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ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
В укладанні 5-го тому Етимологічного словника уІ<раїнської мови взяли участь

такі автори: І. А. Стоянов (уклав статті раб- Рок.сан.а); О. С. Мельничук (рокфор ропша, а тш<ож, у межах частин інших укладачів, рабан.і, равер, рагеля, радлова

ти, радолк.а, рамуват.и, ран.да 2 , рапті, рата 2 , рахат.ися, рван.т, рева 1 , ревтан.я,
регеша, регн.ути, регезуля, регетать, реділь, резгин.и, ремство, рен.к.лод, репиця,
репухатий, рет,
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розстріхатися,

розтер
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самбук., самолитий, сан.дига, сапропель, сапрофіт, сарган., сауна, свак.а, свин.к.а 1 ,
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ти, смертельн.ик. - сметана, сметан.к.а 2 , сметан.н.ик., смик. 1 , - смикати, смир
ний, смідь, смілка, сміття, сміть, смовзик., смоква, смолій, смольник., сморк.ач,
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Соломія, солом'ян.к.а- солотвина, солтис, соляр, сом 1 -сома
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сотуга,

спанієль,

співати,

соферяти,

Спартак.,

співчувати,

споховастий,

спошев,

софіт,

спасти,

спікер,

софорок.,

спасувати,

спін.оза,

спрічатися,

спіч,

спроволок.а,

спрок.удити, спрут, спрязьми, спулити, спурт, спуст, сребро, срамота, став 1 ,
ставрида- стагнація,

стамеска,

Станіслав,

статор,

стволя,

стельвага,

стемпк.а, стен.ок.ардія, степ 2 , Степан, стермо, стерник., стиль - стина, сти
пендія, стихар, стільки, стін.к.а 1 , стовбець, Стожари, стоком, стопор, сто
рити1, сторч, сторчець, стражіти, страк.аш, страмець, странутися, стратег
стратостат, стрежен.ь, стрек.оза, стрек.он.іти, стрем'янка, стрептоцид, стрес,

Стрибог,

стриганец,

стрижен.ь 2 ,

стриптиз, стрихнін., стрихулець, стричк.а,
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стріп 2 , стрічка, строжити, строка 2 , стртщій, строп, строполить, строфа- строчити 1 ,
струбулька, струбцина, стругилять, стружина, структура, струпехи, струт, стручки,

стряча, стубла, стуга 1 ·
динаtjія, субстантив

2

-

,

студент, сtпужка 1 , стьожка, стюард, crrtяг 2 , суб-, субор, субор

субституtjія, суб чик, сувійка, суворий, суга, суголов 1 , суголо

2

вашка, суд , судосити, сука 1 , сукам.ина, сукати, сукман, сукристий, сукровичя, сула 2 ,
сулити 1 , сулити 2 , султан 2 , сум'яття, супер-, супочити, сус 2 , сустанція, сутон, сутурцу
ватися, суціга, Тадей, такувати, тарабанити, тарайки, тараренька, татайко, тахіно

вий, тачати

1

,

твердосон, тебе, теменіти, тенетря, тенути, тепша, терем 2 , Терентій,

тиверt{і, тимуш, тим'ян, тирхати, то 2 , товгай, товкмачити, товт, товтри, токан, то
лоб, толокнянка, топтати, торбук, трай, rrtpacкyн, требuч, тренчик, треста, трим.бай,

трипутень 2 , Трифон, тріпалка, тромкач, троні, Трохим, троянда', тряскати, тряхну
ти2, тугай, тупе-тупе, турати, tпургун, тучу, tпушира, тьора, тябрити); Т. Б. Лукіно
ва (роса - ряшка, то 1 трансформ.аtjіЯ, а також розкобіжкати, розсіл, трусь-цьке);
В. Т. Коломієць (са - скульб' яни й, а також раваш, равлин, раз 2 , райтки, рамат, ранник 2 ,
рапа 2 , рапавка, раса 2 , ратан 1 , ратаu 2 , pdт!ltjЯ, рачій - рашка, ребрик, регулювати, рек,
релі, ремня, репати( ся), репах, реп'ях, ригу вати, риза 2 , риньовка, ринявий, рі бати,
рібачка, ріжа 3 , ріжноракий, різан, різи', рій 2 , ріпєк, рісляк, ріЩа, рогаль, Родіон, роєчи,
рожальниця, Розалія, розбадзьораний, розбалікаmися, розванятися, розверні, розвлечений,
роз гов' ядний,
роз'ікий

-

розгулька,

роздіймати

-

роздоброхотатися,

роздродитис я,

розжертис я,

розкамашувати, розклінки, розколіnиuи, розко,иірдзати, розм.еженитись, роз

ривник, розряднити, розсадник, розсвянути, розтарагатися, розторосити, розточник,
розтрепанство, розmрибуха, розтріпний, розтронцатися, розтяпа, розхавити, розхвія

ти, розчухати, розшарудити, розшулічити, розшушукати, роз'юшитися, роскирдаrt, еоп

кий); Р. В. Болдирєв (скульптор - султанчик з численнИми пропусками); В. Г. Скляренко
(сульнути - тнути, а також стрімголов); А. М. Шамота (трант - тях, а також росто
паш); крім того, О. Б. Ткаченко уклав статті скалубинн.uк, скора, справник.
У роботі над поповненням лексичного матеріалу тому брала участь Т. Г. Линник, ЯІ\а при
цьому розробила також статтю сігнарка.

Над технічною підготовкою тому працювали Т. А. Хариtонова, Т. Я. Борисова, О. В. Поло
зенко, Т. О. Постовойтенко, Л. М. Корнієнко, М. О. Компанієць.

Том рецензували академік РАН І О. М. Трубачов І і академік НАН України В. М. Русанів
ський.
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р
раб, раба, рабИня, рабство, раб

ствувати (заст.) <<Перебувати в раб
стві>>;

р. бр. болг. м. раб, др. рабо,

-

п. ч. сJщ.

rab,

запозичення

схв.
з

заст. рІіб, раб;

вапі»' яке зводиться до лат. reabbatuo
<<Зhову

-

церковнослов'янської

мови; цсл. стсл. рА&'Ь походить від псл.

<<раб; сирота, дитина>> (первісно

*orb1>

ходить від іт. rabbatto <<ТС.>>, пов'язано
го з дієсловом rabbattere <<Знову звалю

<<Сирота або чужа дитина, яка виконує
найбільш трудомістку домашню робо

відсікаю,

відраховую•>,

утворе

ного з префіксів ге-, аЬ- і дієслова

battuo <<б'ю, ударяю>>. - СІС 2 698; Kopalirlski 813; Machek ES.JC .503; Holubl.yer 407; Кluge-Mitzka 576. - Див.
ще абажур, батарея, ре-.

Ill427; ЧернЬІх ІІ 91;
К9СРЯ 376; Ць1ганенко 387; Потебня
К ист. зв. 128-129; Bruckner 450; MacrІek ESJC 514; Holub-Kop. 312; Holub-Lyer 407, 421; Младенов 541; Moszynski PZJP 243, 251; Гамкрелидзе
Иванов 479. Див. ще ребенЯ, ро
бИти- - Пор. парубок.

[рабата] •nисяча петля на грудях
верхнього чоловічого олягу ( чамари) Г;

гілками, на якому сушать сіно>> О;

батка.

ту>>).

-

Фасмер

[рабані] <<Кіл з частково обрізаними

результат

видазміни

форми

-

[лабаня]

«ТС.>> (див.).

бечівка,

бант,

стрічка

Нед>>;

рабатка; - р. бр. рабатка., п. raч. rabato, rabatko; запозичення
з німецької мови; н. Ra!)<itte <•Квіткова

bata,

рабарбар (бот.) <<ревінь,

Rheum L.>>,

[рабарберІ «ТС.>> Куз; п. rabarbar,
ч. [rebarbor(a)], слц. rebarbora, схв. ра
барбар, рабарбара; - запозіічено че
рез

мотузка,

- запозичення з польської мови; п. rabaty •закоти, одвороти, вилоги>> похо
дить від н. Rabatte <<квіткова грядка;
обшлаг, вилога, лацкан>> або фр. rabat
<<брижі (у духовних осібk - Kopaliriski 813; Gr. F\vb. 636. - Див. ще ра

польське

посередництво

з

німець

кої мови; н. Rhabarber походить від
іт. rauarbaro; елат. rheubarbarum, rhaharbзгum, що зводяться до гр. ра f3ap-

f3apo\', букв. <<варварський (чужозем
ний) ревінь>>, у якому компонент ра є
результатом зближення давнішого p~ov
<<ревінь>>, що походить від перс. raveпd
<<ТС.>>, з назвою Волги 'Ра. S!. wyr.
obcych 620; Machek Jm. rostl. 86; Юu

грядка; обшлаг, вилога, лаuкан•> похо
дить Bi,IJ, ГОЛ. rabat «ТС.'>, ЯКе :ЗВОДИТІ,С\1
до фр. rabat <•розрівняна граблями зем
ЛЯ>>, пов'язаного з дієсловом rabattгe
<<Приплюснути,

придавитн,

розглади

ТИ•>, утгюреним з префікса ге- і дієсло

-- СІС 2
698; ССРЛЯ 12, 7; Фасмер Ш 427; Ко·
palir\.ski 813; Macl1ek J::SJC 503; Holub-Lyeг
407; Кluge-Mitzka 576;
Vries NEW 557; Dauzat 605. - Див.
ва abattгe <<nалити, ламати•>.

Див.

ще абажур, ре-.
рабин <<В іудейській релігії служи
тель культу, керівник релігійної грома

р.

ди•>, раввін <<ТС.•>, [рабін Нед, раввин
1-Ісд] «ТС.>>; р. равв1ін, бр. рабін,

болг. рабат, п. ч. слц. BJI. rabat, м. ра
бат, схв. рабат, слн. rabat; - запо
ЗИ'Іення з ніІІн•цької мови; н. Rabatt по-

11. гаЬіп, ч. слц. слн. rabfп, болг. рав1ін,
М. рабин, СХП. рабйн, CTCJI. рАRІШ; заг;озичено через неркопноснов'янську

КІеіn
ще варваІ?, ревінь.

ge-Mitzka 598;
[рабатJ

<<СКидка,

1345. знижка>>;

-
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рабувати

рагеля

мову з грецької і через польську з се

редньолатинської; елат. rabbiпus (лат.
rabbi) ПОХОДИТЬ ВіД Гр. f>af3[3t, ЩО ЗВО
ДИТЬСЯ до гебр. rabbi <•учителю мій>.),

Балецкий St. sl. 9, 338; MNTESz ІІІ
426-427; Barczi 259.
[равельюп~] (бот.) <•люцерна, Medicago L.•> Куз, [равлuнник] <<ТС.•> Нед; -

утвореного від

пов'язане

великий•>.

формою

rabh <<ГОлова, господар,
CICZ 698; ССРЛЯ 12, 32;
Фасмер ІІІ 428; Преобр. ІІ 171; Kopa,liriski 813; Brilckner 451; Machek ESJC
503; Holub-Kop. 308; Holub-f_.yeг
408; Младенов 541; Кluge-Mitzka
576; КІеіn 1293.
-

[рабувати] <<грабувати•>, [рабівнuк]
<•грабіжник•>, [рабівнuцтво] <<грабіж•>,
[раб6вець] <•грабіжник•> Нед, [рабу
нок] «грабунок>.), ст. рабуючи (XVII-

XVIII

ст.);

-

р. [рабовать],

бр.

ра

баваць «Грабувати>.);

- запозичення з
польської мови; п. rabowac, як і ч. rabovati, слц. rabovat', походить від двн.
гоuЬ
<•грабіж•>,
roubon <•грабувати•>

(нвн. raubeп <•грабувати, викрадати•>),
споріднених з дангл. reafian (англ. (be)reave), дісл. r~yfa <<ТС.•>; на україн
ському грунті зблизилося з успадкова
ним здавна грабити, грабувати. Шелудько 43; Richhaгdt 93; Фасмер ІІІ

427; Даль lV 5; Brilckпer 451; Machek
ESJC 503; Holub-Kop. 308; HolubLyer 408; Mikl. EW 271; Кluge-Mitzka
585-586; КІеіn 165, 1308. - Див. ще
роба. - Пор. грабати.
[рабуха] <•доля; знегода•> Пі; - не
ясне.

рабчун

-

див. рябИй.

[раваш] <<Шрам О; бирка, па..rfка для

з равлик;
плоду,

назва

звитого

дібно до равлика.

-

зумовлена

спіраллю

по

Див. ще равлик 1 •

[равер] «велика жаба, яка живе у

криниці•>;

неясне; можливо, пов'яза

-

не з [райкати] <•квакати•> (пор.).
равлик• (зоол.) <•слимак, НеІіх та
іН.>>, [равл, равль Нед, раврик, лав
рик] «ТС.•>; очевидно, подібно до
павлик, другий римований компонент
складеної назви равлик-павлик <•сли
мак•>, пов'язаний з особовим чоловічим
ім'ям Лавро у зменшувальних формах

Лаврик, [Раврик]; мотивація застосу
вання цих особових

назв до

неясна; зіставляється також

358) з [раглЯк] <•олень•>. - Пор. равлйн.

JІавр9.

[равлик 2 ]

лів•>;

-

<•вид

слимака

(Shevelov

Див. ще

шкіряних

поста

очевидно, пов'язане з равлик 1

<•слимаК•>; назва могла бути зумовлена
деякою зовнішньою подібністю таких
посталів

до

раковини

равлика;

пор.

[павлик] <•вид взуття із суцільного
шматка шкіри•>, пов'язане з [павлик]
<<Слимак•>. -Див. ще равлик 1 •
[равлИ:н] <•вид слимака, Helicophan-

ta•>

Нед; пов'язане з особовим чоло
вічим ім'ям Лаврін; перенесення цієї
назви на слимака є результатом їі
зближення з ім'ям Лавро, до якого

нарізування рахунків; рахунок на бир

зводяться назви слимака [равл], рав

ці•>, tра1аш] «бирка•> Нед, [реваш Г,

лик та ін.

буш,

угорської мови, можливо, через румун

Oryctes L.•> Лчерк, [раглик] чюгач
звичайний, Lucanus cervus L.•>, [р61лик] <<ТС.•> Нед, [раглЯк] <<Олень•>; -

ську (рум. rava~ <<бирка, зарубка>>

назви, пов'язані з ріг, рогатий; фоне

Нед, р6ваш Нед] «ТС.•>; - п. rowasz, ч.
(rabuse), СЛЦ. СЛН. ГOVaS, бОЛГ. рабош,
[робуш], м. рабуш, схв. рабош, ра
ровііш

«ТС.•>;

-

запозичено

з

Scheludko 141; Vrabie Romanoslavica
14, 169); уг. rovas <•зарубка, надріз•> по

в'язане з дієсловом r6пі <<вирізувати•>,
спорідненим з мар. го-, ru- <<різати, руба

-

По\). равлик 1 •
[рагатка]

Див. ще Лаврентій.

(ент.)

-

<•жук-носоріг,

тичне варіювання назв, очевидно, свід
чить про впливи білоруської й поль
ської мов. - Див. ще ріг.

ТИ•>; зіставлення з іє. *rou- / ru- <•рити•>

[рагеля] <<Сітка для ловіння раків•>,
[ра1еля] «ТС.•>, [,оа16ля] <•сітка для ло

(Младенов 541) необгрун-товане. Лизанец 621; Machek ESJC 503-504;

Ва, [ре1а] <<різновид снасті•> Л, [реде-
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віння риби•> Си, [ре1еля, руn:іля] <<ТС.•>

рада

рагу

ля] <•ТС.•> Л, [роделя] «ВИД fибальсько

го знаряддя~>; - р. [редель <•рідка сіт
ка», [редиль] «ТС.•>; пов'язане з
[крИга] «вид рибальської снасті•>; зв'я
зок російських форм з р. редкий «рід

кий•>

(Фасмер

ІІІ

458} є, очевидно,
-

u.te крИга 2 •
рагу; р. бр. болг.
gout, ч. слц. слн. ragu,

рагу;
мови;

запозичення з
фр. ragout «рагу;

-

права•> (ст.

«ТурбуватисЯ>>);

-

ra-

м. рагу, схв.

вождів слов'ян, що відповідає пізнішо

рагу,

п.

французької
гостра nри

ragoust) походить від діє

слова ragoutet «викликати апетит•>, ут
вореного за доtюмогою префіксів ге- і

а- ( < лат. ad-) від іМенника gout «СмаК•>,
що

(raditi : roditi

(КЗСРЯ 377; Bruckner 452; AfSIPh 40,
12; Младенов 541) зв'язок з псл. *ard(пop. гр. 'Ароауаатос:;;- ім'n одного з

результатом вторинного зближення.

Див.

<•радиЙ•>

споріднене з дангл. rot <•радісний, ра
дИЙ•>, rйtu «радість•>, дісл. rйtask <•весе
лішати•>, можливо, також лит. rбds «ра
дий, охочИЙ•>; іє. *rёd- «Підбадьорюва
ти;
радиЙ•>;
припускається
також

зводиться до лат.

gustus <•проба;
- СІС 2 699; ЧерньІХ ІІ
92; Фасмер ІІІ 429; Kopaliriski 816; Sl.
wyr. obcych 624; Holub-Lyer 409;
Dauzat 370, 607. - Див. ще авантЮ
закуска; смаК~>.

ра, дегустація, ре-.

му слов'янському Radogostь, гр.

ІJEpt

-

'Ap5a-

*Radomerь та ін.); у такому ра

зі може бути зіставлене з гр. ЁраІJШ
«кохаю», Ёрu.н:;; «коханнЯ•>. Фасмер

429; Чернь1х li 92-93; Преобр. П
Machek ESJC 504-505; SchusterSewc 1200; Skok ІІІ 94-95; Trautmann
235; Torp 347; Uhlenbeck PBrB 22, 536;
Holthausen AeWb 263; Boisacq 271;
Frisk І 547; Pokorпy І 853. - Див. ще
рада. - Пор. рачій.

ІІІ

!73;

рада, [радич] «радник•> Нед, рад

<•дорога, по якій стягують
куnи зрубані дерева•>, [рокаш]

ник, [радник6ва} «радницЯ•> Нед, [рад

- запозичення з угорської мо
rakas «купа•> є похідним від rak

<<радним, радЯнець, радя~tuн, радяні
зація, раднrlй УРС, Нед, радЯнський,

<•класти, складати», спорідненого з фін.
<•будуватИ•>, ест. rake <<Цямри
на, зруб•>.- Лизанец 621; MNTESz ІІІ

радити, [радувати] <•радити•> Нед, ра
дянізувсіти, [безпораддя] <•безпорад

ся

[paraJ.il]
в

<•купа.>;

ви; уг.

rakentaa

339; Barczi 252.

рад, радий, радісний, tрадішний]

<•радісниЙ•> Нед, [рdдний] <•радий•>, [ра
дн{ший,

радніше],

радше,

радість,

[радіщ] <•радість, задоІ3олення•> Бі, [ра
достиці] <•радість, радіння•> Нед, [ра
дощ] <•радість•>, радощі, рад{ти, раду
вати,

відрадісний, відрадний, відра

да, відрdдість, відрdдощі, [зрадищ]
<•З радощів» Пі, [необрадливий] <•безу
тішний» Ж, [неодрадосен] «ТС.» Ж,
[нерdдостен]
<•безутішний, безрадіс
нИЙ•> Ж, [нерозрdдниіі] «безутішниЙ•>
Куз, [нерадитися] «бути недбалим, не
дбайливим, неуважним» Ж, [обрада]
«відрада» Ж, l одрdдосен] «відрадний,

радісниЙ•> Ж, [порадн{ти] <•порадіТИ•>
Нед, [порdдощіти] <<ТС.•> Нед, [прера
дий] <•дуже радиЙ>> Нед;

нИця] «Міська дума» Нед, [радця} (заст.)

ність, безпомічність•> Я, безпорадний,

[відрсідник] <•той, що відраджує•> Ж,
відрадити, [дорадець] <•порадник•> Ж.
дорадник,

дорадчий,

дорадЯнський,

[доfаджуватиj <•радити•> Ж, [доради

ти <•Порадити•> Ж, [зарада] <•запомога;
вжитІ заходи; рада•> Ж, [зарадний]
«Який радить, усуває недоліки, запо
біжний» Ж, зараджувати, зарадити,

нарада, [незарdдний] «безпорадний,
безпомічниЙ•> Ж, непорадний, [обрада]
(\рада; обговорення; нарада», [обради
тися], [пlдрадлuвий] <•обманливий•>,
[підрадитиІ «спонукати•>, [nідража
ти] «споІ-Іукати на щось порадами•>,
порада <•рада; [порадниця Нед]•>, [п6радець] (<порадник•> Нед, [порадиця]
<•Порадниця•> Нед, поfадник <•радник;
підручник,

посібник;

поручитель,

від

- р. бр. болг.
HJ1. ~d, Ч. СЛЦ.

повідальна особа Нед]•>, [порадчикІ <•ПО

ПСJ1. radь

ба•> Нед, [порадько] <•пораднИК•> Она,

М. рад, др. рад~, П. ВЛ.
rad, CJ1H. rad, CTCJ1. рАД1:.j -

радник, поручитель, відповідальна осо
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Рада

ради

[поf2адливий] <<який радить>>, [порад
ний] <<ЩО має пораду, допомогу>>, по
радЯнському, по-радЯнськи, [поража
ти] <<радити, допомагати>>, розрада,
розрадник, ст. радити (1322), рада
<<рада; радник, член ради>> (XIV ст.),
<<Підмова>> (1433); - р. бр. рада, п. ч.

ging

<<радіовиявлення і визначення від

- СІС 2 699; Коваль 194; Черньrх
ІІ 93; Kopaliriski 814; Holub-Lyer 408;
Кlein 1295.
радгосп, радг6співець; - абревіату

далі>>.

ра, утворена на основі виразу радян

ське господарство як калька р. совхоз

(із советское хозяйство).

Див. ще

слц. вл. нл. rada; запозичено через
посередництво давньопольської або дав
ньочеської мови із середньоверхньоні

господь, рада. - Пор. колгосп.
раджа <<давньоіндійський цар>>

мець_кої; свн.

середньовіччі <<КНЯЗЬ>>);

rat

<<рада>> ~нвн.

Rat

вказшка, порада>>) спорщнене

<<рада,

з данг л.

r;:ed <<порада, допомога, вигода, користь>>,
r;:edan <<раДИТИ>>, дісл. raO <<рада, мірку
вання; засіб»' raoa <<радити, домагати
СЯ>>, гол. raad <<рада, радник, план>>,
гот. garёdan <<Заздалегідь потурбувати

СЯ>>, urrёdan <<вигадувати>>, ірл.

imm-ra-

<<обдумую>>, стсл. рАднтн «Турбува

dim

raoaiti <<лагодить>>,
rada- <<ОПікун, ПОПеЧИТеЛЬ>>, діНД. radhyati, radhnoti <<налагоджує, удається,
спраВЛЯЄТЬСЯ>>, radhyate <<удаЄТЬСЯ>>, radhayati <<робить•>, можливо, також осет.
rad <<порядок, ряд>>, псл. гаd-ь, укр. ра
д( ий)' лит. rodyti <<ПОКазуватИ>>. - Гу
мецкая Исслед. п. яз. 223; Шелудько
43; Richhardt 93; Фасмер lii 429-430;
Ле ко в БЕ 1952 І 3-4, 164; Witkowski
SOr 1912, 209; Muller ZfSl 12/-5, 652;
Bruckner 452; Machek ESJC 505;
Holub-Kvop. 308; Holub-Lyer 408;
Schuster-Sewc 1201, 1202; Кluge-Mitz
ka 584; Кlein 1306; Pedersen Kelt. Gr. І
591; Trautmann 235; Fick І 118; Uhlenbeck 248; KZ 40, 558; Hi.lbschmanл
Osset. 53. - Див. ще радіти. - Пор.
тися>>, нЕрАднтн, а в.

раджа, п.
схв. рси;а,
гінді,

radza, ч.
pava; -

очевидно,

(у

р. бр. болг.

-

п:idza, слц. radza,
запозичено з мови

через

західноєвропейських

-

посередництво

мов;

<<КНЯЗЬ>> ПОХОДИТЬ від дінд.

гінді
raja
rajan- <<Цар>>,

rex <<цар, владика;
наставник•>, пов'язаним з rego <<керую,

спорідненого з лат.

направляю•>. СІС 2 699; ССРЛЯ 12,
56; Holub-Lyer 408; Кlein 1297, 1320;
Walde-Hofm. ІІ 432. - Див. ще рега
лії. Пор. регент, регулювати.

[радзик] <<вид мурашок (жовтого
кольору), Myrmica flava>> ВеНЗн, [рdд

зік ВеНЗн, разик, рідзик тж, рідзік

ВеБ] «ТС.>>;
разuти;
тим,

що

-

очевидно, пов'язане з

назва· могла бути
мурашки

цього

добре розвинене жало,

зумовлена

виду

яким

мають

вони до

шкульно тнуть (лор. інші назви тієї са

мої мурашки [пікунець, в6пар ]). ВеНЗн 33. -Див. ще раз 1 , разИти.
ради (прийменник); - р. болг. ра
ди, др. ради, СХВ. ради, СЛН. radi, СТСЛ.
рАдн; псл. radi; не зовсім ясне;

рад.

можливо, є давньою формою нака
зового сnособу від raditi <<Турбувати
СЯ>>; споріднене з дnерс. radiy <<ради>>,

Рада (жіноче ім'я); - р. бр. Рада,
болг. Рада (жіноче ім'я), Рад (чоло
віче ім'я), п. Rada; - утворене від ко

діНД. radhaQ <<МИЛіСТЬ, блаГОСЛОВеННЯ>>;
останнім часом висловлено думку (Се
мереньи ВЯ 1967 І 4, 4-8) лро лохо

роткої форми прикметника рад <<ра
диЙ•>. Вл. імена 155; Суперанская
89; Петровский 185; Спр. личн. имен
518; Илчев 415. -Див. ще рад.

дження слов'янського та іранського
прийменників з орудного відмінка імен

радар;

- р. бр. радар, л. ч. слц.
radar, болг. м. радар, схв. радар,
слн. radar; запозичення з англійсь
кої мови; англ. radar є результатом ско
рочення виразу radio detecting and ran-

вл.
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ника і-основи, похідного від іє.

*wradh-

<<бyти

рефлек

веселим,

збудженим>>,

сом якого є також лсл. *rad-ь (укр.
рад); nрипущення про запозичення псл.
radi з іранської мови (Зализняк КСИС
38, 12) недостатньо обгрунтоване. !УМ Морфологія

416-417;

Фасмер

lii

радіола

Радивон

430; Чернь1х ІІ 93; Преобр. ІІ 172;
Трубачев 3тимология 1965, 22-23;
Зализняк ВСЯ 6, 34; Кузнецов Очерки
47; Младенов 542; його ж Don. nat.
Schгijnen 417; Durnovo ZfS!Ph 5, 21;
Rozwadowski RO 1, 102; Мартьшов
Язь1к 49; ESSJ Sl. gr. І 229; Trautmann
235; Bartholomae 1521. - Див. ще ра
діти. - Пор. заради.
Радивон- див. Родіон.
радий - див. рад.
радикал <<nрихильник крайніх, рі
шучих дій, поглядів; член радикальної
партії; математичний знак; група ато
мів>>; р. болг. м. радикал, бр. радьt

вати; блискати; блищатИ>>, пов'язаного

си

діатор, радій, радіо.
радій <<радіоактивний хімічний еле
менТ»; р. болг. радий, бр. радьtй, п.
rad, ч. radium, radium, слц. rcidium, м.
радиум, схв. ріідйj, ріідиjум, слн. radij, radium; - запозичення з новола
тинської мови; нлат. radium утворено
від лат. radius <•проміНЬ>>; назву дана
П'єром і Марією Кюрі та Бемоном за
незвичайну здатність елемента до ви

кал, П. Гadykaf (поліТ., Хім.), Ч. СЛЦ.
radikal, вл. гadikalist, схв. радИкал (по
літ., хім.), слн. гadikalec; - у різні ча
запозичено

із

західноєвропейських

мов; н. Radikal (мат., хім.), Radikale
(політ.), фр. англ. radical походять від
лат.

<•корінний>>, пов'язаного з
«Корінь>>, спорідненим з кімр.
gwгidd, дірЛ. frёn, ДЇСЛ. rot «ТС.>>. -

radicalis

radix
СІС 2

699; ЧерньІх ІІ 93-94; Kopaliriski
815; Holub-Lyer 408; Кlein 1295; Dauzat 606. - Пор. редька.
радикуліт <•Запалення корінців ~пин
номозкових нервіВ>>; р. болг. ради
кулuт, бр. радьtкулfт; - запозичення
з новолатинської мови; нлат. radiculitis
походить від лат. гadicula <•корінець>>,

зменш. від
Чернь1х ІІ
радикал.

radix <•корінь•>. - СІС 2 699;
94; РЧДБЕ 605. - Див. ще

Радислав (чоловіче ім'я);

- р. болг.
Radoslawa
(жіноче ім'я), вл. Radysfaw, слн. Radoslav; - складне утворення з основ слів
радіти і слава. Суперанская 81;
Петровский 186; Спр. личн. имен 448;
Илчев 416. -Див. ще рад, слава.
радити - див. рада.
радіатор; р. болг. радиатор,
Радислав, бр. Радзіслаfj, п.

бр. радьиітар, п. вл. radiatoг, ч. слц.
слн. radiator, м. радиjсітор, схв. радu
jатор;

-

запозичення

з

новолатин

ської мови; нлат. radiator утворене від
лат. radiatus <•Осяйний, променистиЙ•>,
дієприкметника від radiare <•випроміню-

radius <•промінь». - СІС 2 699; ССРЛЯ
12, 58; РЧДБЕ 604; Вуjаклиjа 798; Kopaliriski 814; Кlein 1295. - Див. ще
радіус. Пор. радіація, радій, ра

з

діо.
радіація «випромінювання>>; болг. радиация, бр. радьtЯцьtя, п.

р.

ra-

ч. radiace, слц. radiacia, м. ра
диjациjа, схв. радиjациjа, слн. radia-

diacja,

cija; - запозичення з латинської мови;
лат. radiatio <•випромінювання, блиск»
утворене від radiare <<Випромінювати,
блискати, блищати>>, пов'язаного з ra-

dius <•промінь•>. - СІС 2 699; Чернь1х li
93; Kopaliriski 814; РЧДБЕ 604; Ву
jаклиjа 698; Holub-Lyeг 408; Кlein
1295. -Див. ще радіус. - Пор. ра

nромінювання.

-

СІС2

699;

Чернь1х ІІ

Фасмер ІІІ 430; Преобр. ІІ 172;
Волков 85; Фигуровский 105-106; Kopaliriski 814; Holub-Lyer 408; Кlein
1296. - Див. ще радіус. - Пор. ра
діатор, радіація, радіо.
радіо,
радuст,
радіофікатор,
радіофікація, радuрувати, радіофіку
вати; - р. болг. м. радио, бр. радьtё,
П. НЛ. radio, Ч. СЛЦ. СЛН. radio, БЛ. radijo, схв. радио; - результат скоро
чення складного утворення радіотеле

93;

граф (або *радіофон), перша частина
якого

пов'язана

мінь>>. -

з

лат.

radius

<•про

СІС 2 699; Чернь1х ІІ 94; Sl.

wyr. obcych 621; Holub-Kop. 308; Holub-Lyer 408; Кlein 1295. - Див. ще
радіус. Пор. радіатор, радіація,
радій.
радіола; - бр. радьtёла, п. radiola,
болг. ради6ла; - запозичення з росій
ської мови; р. ради6ла утворено на ос-
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радіолокація

раж

нові радио за зразком форми пиан6ла. Чернь1х ІІ 94; К3СРЯ 377; Sl.
wyr. obcych 622. - Див. ще радіо,
радіус.
радіолокація,

радіолокатор; р. болr. радиолокация, бр. радьtёлаксі
цьtя, п. radiolokacja, ч. radiolokace, слц.
radiolok<lcia, схв. радио-локациjа; складне утворення зі слів радіо і лока
ція, па~алельне до англ. radiolocation.
- СІС 701; Kopaliriski 815; Sl. wyr.
obcych 622; Holub-Lyer 408; РЧДБЕ

606. -

Див. ще локальний, радіо.

[радіти] <<дбати, піклуватися•> Нед,
[радітель) <<ТОЙ, що піклується, догля
даЧ•> Нед, [радИвий] <<сприятливий,
доброзичливиЙ•> Нед, [радИтельний)
<<ревний, старанниЙ•> Бі;
<<старатися,

дбати,

-

р. радеть

піклуватися•>,

бр.

[радзець! <<сприяти•>, др. радити <<тур
буватися•>, родити «ТС.•>, ч. ст.

neroditi
rodiec (rodiiC) <<ба
благоволити•>, нл. roies <<бажати,

<<Не бажати•>, вл.

жати,
прагнути•>, болг. радея <<турбуюсь, праг
ну», ех в. [Jадити <<Прагнути, працюва

ТИ•>, слн. [r6diti] <<турбуватися, дотри
муватися•>, ст сл. рАднтн ( н€рАднтн),
роднтн <<турбуватися•>; псл. 1aditi/ гoditi <<турбуватися; бажати, намага
тися•>; споріднене з лит.
казувати•>, лтс. ruodu, radu,

ЗВИКЛИМ

ДО

ЧОГОСЬ>>,

ірл.

r6dyti <<ПО
rast <<бути
imm-r~dim

<<ОбдумуваТИ>>, ГОТ. r6djan <<ГОВОрИТИ>>,
garёdan <<ПередбачаТИ>>, ДВН. ratan «Тур
буваТИСЯ>>, свн. rat <<рада•>, нвн. Rat

<<ТС.•>;

іє.

*rё-dh- І r6-dh-,

похідні

*ar- І (a)re- <<Припасовувати•>. -

від

Фас

мер ІІІ 430; Чернь1х ІІ 93; Пре~бр. ІІ
174; КЗСРЯ 377; Machekv ESJC 515;

Holub-Kop. 242; Schuster-Sewc 12301231; Младенов 542; Skok ІІІ 96-97;
Кluge-Mitzka 584; Pokorny 55, 59бО. Пор. рада.
радіус; р. болr. м. радиус, бр.
радЬtуС, Ч. СЛЦ. radius, БЛ. radius, СХВ.
радиjус, слн. radij; очевидно, через

лит. ai'das <<Жердина в клуні•>, ai'damas
<<щогла вітрила•>, ardyti <<Колоти, розби
вати•>, вірм. ardn <<СПИС•>, дісл. ertan
<<Підбурювати,
спонукати•>
< *artjan,

дірл.

aird <<кінцева крапка•>. СІС 2
703; Чернь1х ІІ 94-95; Фасмер ІІІ 430;
Преобр. ІІ 172; Смирнов 251; HolubLyer 408; Walde-Hofm. ІІ 415; Frisk І
134-135; Boisacq 75; Кlein 1296.

[радловати] <<Прочищати землю ра
лом•> О, [радлювати] <<ТС.•> О; за
позичення з польської мови; п. [radlowac] <<ОбробЛЯТИ раЛОМ>> Є ПОХіДНИМ ВіД

radlo

<<рало•>, що відповідає укр. рало

(див.).

[радолка] (зоол.) <<жаба, Rana L.•>
Нед;

неясне; можливо, пов'язане з

-

[райкати) <<квакати•> (пор.).

РадомИр (чоловіче ім'я), РадИм,
ст. Радомир'Ь (1401); р. РадомИр,
бр. Радамір, ч. слц. Radomfr, болг. Ра
домИр; складне утворення з основ
слів радий, радіти та мир; можливо,

результат видазміни давнішого

(псл.)

*Radomeгь з компонентом mегь <<вели
КИЙ•>, як у *Voldimeгь <<Володимир•>. Вл. імена 82; Петровский 126; Спр.
личн. имен 448; Илчев 417. -Див. ще

мир 1 · 2 , рад, радіти.

Пор. ВолодИ

-

мир.

радон

<<хімічний елемент,

радіоактивного

розпаду

продукт

радію•>;

р. бр. болг. радон, п. ч. вл. radon, слц.
radon, схв. радон, слн. radoп; - запо
зичення з новолатинської мови;

нлат.

утворене від нлат. radium <<ра
діЙ•>; назва зумовлена рішенням Між
народної комісії з радіоактивності, за

radonum

яким усі газоподібні продукти радіоак
тивного розпаду елементів зберігають
назви цих елементів з доданням суфік

са-оп (-он). -Волков 87-88; Чернь1х
ІІ 95; Фигуровский 107; Kopaliriski 815;

Holub-Lyer 408;

Кlein

1296. -

Див.

ще радій.

раж 1 <<сильне збудження, несамови

посередництво голландської мови (гол.
з латинської; лат.
<<промінь•> спорідне

тість•>;

не

ленство, лють, несамовита злість, доеа-

radius) запозичено
radius ( < *radhi6s)
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З

Гр.

арОН~ <<НаКОНеЧНИК,

ВіСТрЯ>>,

-

російське

р.

раж;

-

очевидно,

через

посередництво запозичено

французької мови; фр.

rage

з

<<сказ, ша

разйти

раж

да>> походить від нар.-лат. *rabia, яке
зводиться до лат. rabiёs <<сказ, лю
тість>>, rabere <<Казитися, шаленітИ>>,
яке зіставляється з дангл. rabbian <<Ша
леніти, бешкетувати>>, англ. rabid <<Не
самовитий,
нестямний;
скажениЙ>>,
дінд. rabha}J <<НаВаЛЬНіСТЬ, нестрима
НіСТЬ, сила>>, rabhasa}J ~дикий, бурхли
вий, дуЖИЙ>>, rabhatё <<ОХОПЛЮЄ, МіЦНО
тримає>>, а також дінд. labhatё, lambhatё <<ОХОПЛЮЄ, СХОПЛЮ€, ОДержуЄ>>, Гр.
Лa11f3avw <<ех оплюю>>, Лacpupov <<здобич>>,
лит. l6bis <<багатство, скарб>>, labas <<доб
риЙ>>; іє. *rabh-, *labh- <<брати, захопи
ТИ>>. КЗСРЯ 377; Dauzat 607; Walde-Hofm. ІІ 413.

[раж 2 ] <<дерен, поверхневий шар
грунту>> Л, [ража Л, рєж НикНикБЛ,
риж тж] <<ТС.>>, [ражuна] <<дернина>> Л,
[ражувать!
<<обкладати
дерном>>
НикНикБЛ; очевидно, пов'язане з
разuти, різати (див.).

[ражень] «підошовний товар>>; -

не

ясне.

раз 1 <<один момент повторюнаної діі';
випадок; (числ.) один; (присл.) одного

удар; характер>>, схв. раз <<полиця у
плуга; совок для вирівнювання зерна в
мірці>>; псл. raz-ь <<удар>>, пов'язане

Чергуванням голосних з rezati <<різати>>;

вважається також (Skok ІІІ 115-116)
похідним від raziti <<разити>>; спорід
нене З ЛИТ. ruozas <<СМуга, діЛЯНКа>>,
rezti <<різати; ударЯТИ>>, ЛТС. ГUOZa <<ВИ
СОЧИНа, горб; лука; смуга; ряд>>, гр. pw~
<<щілина, вузький прохід>>, p~yvUІJt <<Про
биваю, ламаю, розриваю, розверзаюся>>,

paaaw (атт. раттw) <<зштовхую, ввер
гаю>>; іє. *цrёg'h- / цrog'h- <<різати>>. Фасмер ІІІ 432---:433; КЗСРЯ 378; Бу
лаховський Нариси 56; Лапатин ЗИРЯ
IV 39; Преобр. ІІ 176-:-177; Bri.lckпer

454-455; Machek ESJC 509; HolubKop. 310; Schuster-Sewc 1208-1209;
Buga RR І 476, ІІ 340, 348, 547;
Boisacq 840, 847; Frisk 644, 645. Пор. разИти, разовка, різати.

раз 2
<<ТС.>>; -

(спол.)

<<ЯКЩО>>;

очевидно,

-

бр.

запозичення

раз
з

ро

сійської мови; р. раз <<ТС.>> є резуль
татом семантичної видазміни адвербіа
лізованого іменника раз у контекстах

разу; (ст.) удаf, слід від удару>>, [разU
на] <<разОК>>, разівка] <<Поле, зоране

первісно безсполучникових підрядних
речень типу <<Раз тебе скажут, нужно

один раз>> Нед, разовИк <<артист, запро
шуваний на разові виступи>>, разок

сделать>>. Булаховський Нариси 56;
ESSJ Sl. gr. ІІ 584-585. - Див. ще

<<(зменш.

від

раз);

низка

(намиста);

[борозна, слід, риса],>, разком <<Зразу;
разом,>, [разно] <<дружно>>, разом, ра
зовий <<одноразовиЙ>>, раз6вuй (у вира
зі: разова мука) <<просіяний один раз

через сито», [разкувати] <<Їсти один
раз на день>>, [разувати! <<Те.; молоти
на грубе борошно Корз>>, враз, [враз
ний] <<Однаковий, рівномірниЙ>> Ж, від
разу, [д6раз] <<зразу, зараз же; досить,
доволі>> Ж, доразу <<зразу>>, зразу, [за
ра] <<тепер, зараЗ>> Л, зараз, зараз,
[зараз{ськи] <<Зараз же, негайно>> Ж,
[заразічки] <<зараз>>, заразом СУМ, Ж,
[заре] <<тепер, зараЗ>> Л, нараз, [нара
з{] <<У першу мить; Поки що, зараЗ>>,
[на-разу] <<спочатку>> Ж, [ораз] <<Враз>>,
одразу, разуразний <<ПостійниЙ>>, ураз;

-

р.

бр. болг. раз, др. раз'Ь, п.

слц.

БЛ. НЛ. raz, Ч. raz <<раз (при рахуванні);

раз 1 •

[разИ] <<ВИд борони>> Г, Нед; -

не

ясне.

разИти, [разок] <<вразлива на дотик
рана>> О, разлuвий <<разячиЙ>>, [разнuй]
<<дратівливий, чутливий; болючий, про
низливиЙ>> Нед, разЮчий, разЯчий, вра
жати, вразuти, враження, вражіння,
враза, вразлИвий, вражлuвий, вuраз

ка, [вuразок! <<виразка>>, виразк6вий,
відраза, відразливий, відразний, [до
разка! <<образа,> Ж, [доразливий] «Влуч
ний,

Ж,

точний,

вирішальний;

[доразький]

<<ТС.>>

Ж,

чуттєвий»

[доразюlй]

<<влучний, вирішальний, чіткий, пунк
туальниЙ•>
Ж,
заразИти
<<передати

інфекцію>>, заражати, зараза, [зара

зень] <<заразна речовина>> Куз, зараз
ник <<Передавач зарази>> Куз, заразлИ
вий, заразнИй, знезаразити, наража-
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разний

рай

ти <<піддавати•>, наражатися <<наштов
хуватися;

ставити

себе

під

загрозу;

[(комусь) ображати, бути неприємним,
кривдити Ж]•>, [невразний] <<Невраз
ливиЙ•> Ж, одраза, [переразлuвий]
«Пронизливий, разючиЙ•> Нед, [пере
разний] «ТС.» Нед, поражати <<уража
ТИ•>, поразuти, [поразити] <<поранити,
укусити»,

пораженець,

пораження,

пораженство, [пораза] <<рана Г; пора
нення; поразка;

мука, лихо Нед•>,

по

разка, [приражений] «обпалений сон
цем•>, [пророжати] <<Простромлювати,
nробивати колом, рожном•> Пі, [прораз
ливий] <<різкий, пронизливиЙ•> СУМ,
Нед,

ураження

<<образа;

захворюван

НЯ>>, уражати, уражувати, уразИти,

разовка

<<грубо

змелене

борошно

(просіяне один раз через сито)>>, [ра
зівка] <<ТС. О; поле, зоране один раз
Нед•>;

ви; п.
зоране

- запозичення з польської мо
[razowka] <<Грубе борошно; поле,
один

раз;

лука,

скошена

один

razowy <<одноразо
raz «раз•>. - Оньrш
яз. 246; SW V 484. -

раз•> утворене від
ВИЙ•>, похідного від

кевич Исслед. п.

Див. ще раз 1 •

[раїна] (бот.) <<Пірамідальна тополя,

Populus pyramidalis Roz.; горобина, Sorbus L. Нед»; - р. раuна <<тополя•>,
[раuня] <<сад для розваги•>; - очевид
но, утворене від рай (пор. рай-дерево
«скумпія•> ). - Фасмер ІІІ 435; ССР ЛЯ

12, 559;

Преобр.

ІІ

177. -

Див.

ще

ураз <<рана; удар; образа, зневага; [мат
ка Г; випадінни матки у жінок Бі]•>,

рай.

ураза <<рана, удар, образа•>, уразка
<<пошкодження,
ранка•>,
уразлИвий,

болг. Pauca, бр. Ра{са, цсл. РАнсА;

[уразний]

мову запозичено з грецької; гр. *Раїаа,
можливо, nов'язане з прикметником р<7-

<<болючий;

який

викликає

білЬ•>, [уразовий] <<ПО\)анениЙ•> Нед; р. разИть, бр. [разіць] <<вражати, обра
жати•>,

др.

могти•>, п.

поразити

raziC

<<Штампувати,
ти•>,

слц.

razit'

<<ударити;

<<бити, разити•>, ч.
карбувати;

пере

raziti

прорубува

<<Карбувати;

пахнути•>,

вл. porazyc «вразити; подолати, пере
могти•>, нл. razys, болг. поразА <<рази
ти; розбити•>, м. порази, схв. поразити
<<ТС.>>, СЛН. raziti <<ДрЯПаТИ•>; - ПСЛ. raziti

Ра1са

очевидно,

(жіноче
через

ім'я),

Рая;

<<тонкий, стрункиЙ•>.

187;

-

pa6tv6<;;
155;
89; Спр.

Бл. імена

Суперанская

личн. имен 519.
рай <<За релігійними
місце вічного

р.
-

церковнослов'янську

6tщ <<легкиЙ•> (жін. р. р<75ю),
Петровский

-

уявленнями,

блаженства праведників

після смерті; [звичай обмивання рук
породіллі та інших на другий день хрес
тин, коли їх учасники йдуть до шин

raz-ь

ку}», [райка] «райська яблуня•> До, раю

<<удар•>; припускається (Skok ІІІ 115) і
зворотний шлях утворення (псл. raz-ь
від raziti). - Фасмер ІІІ 434; Черньrх ІІ

вати; р. бр. др. болг. рай, П. СЛЦ.
вл. нл. raj, ч. raj, м. paj, схв. piij, слн.
raj, СТСЛ. рАн; - ПСЛ. rajo; - ОЧеВИД
НО, заnозичення з давніх індоіранських

<<бити,

ударяти•>,

утворене

від

96; К3СРЯ 380; Преобр. ІІ ~ 76; Bri.ickner 454-455; Machek ESJC 509; Holub-Kop. 310; Schuster-Sewc 12081209. - Див. ще раз 1 • -Пор. вира
жати, образ, образа, різати.

(разниЙ) <<QіЗНИЙ•>, [разНОЩ) <<ВСЯЧИ

На>>, [разн6ція] <<розходження•> Нед; -

р. разньtй, др. разньtu, разьньtu, раздь
ньtu; запозичення зі старослов'янсь
кої мови; стсл. рАЗЬ.N'Ь, як і болг. м. ра

зен, схв. ріізнй (тільки мн.) <<різні, різ
номанітні>>, слн. razen, закономірно від
повідає укр. р{зний. Фасмер ІІІ 434;
К3СРЯ 381.- Див. ще різний, роз-.
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мов; ав.
гау-,

ray-

(<багатство, щастя>>, дінд.

<<Майно, скарб, багатство•>,
<<дарунок, багатство, володіння•>,

rab

rayib
rati <<дає,

дарує•> споріднені з лат. rёs

<<справа, майно•>, можливо, також з
лтс. riit <<Корчувати, очищати•>, лат. ra-

rus

<<рідкиЙ•>; заслуговує також на ува

гу думка (Трубачев Сл. ЯЗЬІКОЗН.

1988,
309-311; Кипарский ВЯ 1956/3, 136;
Holub-Kop. 309) про зв'язок псл. rajь
( < *r6jь) З *roi- (rei-) <<ТеКТИ>>, reka <<рі
Ка>> (як назва <<зарічного краю•> ); при
пущення про споконвічну спорідненість

райбати

райкати

слов'янського

формами

слова

з

індоіранськими

(Младенов

556; Семереньи
ВЯ 1967 І 4, 8; Matzeпauer LF 16, 163),

[райдати] <•базікати, торохтіти, пхи
кати•> Нед, [реде.rати Нед, рейдити]
<•ТС.•>;

запозичення з німецької мови;

-

про зв'язок з р. [рай] <•Віддалений
шум•> (Будимир ЗФФУБ 4, 1957, 9)

нвн. reden <•говорити•> (свн. r~den, двн.
r~d(i)on) «ТС.•> споріднене з гот. rapjo

або

<•рахунок, число•>, ga-rapjan «рахувати»,
лат. ratio <•рахунок; сума, підсумок;

як

колишнього

позначення

краю

без зими, з вuрій

(Brilckner 452; Kalima Slavia 17/1-2, 33-37; Skok ІІІ
100) недостатньо обгрунтовані. - Фас

мер-Трубачен ІІІ 435-436; К3СРЯ
382; Баскакав та ін. Взаимод. и взаимо
обог. 52; Иванов-Топоров 247; Зализ
ник ВСЯ VI 40; Moszynski VPZJP 317;
Machek ESJC 506; Schuster-Sewc 1203;
Muhi.-Endz. Ш 498; Mayrhofer ІІІ
45-46; Walde-Hofm. П 430.
[райбати] <•прати•> ДзАтл П; п.
V

[rajbowac] «шарувати; тинькувати•>,
[rajbac], слц. [rajbac, rajbat'] <•ТС.•>; -

запозичення з німецької мови; нвн. н~і

Ьеn <•терти, натирати•> (свн. rїben, двн.
rїЬап ( ~ *wrїban «ТС.•>) споріднене з
фриз. wriwwe «ТС.•>, нн. wribbeln <•обер
тати, вертіти•>, гр. рітrс.; <•плетінка•>,
рітrтw
<•Кидаю•>. Дзендзелівський.
УЗЛП 114; SW V 467; Кluge-Mitzka
591; Frisk П 658-659; Boisacq 842.

райборінка «легка борона•>, [рай
бщюнок] «ТС.» ЛЧерк, [райборінкува
ти! <•розпушувати землю•> ЛЧерк; -

р. райбор6нка;
райкувати.

-

неясне.

-

Пор.

райграс (бот.) «кормова трава

-

Кluge-Mitzka

589; Feist

Пор. раціон, рація 1 •
райдуга <•веселка•>, райдужниця

(ент.) <•вид хруща, Donacia F.•>, [ра
дуга] СУМ, Нед, [радавниця! <•рай
дуга, веселка•> Л, [радова (Ме), радов
ница Л, радовниця Л, радуха Мо]
<<ТС.•>, [радужкуючий] <•який міниться
кольорами веселки» Нед;

[равдуга,

райдуга],

бр.

-

р. радуга,

радуга;

-

загальноприйнятої етимології не має; мо
жливо, давнє східнослов'янське *radQga, похідне від radь <•радиЙ•>, як білуга
від білий; пор. аналогічні співвідношен
ня у веселка веселий, лит. linksmyne <•веселка•>: lii'iksmas <•веселиЙ•>;
форма райдуга,
очевидно,
виникла
внаслідок деетимологізації слова раду

га і зближення його з рай і дуга (пор.

іншу назву веселки укр. [дуга] Ж, др.

дуга, п. d~ga, ч. duha, слц. duha, болг.
дога, схв. дуга); думка про споконвіч
ність форми райдуга ( Саболевский
РФВ 70, 96; Преобр. П 171; Matzen-

auer LF 16, 163; Kalima Slavia 17, 33)
Ar-

rhenatherum Р.В.•>; - р. бр. болг. рай
грас, п. raygras; запозичення з анг
лійської мови; англ. rye grass <•райграс,
житня трава•>,
сангл.
ray grass <<ТС.>>
складається зі слів ray <<пажитниця, Lolium L.>>, спорідненого з гол. raai <•жаб
рій ладанниковий, Galeopsis ladanum
L.•>, нвн. Rade <•кукіль, Agrostemum L.•>,
і grass <<трава•>, спорідненого з дісл. гол.
гот. двн. gras, нвн. Gras <•ТС.•>, можливо,
також з лат. gramen ( < *ghras-men)
<•ТС.•>; англ. rye <<ЖИТО>> замість давнішо
го ray у складеній назві є результатом
пізнішого переосмислення. - СІС 2 703;
ССРЛЯ 12, 560; Sl. wyr. obcych 625;
Kopalinski 816; Кluge-Mitzka 577; КІеіn
676, 1367-1368.

підстава•>.

394. -

викликає

сумнів;

ходження

через

припущення

про

по

посередництво давньо

осетинської мови (*ardunga-) від ір.
*drunaka- «лук, райдуга» (Семереньи
ВЯ 1967 І 4, 23) потребує дальшого
обгрунтування.- Фасмер Ш 431; Чер
ньІх П 95; К3СРЯ 377; Зеленин П 116;
Бодузн де Куртене РФВ 1, 111. Див. ще рад.

[райка]
рідка

Корз;

страва

-

<•рідке
з

болото

оселедця

на дорозі;
і

борошна•>

неясне.

[райкати] <•квакати (про жаб)•> Л,
[рейкати ВеБ, рекати Ник, pe.ramи

Ник] <<ТС.•>, [райка] «жаба•> Нед, [рай
котка] <•ТС.•> Нед, [райчата] <•жаби•>
Нед, [ракавка] <•древесниця (жаба),
НуІа arborea L.•>, [раканя] <<ТС.•>; - не
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райкувати
зовсім

райшура

ясне;

можливо,

звуконасліду

вальне утворення, пов'язане з п. [rechrech] (вигук, що передає квакання

жаб).- Пор. равер, радолка.
[райкувати] «волочити, обробляти
землю після посіву сівалкою>> ЛЧерк;
не

зовсім

ясне;

можливо,

-

результат

спрощення дієслова райборінкувати
«розпушувати землю райборонком». Пор. райборінка.

Раймонд (чоловіче ім'я), Райм6н.
да (жіноче ім'я); р. бр. Райм6н.д,

Раймонда, п. Rajmond, Rajmunda, ч.
слц. Raimund, болг. Раймонд, м. Раj
мун.д, Раjмун.да, схв. Раjмундо, Раj
мунда, слн. Reymont; - запозичення з
французької або німецької мови; фр.
Raymond, Raimond, нвн. Reimund, Raimund походять від фра1:1к. Raginmund
«рада, захист», що складається

з імен

нім уявленням про рай як верхню
сферу Всесвіту. Фасмер ІІІ 432;
Кluge-Mitzka 531. - Див. ще рай.
район, районувати, міжрайонний,
підрайон, порай6нний; р. болг. ра
йон, бр. раён, п. rejon, ч. слц. слн. rajon, вл. rajon, м. раjон, схв. реjдн; запозичення з французько'і мови; фр.

«Простір; район» (ст. «промінь,
радіус; площа з певним радіусом•>) ут

rayon

ворено від rai <<Промінь, радіус•>, яке
походить від лат. radius <<промінь; спи

ця•>.

СІС 2

141; Чер
12, 561; Фасмер ІІІ
Kopalinski 828; Holub-Lyer 409; Dauzat 608, 613. -

703;

Акуленко

ньІх ІІ 96; ССРЛЯ
437; К3СРЯ 382;
Див. ще радіус.

[райтак] <<сито, решето» Нед, [рей
так] <<рідке решето» Нед, [рітак] <<ре
шето» О;

-

очевидно, запозичення з

ників

польської мови; п.

прудкиЙ>>, гр. 6рЄуw «протягаю, простя

неясне; можливо, в якийсь спосіб по
в'язане з przetak <<ВИд сита з великими

ragin <<рада, міць>>, пов'язаного з
дангл. recen, ricen «Готовий, швидкий,
гаю>>,

лат.

rego

<•керую,

направляю,

даю настанови», і mund <<рука, допомо
га, захист>>, пов'язаного з дангл. mund

[rajtak, rajtok] <<ТС.•>

чотиригранними дірками, зробленого з
лика, дроту>>.

[райтки) <<білі вузькі чоловІЧІ по

manus

лотняні штани•> Ле; запозичення з
польської мови; п. rajtki <<рейтузи>>, як

імена

і

«рука,

захисТ»,

двн.

munt

<<ТС.•>,

лат.

<<рука; сила, міць, влада•>. - Бл.
82; Илчев 419; Dauzat Dict. des
noms 507; Paul КІ. Vnb. 57; КІеіn
1305-1306. - Див. ще манускрИпт,

регент.

[райно] <<куnа, безладдя; мазанина,
бруд» Нед; неясне; можливо, ре
зультат фонетичної і семантичної видо

зміни слова лайно (пор.).
райок (заст.) «Панорама, ящик із
збільшувальними стеклами для роз
глядання картинок; верхній ярус теат

рального залу•>; р. бр. раёк «ТС.•>; зменш. від рай; назва пов'язана з тим,

rajtky «ТС.•>, виникло на основі
rejtuzy <<ТС.•>. - JP 1967/4, 304;
SJP ХІ 437. - Див. ще рейтузи.
райф - див. рИхва.
ч.

форми

tрайце] (у виразі [яйце-райце! <<каз

кове яйце, що містить у собі багатство

у вигляді худоби•>), [райцівка] <<nас
хальне поздоровлення» Нед, [райців
нИк] ной, хто співає пасхальні поздо
ровлення•> Нед, [райцівщин.а] << пасхаль
ний гостинець, дарунок•> Нед, [рай
цевати] <<сnівати пасхальні поздоров
лення•> Нед;

-

не зовсім ясні форми;

що в панарамах (райках) демонструва

можливо, результати видазміни основи

лися лубочні картини релігійного зміс
ту; друге значення, можливо, з'явило

ралець, зумовленої вnливом слова рай.
- Пор. ралець.

ся як калька нім.

Paradies

«рай; райок,

гальорка•>, яке пояснюється тим, що ці

місця знаходяться близько до стелі, на

якій раніше було намальовано сцени з
райського життя; викликає сумнів по

в'язання (Иванов-Топоров
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248)

з дав-

[райшура] (знев.) <<велика (непро
порційно довга) будівля>> Па, [райшу

лЯJ <<Велика хата, де звичайно немає по
рядку; школа верхово'і їзди•> Ба; за
позичення з польсько'і мови; п. rajtszula <<манеж; проста клуня, велика кімна-

ракета

рак

та•>, rajszula <•ТС.•> походить від нвн. Reitschule <<ШКола верхавої їзди•>, утворе
ного з основ дієслова reiten <•Їздити
верхи•> і Schule <•Школа•>, яке походить
від лат. schola <<ТС.•>. Див. ще рей

Skok ІІІ 1О 1; Buga RR ІІ 530. -

тар, школа.

назва могла бути перенесена на жука
через наявність у нього рогів, що нага

рак 1 <•(зоол.) безхребетна тварина
класу

членистоногих,

Crustacea;

зло

Пор.

раковина•.

[рак 2 ] (ент.) <•рогач, жук-олень, Lucanus cervus L.•>; - пов'язане з рак 1
(пор. також п.

rak niemiecki

<•цвіркун•>);

дують висунrті вперед клішні рака.

-

якісна пухлина; [пристосування для по
дачі соломи на скирту Ва]•>, [раковuн
ня] (хвороба жита) Нед, [ракуваті]
<<ракоподібні•> Она, [рац Юга] <•великий

Див. ще rак.
[рак 3 <•залишки бадилля після зрі

рак», раченЯ, rzaчuxa <•самиця рака•>,

щення заnозиченої з болгарських гові

lрачuця] <<те.•>, [рачник] <•пристрій для

рок Одещини форми [драка] <•низький

ловіння раків•> Нед, рачок <•кішка, не

колючий чагарник•>.

зування

-

великий якір; [глиняна підставка у ви

кукурудзи,

неясне;

соняшнику•>

можливо,

результат

Рак (одне із сузір~їв Зодіака);

Мо;
спро

р.

-

гляді триніжок або обручиків для роз'

бр. болг. Рак, др. Рак'Ь, п. ч. слц. вл.

єднання посуду, що вкладається один у

Rak,

•другий

для

обпалювання;

рід

вишив

ки]•>, [рашниця] <•сітка, якою ловлять
раків

Мо;

рибальська

хватка

Доп.

УжДУ 26/2•>, раком, [рацки! <•рачки•>
Нед, рачки, рачкувато, [рЯцьки] <•рач
ки, раком•>, [рацький] <•рачачий•>, рача
чий СУМ, Г, рачuний, [рацькувати]
«рачкувати•> Нед, рачкувати, [ряцьку
вати] <<ТС.>>, (nорачити) (у пісні)
<•ущипнути•> (про рака), [урачити]
<•ТС.•>;

-

n. ч.
rak; -

слц. вл. нл.
псл. rakь; -

р. бр. болг. м. рак, др. рак'Ь,

схв. рак, слн.
задовільної етимо

rak,

логії не має; зіставляється (Ильинский
РФВ 74, 126) з лит. rakti «КОЛОТИ, ко
лупати; копати», лтс.

rakt

«Коnати»; з~

слуговує на увагу припущення (Фас
мер ІІІ 437; Преобр. ІІ 180; Младенов

556; Bri.lckner 453; KZ 45, 108; HolubKop. 309; Milhi.-Endz. І 574) про
nоходження з псл. *orkь (букв. <<ТОЙ,
що впиваєтьсЯ•>), спорідненого з лит.

erke

<<КЛіЩ>>, ЛТС.

erce

<<КЛіщ;. СКаЛКа>>;

мало}мовірне
припущення
(Machek
ESJC 506; Holub-Lyer 409; Otr~bski
Idg. F orsch. 80) про зв'язок з лат. cancer <•рак, краб, кліщ•> (з *car-cer), гр.
ха ріс.; <•креветка•>, иариіvос.; <•рак; Рак
(сузір'я); ракова пухлина; щипці, клі
щі•>, дінд. karkab <•рак•>, karkatab <•ТС.•>,
karkarab <<ШершавиЙ•>. Чернь1х ІІ
96-97; Ць1rаненко 390; К3СРЯ 382;

схв. Рак, слн. Rak; калька гр.
иариіvщ <•рак; сузір'я Рака•>; у західно
слов'янських мовах може бути каль

кою лат.

cancer

<•ТС.•>.

Див. ще рак 1 •

-

рака (заст.) <•гробниця•>, [раква]
<•коробка для масла•>, [ракда, ракля,
рtіфка, рахда] «ТС.•> Нед, рахва <•ін
крустована шкатулка•>;
др.

рака <•скринька,

-

р. бр. рака,

ковчег; труна;

над

гробний пам'ятник•>, ч. слц. rakev <•тру
на•>, слц. rakva <<ТС.•>, полаб. rakaf

<<ящик•>,

болг.

[рака],

м.

[ракла]

<<скринька•>, схв. рака <•викопана моги
ла•>, СЛН. raka <<СКЛеП>>, rakev <<Труна,
склеn», стсл. рАкА; псл. raka < *arka; - запозичення з латинської мови;
лат. arca <•ящик; скринька•> пов'язане з
arceo <<Замикаю>>, споріднеНИМ З Гр. ар
ИЕW <•утримую, відхиляю; витримую•>,
вірм. argel' ~перешкода•>. - Фасмер ІІІ
437; Чернь1х ІІ 97; К3СРЯ 382; Пре
обр. ІІ 178; Львов. Лексика НВЛ 35-

36; Machek ESJC 507; Holub-Kop.
309; Holub-Lyer 409; Младенов 556;
Mikl. EW 27,2; Uhlenbeck AfSIPh 15,
490; Meillet Etudes 184; MSL 11, 179;
Sobolevskij AfSIPh 33, 480; Кiparsky
GLG 252; Ernout-Meillet 44; Frisk І
141; Boisacq 78; Walde-Hofm. І 62-63.
раканя - див. райкати.
ракета• <•літальний апарат з ракет
ним двигуном; снаряд для феєрверків,

сигналізаціЇ•>, ракетник, ракетниця;

-
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ракета

ракурс

р. бр. болг. м. ракета, n. rakieta, ч.
слц. вл. raketa, схв. ракета, слн. rake-

ta; - запозичення з німецької або гол
ландської мови; н. Rakete, гол. raket по
ходять від іт.

rocchetta

«ракета•> (влас

ків)». - Kopalinski 816; Holub-Lyer
409, 83; БЕР 6, 169; Младенов 556;
РЧДБЕ 717; Skok ІІІ 102; Mikl. ТЕІ 2,
145; Dauzat 44, 608.
ракло «шахрай, босяю>; р. рак

не «літальний апарат з обертальним ру

ло;

хом»), зменш. від rocca <•Веретено; пряд
ка•> (щодо семантичного розвитку пор.

нвн.

співвідношення фр. fusee «ракета•>: fuseau «веретено•>), що зводиться до свн.
rocke «nрядка•>, nов'язаного з двн. rocko, ro(c)cho, нвн. Rocken, англ. rock,
ісл. rokkr <•ТС.•>. СІС 2 703; Коваль
194-195; Чернь1х ІІ 97; Фасмер ІІІ
438; Ць1ганенко 391; Преобр. ІІ 178;
St. wyr. obcych 625; Holub-Lyeг 409;
Кluge-Mitzka 579, 604; КІеіn 1353.

ракета 2 <•лопатка для гри в теніс

заnозичення з німецької мови;

-

Rekel (Rakel)

<•великий пес; неоте

сана, незграбна людина, вайло•> спорід

нене з снн. гол. геkеІ <•самець (про со
баку, вовка, лисицю); гульвіса, шахрай,
нероба, негідниК•>, алем.

<•шукач

rache

(собака)», дангл. rrece <•лягавий соба
ка», англ. [rake] <•вівчарка•>, ісл. rakki.

-

Шелудько

Кluge-Mitzka

43;

595.

раковина 1 «черепашка•> УРС, Нед,
ракушка,
ракушнЯк,
раковистий
<•який має заглибини, схожі на ракови
ни»; р. раковина, бр. ракавіна, др.

або бадмінтон•>, ракетка; р. бр.
болг. м. ракета, п. rakieta, ч. слц. raketa, вл. raket, схв. ракета, слн. reket; - запозичення з французької мо
ви; фр. raquette <•ракета; лижа•> похо
дить від іт. racchetta, яке через посеред

раковина

rasceta) зводиться ·до ар. r~bah <•доло

ське походження цих слів (Ильинский

чення пор. фр.

РФВ 74, 126). Фасмер-Трубачев
ІІІ 439; Чернь1х ІІ 97-98; К3СРЯ 382;
Ць1ганенко 391; Преобр. ІІ 179; Горяев

ництво середньолатинської мови (елат.

НЯ•> (розм. r~bet); щодо розвитку зна

jeu de paume

<•теніс»,

букв. «rpa долонею•>; припущення про
походження італійської форми від reti-

chetta,

що зводиться до лат.

rete

ниця•>, nсл.

566; St. wуг. obcych 625; Holub-Lyer
409; Dauzat 611; КІеіn 1295.

-

зовсім

raky

(род. в. *rakьve) «скри

294.-

Див. ще рака.

[раковИна 2 ] <<торф•> ВеНЗн;

-

[раківка] «сорт груш•> Нед;
можливо,

[ракопИт] <•ратиця•> Куриленко, [ра
копитиця, ракопітень] «ТС.•> тж; результат контамінації слів ратиця
копuт. - Див. ще копИто, ратиця.

ракотиця

<•ратиця»,

<•ТС.•> Кури~енко;

-

[ракотень!

результат

-

неяс

перенесення

копітень] «ТС.•>. - Див. ще ракопйт.
[ракун] <•ЄНОТ•> Нед; - р. [ракун],
ч.

ракія «фруктова, зокрема сливова,
горілка»; - р. болг. ракuя, бр. ракія,

походить від східноалгонкінського

ч.

rakije,

м. ракиjа, схв. ра

киjа, tpaкuja], слн.
ський тюркізм (тур.
ського походження;

rakija; - балкан
rak1 <•ракія•>) араб
араб. aragy «алко

гольний напій із соку хурми (або фіні-
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і

о;евидно, резул~

назви [fаківка] «коробочка•>, зменш. від
[раква <•коробка•>, за подібністю форми.
п. rаЩа,

не

ясне.

тат видозмши слова ракопитиця, tра

неясне.

не;

не

(Jakobson IJSLP І 1959, 267) про зв'я
зок із словом рак (з огляду на тверду
шкаралупу рака) і про власне слов'ян

ракйта, ракuтник -див. рокИта.

tракИтичок] «вид плісняви•> Нед;

-

ня»; висловлюється також припущення

<<Ме

режа» (Преобр. ІІ 178; К3СРЯ 382;
Ць1ганенко 391) менш переконливе. СІС 2 703; Фасмер ІІІ 438; ССРЛЯ 12,

<•перламутр•>;

ясне; очевидно, пов'язане з рака <•гроб

rakon,

схв. ракун <•ТС.•>;

-

ня з англійської мови: англ.

запозичен

rac(c)oon
arah-

kun ( < arahkunem) <<ВіН дряпає рука
МИ>>. - Фасмер ІІІ 439; Преобр. ІІ 179;
Skok ІІІ 104; КІеіn 1294.
ракурс <<Передача фігури або пред

мета в перспективі•>; р. бр. ракурс,
болг. ракурс; запозичення з фран-

ракша

рама

цузької мови;

фр.

«укороче

raccourci

ний» (en raccourci <<Коротко, скороче
но; у змен.шеному вигляді>>) є дієприк
метником від дієслова raccourcir <<уко
рочувати, урізувати•>, утвореного за до
помогою
префікса
re- від accourcir
<<укорочувати•>, що виникло з приймен

ника а <<В, На, ДО>> і ПрИКМеТНИКа

COUrt
cur-

<<КороткиЙ•>, який походить від лат.

tus
703;

- СІС 2
12, 571; Dauzat 606-607.

<<укорочений,
ССРЛЯ

зрізаний».

-Див. ще абажур, курта\ ре-.

ракша (оRн.) <<сиворакша, Coracias
garulla L.•>, [рекша] «ТС.•> ЛексПол,
tракшуваті] Шарл; р. ракша; загальноприйнятої

етимології

очевидно, утворене

на основі

не

має;

насліду

вання крику сиворакші, що передаєть

ся як різке тріскуче рак-рак (ПтицьІ
СССР 373-374); пов'язується також з
р. ракотать (Фасмер ІІІ 439) або з р.
крЯкать (Преобр. ІІ 179).
ралець

<<подарунок,

приношення;

бенкет; [нарада, порада Нед; добровіль
на данина землевласникові від рала в

день Різдва Пі]•>;

-

не зовсім ясне; по

ЛИТ. arklas <<СОХа», ЛТС. afklis <<ПЛУГ•>,
лат. ariHrum <<соха, плуг•>, гр. lipoтpov
<<ТС.•>, вірм. araur, тах. А, В are «плуг»;
іє. *aratro- «плуг•>. Фасмер ІІІ 439;

К3СРЯ

382; Семереньи ВЯ 1967 І 4,
41;
130;
Bruckner 452; Machek ESJC 505; Holub-Kop. 308; Schuster-Sewc 1201;
Olesch ІІ 858; Младенов 556; WaldeHofm. І 62; Ernout-Meillet 48; Frisk І
147; Boisacq 80. -Див. ще орати•.
Трубачев 3тимология 1963,
Преобр. ІІ 180; Потебня К ист. зв.

11;

рама 1 <<Оправа•>, [ра.мена] (мн.) «Ві
конні рами•> Нед, [ре.мена] «ТС.•> Нед,
[ра.мuна] <<рама•>, [ра.мина] <<Віконна
рама ВеУг; дерев'яна станина, на якій

встановлено крила вітряка Бі», [ра.млЯ]
<<рамка•> Нед, ра.мник, [ра.мо] «рама•>
Л, ра.мці, ра.мця, [ра.м' Я (мн. ра.мена)]
<<Віконна рама•> Нед, [рЯ.ма] «рама•>,
[рЯ.мено] «Віконна рама», [рЯ.мина]
<<ТС.~ дерев'яна станина, на якій вста

новлено крила вітряка•> Бі, [ря.мина]
<<рея•> Нед, [рЯ.мка] «рамка», [рЯ.мо]
<<рама•> Л, рЯ.мці, рЯ.мця, [обра.мка]
«облямівка; кайма, обшивка•> ВеЛ, об

в'язується з рало через первісне зна

рамлення, обра.мок,

чення <<данина від сохи•> (Булаховський
УМШ 195312, 21) або через вираз

мити, обрамлЯти, обра.м6вувати, об

кликати

вісним

на

ралець

значенням

з

можливим

<<Запрошувати

пер

на

свято рала (початок або закінчення по
льових
робіт )•>
(Кобилянський
Зб.
наук. праць І 80). -Див. ще рало.
рало, [ралuця] <<поле, зоране ра
лом•>, [раллЯ] <<орання ралом•>, [раля]
<<Відгалуження» ЛексПол, [ралянка]
«орання

ралом;

час

орання

ралом;

по

ле, зоране ралом•>, [ралЯч] <<ТОЙ, що
йде за ралом під час роботи•>, [рил6]
«рало•> О, [рал{стий] <<крислатиЙ•> Л,
[ралити] <<орати ралом•>, tнаралок] «за
лізний наконечник рала•> Корз, нараль
ник; - р. болг. м. рало, бр. рала <<Від
галуження; товстий сук•>, др. рало, п.
вл. нл. radlo <<рало•>, ч. пidlo, слц. rad-

lo, полаб. radlti, схв. рало «ТС.•>, слн.
ralo <<Леміш, СОШНИК>>, стсл. РА/\0; псл. *ordlo І *oradlo <<Соха, плуг•>, утво
рене від orati <<орати•>; споріднене з

рамувати,
ти»,

[обрЯ.мок], обра

[обря.мувати]

підра.мник, ст. ра.ма

«облямува

(XVII

ст.);

р. бр. ра.ма, др. ра.ма «в'язь, об
в'язка, рама?•>, П. rama, Ч. СЛЦ. ram,
нл. ram, полаб. ramka, болг. ра.мка

-

<<рама,

рамка,

оправа•>,

схв. ріі.м <<рама, рамка•>;
через

польське

м.

-

ра.м

<<ТС.•>,

очевидно,

посередництво

запози

чено з середньоверхньонімецької мови;

свн.

ram(e) <<рама, підпірка» (нвн. Rah<<рама•>) споріднене з лит. remti
<<ПідпираТИ>>, ramtis «Підnірка, кріплен
НЯ•>, дінд. rambha- <<підпірка; палиця».
Шелудько
43; Дзендзелівський
УЗЛП 114; Фасмер ІІІ 440; Чернь1х ІІ
98; К3СРЯ 382; Преобр. ІІ 180; По
тебня К ист. зв. ЗО; Bruckner 453; Witkowski SOr 1912, 208; Machek ESJC
507, 414; Holub-Kop. 309; HolubLyer 409; Buga RR ІІ 530.

men

[рама 2 ] <<зарубка Г; зморшка ВеУг•>,
[ра.мак] <<рубель для качання білизни
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рамазан

рамі

(ломака із заfубками)•>, [рамик] <<За
рубка•>, [рЯма <<ТС.•>, [рЯми] <<складки,
зборки•> Нед, [~амuти] <<морщити, хму
рити•> ВеУг, [рямити] <<СКладати в
складки»;

-

неясне.

рамазан

<<місяць

посту у

мусуль

ман; [шлунок Мо]•>, рамадан <<Місяць
посту•>; р. бр. болг. рамазан, п. ч.
гатаzап, м. рамазан, схв. рамазан; запозичення з турецької мови; тур. raтazan <<дев'ятий місяць арабського мі

сячного календаря (під час якого му

Нед>>, [зраменя] (заст.) <<ПО силі, по
праву, на підставі (чого), ім'ям (кого)•>
Пі, [нараменник] <<аксельбант•> Ж, [на
рамінник] <<наплічник•>, передрамення,
[передраменниця] <<передпліччя•> Нед,
перед~ам' я <<ТС.>>, передраме'нний, [при
рамки] <<подвійні плечі у чоловічій со
рочці>>, [прuрамок] <<плече у сорочки•>
Нед; - р. (заст) рамена, [рама] <<Пле
че», бр. [раме], др. рама, рамя <<ТС.»,
п. гаті~ «rc.; рукав (річки); (мат.)
СТОрона>>, Ч. гате <<ПЛече; рукав ріЧКИ>>,

пос

гатеnо <<тс.; (мат.) сторона•>, слц. га

<<жар

та, гатеnо «ТС.•>, вл. гатjо <<Плече; ру

КИЙ•>, пов'язаного з rаті<.\а <<був гаря
чим•>, яке зіставляється з гебр. rате~
«гарячий попіл, присок, жарина•>. -

ка;· (мат.) сторона•>, нл. гатjе «ТС.•>,
болг. рама <<плече; схил гори; (тех.)
плече; (мат.) сторона•>, м. рама <<плече;

сульмани

дотримуються

ту)•> походить від ар.

денного

гатаф.іn

СІС 2

703;

440;
Mikl.

Преобр. Il 180; Дмитриев
ТЕ! 11 145; Rasanen Versuch

ССРЛЯ

Фасмер

12, 575;

lll
542;
388.

[рамат] <<ганчірка•> Г, Нед, [рамат]
<<фартух» Нед, [раматка] «ганчірка»,
[рамаття] <<руб'я, лахміття, рам'я»,
[рамат6к] <<шмата•> ВеУг, [рамтя]
«руб'я, лахміття•>, [рЯмтя, рантя Чаб,
ранці тж] «тс. •>, можливо, також рам' Я
СУМ, Нед, [р.Ям'я, рямлЯ] <<ТС.•>;- р.
[ремьё] <<лахміття•>, [рем6ха] «Ганчір
ка•>;

запозичення з грецької мови;

-

гр. рсХІJ!-Ю (род. в. рсХІJІJатщ;) <<нитка,
ШОВ>>

пов'язане З діЄСЛОВОМ

«приєдную,

виготовляю•>,

apapi<JXW

спорідненим

з лат. агта (мн.) <<зброя, оснащення•>,
arтus <<передпліччя•>, псл. rат~ <<раме
но, плече•>; пов'язання російських

відnовідників з р. ремень (Фасмер ІІІ

469) помилкове. - Паномарів Мовозн.
1973/5, 63; Фасмер ГСЗ ІІІ 165; Frisk
І 128, 143. -Див. ще рамено.
[рамашИ:ця] <<бирка, палка для на

різуван.ня ~~хунків•> Нед;
контамшащt

(з

-

рез.ультат

наступним

суфІксаль

ним розширенням) слів [раваш] <<ТС.•> і
[рама 2 ] <<зарубка•> (див.).
рамrаз

рамено
хрестя

них

-

хреста;

колод

у

кожна

крилах

[рамено]
з

двох

«пере

перехрес

вітряка;

шпиця

млинового колеса», [рама] <<плече, ра
мено•>, [рам' Я] <<Плече, плечі; бік (кута)
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гот.

arms,

еагт,

двн. агат, нвн. Агт, данrл.

англ.

аrт

<<ТС.•>,

лат.

агтus

хня частина руки, лопатка•>,

«вер

вірм.

aг

тukn <<лікоть•>, осет. агт <<рука; голоб
ЛЯ•>, ав. агата- <<рука•>, дінд. ІгтаЬ
«плече, стегно•>; іє. *ага-то <<рука, су
глоб; будова•>, розширена форма коре

ня

*ar(a)-

<<зв'язувати, припасовувати•>.

Фасмер ІІІ 440; Преоб_р. ІІ 181;
Bгilckneг 453; Machek ESJC 507; Holub-:-Lyeг 409; Holub-Kop. 309; Schusteг-Sewc 1205; Младенов 556; Skok ІІІ
105-106; Бернштейн Очерк 1974,
188-189; Milhi.-Endz. І 575; Абаев І
67-68; Walde-Hofт. І 69; Ernout-

-

Meillet 47-48; Meillet MSL 8, 236;
Топоров lll 68-69; Кluge-Mitzka ЗО;
КІеіn 105; Hilbschтann Аrт. 425; Osset. 24; Peгsson Веіtг. 634; Маугhоfег І
96; Pokoгny І 55-58. - Пор. армія,
рамат, ярмо.

[рамень] «rустий ялинник•>;

-

не

ясне.

рамі (бот.) <<КИтайські коноплі,

див. робrаз.

<<плече•>,

(мат.) сторона•>, схв. раме (-ена) <<пле
че, щит (гармати)», стсл. рАмо <<Плече•>;
- псл. гато ( < *оrто); гат~ ( < *ог
т~); - споріднене з прус. ігто <<рука•>,

ehтeria tenacissiтa
м' я] <<ТС.•> Mak; -

BoGaud.•>, [рамеа, ра
р. болг. рами, п.

гаті, ч. гатіе, схв. рамиjа; запози
чення із західноєвропейських мов; н.
Rатіе, фр. гатіе, англ. гаті, гатее no-

рамінь

ранда

ходять від мал. гаті «ТС.•>.

СІС 2 703;

-

S!. wyr. obcych 626; Кluge-Mitzka
579; Dauzat 609; Кlein 1299.

[рамінь] <<ремінь; вичинена шкура
Па•>, [рамінник] <<Шкіряний пояс•>, [ра
мінЯнка] <<ШМаток вичиненої шкури•>
Па, [рамінЯчча] <<Недоноски шкіряного

<<рана; щілина, тріщина•>, vraQayati <<ра
нить•>, алб. varrё <<рана», vras «уби
ваю•>, vrasijё <<убИВСТВО>>; ЗбЛИЖеННЯ З

псл. red-ьkь «рідКИЙ>> (Perssoп Beitr.
277) або З дінд. VПl!JaQ <<ВОЙОВНИЧіСТЬ>>,
ав. ra.na- <•воїн, борець» і далі з дінд.
ftib, rtfb «напад•>, sam-araQam «бо

взуття•> Па; - очевидно, результат кон
тамінації основ слів ремінь і рамено

ротьба•>, псл. *ortь «рать» (Младенов

(нараменник) (див.).

ному відношенні недостатньо обгрунто

рампа
<<система
освітлювальних
приладів перед сценою; невеликий ба
р'єр, що закриває ці прилади від гляда
чів; товарна платформа; похила спору
да для переходу поїздів метрополітену

з поверхні землі»;

rampa

па, п.

-

р. бр. болг. рам

<<шлагбаум; рампа; товар

на платформа•>, ч. слц. rampa <<рампа;
платформа•>, вл. rampa <•тс.; під'їзд,
площадка, сходи», м. рампа <•шлагба

ум; рампа•>, СХВ. рампа «ТС.>>, СЛН.

pa

<•рампа;

похила споруда•>;

-

чення з французької мови; фр.
«рампа;

поруччя

сходів;

ram-

запози

rampe

похилість;

дорога на підйомі; сходи•> утворене від

ramper
яке

<<повзти, стелитися; плазувати•>,

походить,

можливо,

від

РФВ 65/2, 369-370) у семасіалогіч
вані.

441; Чернь1х 11 98Brilckner 453; RozwadQwski Qu. gr. et. 11 254; Machek
t:SJC 508; Ho!ub-Kop. 309; SchusterSewc 1205; Младенов 557; Skok ІІІ
107; Критенко Вступ 509; Mei!let Etudes 445; Trautmann 236; Otr~bski Idg.
Forsch 77; Uhlenbeck 299.

99;

- Фасмер ІІІ
КЗСРЯ 382;

R.aнr
<•Ступінь,
чин,
категорія,
спещальне звання•>; р. бр. м. ранг,
п. raпga, ч. заст. rank, raпg, слц. raпg
«ТС.», болг. ранг <<ранг; поверх; внут

рішній балкон (у салоні, театрі)», схв.
ранг, слн.

rang; -

запозичення з ні

мецької мови; н. Rang <<ранг, чин; ярус
у театрі•> походить від фр. raпg «ряд,

франк.

низка, шеренга; місце; ярус у театрі»,

*rampon <<вилазити; видиратися (кігтя
ми).>. СІС 2 704; Чернь1х 11 98; S!.
wyr. obcych 626; Ho!ub-Kop. 309; Ho!ub-Lyer 409; РЧДБЕ 609; Dauzat 610.
рамтя - див. рамат.

яке зводиться до франк. *hriпg «круг,
кільце•>, пов'язаного з нвн. Ring «кіль

lрамувати] <<Копати яму (на когось)»

Нед;

-

неясне; можливо, пов'язане з

це, ринг•>.

СІС 2 704; Чернь1х 11 99;
442; Преобр. 11 182; S!. wyr.
obcych 626; Ho!ub-Lyer 410; Dauzat
61 О; Кluge-Mitzka 580. - Див. ще
ринг.

(рама] «зарубка».

[ранда 1 ] «міра рідини•> Пі;

рам'Я- див. рамат.

рана, ранений, [ранний] <<поране

ний•>,

ранИти

<•Легко

поранена

шинок»;

підранок

ма,

<•орендар•>.

- псл. rana, очевидно, з
*vrana, пов'язаного з *vorna

<•отвір•>, звідки укр. [воронка] <•ТС.•>, р.

споріднене з дінд. vraІJab (vraІJam)

очевидно,

-

nов'язане

не зо
з

бр.

[ранда] <•оренда, орендна плата; корч

тварина•>,

воронка <•Лійка, яма конічної форми»;

-

ясне;

Нед,

кара»;

давнішого

всім

мисливцем

СУМ,

поранення, поранений; р. бр. болг.
м. рана, др. рана <<рана; удар; кара,
покарання; біда; хвороба», п. вл. нл.
rana, Ч. СЛЦ. rana <<рана; удар; ПОСТріЛ>>,
СХВ. рана, СЛН. rana <<рана; забите МіС
це; виразка•>, стсл. рАнА <•хвороба; не
дуга;

-

Фасмер ІІІ

-

[ранда 2 ]

-

пор.

укр.

Пор. оренда.

<•жіночий одяг,

[рандар]

подібний

до спідниці, з домотканого сукна•> Л,

[рЯнда] «стара драна сорочка; дешева
соеочка О; клапоть, ганчірка», [.QяндИ
наj <<ПОЛотно; соrочка•> О, lрЯндя] «лах
міТТЯ>>, [ряндЯр <•ганчірник•>, [ряндЯч~
ка] <•старий, драний одяг» О, [рантє]
<•лахміття•> Корз, [рендЄ] «подертий
одяг•> Нед, (ренда] <<ТС.•>, (рИнда] <•со
рочка•> тж, [рИндЄ] <•одяг, білизна О,
лахміття Нед•>, [рЯндавий] «подертий,
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ранет

ранник

драний» О, [риндавий] <•старий, подер
ТИЙ•> О; п. [r~dy] <•Залишки одягу,
лахміття•>,

слц.

randa

<•ганчірка,

кла

поть», [randak] <•Якийсь жіночий одяг»,
randy <•подертий одяг, лахміття•>, [randiarka] «Теплий одяг від пояса до п'ян,
«подертий»; запозичення з
угорської мови; уг. rongy «Ганчірка, кла
поть; лахміття•> загальноприйнятої ети
мології не має. Лизанец 620; Mikl.

randavy

ІІІ

EW 275; MNTESz

442-446.

ранет «груnа сортів зимових яб
лук•>, ренет, ренета; р. ренет, бр.
ранет, п. ч. слц. reneta, болг. м. рене
та, схв. ренет, ренета; заШJзичен
ня з французької мови; фр. reinette

(raiпette)

<<ранет•>

є

зменшувальною

формою від

reine <<королева•> (спочатку
la reine des pommes (букв.) <•королева

яблук•>), що походить від лат. rёgina

<•цариця•>, пов'язаного з rego <•правити,
керувати•>; паралельна форма rainette
розвинулась внаслідок змішування з
аналогічною формою, утвореною як де
мінутив від raine <•жаба», що походить
від лат. ra.na <•ТС.•>, оскільки яблука
цього сорту мають шорстку пове~хню і
нагадують шкіру жаби. СІС
722;
Фасмер ІІІ 470; Преобр. 11 197; Holub-Lyer 416; Dauzat 620; Кlein
1327. -Див. ще регент, Регіна.

ранець <•заплічна сумка», [рамець]

«ранець» Нед, Пі; р. бр. ранец, п.
raniec, ч. слц. ranec, вл. rancka, нл.
rancel, болг. м. раница, схв. ранац; запозичення з німецької мови; н. Ran-

«ранець, сумка•>, снн. rent(s)el <•сак
вояж•>, rent(s)er, нвн. Ranzel <<ТС.•>, як і

zen

гол.

дат.

<<ТС.»,

rant(t)

шв.

ransel

nов'язані далі

з двн.

«щит, край щита», свн.

rant(d)
Rand

ransel

можливо,

<•оправа,

<•ранець•>,

захисний

<•край, ранТ».

-

ранн,

СІС 2

нвн.

704; Шелудько
99;
410;

Фасмер ІІІ 442; Чернь1х 11
ССРЛЯ . 12, 583; Holub-Lyer
Кluge-Mitzka 580, 581. Див.

44;

ще

«розташування

ranZir

зростом в одну шеренгу•>;

жИр, бр. ранжьtр, ч.

24

ставляти;

маневрувати•>;

-

запозичен

ня з німецької мови; н. Rangferung <<роз
міщення в певному порядку•>, sich rangferen «вишиковуватися за зростом•>
походить від фр. ranger <•Ставити в
ряд•>, утвореного від

шеренга;

місце•>.

-

rang

СІС 2

<•ряд, низка,

704; Фас

мер ІІІ 442; ССРЛЯ 12, 584; Преобр. 11
182; Смирнов 252; Holub-Lyer 410;
РЧДБЕ 61 О. - Див. ще ранг.

ранник• (бот.) <•Scrophularia L.;
[подорожник великий, Plaпtago major

L.; подорожник ланцетолистий, Plantago lanceolata L. Mak; вербазілля зви
чайн~ Lysimachia vulgaris L.; вербазіл
ля лучне, Lysimachia nummularia L.
Mak; вороняче око звичайне, Paris quadrifolia L.; ластовень лікарський, Vincetoxicum officinale Moench.; конвалія,
Convalaria majalis L.; деревій звичай
ний, Achillea millefolium L. Mak; воло
вик лікарський, Aпchusa officinalis L.
Mak; синяк, Eschium vulgare L. Mak;
куряча сліпота, Nonnea pulla (L.) DC.
Mak; громовик красильний, Onosma
tiпctorium М.В. Mak; шавлія ефіоп
ська, Salvia aethiopis L. Mak; скорзоне
ра, Scorzonera L. Mak]•>, [раннИк] «ран
ник вузлуватий, Scrophularia nodoza•>
Нед, [ранниковаті] <•ScroP.hulariaceae
R. Br.» Нед, Mak, [поранникl «подорож
ник ланцетолистиЙ•>; р. [ранник]
<•подорожник;

шавлія ефіопська•>,

схв.

ранйк «буквиця лікарська, Betonica
officiпalis L.; жовтозілля сарацинське,
Senecio sarracenicus L.•>, слн. ranjenik
<•Шавлія лучна, Salvia prateпsis L.», ranjevec <•жовтозілля дібрG>вне, Senecio
nemorensis L.•>; - похідне утворення
від рана; назва зумовлена застосуван
ням переважної більшості цих рослин

для лікування ран і наривів (ранник,
вороняче

рант.

ранжИр

електропроводки», rani~ovat «упоряд
кувати•>, болг. ранжИрам <<вишикову
вати по ранжиру•>, схв. ранжИрати
«rc.; маневруватИ•>, слн. ranZirati <•роз

око,

подорожник,

скорзонера

р. м. ран

низька, шавлія), зміїних укусів (ласто
вень, синяк, скорзонера), для припи

<•розподіл

нення кровотеч (вербозілля, конвалія,

людей

за

рантух

ранник

деревій), а також тим, що деякі з цих
рослин (куряча сліпота, воловик) ви
кликають подразнення шкіри або запа
лення

живих

тканин;

назва

громовика

зумовлена схожістю його щетинистих
листків і квітів, зібраних у китиці, до
синяка. - Див. ще рана.

[ранник 2 ] (бот.) «Чина весняна,
thyгus veгпus (L.) Beгnh. ( Oгobus

Mak; -

пов'язане

з ранній;

LaL.)•>

назва зу

мовлена тим, що окремі різновиди чини

весняної цвітуть рано навесні, зокрема

чина весняна звичайна, Oгobus veгnus
L., зацвітає в кінці квітня. - Бісюліна
Клоков 222. - Див. ще ранній.

ранній,
[ранешний]
<•ранішніЙ•>
Нед, [ранИй] <•ранній•> Нед, О, [ран
ний] <•ТС.•> Нед, ранішній, ранковИй
СУМ, Нед, [раняшній] «ранішніЙ•>,
[рано] «ранок•> НЗ УжДУ 14, ранок
СУМ, О, [рануля (у сполуці бульба
рануля)] <•рання картопля•> Нед, [ра
нЮшка] «рання капуста; рання скоро
спіла картопля•> Мо, рань, [ранИти]
<•рано вставати», ранку_вати <•проводи

ти ранок», [ранцувати] «Виголошувати
побажання

у

Великодній

понеділок

ранком•> ВеЛ, [раній] «раніше•> Нед,
раніш(е), ранком, рано СУМ, О, [ра
ном] <<fанком, зранку» ВеЛ, ранувато,
[ранш <•раніш•>, вранішній, вранці, [до
зарани] <•до ранку•> Нед, зрана, зран

ку, ЗР.аННЯ, заrаній, зарання <<раННіЙ

час•>, [заранок «ТС.•>, [заран] <•завтра•>
Ж, [зарана], зарані, зарання, зарано
«дуже рано, передчасно», [назаранці]

<•На світанку», [нап6рано] <<дуже рано•>

ранковий»,

п.

гапnу,

ч. гannf

«ранко

виЙ•>, гапу <•ранній; скороспілиЙ>>, слц.
гanny «ранковий>>, вл. гаnо <•ранком•>,

нл. гаnу, полаб. гanu, гond, болг. ран,·
ранен,

м.

ран,

схв.

рбнй,

слн.

rcin,

стсл. рАно <<рано•>; загальноприйня
тої етимології не має; виводиться з

nсл. *гadno (<*oгdno), що зіставляєть

ся З гр. ор&рщ <<раНОК>>, Ор&рtЩ, ор
&рїvос;; <<ранніЙ>>, дінд. vaгdhatё «Піді
Ймає, змушує рости•>, ilгdhvab <•висо
кий, визначниЙ•>, ав. vaгa8aiti <•росте•>,

nсл. гоd- (з *oгd-ti <•рости•> ); заслуговує
на увагу припущення (Machek ESJCS

414;

Recheгches

Bгuckneг

47; Ho!ub-Kop. 309;
453; Tгautmann 246) про по

ходження з початкового *гаі-, спорідне

ного

з

лит.

гytas

<<ранок•>,

лтс.

гJts

<<rc.•>; спроба зблизити з алб. еггё «Тем
рява»,

гр.

<<ТеМНИЙ>> (Ostiг
викликає сумнів з фоне
тичних nричин (тоді треба було б вихо
дити з псл. *гagnoJ. Фасмер ІІІ

opcpvoc;;

AfS!Ph 36, 444)

442-443; Чернь1х 11 99; ,КЗСРЯ 382;
Преобр. 11 183; Schusteг-Sewc 12061207; O!esch 11 863; Младенов 556;
Skok ІІІ 106; Otг~bski Idg. Foгsch. 98;
Peгsson Веіtг. 277; Boisacq 711; Fгisk І
416-417.
рант; р. бр. рант, п. гant, ч.
гant!, гant!ik; запозичення з німець
кої мови; нвн. Rand <•край; рант; поля

(книги)•>, свн. гant(d) <•обшивка; край
щита•>, двн. гant(t) <•ТС.» споріднене з

днн.
дісл.

гand
ГQnd

«ЩИТ», дангл. гand «ТС.•>,
<•край, грань; щиТ», крим.

Пі, передранішній, передранк6вий, пе
редранній, передрання, передрань, по
ранішній, поранк6вий, поранній, по

гот. гintsch <<Гора», ді рл. гinde ( < кельт.
*гendia), дангл. гіmа <•край, кордон,
морський берег•> (англ. rim «Край,
обід•>), далі з нвн. Rahmen <•рама, рам

тися, зробитИ•> Нед, поранитися <•при

ка•>. Шелудько
Ho!ub-Lyeг 410;

бути дуже

К!еіn

ранок, [поранИти] <•дуже рано підня

неньку,

рано;

поквапитися•>,

по-ранішньому,

пора

по-ранково

му, [поранку] «уранці», [парана] «ра
но, ранньої пори•>, [поР.ану] «ТС.•>, [по
зарани] «післязавтра», [позаранки] «на
світанку•> Нед, спозарана, спозаранку,
спозарання, уранішній, уранці; р.
ранний, бр. ранні, др. раньtи <•ранній,

1300, 1349.

рантовати,
рунт ати.

ССРЛЯ 12,
К!uge-Mitzka

44;

588;
580;

-Див. ще рама•.
рантувати

-

див.

[рантух] <•біла, тонка хустка; вид ба
вовняної тканини; вид суконної сnідни
ці; лантух, велике рядно; великий мі

шоК•>, [рантушИна] <<ТС.•>, [рантушеч
ки] <•пелюшки» О, рантуховий <<з тон-
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рантьЄ

рапати

[рапа 1 ]

кої бавовняної тканини•>, ст. рантух-ь

п. гantuch <<рантух, велика

( 1568); хустка•>;

-

запозичене,

можливо,

че

рез польське посередництво, з німець

«ропа•>; -

запозичення

з

російської мови; р. рапсі (спец.) <<вода
солоних

озер•>

відnовідає

укр.

(див.).

[рапа 2 ] <<скеля•> Нед; -

кої мови; на українському rрунті зазна

ропа

запозичен

ло семантичного впливу з боку слова

ня з польської мови; п. [гара (гаfа)]

лантух; очевидно, слід виходити з н.
Regentuch <<хустка для дощу•>, яке скла
дається з іменників Regen <<ДОЩ>>, спо

Riff <<риф>>; зіставлення з [рипа] <<вибій,

рідненого з двн. днн.

гёgаn, гот.

rign,

<<Підводний камінь•> зводиться до нвн.

провалля» (Марусенко Досл. з мовозн.
Bгtickneг 452. -

75) необrрунтоване. -

дангл. гegn (англ. гаіn) «ТС.•>, лит. гбktі

Див. ще риф 1 •

<<МрЯЧИТИ>>, ЛаТ. Гіgо «Зрошую, ПОЛИВаЮ>>,

[рапавий] <<шорсткий, шершавиЙ•>,
[рапавий] <<Віспуватий; шорсткий; кост
рубатиЙ•> О, [рапавий] «ТС.•> О, [ра
псітий] <<Шорсткий Нед; кострубатий
0>>, [рапсік] <<Кострубатий пень Нед;
кострубата палиця ВеНЗн•>, [рапсі чка]
<<жердина в огорожі•> О, [рапdчя] <<кіл

і

Tuch

<<сукно, хустка»; виведення від

нвн. Randtчch <<Край сукна•> (S!. wуг. obcych 561; Zebгowski Рог. j~z. 1938/45, 64; SW V 476) менш переконливе із
семантичного боку. Шелудько 44;
Richhaгdt 93; S!. wуг. obcych 626; Кlu
ge-Mitzka 590; Кlein 1297. - Див.
ще галстук, іригація. - Пор. Лантух.
рантьЄ <<особа, що живе на процен
ти від капіталів, цінних паперів•>;

-

р.

рантьЄ, бр. ранцье, п. слц. геntіег, ч.

геntіег, вл. гent(n)aг, болг. м. рентиер,

схв. рентuёр, слн. гentnik;

-

запози

чення з французької мови; фр. геntіег
<<рантьє•> утворене від гente <<рента; що
річний доход, прибуток; державні про

- СІС 2 704; ССРЛЯ
12, 588; Kopalinski 834; Holub-Lyeг
417; Dauzat 624. -Див. ще рента.
центні папери•>.

[ранці} <<Старий, порваний одяг, ган

чір'я•> Ва;

-

не зовсім ясне; можливо,

пов'язане з [рсінтє] <<лахміття•> або з

рам' я <<руб'я; лахміття•>; могло зазнати
ВПЛИВУ З боку СЛОВа ланці <<ГаНЧірКИ,
лахмітТЯ>>.

ранчо «(в країнах Латинської Аме
рики) хутір, садиба; (в США) скотар
ська ферма•>; р. болг. ранчо, п. ч.
гancho, слц. гаnс, схв. ранч; запо
зичення з іспанської мови Мексики;

ісп. (мексикан.) гancho <<Маленька фер
ма•> пов'язане з гancho <<загальна їдаль

ня (в армії, флоті); кают-компанія•>, яке
виводиться від фр. ст. гаngег <<розміщу
вати в ряд•>, пов'язаного з гang <<ряд•>. -

СІС 2 704;

Kopalinski 817; Holub-Lyeг
41 О; РЧДБЕ 61 О; Кlein 1299; Fгemd
woгteгbuch 530. - Див. ще ранг.
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з

напівобрубаними

гілками,

сушать сіно, снопи» О;

-

на

якому

бр. [рапуха]

<<Віспувата жінка•>, слц. гараvу «віспу
ватиЙ•>; результат відпадіння почат

кового приголосного у слові [храпа
вий] <<шорсткий, жорсткиЙ•> (див.).
[рапавка] (зоол.) <<ропуха, Bufo
Laur.•>, [рсіпанка, рапуля, . рапуха]
<<ТС.>> ВеНЗн;

бр. рапуха;

-

-

очевид

но, пов'язане з [рапавий] <<шорсткий»,
[храпdвий] <<ТС.•>; назва зумовлена
шорсткістю шкіри ропух. Див. ще
рапавий, храпавий. Пор. ропуха.

[рапавкй] (сорт яблук) Нед;

-

як

що йдеться про яблука, що мають шор
стку

поверхню,

то

можна

припустити

зв'язок з [рапавий] (пор. п. гара <<Кар
топля з наростами»); можливе також

пов'язання з

[рапdвка]

кальки фр.
<<ропуха•> ). -

<<ропуха•>

як

гainette <<ранет•> (букв.
Див. ще рапавий, ра

павка.

[рапати] <<Скрипіти, рипіти; квакати
ВеУг; крякати 0>>, [рапкати] (про дер
кача, качку, жабу) <<кJичати•>, [рапо
тсіти] «ТС.•> О, [рапсік (орн.) <<деркач,
Сгех сгех L.>>, [рапdч, рапчсік, рапчик
Шарл] «ТС.•>, [Р.сіпкіт] <<Квакання жаб•>
О, [рапонuця] <<качка, що квакає>>
ВеУг, [рапорuця] <<ТС.•> тж, [рсіпша]
<<Ворона•> О;

-

.слц. гapkat' «Тріщати•>

(про птахів), вл. •Гарас <<каркати•>, нл. га-

рапіра

раптом

pas «ТС.>>, м. рапав <<скрипучий, хрип
ливиЙ>>; звуконаслідувальне утво
рення, паралельне до [ропати] «тріща

[рапотати] <<Трясти; перемішувати
СЯ•>;

-

неясне.

рапс (бот.) <<ріпак, Bгassica

ТИ>>, [хрЯпкати] <<!(ричаТИ>> (про дер
кача). Schusteг-S.ewc 1207. Пор.

L.»; -

ропати, рЯпкати.
·
рапіра <<колюча зброя з гнучким
клинком>>; р. болг. рапИра, бр. ра
піра, п. гаріег, ч. слн. гарfг, слц. гаріег,
гарfг, вл. гаріг, м. рапир, схв. ра
пйр; через німецьке посередництво

походить

(н. Rapfeг) запозичено з французької
мови; фр. гаріеге <<рапіра•> (ст. espee га

ріеге <•рапіра>>) загальноnрийнятої ети
мології не має; виводиться від фр. гаре

<•наПилок>> (за формою щитка на ефе
сі). СІС 2 704; Чернь1х 11 99; Kopa-

linski 817; Holub-Lyeг 410; Reitsak
ZfSI 8/ 1, 45; Кluge-Mitzka 581; Кlein
1301; Dauzat 611; Gamillscheg 749.
[рапіти] <<шуміти, стукати•>; - оче
видно, запозичення з румунської мови;
рум. гараf <<Шарудіти, барабаНИТИ, трі
щаТИ>> є звуконаслідувальним утворе~
ням, паралельним до укр. ритти, tро

пати]

«тріщати>>.-

Scheludko

DLRМ 692; СДЕЛМ 366.
рапорт,
рапортИчка,

заст.

141;
ле

порт, рапортувати <<ДОПОВідати; [ста
ранно розповідати Ме]>>, заст. лепор
тувати, зарапортуватися; р. бр.
м. рапорт, п. ч. слц. гарогt, болг. ра
порт, схв. рапорт, слн. гар6гt; через російське посередництво запози
чено з французької мови; фр. гаррогt
<•рапорт, донесення, повідомлення; при

несення назад•> пов' язане з дієсловом
гаррогtег <•Повідомляти; доносити; при
носити,

привозити

назад>>,

утвореним

за допомогою префікса ге- (га-) <<ЗНОВУ•>
від дієслова аррогtег <<Приносити, при
возити•>,

що зводиться до лат.

«приношу,

помогою

аррогtо

привожу•>, утвореного за до

nрефікса

ad-

<<до-,

прИ->>

дієслова рогtо <<Ношу, вожу•>.

-

від

СІС 2

napus

р. бр. рапс, п. вл. нл. гарs; запозичення з німецької мови; н. Raps
від

лат.

гара

<<ріпа>>,

гapum

«rc.;

pa-

СІС 2 705; Шелудько 44; ССРЛЯ

12,

бульба•>, спорідненого з гр.
1W<;; <<ріпа», расрщ, двн. гuоЬа, гаЬа,
ЛИТ. горе, ПСЛ. Гера «ТС.>>, укр. ріпа. -

Fгemdwoгteгbuch 531; Кluge
Mitzka 582; Кlein 1301; Walde-Hofm.
418 . ...:_Див. ще ріпа'.
рапсод «мандрівний співець у Ста
родавній ГреціЇ>>, рапсодія, рапсодuч
ний; р. бр. болг. рапсод, п. гapsod
<<СПівак; рапсодія>>, ч. слц. слн. гaps6d
«співаК>>, вл. гapsodia, м. рапсод «СПі
ваК>>, схв. рапсод <<ТС.; рапсодія>>; - за

592;

позичення із західноєвропейських мов;

н. Rhaps6de <<рапсод>>, Rhapsodfe <<рап
содія•>, фр. гhapsode, гhapsodie, англ.
гhapsode, гhapsody походять від гр.
рШІ.J<-906<;; <<рапсод>>, утвореного з основ
слів ра7Гтw <<зшиваю; складаю, творю>>,
спорідненого

з

лит.

vei"pti

«прясти>>,

ЛТС. V~Гpt <<ТС.», дінд. vаграЬ <<ХИТрісТЬ>>
(власне <<уток, пітканн я•>), і фоб<;; <<Спі
вак>>,

пов'язаного

з

фоі]

СІС 2 705; ССРЛЯ 12, 594;

<<пісня>>.

Kopalinski

817-818;
Holub-Lyeг
410;
Кlein
1343; Fгisk 11 643, 646; Boisacq 836. Див. ще ода.

[рапті] «пазурі>> Кур, [рапуз] <<Кі
готь птиці•> Ник, [ракащjз, рапоть,
раптЮк, рапуж, рапуза, драпуз]
«ТС.•> тж;

-

очевидно, варіанти запози

чення з польської мови; п. [гарес] <<ру
ка; ратиця>>, [гаЬс] <<лапа•>, [гара] <<Куря
ча лапа>>, [гару] <<Ніжки комахи•> виво
дяться від нвн. Rappe <<Ворон; скребач
ка•>. - SW V 476.

раптом, [рапті] <<раптом>> Нед,
[раптовець] (у виразі: р. дощ «злива•>)
Нед, [раптЯнка] <<швидкий і гучний

704;

Чернь1х 11 99; Фасмер ІІІ 443;
Преобр. 11 183; Смирнов 252; Kopalinski 817; Holub-Lyeг 410; Dauzat 42,
611; Кlein 1302. - Див. ще авантЮ

струмоК>>, раптовий «швидкий, наглиЙ•>,

ра, порт-, ре-.

миттєвістЬ>>,

[раптовИй] <<Тс.; сильний, бурхливиЙ•>
Нед, [раптовний] <<раптовий, грубий,
насильниЙ•> Нед; - р. [рапт] <<порив,
бр. раптам <<раптом>>;
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раптус

papir

запозичення з польської мови; п.

rap-

tem

зні

бирати, руйнувати», лтс. ~rdlt <<розnо

є формою ор.

рювати; руйнувати•>, стсл. орнтн <<діли
ти; руйнувати•>, псл. redьkь <<рідкий».

<<раптом,

раптово,

зненацька,

чев'я; всього-на-всього•>
в.

від

rapt

заст.

<<викрадання

ЧОК•>, яке походить від лат.

панно

raptus

<<ВИ

крадання, грабіж•>, пов'язаного з
<<хапаю,

зриваю;

віднімаю

rapio

силою,

ви

крадаю», спорідненого з гр. Єрtwтщ.Іш
<<общипую, пожираю•>, двн. refsen <<Ка
рати•>, ісл. refsa, дангл. refsan <<ТС.»,

ЛИТ.

repti

<<Збирати, ОХОПЛЮВаТИ>>, алб.

гjер <<витягати, грабуватИ•>, дінд. п:іраs
<<фізичний недолік, пошкодження», raphitab <<ушкоджений, хворий». - ІУМ
Морфологія 392; Richhardt 93; Фас
мер ІІІ 443; Brilckner 454; Walde-

І

Hofm. 11 417; Frisk
Кlein 1301-1302.
[раптус]

553; Boisacq 275;

<<Запальна,

поривчаста

людина, гаряча голова•> Куз; запози
чення з nольської мови; п. raptus «ТС.•>,
як і ч. слц.

raptus

<<Приступ люті•>, схв.

рііптус <<раптовий приступ хвилюван
ня при меланхолійному психозі•>, похо
дить від лат. raptus <<захоплений, охоn
лениЙ•>, дієприкметника від га ріо <<Ха
паю, зриваю; захоплюю•>. S!. wуг.
obcych 627. - Див. ще раптом.
раптух - див. рептух.

[рапуття]

<<мотлох,

брухт Г; хмиз Нед•>;

-

старий

лом,

не зовсім ясне;

очевидно, пов'язане з п.

rupiecie

<<МОТ

лох, дрантя•>, яке зіставляється з [rupliwy] <<дбайливий», [rup] <<Глист, хро
бак•>, ч.
ру пити.

roup

[рапух]

pe'nyxu])
можливо,

<<глист-гострик•>.

(переважно мн.
<<бахур•> ВеУг; пов'язане

з

-

Пор.

[panyxu,

неясне;

[ропухатий]

<<ТОВСТИЙ, роздутИЙ>>.
раритет <<рідкісна річ•>; р. рари
тет, бр. рарьtтЗт, п. rarytet, rarytas,

ч. слц.

rarita, схв. рарuтёт, слн. rariteta; - запозичення з німецької мови;
н. Rariti:it <<рідкість•> походить від лат.
raritas <<рідкість; розрідженість, нещіль
ність•>, пов'язаного з rarus <<рідкий, не

розкладатися; руйнуватися•>,

ardyti

<<роз

- СІС 2 705; ССРЛЯ 12, 594; S!. wyr.
obcych 627; Holub-Lyer 410; Fremdworterbuch 531; Кluge-Mitzka 582;
Кlein 1302; Walde-Hofm. 11 418; Frisk
І 557; Fraenkel 15, 187. Див. ще
рідкИй, ~озорИти.

[papir] (орн.) <<Сокіл балабан, Falco
cherrug Gray. (Falco laniarius)», [рарог
Нед,

рарія

«належний

Шарл]

raгog «сокіл,

raroh
raroh

схв.

[рар6жий]

балабану•>;

п.
Falco (gennaia sacer)•>, ч.

«птах з групи соколиних•>, слц.
«КреЧеТ>>, БЛ. raroh <<балабаН>>,

«різновид орла», можливо,

[rarov]

також рарог

ris»,

«ТС.>>,

соколу

СЛН.

rarogь;

<<омар,

rarog

Palimurus vulga- ПСЛ.

«ТС.>> (з СХв.);

загальноприйнятої етимоло

-

гії не має; виводилось

(Фасмер ІІІ 436;
ІІІ 244, 258;
Brilckner 454; Moszynski PZJP 130; H9lub-Kop. 309;
Mikl. EW 271; Meillet Etudes 405; Matzenauer LF 16, 168; Trautmann 242;
Milhl.-Endz. 496, 498; Walde-Hofm.
11 421; Uhlenbeck 248) від основи rarь

Булаховський Вибр.
Львов ЗИРЯ lV 83;

пр.

<<Вереск, ШУМ>> (пор. ЦСЛ. рАр'Ь <<ЗВУК>>;

йшлося про шум крил птаха під час
польоту або про характерний крик

сокола, пор. Ferianc 93-94}, утвореної
за допомогою суфікса -r- (як darь, рігь)

від кореня га- (про шум, вереск), яке
пов'язується з р. [рай] <<гул, шум, від
гук•> .~ зіставляється з лит.

rojoti

<<~е

споюино, невчасно кричати•> (про шв

ня),

rleti

<<Кричати, лаятися», лтс.

riet

<<ГаВКаТИ>>, r1it «ЛаЯТИ>>, дісл. ramr <<ХрИП
ЛИЙ», remja «ревти•>, r6mr <<голос; каркання»,

лат.

ravus

"

<<хриплии»,

•

дшд.

:..1.

ra-

yati <<гавкає•> (іє. *га- <<ричати, кричати,

гавкати•>); вважається також (Трубачев

Зтиl'v!ология

1965, 64-71; Machek
ESJC 508; LiSl ІІІ 84) запозиченням з

тинний; одинокиЙ•>, дінд. rt~ <<За винят

давньоіранської мови, яке зводиться до
ір. varagna- <<Сокіл•>, пов'язаного з наз
вою давньоіранського божества ав. Va-

ком, без, крім•>, лит.

ra&rayna-.

густиЙ•>, спорідненим з гр. ЄрrІJ..ІЩ <<пус
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lrti

<<розпадатися,

раса

рат ан

раса 1 (зоол.; антрополог.), расИзм,
расИст; р. бр. болг. м. раса, п. ч.
слц. вл. нл. rasa, схв. раса, слн. rasa; - запозичення з французької мови;
фр. race <•раса; рід, плем'я; покоління;
порода•> запозичено з італійської мови;
іт.

razza

<<сорт; вид;

порода•> загально

прийнятої етимології не має; виводить
ся від лангобардського *raiza <•лінія,

риска•> (двн. reiza «ТС. •>) як перекладу
лат. linea sanguinis «Лінія крові•> (Gamillscheg 742; Diez 265), від ар. ra's <<го
лова, початок, походження•> (Кluge

Mitzka 584; Кlein 1294), від ч. гаz
«удар•> (Grober ZfRPh 11, 558) та ін. СІС 2 705; ЧерньІх 11 100; Фасмер lli
444; БСЗ 36, 107; Преобр. 11 184; S!.
wyr. obcych 626; Holub-Lyer 410;
Dauzat 606.
[раса 2 ] (вид тканини) Нед; п.
заст. rasa <•легка вовияна тканина•>; через

польське

посередництво

чено з німецької мови; нвн.
ка вовияна тканина•> є

запози

Rasch

<•лег

результатом

ви

дозміни давніших форм Arras, Arrasch
«ТС.•>, які походять від французької наз
ви міста Arras. Brilckner 6; Кluge

Mitzka 583; Paul DWb 467.

[распаратйть] <•спасти на думку, за

багнутися, заманутися•> Л;

-

неясне.

распря (заст о) <<розбрат' чваrи, су
nеречка, сварка•> Нед, [pacnpa
<<ТС.•>

Нед; р. распря; запозичення з
церковнослов'янської мови; цсл. стсл.
рм:nь.рm, як і болг. разпра, м. pacnpa,
схв. распра <•Тс.~, зводиться до псл.
*orzpьrja, пов'язаного з дієсловом *orz-

perti (s~) <•розсваритися, вступити в

боротьбу•>,
утвореним за допомогою
префікса *orz- «роз-•> від дієслова *per-

ti

<•перти;

КЗСРЯ
роз-.

-

бити•>.

Фасмер

383-384. -

lli 444;

Див. ще перти 3 ,

Пор. пря.

[расть] (у виразі: [р. волосся] <•За

ріст волосся•>) Нед;

-

очевидно, видо

змінене запозичення зі словацької мо
ви; СЛЦ. rast <<ріСТ», rast' <<рОСТИ>> ВіДПО

відаЮТЬ 7кр. ростИ (див.).
рата (заст.) <<Строк платежу; части
на платежу на даний строк•>;

-

п. вл.

<•Част,ина плате~у•>, ч. слц. rcita,
болг. м. рата, схв. рата <•Тс.~; запо

rata

зичено,

можливо,

через

польське

редництво з латинської мови; лат.

посе

rata
ra-

<•частина (встановлена)•> пов'язане з

tus

«розрахований, певний, постійний~.

дієприкметником від

reor

<•вважаю, ду

маю•>, спорідненим З ЛИТ. reti <<СКЛадатИ
в порядок, класти шарами•>, двн. redea

(radja) <•рахунок, мова, розповідь~. S!. wyr. obcych 627; Holub-Lyer 410;
РЧДБЕ 610-611;
Walde-Hofm. 11
419, 420, 429; Кlein 1303; Pokorny 5559. - Поf. раціон, рація 1 •
[рата 2

зерна•> Л;

<•прилад

-

для

правіювання

неясне; можливо, пов'яза

не з [райтак] <•решето•> (пор.).
ратай (заст.) <•орач, плугатар•>, [ра
таєнко] (зменш. від ратай) Нед, [ра
тайство] <<ЗемлеробСТВО, ХЛіборобст
ВО>> Куз, [ратайствувати] Нед, ора
тай <•ратаЙ•>; р. болг. ратай, бр.
ратай, др. ратаu, п. ч. слц. нл. rataj,
вл. ratar, полаб. ratoj, м. ратаj, ратеj,

схв. ратай, ратар,

слн.

rataj,

стсл.

рАтАн; псл. *ortajь, утворене за до
nомогою суфікса -taj- від *orti <•орати•>,
спорідненого з лит. artojas <•плугатар,
орач, землероб•>, arti <•орати•>, прус. artoys <<ОраЧ>>, лат. arator, Гр. арот~р
«ТС.•>. Фасмер ІІІ 447; КЗСРЯ 386;

Младенов 557; Brilckner 45~; Rudnicki
Pras!. 11 117; Machek E~JC 509; Holub-Kop. 310; Schuster-Sewc 12071208; Olesch 865; Младенов 557; Trautmann 13; Fraenkel 17; Milhl.-Eпdz. І
141; Walde-Hofm. І 62, 69; Frisk І
147; Boisacq 80. -Див. ще орати•. ПоQ. рало.

[ратан 1 ] (знев.) «крикун•> Л; -

оче

видно, акаюча форма, пов'язана з імен

ником рот (первісне значення <•рота
тий чоловік, горлач•> ). - Див. ще рот.
[ратан 2 ] (іхт.) «бичок-горлач, Neo-

gobius ratan Nord.•>

Нед;

чення з російської мови;

ротсін
рот;

-

-

запози

р. [ратан],

<•ТС.•> є похідним від іменника

назва

зумовлена

відносно

вели

ким розміром голови і рота цієї риби;
пор. горлач «ТС.•>. -Див. ще рот.
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ратанія

ратище

ратанія (бот.) <<субтропічна росли
на з родини бобових, Krameria>>; р.
болг. ратания, бр. ратанія, ч. ratanhia; - запозичене через іспанське по

середництво (ісп.
чуа.- СІС 2 705;

ratania) з мови ке

ССРЛЯ 12, 1019;
1343.
[fатафія] (заст.) <<вид лікеру>>, [та

Кlein
фія

«ТС.>> Нед; р. ратафия, п. rataч. ratafija; запозичено, можливо,
через російське і німецьке посередниц

fia,

тво
фр.

(н.

Ratafia) з французької мови;
ratafia (tafia) походить з креоль

ської форми, утвореної з латинської
сполуки rata fiat <<хай буде твердо вста
новлена

угода>>,

що

складається

з

лат.

<<встановлена, незмінна>>, пов'яза
ного з reor <<вважаю>>, і fiat <<хай буде
зроблено», З ос. одн. теп. ч. умовного
способу від fio, fieri <<робитися, става
ти, виникати>>, пов'язаного з fui <<Я
був>>, futurus <<Майбутній, наступний»,

rata

спорідненими з лит. ст.
лтс.
би>>,

bit(i) <<він був»,

<<Я був>>, стсл. sн <<ТИ, він був
псл. byti, укр. бути. ССРЛЯ

biju

12, 1019; Kopaliriski 818; S!. wyr. obcych 627; Кlein 156, 588, 1303; Fremdworterbuch 532; Dauzat 612, 697; Walde-Hofm. І 504-505. -Див. ще бу

ратифікація <<затвердження верхов
ним

органом

влади

міжнародного

до

говору>>, ратифікувати; р. болг.
ратификация, бр. ратьrфікацьtя, п.
ratyfikacja, ч. ratifikace, слц. ratifikacia,
вл. нл. ratifikacija, м. схв. ратифика
циjа, слн. ratifikacija; - заnозичення із
західноєвропейських мов;
н. Ratifikation, фр. англ. ratification походять від
елат. ratificatio <<Санкціонування>>, утво
реного

з

основ

ratus

лат.

«розрахо

ваний, затверджений, певний, постій
НИЙ>>, дієприкметника від reor •вва
жаю, думаю», і facere <<робити, склада

ти,

дозволятИ>>.

СІС 2

705; Фас
447; ССРЛЯ 12, 1020; Kopaliriski 819; Holub-Lyer 410; Кlein 1304;
Dauzat 612. -Див. ще електрифіка-

-

мер ІІІ

.

'

І

щя, рата.

ратиця «парне копито>>, [ратка]
«ТС.>> Нед, [ратичний] Нед; - п. racica
<<ратиця>>, ч. [rat', ratice], слц. ratica
«ТС.>>; псл. ratь, ratica; очевидно,
СПОріднене З ЛИТ. uz-reteti <<ТВерднуТИ>>,

retys «шрам>>, лтс. retet <<гоячись зарос
тати», reta <<Шрам>>; у такому разі пер
вісно означало <<Твердий наріст на но
зі>>;

менш

переконливе

(Ильинский РФВ 74/3,

зіставлення

125-126) з

ти', рата 1 .- Пор. футурИзм.

[рательний] <<Працьовитий, старан

лит. rakti <<колоти, колупати, копати,
рити», лтс. rakt <<Те.; шкрябати>>, дінд.

ний, ретельний, дбайливий» Нед; очевидно, результат контамінації слів

Гkl)aQ <<ОбскубаНИЙ», rk~ar,al) <<ВіСТрЯ, КО
ЛЮЧКа>>. - Machek ESJC 509. Пор.

ретельний і [старательний].

-

Див.

-

оче

ще старати.

[рати] <<рити, копати>> Нед;

видно, результат контамінації слів рИ

ти і орати. -Див. ще орапt 1 , рИ
ти'.
ратИн «вовняна тканина з коро~
ким, закрученим ворсом>>, ратинуваль
ний, ратинувати; р. болг. ратИн,
бр. рацін, п. ratyna, ч. слц. ratine, схв.
ратинИрати, слн. ratine; запозичен

ня з французької мови; фр. ratine (у
ХІІІ ст. і rastin) етимологічно неясне.
- СІС 2 705; ССР ЛЯ 12, 1О 19; S!. wyr.

obcych 627; Holub-Lyer 410; Dauzat
612; Gamillscheg 751.
ратйти - див. рать.
зо

рак 1 , ракотиця.

ратище <<держак списа, спис [дер
жак вил НикНикЕЛ]>>, [ратовИще]

«ТС.>>, [ратЮга] (збільшувальна фор
ма); р. ратовище (заст.) «ратище,
на яке насаджується наконечник (спи
са, рогатини)>>, др. ратище <<СПИС>>, п.
ratyszcze «СПИС>> (з укр. ?), ч. ст. ratiste <<держак списа, алебарди>>, мор. [ra-

tisko] •граблисько>>, [racisko] <<держак
вил>>, слн. ratfsce <<держак списа, кісся,

ТОПОрИЩе>>,

-

ЦСЛ.

рА'Т'НШ'Т'€,

загальноприйнятої

pA'1'0RHW'1'€j

етимології

не

має; можливо, є віддієслівним утворен

ням від псл. *ortiti > *ratiti (пор. др.
ратити ся <<Ворогувати>>), утвореного
від *ortь <<битва>>; деякими дослідника-

ратіш

рафа

ми (Тогр 347; Holthausen AeWb. 262;
Кluge-Mitzka 617) вважається спорід

м. рат <•війна>>, схв. рат «ТС.», стсл.

неним з дісл. r6oa <<прут, жердина, ці
пок>>, дангл. r6d, двн. ruota <•жердина»,
лат. rёtae <•дерева в річці>>, ratis <•ПЛіТ»;
виведення від гіпотетичного псл. *ratь

пов'язане
чергуванням
голосних
з
*ertь; споріднене з лтс. ~ rrueties
«сердитися>>, двн.
ernust «боротьба,

<•металеваv частина списа, вістря>> (Machek ESJC 509) недостатньо обгрунто
ване.

-

Фасмер ІІІ

Преобр.

448;

11

-Див. ще рать.

185.

[ратіш] <•ратище, спис, піка>> Нед,
[ратішник] <•носій списа, піки>> Нед,
[ратішuстий] <•списоnодібниЙ>> Нед; неясне;

можливо,

ня запозиченого ч.

результат

ratiste

скорочен

<<ратище».

По2. ратище.

[ратота] <•яєчня>> ДзАтл І;

зичення

з угорської мови;

-

--: запо
r<Hotta

рАть. <•Війна; бій>>;

-

псл. ratь

( < *ortь),

серйозність», гр. Ёрн;; <•суперечка, зма
гання>>, Єрі(w <•сперечаюся, змагаюся>>,

ав.

aratis <•енергія>>, дінд. fti[J (rtf[J) <•на

пад>>, sam-araQam <•боротьба>>; припу
щення про зв'язок з ав. rana «борець>>,
дінд. ГаІJаQ <<боротьба» і ПСЛ. rana

(Младенов 557; РФВ 65, 369; Skok ІІІ
112) викликає сумнів. Фасмер ІІІ

448;, Чернь1х 11 100; К3СРЯ 386; Meillet Etudes 286; Rudnicki Pras1. 11 106;
Otr~bski Idg. Forsch. 201; Persson Beitr.
Il 636; Mayrhofer І 123.
раунд

уг.

(у

""боксі)

<•час,

якого відбувається бій»;

ми

раунд, п. runda, слн.
запози
чення з англійської мови; англ. round
<•раунд; круглий; коло; коловий рух>>

rantotta

ВОМ rantaпi
ТИ>>,

<<ТС.», nов'язаноЇ З ДіЄСЛО

( < ratani) <<ПеКТИ, СМаЖИ

яке загальноприйнятої етимології

не має (зіставляється з мане.
кидати, розсипати», хант.

шуватИ>>
У ЛГ

та

ін.).

-

rauti <•ВИ
raw- <•розмі

Дзендзелівський

60; MNTESz ІІІ 345-346; Barczi

253.
ратуша <•орган міського самоуправ
ління; будинок, де він 2озміщениЙ>>

СУМ, Нед, [ратуш] <<ТС.>>, [ратушник]
(лайлива назва п'яниці, який не про
nускає жодної нагоди, щоб напитися)
Нед,
ст.
ратуш (1518), ратуша
( 1569 ); р. бр. ратуша, п. ratusz,
слц.

ratt.iz, болг. ратхауз, слн. r6tovz; - запозичено через польське по
середництво з
кої мови; свн.

середньоверхньонімець

- р.
runda; -

протягом

«ЯЄЧНЯ>> є результатом видазміни фор

бр. болг.

походить від фр. rond, фр. ст. reont,
яке зводиться до нар.-лат. *retondus,
що виникло з лат. rotundus <<круглий,

- СІС 2 706; ССРЛЯ 12,
1026; Kopaliriski 854; Кlein 1359; Dauzat 637. -Див. ще рондо, ротонда•.

замкнутиЙ>>.

раут
<•урочистий
званий
вечір;
прийом>>; р. бр. раут, п. raut, ч.
слц. rout, схв. раут; запозичення з
англійської мови; англ. rout <<раут; гу
лянка, буйне, бешкетлине зборище>>

походить від фр. ст.
па,

натовп,

route ( < rote) <•КУ

компанія»,

яке

зводиться

до нар.-лат. rupta «роз'єднана (розби
та) група>>, пов'язаного з лат. rumpo

rathos «ратуша» утворе
но з іменників rat <•рада>> і hos «буди
НОК>>. - СІС 2 705; Шелудько 43; Richhardt 94; Фасмер ІІІ 448; Огиенко РФВ
66, 367; Bruckner 454; Mikl. EW 273;
Reitsak ZfSl 7 І 1, 42. - Див. ще рада,

<•рву, розбиваю>>, спорідненим з
ruбpti <•Колупати, довбати>>, псл.

хИжа.

рупція, рутИна.

рать <•військо>>, ратник, [ратuти]
<•гудити, ганити, лаяти>> Нед, ратува
ти; р. рать «військо; війна>>, бр.
раць <•ТС.>>, др. рать <•рать; війна; на
пад; бій; незгода; боротьба; ворожне
Ча>>, болг. рат «війна; військо} рать>>,

лит.

rupa

<•ЯМа>>, укр. [рупа] «ТС.>>. - СІС 2 706;
12, 1057; Kopaliriski 819; Holub-Lyer 410; Кlein 1360; Walde-Hofm.
11 451. - Див. ще рупа. - Пор. ко
ССРЛЯ

раф - див. рИхва.
рафа <•спеціальні грати для риби у

водоспусках і водозливах; [годівничка,
ясла;

терлиця,

чесалка,

залізний

гре

бінь для льону, коноплі Нед]>>, [рЯфа]
<•Чесалка>> Нед, [рахвачка] <•чесалка
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Рафа1л

рахман

(для льону, коноплі)>> ВеБ, [рафати]
<<чесати (льон, коноплю)>> Нед, [рЯфа
ти] <•ТС.>> Нед; - п. гаfа <<терлиця; гро
хот,

решетО>>;

-

через

польське

посе

редництво запозичено з німецької мо
ви; нвн. Raufe <•годівничка, ясла», по
в'язане з дієсловом гaufen «рвати, шар
пати>>,

спорідненим

з

дангл.

гїераn

(англ. гір) <<рвати, смикати>>, гот. гaup

jan <•вискубувати, висмикувати>>. - Ше
лудько 44; Richhaгdt 93; Юuge-Mitzka
586;

Юеіn

1350.

Рафа1л (чоловіче ім'я), ст. Рафа

ил'Ь <•[д(у)хь Б(о)жій], л'Ькарство Б(о)
жеЄ>> (1627);- р. болг. РафаИл, бр.
Рафаіл, п. Rafal, ч. слц.
фаил, схв. Рафаjло, СЛІJ.

Rafael, м.
Rafael; -

Ра
за

позичення з грецької мови; гр. Расра~Л
походить від гебр. R"pha'~l. утвореного

з основ дієслова гарhа <•він зцілив>>, спо
рідненого з сир. герhа <•він вилікував>>,
ар. гаfа'а <<штопав, латав, лагодив>>,
ефіоп. гаfаа <<ШИВ, зшивав, латав>> та
іменника 'ёl <•бог, ідол, кумир>>. Вл.
імена 82; Беринда 229; Петровский
187; Спр. личн. имен 449; Илчев 422;
Constantinescu 138; Юеіn 505, 1301.
рафінувати, рафінад, рафінадник,
рафінер, рафінувальник, рафінерний,
рафінований, рафінувальний; р.
рафинИровать, бр. рафінаваць, п. гafi
nowac, Ч. гafinovati, СЛЦ. гafinovat', БЛ.
гafinacija, гafinada, болг. рафинИрам,

м. рафинИра, схв. рафиновати, слн.
гafinfгati; - запозичення з французької
мови; фр. гaffineг <•очищати>> утворене
за допомогою префікса ге- від affineг
<•Очищати;

товкти

на

порошок>>,

що

складається з прийменника af, який по
ходить від лат. ad <•при, за, дО>>, та

прикметника fin
пов'язаного з лат.

<•тонкий, дрібниЙ>>,
finis <•межа, границя,

[вИряхуватися] <•вибратися>> Я, Ва; р. [ср6хнуть] «сполохати>>, рехщjться
<<збожеволіти>>, [рЯхнуться] <<ТС.; руши
ти; зійти з місця>>;

-

не зовсім

ясне;

можливо, пов'язане з рішИти або з [рЄ

хий] «швидкий, прудкий, моторний».

-

Фасмер-Трубачев ІІІ 477; Меркулова
3тимология 1986-1987, 148.
рахат-лукум; р. бр. рахат-лу
кум, п. гachaHukum, гachaHokum, ч.
гahat-Jukum, гahat, слц. гahat, болг. ра
хат-локум, м. локум, схв. рахат
лук; запозичення з турецької мови;
тур. гahat-lokum походить від ар. гahat
al-bulqum <<рахат-лукум>>, букв. <<заспо

- СІС 2 706;
Фасмер ІІІ 449; Радлов ІІІ 751; Kopalinski 813; Holub-Lyeг 409; Koгsch
AfSIPh 9, 663; Lokotsch 134-135;
Mikl. ТЕ1 2, 145.

коєння, втіха для горла>>.

рахва, рахда -

рахіт

див. рака.

(хвороба), рахітИзм, рахі
рахітник, рахітИчний; р.

тик,
болг. рахИт, бр. рахіт, п. гachityzm,
ч. гachitis, слц. гachitfda, м. рахИтис,
схв. рахuтис, слн. гahftis; запози
чення з новолатинської мови; нлат.
гachitis походить від гр. paxiтfJ<;; <•хре
бетний>>, утвореного від рахІс;; <<хре
беТ», пов'язаного з рах6с;; <•терновий
чагарник», спорідненим з дірл. fгасс
<<ГОЛКа>>, ЛИТ. гazas <<МОЛОДИЙ ПаГіН, су
ХИЙ паросток; соломина, стерня>>, гazis

СІС 2 706; ССРЛЯ 12,
1029; Kopalinski 813; РЧДБЕ 611; Holub-Lyeг 409; Юеіn 1294; Frisk 11 647;
Boisacq 837.
<<Стерня>>.

[рахкати]
<•квакати,
кумкати>>,
[рахкотіти] «ТС.>> О, [рахавка] (зоол.)

<•древесниця, зелена жабка, НуІа агЬо

геа

L.>> Нед, [рахкавка] «ТС.>>; - п.
- звукона

гасhас <•хрюкати; квакати>>;

- СІС 2 706; Чернь1х 11 100;
Kopalinski 815; Holub-Lyer 409; Юеіn
1317; · Dauzat 15, 607.- Див. ще

слідувальне

авантЮра, ре-, фінал.
рафка - див. рака.

ної місцевості, праведний християнин;

рубіж>>.

[рахатися] <•рушати Г; зніматися з

місця Ме>>, [рЯхатися] <•Збиратися, ру
шати>>, [рехатися] <•збиратися>> Корз,
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утворення,

[райкати] <•квакати>>.

паралельне

до

рахман (заст.) «мешканець міфіч

бідний, жебрак>>, [рахманИн Нед, рах
мИн О] «ТС.>>, рахманний <•спокійний,
смирний· [разсудливий, похмурий, смут

ний Нед1.>, [рохман(н)ий] <•породистий,

рахомотє

рац ея

великиЙ•>
Куриленко,
[Рахманський
великдень] <<двадцять п'ятий день після
Великодня•>
Нед; р.
рахманньtй
«рахманниЙ•>, бр. рахманьt <<ТС.>>, др.

рахмане <<брахмани•> (Фасмер ІІІ 449),
врахмане «ТС.•> (Соболевский РФВ 64,
175), п. rachmaп, ст. rochmanny (з
укр.); - запозичення з грецької мови;
Гр.

(3pcXXf..IOVOІ

<<брахмаНИ>>,

<<розумний, розсудливий, обачний, ді
ловиЙ•> Нед, врахувати <<Взяти до ува

ги; Заfахувати, ВКЛЮЧИТИ>>, (незраХО

ваний
<<незчисленний, незліченниЙ•>,
обрахунок, перерахунок, підрахунок,

[порахубитися] <<nорахуватися•>, пора

хунок, прорахуватися

<<nомилитися•>,

прорахунок, розраховувати (на щось)

(3paxf..HXVЄ<;;

<<сnодіватися•>, розраховувач, розраху

«ТС.•> nоходять від дінд. bгahman «брах

нок, урахувати, ст. рахуноко ( 1507),
пораховати (1579);- р. [раховать]

ман•>; грецькі форми (без початкового
ст.) набули nоши

<<рахувати; обговорювати, обмірковува

рення на Русі завдяки сказанню про
Александра або про ходіння Зосими;
необхідне доповнення цієї гіnотези вра

nриголосного з

ТИ>>, бр. [рахаваць], n. гachowac <<лічи

chunok

хуванням

запозичено

XIV

впливу

з

боку

тюркських

мов (Прохоров ЗИРЯ V 94-103) або
арабської (ар. ral)man, того ж noxo-

. дження) через татарську (Поnов Ист.
лекс. 23-24); виведення з турецької
мови (Mikl. ТЕ 1 11 145; EW 272; Bruckneг 459) або безnосередньо з арабської
(Кобилянський Гуц. гов. 85; Макаруш
ка 12) необгрунтоване. Фасмер ІІІ
449-450; Преобр. 11 186; Vasmeг
ZfSlPh 20, 464; Slawski JP 39/5, 382;
Koгsch AfSlPh 9, 663.

ти,

рахувати,

розраховувати•>,

<<рахуною>,
через

нл.

слц.

гa

rachnowas; -

nольське

nосередни

цтво з середньоверхньонімецької мови;

свн. гechen (гechnen, гёchenen) <<раху
вати, лічитИ>>, двн. rёhhanon <<ТС.•> сnо
ріднене з гот. гahnjan, снн. гekenen,

дфриз.

rekenia,

яснювати,

(англ.

дангл.

(ge)recenian

розповідати,

reckon

<<ПО

оnлачувати•>

<<рахувати•>),

recen (ricen)

<<ГОТОВИЙ, ШВИДКИЙ, nрудКИЙ>>, дірл. rёn

( < *гegn)

<<П'ЯДЬ>>, Гр. аруі-1ГОЩ <<ШВИД

КОНОГИЙ>>, діНД.

ГjUQ

<<ПрЯМИЙ>>;

ПОВ'Я

[рахомотє] <<мотлох, лахміття•> Лекс

ЗаННЯ з ряд, р. суразньtй (Jokl AfSlPh
28, б) недостатньо обгрунтоване. -

Пол; очевидно, результат видазміни
форми лахміття, можливо, зумовле

Шелудько 44; Richhardt 93; Фасмер ІІІ
450; Потебня РФВ І 263; Sl. wyr. ob-

ний

cych 620; Bodnaгowska Рог. j~z.
1957/8, 370; Bгuckneг 451; Олтяну
Romanoslavica І 90; Grappin
Slavia
12/2-3, 257-271; Mikl. EW 272;
Кluge-Mitzka 588; Кlein 1311.

впливом

слова

рам'Я

«ТС.•>.

-

Див. ще лахи.

[рахотє] <<хмиз, гілля дерева•> Нед;
неясне;

можливо,

пов'язане

з

ч.

ra-

<<щось старе, розвалене (будинок,
віз)•>, rachotina, слц. rachotina <<ТС.•>.
[рахта] <<другий день храмового

chota

-

свята•>;

неясне.

[рахтувати] <<Міркувати, розрахову
вати•>;

-

результат

контамінації

слів

рахувати і рихтувати (див.).
рахувати
<<лічитИ>>,
[рехувати]

<<ТС.•> ВеБ, [рахубитися] <<вести раху
нок, записувати в рахуною> Нед, [ра
хівля] <<рахунок•> О, рахівнИк, рахів
нИцтво, рахівнИця, рахуба, [рахуб
ник] <<боргова книга, рахункова книга•>
Нед, рахунок, рахівнИчий, [раховнИ
чий] <<рахівничиЙ•> Нед, [рахубистий]
<<кмітливий, хитриЙ•> Чаб, [раховИтий]

[рацавий] <<Шершавий, шорсткиЙ•>;

-

не зовсім ясне; в якийсь спосіб по

в'язане з [!:Jапавий] <<ТС.•>, як [рацавка]
з [рапавка] (пор.).
[рацавка] «ропуха•> ВеЗн;

-

не зо

всім ясне; nов'язане в якийсь спосіб з

[рапавка] «ТС.•>, як [рацавий] з [рапа
вий] (пор.).
рацея (заст.) <<довге повчальне ро

зумування•>, [рація] <<розмова О; nри
вітальна промова•>, [раціювати] «Гуто
рити,

балакати•>

заст. рацдя;

-

О;

-

р.

рацея,

бр.

заnозичення з nольсь

кої мови; п. огасjа <<Промова•> nоходить
від лат. огаtіо «ТС.•>. - Фасмер ІІІ 450;
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раціон

рачити

ССРЛЯ 12, 1031; Зеленин РФВ 54,
116. -Див. ще орація.
раціон <<Норма харчових продуктів
або фуражу•>; р. раци6н, бр. рацьt
ён, п. racja, схв. рациjа <<порція, певна
міра денного раціону для коней у вій
ськах•>;

-

запозичено

через

німецьке

посередництво (н. Rati6n) з латинської
мови; лат. ratio (-onis) <<рахунок; облік;

рація 2 <<переносна радіостанція•>;
р. болг. рация, бр. рацьtя;
скорочене

утворення

таннього

складів

ція.

-

мер ІІІ
ція.

з

-

першого

слова

-

складно
і

ос

радіостан

СІС2 706; ЧерньІх 11 1ОО; Фас
450. - Див. ще радіо, стан

[рачИ:нець] (бот.)

гірчак

зміїний,

<<ракові шийки,

Polygonum

bistorta•>

підстава•> спорідне

Нед, [рачки] не.; спориш, гірчак, дере

не з гот. rapio <<Число, рахуноК>>, дфриз.
rethe <<ЗВіТ, МОВа», даНГЛ. reoia, ДВН. radja, redea <<ТС.>>, ЛИТ. reti «КЛаСТИ В ПО
рядку, класти шарами•>. СІС 2 706;
ССРЛЯ 12, 1031; Смирнов 253; S!.
wyr. obcych 620; Bri.ickner 451; Walde-Hofm. ІІ 419-420, 429. - Пор.

сен болотяний, Polygonum amphibium
L. Нед; валеріана лікарська, Valeriana
officinalis L. См•>, [рачок] <<Гірчак змії
ниЙ•>; - бр. [рачьtкі] <<Гірчак зміїниЙ•>;
- назви пов'язані з рак; назва гірчака

раціональний,
раціоналізатор,
раціоналізаторство, раціоналізація,
раціоналізм, раціоналізувати; р.
рациональньtй, бр. рацьtянальньt, п.
вл. racjonalny, ч. racioшllni, слц. racioшllny, болг. м. рационален, схв. рсщио
налан, ели. racioшilen; запозичення
з латинської мови; лат. rationalis <<ро
зумний; умоглядниЙ•> походить від ratio

Очерки 42-43. -Див. ще рак'.
рачити (заст.) <<прихильно стави
тися; зволити; бажати; [приймати в

міркування; розум;

рата 1 , рація', резон.

(-onis) <<рахунок; мислення, міркуван
ня; розум; сенс•>. - СІС 2 706; ССРЛЯ
12, 1034; Фасмер ІІІ 450; Kopalinski
813-814; Bri.ickner 451; Holub-Lyer
408. -Див. ще раціон, рація'.
рація' <<смисл, резон, вигода»; бр. рацьtя <<те.», п. racja <<рація; при
від•>, схв. рацио <<рахунок; обережність,
передбачливість; міркування, мислен
ня,

розум;

ва»;

-

правило;

запозичено,

польське

причина,
можливо,

посередництво

з

підста
через

латинської

мови; лат. ratio <<рахунок; мислення;
міркування; розум; сенс, підстава» по

в'язане з
жаю,

reor (ratus sum, rёri) <<Вва

думаю,

rapio

гадаю•>,

спорідненим

з

rethe <<Звіт, мова•>, дни. redja, двн. radja,
redea <<ТС.•>. - S!. wyr. obcych 620;
Bri.ickner 451; Holub-Lyer 408; Walde-Hofm. ІІ 419, 429. - Пор. рата 1 ,
гот.

<<число, кількість•>, дфриз.

ратифікація,
ний, резон.
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раціон,

раціональ

зміїного, очевидно, пояснюється тим,
що він має червоно-бурі кореневища з
численними
рубцями. ~еркулова

себе, частувати, пригощати Нед]•>;
р.

заст.

рачИть

<<дбати,

-

пильнувати,

бути старанним•>, бр. [рачьщь] <<бажа
ТИ», др. рачити <<любити; турбуватися,
бажати; зволити; бути спроможним;

зробити ласку•>, п. raczyc <<зволити;
пригощати, частуваТИ>>, Ч. raciti <<ЗВОЛИ
ТИ», СЛЦ. racit' <<ТС.>>, болг. рача <<ба
ЖаТИ», СХВ. рачити, СЛН. raciti <<ТС.>>,
стсл.

рАчнтн

<<бажати;

бути

прихиль

НИМ•>; ПСЛ. raciti, пов'язане чергу
ВаННЯМ ГОЛОСНИХ З *rekti «ГОВОрИТИ>>;

на думку деяких дослідників (~achek

ESJC 504; Holub-Lyer 408), псл. raciti
зводиться до іє. *rak- <<бажати•>, глухо
го варіанта іє. *rag-, від якого походять
дни. rokian <<турбуватися», ді сл. п>Jkj а,
двн. ruohhen <<ТС. •>, ruohha <<турбота•>,
нвн. geruhen <<зволити•>; думка про за
позичення псл. raciti з германських
мов (~ikkola Beri.ihr. 156) необгрунто
вана;

припущення

*ark-,

яке нібито є варіантом до *аlk

(Потебня РФВ 1,

про

походження

з

83; Преобр. 11 187),

викликає сумнів; останнім часом вису

нуто припущення (Трубачев

675-676)

erceties <<бушувати». 450-451; BrLickner 451-

ність; енергія•>,

Фасмер ІІІ

ZfSl З/ 5,

про зв'язок з лтс. ~rka <<муж

рачій

рвати

Младенов
Див. ще ректИ.

452;

558;

РФВ

63, 315. -

дісл. hr~ppa <<досягати•>.

СІС 2

рачити

707;
44; Фасмер ІІІ 451; Кора;
linski 818; Bruckner 454; Machek ESJC
509; Holub-Lyer 410; Kostov ZfSl б/ 1,
78; Кluge-Mitzka 578, 583.

зв'язку неясний; скоріше може бути
витлумачене як *радш{й «радше•>, по

Crepis tectorum L.•> Mak; -

[рачій) <<скоріше, точніше, краще•>;

-

raczej <<ТС.•>; - пов'язується з
(Bruckner 451-452); характер

п.

в'язане з радий (пор. п. ст. radszej raczej, нл. razej <<краще, охочіше•>).
[рашівець] <<дрібний галантерей
ник•> Кур; неясне; можливо, пов'я
зане з назвою старовинної фабричної

тканини [раса], п. rasa, rasza.
[рашка] «частина прядки, рамка із
зубцями,
через

в якій крутиться

яку

накручується

катушка і

на

катушку

спрядена нитка•> Ме; - очевидно, як і
схв. рашак <<мотовило для пряжі•>, ели.

[rasek] <<те.», пов'язане з рум. ra~chia
«МОТаТИ на МОТОВИЛО>>, ra~chitor <<МОТО
ВИЛО», які зводяться до нар.-лат.

*ras-

<<скребти». Трубачев Рем. тер
минол. 115; СДЕЛМ 368; DLRM 696.
рашкуль «вугільний олівець; тер
пуг»;- р. рашкуль, болг. рашкул; запозичення з німецької мови; н. ReiPkohle <<вугільний олівець, рашкуль•>

clare

-

Шелудько

[рашпор]

(бот.)

lраювати]

<<молочай

дикий,

неясне.

<<спостерігати•>

Нед;

-

очевидно, пов'язане з райок <<ящик із
збільшувальними стеклами для розгля
дання картинок•> або <<Верхній ярус
театрального залу» і спочатку означало

<<розглядати панораму•> або <<дивитися
з верхнього ярусу». -Див. ще райок.

r

аяти <<радити, напучуваТИ>>, [раЄ
ти О, раїти, [райцувати ВеЗа] <<Те.»,
[раєць] <<порадниК>> Нед, [райця] <<рад
ник; ратман, член магістрату>>, [рая]
<<рада» Нед, відраяти, [порай] <<ПО
рада», [порая] <<ТС.» Пі, розраяти
<<розвеселити; відрадити•>, [спораяти]
<<зробити, навести порядок; впоратися>>

О; бр.

р. [раить] <<радити, допомагати»,
раіць

<<радити•>,

п.

raic, rajcowac

<<ТС.•>; зворотне дієслівне утворення
від іменної форми райца, яка виникла
на польському грунті з давнішого *ra-

спорідне

d(ь)ca, похідного від rad(z)ic <<радити•>,
rada. Фасмер ІІІ
435; Преобр. 11
171. -Див. ще рада.

ного з син. дфриз. kole, гол. kool,
дангл. со!, англ. coal, дісл. норв. шв.

люється шина на місці розриву обода>>

складається

«креслити;

з

основ

рвати•>

«вугіль» (еви.

kol,

та

двн.

дієслова

іменника

kolo),

reipen
Kohle

kul <<ТС.». - СІС 2 707; Фас
мерІІІ 451; Преобр. П 187; Грот Фил.
раз. 11 508; Mikl. EW 273; Кluge
Mitzka 388; КІеіn 304-305. - Див.
ще рейсфедер. - Пор. рашпіль.

kol,

дат.

рашпіль «напилок з великою насіч

кою», [рашпель] <<ТС.•> Нед, [рашплю
вати] «обробляти рашпілем» Нед; -

р. рашпиль, бр. рашпіль, п. raszpla,
Ч. rasp[e, СЛЦ. rasp['a, ВЛ. raspa, бОЛГ.

рашпил( а), ели.

raspa; - запозичення
з німецької мови; нвн. Raspel утворене
від дієслова raspen, пов'язаного з двн.
raspoп

(hrёspan)

«смикати,

щипати,

скубти», спорідненим з сни. rёspelen,
дфриз. hrёspa <<ТС.», дангл. gehrёspan
«рвати; сіпати, смикати», нвн. raffen

«(постійно) хапати, рвати», сни.

rapen,

[рвант] <<Залізне кільце, яким скріп

Л, [ірвант] «ТС.>>; результат видо
зміни форм [вірвант] <<Кільцева скоба,
що

обтискує

скріплювані

частини•>,

[урвант] <<ТС.•>, зближених з основою
рвати.

-

Див. ще вірвант.

рвати, [ірвати] <<рвати•>, рватися,

р~ощjти~ рво~!)тися, [ірвати~я], [рва
ницяj <<Зtрваю, а не струшею плоди»,

рваннЯ, tрванцf] «рвані галушки•> Мо,
рвань, рвацтво, рвач, ривок, рваний,

рвацький,

рвачкИй,

[рв!)чий]

<<швид

кий, прудкиЙ» Нед, рвучкИй, [рв' я нИй]
<<бурхливий•> Нед, безвідрИвний, безпе

рервка, безперервний, [вривати] (про
руки) «втомлювати важким тягарем•>
Ж, вИрватися

<<вибратися,

звільнити

ся; вискочити наперед», [вірвати] <<ур

вати•> Ж, [вірватися] <<ВдертиСЯ>> Ж,
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рв і я

рвати

[врИвок] <<Відірваний кусок каната>> Ж,
вИрва, {вИрив] <<Вибух>> Ж, [вИривок]
<<утеча>> Куз, [вірва] <<удар в потилицю;
кишеньковий злодіЙ>> Ж, [ввірванець]
<<Гульвіса, шибениК>> ВеЗн, [увірванець]
«ТС.>> ВеЗн, [вірвИтель] <<шибеник, па
ливода>> Па, lувірвИтель] <<ТС.>> Па,
[вИривцем] <<окремо>> Куз, дорватися

СУМ,

(дориватися) <<Порватися; накинутися

Нед, урвИсько <<урвище>> СУМ, Г, ур

СУМ; добfатися Пі>>, зірватися (зри
ватися), зорвисько] <<Вітром зламана
ялина; сушняю> ВеЛ, зрив <<Надрив; не
виконання;

внесення

перешкоди

у

ви

конання; невдача; [висмикування щети
ни у свиней Я]>>, зарватися, [зарва]
<<Обрив; брила землі>>, [зарвИстий]

Нед,

прорИвник,

проривнИй,

[розірвИ] (у виразі на р. <<На зло, напе
рекір>>) Нед, розрИв, розрИвка, розрив
нИй, увірватися (уриватися) <<Вдер
тися>>, [увірва] <<Гульвіса, шибениК>>,

[урвантлі] <<рвані галушки>> Мо, [ур

ванці] «ТС.>> Мо, [урвантЯка] <<Зірвиго
лова>> Ме, [урвень] <<Ледар, нероба>>
вИтель, урвище, урИвок, [уров] <<Пря
мовисна жила>> Нед, [урови] <<Вимиви

на,

вибіЙ>>

Шейк,

[уровища]

<<ТС.>>

частковиЙ>>

Нед,

Шейк, [уровище] <<опух>> Шейк, урвИс
тий, урИвистий, [урИвний] <<який лег
ко рветься>> Нед, [уривочний] <<уривис
тий,

уривчастий,

Она,

урИвчастий, [уривчатий] <<розідраний,

[зарИвкуватий] <<Сварливий, охочий до
свароК>>, [зурИвочний] <<непевний, не

уривистиЙ>> Нед, урИвцем; р. рвать,
бр. рваць, Др. ровати, П. rwac, Ч. rvati,
СЛЦ. rvat', ВЛ. rwac, НЛ. rwas, полаб.
ravat «СМИКаТИ, виривати», болг. рі
вам, схв. рвати ее <<боротися, змага
тися у боротьбі>>, СЛН. ГUVati <<ВИТЯГаТИ,

<<крутий,

стрімкий,

обривистиЙ>>

надійний, двозначний; приголомшений,
осоромлений, пошкоджениЙ>> Ж, нари
ватися <<Наскакувати, натрапляти; [до

падаТИСЯ до їжі, жадібно їсти]>>, [нар
ва] <<Верхня обшивка ясел; гнійний
опух>>

Ж,

нарИв,

надрИв,

надрИвис

виривати>>,

стсл.

р"hв."тн;

-

nсл.

rьva

nерервниЙ>> Ж, [недорИвок] <<шматок
мотузки>> КІМ, [оривок] «ТС.>> Си, обір

ti, пов' язане чергуванням голосних з
ryti <<рИТИ>>; - споріднене З ЛИТ. raveti
<<Полоти>>, лтс. ravet, ірл. ruam <<За
ступ>>, дісл. ryja <<ВИривати вовну в

ванець,

овець>>, лат.

тий, надрИвний, [непрорИвний] <<без

обірванка,

обірвище,

обрИв

СУМ, Ж, [обривки] <<побічні випадкові

прибутки>> Ж, обрИвок СУМ, Ж, [об
ривчастка] <<крутий берег>> Ч, обрИ
вистий, [одрИвка] (у виразі без од
ривки <<без перерви>>) Ж, переривати
ся <<nриnинятися>>, перерва, [перерви
ця] <<Перерва>>, перерИв СУМ, Нед, [пе
реривач] Нед, перерИвник, перерИвис
тий,

перерИвчатий,

підрИв

СУМ,

Нед, [підривач] <<підбурювач Нед; під
ривник Она>>, [підрИвка] (рибальське
знаряддя),

підрИвник, поривати, по

рИв СУМ,

Нед,

поривання, поривач,

[поривка] (у виразі в пор_ивці йти
<<Йти окремо>>) Нед, [поривці] <<Не дово
дячи до кінця>> Нед, порИвИстий СУМ,
Нед, порuвний, порИвчастий, прірва

ёruo <<Викопую;

вириваю>>,

ruo, -еге <<валюся; руйную; кидаюся>>,
гр. Єpucrixitwv <<ТОЙ, що розгрібає зем
ЛЮ>>. Фасмер ІІІ 452; ЧерньІх 11
100-101; Karulis 11 109; К3СРЯ 386;
ЦьІганенко 407; Преобр. ІІ 187; По

тебня РФВ 4"
Machek ~SJC

1880, lбl; Bruckner 470;
526; Holub-Kop. 319;
Schuster-Sewc 1255; Младенов 565;
Skok ІІІ 178; Arumaa ZfSlPh 26, 121;
Walde-Hofm. ІІ 453; Frisk І 570-571;
Boisacq 286; Schmid IF 67, З; Persson
Beitr. 105, 284, 287, 289, 292, 654, 774;
Scheftelowitz KZ 56/3-4, 207; Pokorny 868. -Див. ще рйти 1 •
рвія <<ревність, ревнощі>>, [рвійка]

<<Пуста

ретельність,

ревність,

запал>>

Нед, [рвійність] <<ревність>> Нед, рвій

«безодня; [місце, де розірвана гребля],>,
[прорва] <<вимоїна у греблі Бі; величез

рв' ЯнИй

на кількість,
Пі>>,
прорИв

ворення від псл. *rьv- <<ревність>> (пор.

Зб

безліч
СУМ,

Нед;
Нед,

проточина
прорИвка

ний

<<ревний;

рвучкий,

<<ревний;

неспокійниЙ>>,

[запальний Нед]>>,
[рвійна] <<ЗаздрісНО>> Нед; - похідне ут

реюtтИв

рдесник

др.

рьвьнь

<<ревність;

заздрощі>>).

-

Див. ще ревний.

рдесник

107; S!. wуг. obcych 627; Dauzat 613,
737. -Пор. до 3 , ля 1 , мі', соль, фа.
ре- (nрефіксальний елемент із зна

див. рдест.

-

[рдест] (бот.) <<рдесник,

Potamoge-

ton L. Mak>>, рдесник <<ТС.>>, рдеснико
ві; р. рдест, бр. рдзест, п. гdest,

ченням зворотної чи повторної дії або
протидії в складі запозичених слів типу
ревакцинація, регенератор, рееваку

[deгdes, dгdest], ч. гdesno, (h)гdesen,
слц. гdest, вл. [dгest, drost], нл. dгest,
схв. рдес, [рдесен, хрдесеJЬ], слн. [гdЄ
S;3[j, rdes;3n]; - очевидно, псл. *гьdьstь;

ація, реконструкція, реорганізація);

-

(Machek

префікс із значенням зворотної чи пов
торної дії або протидії, споріднений з

ESJC 51 О; Jm. гostl. 86; Меркулова
Очерки 41-42; Skok ІІІ 117), як і по

стка із значенням логічного зв'язку, по

дальші зв'язки остаточно не з'ясо

вані;v виведення

в'язання з
мер ІІІ

452;

від

*гьdеtі

*dгestь

<<Червоніти•>

BгUckneг

(Фас

455; Mikl. EW

284), потребує додаткових пояснень;
припущення

про

зв'язок

з

лат.

гоsа

«троянда>>, гр.
ИОРЯС

244),

p66ov «ТС.>> (Ильинский
22/ l, 200; Mikkola ВВ 22,

а також cnpQбa пов'язати з не

рест

(Machek ESJC 510; Jm. гostl. 86;
Holub-Kop. 31 О) недостатньо обгрун
товані. Фасмер-Трубачев ІІІ 452453. - Пор. дерес.
рджок див. рецок.
[рдИтися] <<Гарячитися>> (про тва
рин), [ирдuти] «Червоніти, жевріти>>
Бі, [роз'ирдuтися] (про нарив і под.)

<<Нарвати, заnалитися>> Нед; очевид
но, споріднене з р. рдеть <<Шаріти, чер
воніТИ>>, бр. рдзець, др. р'Ьд"Бтися <<чер
вонітися, бути червоним; бути рум'я
ним; червоніти, соромитися>>, ч. гditi se
<<червоніти>>, слц. гdiet' sa, слн. гdeti
«ТС.>>; псл. гьdеtі, похідне від *гьd

(пор. др. р7>дрьш, родрьш <<червоний,
рудиЙ>>), пов'язаного з гudь

( < *гоudь)

<<рудий, червониЙ>>. Фасмер ІІІ 453;
ЧерньІх 11 101; КЗСРЯ 386; ЦьІганенко
393;v Преобр. 11 189-190; Machek
ESJC 510; Otг~bski LP б, 179. - Див.
ще рудИй. - Пор. іржа.
ре <<друга нота музичної гами>>; р. болг. м. схв. ре, бр. рз, п. ч. слц. ге,
слн. ге; - запозичення з італійської мо

-

р.

слн.

болг.

ге-;

-

м.

схв. ре-, п.

ч.

слц.

вл.

запозичення з латинської

мови; лат. ге- (перед голосним геd-),

retгo <<За, nозаду>>, Гр. ар, ара, ра (ча
силення, сумніву), лит. ir <<і; також; на
вітЬ>>, лтс. Іг, хет. аг-hа <<із; далі; додо
му>>. - Walde-Hofm. 11 422;
Boisacq 72; Fгaenkel 15, 186;

Fгisk І 127;
Кlein 1306.
реабілітація, реабілітувати; р.
болг. реабилитация, бр. рзабіліта
цьLя, п. гehabilitacja, ч. гehabilitace, слц.
гehabilitacia, вл. гehabilitacija, м. схв. ре
хабилитациjа, слн. гehabilitacija; за
позичення із середньолатинської мови;
елат. гehabilitatio утворене від дієслова
геhа bilitaгe, що складається з префікса
ге- <<знову>> і дієслова habilitaгe «зали
шатися при чомусь, постійно займатися
чимось; перебувати>>, пов'язаного з hа
Ьеге <<тримати; носити; зберігати; меш
кати>>, спорідненим з лит. gabana <<Обе
ремою>, gabenti <<Перевозити>>, gobti <<Об
кутувати,

покривати»,

псл.

gabati

«За

хоплювати>>, укр. [габати] <<турбувати,
хапати>>.

- СІС 2 707; ЧерньІх 11 101;
Kopalinski 378, 827; Holub-Lyeг 414;
Кlein 692, 1321; Walde-Hofm. І 630631; Ernout-Meillet І 95-97, 287288. - Див. ще габати, ре-.
реагувати - див. реакція.
реактИв «речовина, що вступає в
хімічну реакцію»; р. болг. м. реак

тИв, бр. рзактьц}, п. гeaktyw, ч. гeak
<<реактивниЙ>>, слц. гeaktfv, схв.
реактив; заnозичення з францу
зької мови; фр. гeactif <<реагуючий, про

tivnf

ви; іт. ге є першим складом слова геsо

тидіючий; (хім.) реактивний; реактив>>

nаге з другого рядка латинського гімну

пов' язане з пізньолат.

Іоанну Хрестителю.

вати>>, утвореним за доnомогою nрефік

707; Чер
ньІх ІІ 101; Дараган РР 1981/6, 106-

СІС 2

геаgеге <<реагу

са ге- із значенням зворотної дії від діє-
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ребро

реактор

слова

аgеге

<<Гнати, діяти•>.

- СІС 2
707; ЧерньІх 11 101; Dauzat 10, 613. Див. ще агент, ре-. Пор. реактор,

пimacija; англійської

реакція.
реактор <•індуктивний опір для об

утворені за допомогою префікса ге- від

меження

дить від лат. aпimatus <•дихання, жит
ТЯ>>, апіmаге <•Вдихати, жити, оживля
ти, одушевляти•>, пов'язаних з апіmа
<<повітря; дихання, душа•>, спорідненим

струму

короткого

замикання;

установка, в якій здійснюється керова
на

ланцюгова

атомна

реакція•>;

-

р.

болг. м. реактор, бр. рзактар, п. ч.
слц. вл. гeaktor, ели. геаktог; запози
чення із західноєвропейських мов; н.
Reaktoг, англ. геасtог, фр. п~acteur по
в'язані з пізньолат. геаgеге <•Викликати
поворот,

розщеплення•>,

допомогою

префікса

утвореним

ге-

із

за

значенням

зворотної дії від дієслова аgеге <•Гнати,

діяти•>.

Sl.
-

-

СІС 2

707;

ССРЛЯ

12, 1053;

wуг. obcych 628; Holub-Lyeг 410.
Див. ще агент, ре-. Пор. реак

тИв, реакція.
реакція, реагент, реакціонер, ре
акційний, реагувати; р. болг. реак
ция, бр. рзакцьtя, п. гeakcja, ч. геаkсе,
слц. геаkсіа, вл. нл. гeakcija, м. реак

циjа, схв. реакциjа, ели. гeakcija; - за
позичення із західноєвропейських мов;
н. Reakti6п, фр. геасtіоп, англ. reactioп

очевидно, запозичення з
мови;
англ.
геапіmаtіоп
<<ОЖИВЛеННЯ>>,
reaпimate
<<ОЖИВЛЯТИ>>

англ.

aпimate

«оживляти•>,

яке

похо

з гот. uzапап <<випускати (пару); пах
нути•>, апdі <•дух», дангл. ёоіап <•диха
ти», гр. &vц.ю<;; <•вітер•>, стсл. в.оNІа <•За

пах, пахощі•>.

- СІС 2 709; Kopalinski
821; РЧДБЕ 614;
Кlеіп 78, 1307;
Walde-Hofm. І 49-50; Eгпout-Meil
let І 34; Frisk І 105; Boisacq б 1.
Див. ще вонЯти, ре-.

[ребенЯ] <•дитина•> Нед, [ребенИч
ка] <•донечка•> Нед; - р. ребёнок, бр.
[рабЯтьt] <•хлопці•>, др. робя, п. ст. robioпek, ч. roba <•рабиня; [жінка, дівчи
на]», гobatko <•дитина»; - псл. *огЬепt
<•дитина•>, утворене за допомогою суфік
са -епt для назви маляти від *orb- <•Си
рота, дитина»;

кореневе

е

розвинулося

пов'язані з пізньолат. геаgеге <•Вплива

внаслідок міжскладової асиміляції. Фасмер ІІІ 453; ЧерньІх 11 102; КЗСРЯ
386; ЦьІганенко 394. - Див. ще робИ

ти,

ти.

реагувати•>,

утвореним

за

допомо

гою префікса ге- <•проти, знову•> від діє

agere <•діяти•>. - СІС 2 708; Чер
ньІх 11 101-102; РЧДБЕ 612-613;
Kopalinski 820; Holub-Lyeг 411. Див. ще агент, ре-. Пор. реактИв,
слова

реактор.
реальний <<дійсниЙ•>, реалістИчний,
реалізація, реалізм, реаліст, реалія,
реалізувати; р. реальньtй, бр. рз
альньt, П. ВЛ. rеа[пу, Ч. геа[пf, СЛЦ. ге
а[пу, нл. гealizacija, болг. реален, м.
реален, схв. реалан, ели. геаlеп; - за
позичення із середньолатинської мови;
елат. гealis <<дійсний, речовий» похо

дить від лат. гёs <•річ•>.

-

СІС 2

708709; ЧерньІх 11 102; РЧДБЕ 613; Kopalinski 820-821; Holub-Lyeг 411; Кlеіп
1306. -Див. ще республіка.
реанімація
<•Оживлення»; р.
болг. реанимация, п. геапіmасjа, слц.
геапіmасіа, схв. реанимациjа, ели. геа-
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- Пор. fаб.
[ребінок <•веснянка•> Нед, [ребін
коватий] «той, що має веснянки•>; очевидно, пов'язане з рябИй (див.).
[ребрик] (бот.) <<гармала звичайна,
Pegaпum haгmala L.» Mak; пов'я
зане з ребро; назва зумовлена схожіс
тю розташування листків гармали до
розташування ребер на хребті; пор. ч.

febrfcek (zebГicek)
L.», букв. <•драбина

<•деревій,

Achillea

з щаблями на одній

жердині» (схож? до хребта з ребрами).

-

Machek ESJC 724; Jm.

гostl.

245. -

Див. ще ребро.

[ребрій] (бот.) <•Їжача голівка,

ganium L.» Mak; -

неясне.

<•гвинтова

хід

Spar-

ребро, [рабрИна] <•драбина драбин
частого воза•> НикНикТрЛ, [реберце]
різьба;

гвинта•>

Нед,

[ребрак] <•маглівниця; рубель; пральна

дошка•> О, [ребровачка] <•ТС.•> О, [реб
рачка] <•маглівниця; рубель•> Нед, [риб-

ребус

реванш

л6] <<ребрО>> Ме, реберчастий, [ребер
частий] <<З гострими і гвинтоподібни
ми боками, кутами; (про шнур) сплете
ний з білих і чорних ниток>> Нед, [ре

теми міських подш; лат.

берчистий] <<ТС.>> Нед, ребрастий, реб
рИстий, ребруватий, lребрИти] <<Пра

179-180; Черн~х ІІ 103;
454; РЧДБЕ 614; Machek
ESJC 510; Holub-Lyer 411; Кluge
Mitzka 588; Кlеіп 1309; Dauzat 614. -

ти

Див. ще ftеальний, республіка.

на дошці>>

О,

наребірний,

підре

бер' я, поребрина, [пор{бля] <<поребри
на», [порібре], пор{брина, пор{бря,
[пор{б'я] <<ТС.>>, [поребрИти] <<клепаючи
косу,

наробити

на

полотні

нерівнос

теЙ>> НикСгЛ, [порибuти] <<ТС.» тж;

-

р. болг. ребро, бр. рабр6, др. ребро, п.

zebro, ч. zebro, слц. rebro,, вл. rjeb.J-o,
нл. robro, rob.J-o, полаб. rebrt1, м. ребро,
схв. ребро, слн. rebro, стсл. рЕБро; -

709;

гіЬЬ(і), дісл.

rif, дангл. гіЬЬ, англ. rib,
ribbe, шв. rev «ТС.», гр.

-

СІС 2

Коваль

Фас~ер ІІІ

[рева] <<Течія над глибокою ямою в
річці, де крутиться вода» Ник, [~:)(fвка]
<<яма з водою; копанка» Л, [ревня] <<баг
нисте місце, де легко потонути Нед;
викопана яма, наповнена водою Ч>>,

[ремня] <<викопана яма, наповнена во

дою Ч; болото з іржавою водою Ник>>;
- неясне; можливо, пов'язане з рва
ти, пр{рва або з рів, рИти.

[рева 2 ]

псл. геЬго, утворене за допомогою су

фікса -го (пор. бедро) від основи *геЬ-;
- споріднене з двн. rippi (гіЬЬі, нвн.
Rippe) <<ребро», hігпігеЬа <<Череп>>, днн.

є фор

rebus

мою оруди. в. мн. від rёs <<річ>>.

(бот.)

<<дягіль

Archaпgelica officiпalis

лікарський,

Hoffm.•> Mak; -

неясне.

[ревак] <<найкраще виноградне ви
но,

яке

одержують

на

початку

видав

снідерл. дат.
ЄрЄсрw <<Прикриваю дахом; прикрашаю>>,
6роср~ <<стеля; дах; верхівка»; іє. *геЬh
<<покривати дахом,>; назва пов'язана з

лювання» Мо, [ривак] <<Перший сорт

тим,

стільників» походить від тур. ravak
<<чистий мед, який сам витікає зі стіль
ника>>; звідси ж схв. рд.вак <<мед, який
витікає зі стільників першим>>. Skok
ІІІ 113; DLRМ 690.
реванш, реваншИзм, реваншИст,
реваншевий, реваншний, реваншува
ти; р. реванш, заст. реванж, бр.
рзванш, п. rewaпz <<Відплата, віддяка;

що

ребра

є

своєрідним

дахом,

який покриває грудну клітку; спроба
пов'язати З ЛИТ. rebas, МН. rebai <<ДОВГа

верша, сплетена з лозин>> (Buga RR 11
304, 531), а також з лат. orbis <<коло,
окружністЬ>> (Walde-Hofm. 11 219)
викликає сумнів. Фасмер ІІІ 453;
Чернь1х ІІ 102; Преобр. ІІ 191; КЗСРЯ
386; Bruckпer 654; MachekvESJC 724;
Holub-Kop. 443; Schuster-Sewc 1222;
Младенов 558; Skok ІІІ 119; Кluge
Mitzka 602; Pederseп Kelt. Gr. 117;
Кlеіп 1346; Frisk І 556, 11 426; Boisacq
277, 717; Роkогпу 853.
ребус <<загадка у вигляді малюнків
у

поєднанні

з

літерамИ>>;

-

р.

болг.

схв. ребус, бр. рЗбус, п. вл. rebus, ч.
слц. слн. rebus; запозичено, можли

во, через німецьке посередництво (н.

Rebus) з французької мови; фр. rebus
походить від латинської фрази de rebus
quae geruпtur <<Про справи, які вер
шаться>>,

близько

назви

1600

альманаху,

в

якому

р. студенти Пікардії ма

лювали сатиричні картинки-загадки на

вина•> Дз;

-

запозичення з румунської

(молдавської) мови; рум. (молд.) ravac
(ravac) <<Виноградний сік; чистий мед із

реванш•>, ч. слц. revaпs <<ТС.>>, вл. rewaп

болг. м. реванш, схв. реванш, слн.
revaпsa; запозичення з французької
мови; фр. revaпche <<реванш; відплата,
помста>>, revaпcher <<брати реванш, від

za,

плачувати» (ст. reveпche, revaпche) по
ходить від нар.-лат. *reviпdicare, утво
реного за допомогою префікса

ге- від

лат. viпdico, viпdicare <<карати; мстити
ся; вимагати», пов'язаного з лит. vаіпа
<<помилка>>, лтс. vаіпа <<Вина», псл. vіпа,

СІС 2 709; ЧерньІх 11 103;
454; Смирнов 253; Kopaliriski 841; Holub-Lyer 419; Dauzat
630, 744; Кlеіп 1340; Walde-Hofm. 11
793. - Див. ще вина, ре-.
укр. вина. Фасмер

ІІІ
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ревіти

-

реваш- див. раваш.

запозичено

через

польське

ництво

з

ньолат.

revisio

(заст.) reverence, слц. reverencia, в л.
rewerenca, схв. реверанс, слн. reverenca;
- запозичення з французької мови; фр.
reverence <<Глибока пошана, повага; ре

лат. revїso <<знову дивлюся, розглядаю;

веранс, шанобливий укліН>> пов'язане з
<<ПОВажати, шанувати; блаГОГО

чу, дивлюся•>, спорідненого з гот.

reverer

що походить від лат. revereor
<<боюся; поважаю, шаную•>, утвореного
за допомогою префікса ге- від vereor
<<боюся, тривожуся; поважаю; шаную•>,
спорідненого з двн. wartёn <<Підстеріга
ти, чекати•>, гот. -wards <<Сторож, охо
ронець•>, гр. 6paw <<дивлюся, бачу•>. ВіТИ>>,

СІС 2

709; Фасмер ІІІ 455; ССРЛЯ 12,
1079; Kopalir\ski 841; Holub-Lyer 419;
КІеіn 1340; Dauzat 630; Walde-Hofm. 11
757-758. -Див. ще варта.
реверс <<зворотний бік монети або
медалі; механізм для зміни напряму ро

бочих частин машини на зворотниЙ•>; р. реверс, бр. рЗверс, п. rewers, ч. revers, слц. reverz, болг. реверс, м. ре
верс, схв. реверс, слн. reverz <<реверс;
nідписка; зворотна розписка»;
зичено,

можливо,

через

-

запо

польське

або

західноєвропейське посередництво (н.
Revers, фр. revers, англ. reverse) з ла
тинської мови; лат. reversus <<зверне
ний назад, повернениЙ>> є дієприкмет
ником від

reverto

<<Повертаюся, вертаю

пізньолатинської

посеред

реверанс <<уклін•>; р. болг. м.
реверанс. бр. рзверанс, п. rewerans, ч.

мови;

піз

<<Перегляд•> утворене від

знову приходжу, навіщаю•>, пов'язаного

з revideo <<знову навіщаю, приходжу•>,
префіксальним похідним від video <<ба

witan

<<дивитися; спостерігати•>, лит. veizdёШ
<<баЧИТИ>>, veidas <<ЛИЦе, облиЧЧЯ>>, ПСЛ.

videti, укр. вИдіти. - CICZ 710; Чер
ньІх 11 103-104; Фасмер ІІІ 455; Смир
нов 254; Kopaliriski 842; Holub-Lyer
419; WaJde-Hofm. 11 784-785. Див. ще вид, ре-.

ревінь (бот). <<Rheum L.•>, [ревень,
реїнь] <<ТС.•> Mak; - р. ревень, бр. рз
вень, ч.

ревёд;

reven

ви; тур.

(з р.), болг. ревен, схв.

запозичення з турецької мо

-

ravent

походить

від перс.

ra-

Акуленко 138; ЧерньІх 11 103;
Фасмер ІІІ 454; К~СРЯ 386; Преобр. 11

vend. -

191; Machek ESJC 513; Jm. rostl. 86,
24 7; Korsch AfSlPh 9, 664; Lokotsch
136. - Пор. рабарбар.
ревіти, ревтИ, [ревати] <<ревіти;
плакати•> Нед, [ревати] <<Плакати•> Ме,
[ревкати] <<ревти, шуміти, вигукувати•>

Нед, ревкатся (му) <<(у нього) бурчить
у животі•> ВеЛ, [ревкнути] <<завереща
ТИ>> Нед, [ревстИ] <<ревти•> ВеУг, [рИ
ти] <<плакати, ревіти•> О, рева, [рева
ло] <<Час тічки в оленіВ>> ВеУг, ВеНЗн,

СЯ>>, утвореного за допомогою префікс а
ге- від verto <<nовертаю; обертаю; змі

[реваниця] <<Сильне ревіння, сильний
плач•> Нед, [реваниці творИти] <<рев

нюю•>, спорідненого з псл. *vьrteti «вер

ТИ>>

тіти•>, укр. вертіти. -

СІС 2

709; Фас
мер ІІІ 455; Смирнов 254; KopaJiriski
842; Holub-Lyer 419; Fremdworterbuch 548; Dauzat 630; Кlein 1341. Див. ще вертіти, ре-. - Пор. версія.

місце

Нед,

ревище

забою

<<сильне

рогатої

ревіння;

худоби;

lмураш

ник, який воли розбивають рогами і з

ревом кидають на себе Шух; (знев.)
велика,

негарна

і

незграбна

людина

ревізія
<<Обстеження,
перевірка•>,
ревізіонізм, ревізіоніст, ревізор, реві

Кур]•>, [ревега] <<ревіння•> Нед, [ревіт]
<<ревіння; nрибій (хвиль)•> Нед, [рівня
ва] <<ревіння; шум, крик•>, [ревуга] <<КО

зіоністський, ревізіоністИчний, реві

рова, яка nостійно сильно реве; плак

зький, ревізувати;

са•> Нед, [ревуля] <<ТС.>> Нед, ревун, ре
вуха, [ревушка] <<ревіння•> ЛексПол,
[ревлИвий] <<Плаксивий, крикливиЙ•>, ре

-

р.

болг.

ревИ

зия, бр. рзв{зія, п. rewizja <<Обшук,
трус; ревізія; перегляд; зведення, ос

тання коректура•>, ч. revize, слц. revlzia, вл. rewizija, м. ревизиjа, схв. ревй
зиjа, слн. revizfj а <<ревізія; зведення•>;
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вучий, ревма;
<<ревти,

-

ричати•>,

р. реветь, бр. paf)цf
др.

ти; скреготаТИ>>, П.

рюти,

реву

<<рев

[rzwiec], СТ. rzwac

ревка

револьвер

<<рИЧаТИ>>, ГZUC, ТеП. Ч. *rzew~ > ГZW~,
Ч. rvat «ричати; реnетувати; реВТИ»,
сJщ. revat', вл. ruc, rjejc, болr. рева, м.
реве, схв. ревати <<ревти, репетувати•>,
слн. rjoveti, rjuti <<репетувати; ревти;

ревмокардИт;
бр. рзумакардь'tт;

-

р. ревмокардИт,
складне утворен

ня, що виникло на основі слів ревма

цсл.

тИзм і кардИт (загальна назва хвороб
серця). - СІС 2 71 О. - Див. ще кар
діограма, ревматИзм, серце 1 •

ров.ж, рютн; псл. rjuti < *reuti, revQ;
- сnоріднене з лит. ruja «Тічка, полю

(заст.) гіркий, тужливий, щирий; [спра

ричати•>, стсл.

ров.ьr

вання; зграя>>, снн.

<<рев•>,

(дієприкм.),

rLiien

<<ревти•>, дангл.

<<ревти•>,

лат.

rumor

<<шум, гомін; слух, чутка>>,

ravus

<<Хрип

ryn

ryan

лиЙ•>, гр. wptiOf.IOl <<реву, вию; репе
тую>>, дінд. ravati, rauti, ruvati <<реве,
кричить•>, ravab <<реВ•>, осет. arawyn :

aryd/ arawun : arud <<Сповнювати силь
ним шумом•>; іє. *(e)reu- <<кричати•>. Фасмер ІІІ 456; Чернь1х li 103; КЗСРЯ
387; Преобр. ІІ 192-193; Szober JP
14, 601; Bruckner 477; Machek I;:SJC
534; Holub-Kop. 324; Schuster-Sewc
1249; Младенов 558; Skok ІІІ 133;
Абаев ИЗСОЯ І 57; Frisk ІІ 1152; Boisacq
1083; Walde-Hofm. ІІ 451; Otr~bski
Idg. Forsch. 13, 39; Persson Beitr. 771;
Pokorny 867. - Пор. рИкати.
ревка -див. рева 1 •

неясне;

йдеться про грудну дитину,

що часто плаче і засnокоюється під час

годування;

в

такому

разі

пов'язане

з

ревіти (пор.).
ревматИзм, ревматик, ревматИч
ний; р. ревматИзм, бр. рзума

тьtзм, П. reumatyzm, Ч. revma(tismus),
слц. reuma(tismus), вл. reumatizm, болг.

старанний;

вний Шух]•>, [рамний] <<Гіркий, ревниЙ•>
Корз, ревнИвий, [ревнівлИвий] <<ревни
вий•> Нед, [ревнація] <<,Ревнощі•> Нед,
ревнИвець, ревнИтель, [ревнИці] <<рев
нощі•>, [ревнИця] <<ревнивиця•> Нед, ре
внощі, [рівнИці] <<ревнощі•> Нед, [рев
ні] <<гіркувато•> ВеБ, ревносно, ревну
вати <<ПрОЯВЛЯТИ ревнощі; (прИСВЯТИТИ
себе чомусь; ревно плакати Нед]•>; р. ревнИвьи'і, бр. раунівьt, др. рьвьнь
<<ревність,

ний,

заздрощі•>,

тужливий,

п.

rzewny

чутливий,

«Туж

сумниЙ•>,

[rzewniwy] <<ТС.>>, ч. fevnivy, fevnit <<рев
нувати•>, слц. revnivy, revnit' <<ревнува
ТИ>>, нл. rjawnis <<дратувати•>, болr. рев
нИв, м. ревнив, схв. ревновати <<ста
ратися, турбуватися•>, ревностан, стсл.
рьв.ьнов."тн

lревко] <<Ненажера>> Нед; можливо,

ревний <<заnопадливий,

<<із

запалом

прагнути

до

чогось•>, рьв.ьннтЕЛь <<ревнитель, при
хильник•>; nсл. *rьvьn'Ь <<сердитий;
ревнивИЙ>>; очевидно, пов'язане з
лат. rTvalis <<суперник•>, п. ruja <<тічка•>,
ч. flje <<ТС.•>, др. рюен'Ь <<ВересенЬ>> і
далі, можливо, з nсл. *rjuti <<ревітИ>>
або з лат. ruo <<Пориваюся, посnішаю>>,
дангл. rёow <<схвильований, бурний, ди

ного з рєі3ІJа <<Потік; розлив; ревматич

- Фасмер ІІІ 455; Чернь1х ІІ
104; Преобр. ІІ 191-192; Bruckner
476; Machek ~SJC 531; Holub-Kop.
322; Schuster-Sewc 1221-1222; Мла
денов 558; Варбот Зтимология 1980,
34-35; Matzenauer LF 18, 247; Walde-Hofm. ІІ 437. - Див. ще ревіти.

не

-Пор. рвія.

ревматИз'Ьм, м. ревматИзам, схв. реу
ма, реума, реуматuзам, слн. revma;
- запозичення з латинської мови; лат.
rheumatismus походить від гр. рєщю

ТЮІJ6<;; <<розтікання (по тілу)•>, пов'яза
страждання•>,

рЄw

(<pє.Fw)

«Течу;

розливаюСЯ>>, спорідненими з лит.

veti
псл.

СІС 2

sra-

<<ПОВіЛЬНО текти, просочуваТИСЯ>>,
*sruja <<струмінЬ», укр. струЯ. -

71 О; Чернь1х li 104; Фасмер ІІІ
455; Преобр. ІІ 191; Савинов РФВ 21.
34; Kopaliriski 841; Holub-Lyer 419;
Frisk ІІ 650-652. - Див. ще струsі.
- Пор. рИма 2 .

киЙ•>.

ревня

-

див. рева 1 •

револьвер СУМ, Куз; р. револь
вер, бр. рзвальвер, п. вл. rewolwer, ч.
слц. revolver, болг. м. револвер, схв.
револвёр, слн. revolver; запозичен
ня з французької мови; фр. revolver по
ходить від англ. revo]ver <<барабан; ре
вольвер•>, утвореного від revolve <<О бер-
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револЮція
татися,

регель

періодично

повертатися>>,

яке

походить від лат. гevolvo <<Кочу назад>>;
назва пов'язана з наявністю в револь

- СІС 2 711;
Фасмер ІІІ 456; Чернь1х ІІ 104; Преобр.
ІІ 192; Kopaliri.ski 843; Koneczna Рог.
j~z. 1936-1937/9, 167; Holub-Lyeг
419-420; Dauzat 631; КІеіn 1342. вері обертового барабана.

Див. ще еволЮція, ре-, револЮція.
револЮція,
революціонер, рево
люціонізм, революціонізувати, доре
волюційний, пореволюційний; р.
болг. револЮция, бр. рзвалЮцьtя, п.
гewolucja, ч. гevoluce, слц. гevolucia,
вл. нл. гewolucija, м. схв. револуциjа,
слн. гevolucija; запозичення із за
хідноєвропейських мов, н. Revolution,
фр. англ. гevolution походять від лат.
гevoliltio <<оберт, переворот>>, пов'язано
го з гevolvo <<СКачую назад; знову роз
гортаю>>,

утвореним

за допомогою

пре

фікса ге- від

volvo <<обертаю; перевер
таю; розгортаю>>. СІС 2 710; Фасмер
ІІІ 456; Чернь1х ІІ 104-105; К3СРЯ
387; Деборин ВЯ 1957/4, 42; Преобр.
ІІ 456; Горяев 450; Смирнов 254;
Holub-Lyeг 419; Dauzat 631; КІеіn
1342. - Див. ще еволЮція, ре-.

[ревтаня] (кличка корови світло-чер
воно-коричневого кольору) Нед, [рей
ти] <<червоні воли>> ВеЛ; - запозичен
ня з угорської мови; уг. гбt ([гojt]) <<ри
жиЙ>> походить Bit!, нвн. гоt (баварсько
австрійськ. [гбt, гоаt]) <<червониЙ>>, спо
рідненого з лит. гайdаs <<ТС.>>, псл. гudo,
укр. рудuй. Лизанець Доп. УжДУ

1965,

48;

MNTESz

ІІІ

458-459;

Кluge-Mitzka 609. -Див. ще рудИй.
ревЮ <<театральне видовище-огляд>>;
- р. болг. ревЮ, бр. рзвЮ, п. геwіа, ч.
слц. гevue, м. ревиjа, схв. ревй, ревиjа,
слн. гevfja; запозичення з францу
зької мови; фр. гevue <<перегляд; огляд;
журнал; парад>> пов'язане з геvоіг <<ЗНО
ву бачити; переглядати>>, утвореним з
префікса ге- і дієслова vоіг <<бачитИ>>,
яке зводиться до лат. vіdёге <<ТС.>>. -

СІС 2

711;

ССРЛЯ

Holub-Lyeг
Див. ще вид, ре-.

842;
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12, 1099; Kopalir\ski
420; Dauzat 631. - Пор. інтерв'Ю.

[рега] <<Назва вола з головою і рога
ми, як у бугая>>, [pura] <<бугаЙ>> (Ме); не зовсім ясне; можливо, запозичене з

польської мови; п. [гegacz] «віл, не по
збавлений повністю статевої сили, ду
же буйниЙ>> може бути зведене до зву
конаслідувального кореня псл. геg- <<ре

віти, іржати>>. Меркулова 3тимоло
гия 1974, 61-63. Пор. регіт, рег
нути.

регалії <<символи монархічної вла
ди; відзнаки>>; р. болг. м. регалии,

бр. рзгdліі, п. ч. геgаІіа (мн.), слц. геgа
Ііе, схв. регалиjе, слн. гegalija;
польське

або

німецьке

через

-

посередництво

(нвн. Regalien) запозичено з латинської
мови; лат. гёgаІіs (мн. геgаІіа) щар
ськиЙ>> утворене від гех (род. в. гёgіs)
<<Цар;

владика>>,

<<керую>>.

пов'язаного

з

геgо

- СІС 2 711; Фасмер ІІІ 456;
12, 1100; Kopalir\ski 826. -

ССРЛЯ
Див. ще регент.
регата <<масові змагання на суднаХ>>;
- р. болг. м. регата, бр. рзгdта, п. ч.
слц. вл. гegata, схв. регата, регата,
слн. гegata; запозичення з італій
ської мови; іт. гegata, гigatta пов'язане з
гіgа <<ряд, шеренга>>, яке походить від
двн. гїgа <<рЯд>>; спочатку гigatta означа

ло ряд гондол, що вирушають у рейс;

іт. гegata вважається також

(Mestica
1369) результатом стягнення слова гe
migata <<удар весламИ>>; спроба пов'яза
ти

іт.

гegata

з

гісаttаге

<<Відігратись,

узяти реваНШ>> (Holub-Lyeг

обгрунтована.

1100; Фасмер
Кluge-Mitzka
регбі

413) менш
711; ССРЛЯ 12,
ІІІ 456; Kopalir\ski 826;
590; КІеіn 1319.

-

СІС 2

(спортивна

гра

з

м'ячем),

регбіст; р. регби, бр. рагбі, п. ч.
слц. гugby, болг. р'Ьгби, м. рагби, схв.
рагби, слн. гugby, гаgЬу; запозичен
ня з англійської мови; англ. гugby <<рег
бі>> походить від назви англійського міс

та Регбі

(Rugby),

у школі якого вперше

почали грати в цю гру.

- СІС 2 711;
УРЕ 12, 208; ССРЛЯ 12, 1100; РЧДБЕ
640; Kopalir\ski 853; КІеіn 1363.
регель

<<Підпірка,

перекладина

між

крокваМИ>>, рИгель <<горизонтальна бал-

регент

регіон

ка>>, [рuголь] <<ТС. Мо; поперечина між
стовпами стіни Чаб>>, [ригеля] <<попере
чина між стовпами стіНИ>> Чаб, [ригель]
<<ТС.>> тж, [рuГ'ель] <<засув>> Нед, [рuгій]
<<ТС.>> О, [риГ'івнuця] (тк.) <<дощечка з
отворами для кінців начиння або бер

да>>, [риголювdти] <<Закладати поперечні
балки при будуванні стінИ>> Мо, [зари
Г'лювсіти] <<замкнути на засувку>> Нед;

- р. регель, рИгель, п. гуgіеІ <<ригель;
засув>>; через польське і російське
посередництво запозичено з німецької
мови; снн. regel <<Поперечна жердина>>,
свн. rigel <<дерев'яна перекладина; попе
речка>>, нвн. Riegel <<засув>> пов'язують
ся з лат. regula <<брусок, планка; ліній
ка>>. - СІС 2 731; Шелудько 44; Фасмер
ІІІ 457; ССРЛЯ 12, 1311; S-1'. wyr. ob-

cych 658; Briickner 471-472; Кluge
Mitzka 599.- Див. ще регула.
регент <<тимчасовий управитель за
мість монарха; керівник церковного хо

РУ>>,

реЄнт

<<ТС.>>

УРС,

Куз,

регент

[риГ'сіша] <<Незграбна людина>> Корз; бр. [рзкеша] <<повна, безфігурна жінка;
неакуратно одягнута жінка>>, [рагеша]
<<Нерозторопна,

неакуратна людина>>;

-

запозичення з литовської мови; лит. rekesys <<Гіллясте дерево; обрубана суку
вата гілляка; незграбна, нерозтороnна

людина>>,

«безформна

rekeiis (rekeiys)

річ>> є, очевидно, результатом метатези

в

словах

типу

keгas

<<пень>>,

kereiis

<<низьке, сукувате дерево з обламаною
верхівкоЮ>>,

споріднених

<<корч, корінь>>, псл.

kora

з

лтс.

cers

<<кора>>, *kor~

<<КорінЬ>>. Непокупньrй 194-195;
Лаучюте 59; Fraenkel 241, 716. -Див.
ще корінь 1 • -Пор. розкереша.

регімент (заст.)

<<ПОЛК>>,

регімен

тdр <<командувач, заступник гетьма
на•>, регіментсірій <<ТС.•>; р. болг.
регимент, п. ч. слц. вл. regiment, схв.
регuмёнта, слн. regiment; запози
чення з німецької мови; нвн. Regiment
<<Полк; правління; режим>> походить від

ство, [реЄнтий] <<церковний півчиЙ>>
Нед, [єрентий, ирентий] «ТС.>> Ж, ре

пізньолат. regimentum <<керівництво>>,
пов'язаного з лат. rego <<Керую, направ

гентувсіти, ст. реент"Ь <<Канцляй, кни

ляю».

гочиЙ>>

(XVII

ст.);

-

р. м. регент, бр.

рагент, п. ч. слц. вл. regent, нл. regenstwo <<регентство•>, болг. регент,
схв. регент, слн. regent; - запозичен

ня з латинської мови; лат. regens (род.
в. regentis) <<керуючий, правитель; воло

rego

- Фасмер ІІІ 457; Смирнов 254;
Holub-Lyer 413; Dauzat 620; Кluge
Mitzka 591.- Див. ще регент.
Регіна (жіноче ім'я); р. болг.
Регuна, бр. Рзгіна (розм. Раіна), п. ч.

Regina,
видно,

слц.
через

Regfna; польське

запозичено, оче
посередництво

з

направ

латинської мови; лат. Regїna утворено

ляю; установлюю; даю настановИ>>, спо

на основі іменника regїna <<царицЯ>>, по

рідненим з гр. орЄуw <<протягаю, про
стягаю>>, гот. rahton <<підносиТИ>>, ірл.
rigim <<розтягати, поширюватись>>, лит.

тель,

дар>> пов'язане з

«керую,

rqiytis <<потягуватися>>, дінд. fjyati (pijati) <<простягається>>. - СІС 2 711; Фас
мер ІІІ 457; ССРЛЯ 12, 1102; Преобр.
ІІ 193; РЧДБЕ 616; Kopalir\ski 826;
Briickner 457; Holub-Lyer 413; Walde-Hofm. li 427. - Пор. директИва,
директор, диригувати, коректура,
регалії, регімент, регіон, регламент,
регула, регулювати, режИм, режи
сер, реймент, ректор.

[регеша] <•нечепура; незграбна або
товста людина; щось безформне, негар

не>>

Непокупньrй,

[рекеша]

<<ТС.>> тж,

в'язаного з
імена
имен

rex (род. в. regis) «прави
rego «керую>>. - Вл.
155; Петровский 188; Спр. личн.
519; Илчев 423. - Див. ще ре
володар>>,

гент.

регіон <<територія, виділена за пев
ними ознаками>>, регіональний, регіо
нсірний; р. регион, регионсільньtй,
бр. рзгіён, п. region <<раЙОН>>, ч. region,
слц. слн. regi6n, вл. regionalny, болг.
регионсілен, м. регион, схв. регИон; запозичення з німецької мови; н. Regi6n <<Область, раЙОН>> походить від лат.

геgіо (род. в. regionis) <<Область, округ,
район» (спочатку «край, область, які
знаходяться під чиїмсь керівництвом>>),
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регістр

регрес

пов'язаного з rego <<керую•>; форма ре
гіональний зводиться до nідзньолат.
regionalis <<ОбласниЙ•>, того ж похо

дження.- СІС 2

711; ССРЛЯ ІІ 1104;
Kopaliriski 827; РЧДБЕ 616; HolubLyer 413; Walde-Hofm. ІІ 427.- Див.
ще регент.
регістр <<ділянка звукового діапазо
ну;

регулятор

у

деяких

машинах•>;

-

р. регИстр, бр. рзг{стр, п. regestг <<ре
гістр;

реєстр•>,

registr,

ч.

слц.

вл.

нл.

регламент, регламентація, регла
ментувати; р. регламент, бр. рзг
ламент, П. reg\ament, Ч. СЛЦ. БЛ. reg!e-

ment, болг. регламент, схв. реглеман,
reglement; - запозичене, очевид

слн.
но,

через

рядкування;

чено

через

СІС 2

(нвн.
(муз.)

Regfster

<<реєстр, список; зміст;
регістр>>) з середньолатинської

посередництво

правила

з

<<упо

reglement

внутріш

регламент•> пов' яза

не З reg\e <<ВСТаНОВЛеНИЙ ПОрЯДОК, пра
ВИЛО>>, що походить від лат. гegula
<<Норма,

посередництво

статут;

нього розпорядку,

гegister, болг. регИст'Ьр, м. регистар,
схв. регистар, слн. regfster; - запози
німецьке

польське

французької мови; фр.

<<керую,

правило»,

пов'язаного

з

rego
-

направляю; даю настанови•>.

712; Фасмер ІІІ 457; Чернь1х ІІ

пов'язане з гegesta (мн.) <<список, пере

105; Преобр. ІІ 193; Смирнов 255; Kopaliriski 827; Holub-Lyer 414; Dauzat
620; Bloch 516; Ernout-Meillet 819;
Walde-Hofm. ІІ 426-427. ___: Див. ще

лік, реєстр•>, похідним від гegerere <<ВНО

регент.

мови; елат. registгum, давніше

сити,

реєструвати,

regestum,

заnисувати»,

утво

реного з префікса re- і дієслова ~erere
<<Нести; чинити, робити•>. СІС 712;
Фасмер ІІІ 457; Преобр. ІІ 192; Смир
нов 255; Kopaliriski 826, 828; Bгuckneг
457; Holub-Lyer 414; Кluge-Mitzka

реглан (фасон верхнього одягу);

-

р. болг. реглан, бр. рзглан, п. raglan,
ч. слц. слн. ragJan, м. раглан, схв. р{и
лан; запозичення з англійської мо

591; КІеіn 1320; Walde-Hofm. І 595.

ви; англ. raglan <<пальто (реглан)•> по
ходить від прізвища лорда Реглана (Raglan). - СІС 2 712; Коваль 200; Моска

-Див. ще жест, ре-. -Пор. реЄстр.

ленко УІЛ

регіт,

[регот]

Нед,

регітнЯ, ре

готнЯ, реготи, реготун, реготуха,
реготлИвий, реготати <<сильно смія

тися; [іржати (про коней) ВеЛ, Кури
ленко]•>, регот{ти, [регітно] <<СМішно•>;
- р. [рёгот], реготdть, бр. р6гат, п.

rzegot
rechot

<<Квакання,

кумкання;

регіТ»,

<<ТС.>>, Ч. fehot <<регіТ>>, СЛЦ. rehot
<<ТС.>>, вл. гjehotac <<іржати•>, rjehotac so
<<реготати•>,

нл.

rjagot

<<Квакання•>;

-

псл. regot'Ь, утворене від звуконасліду
вального

кореня

rek- : rokСЛН. rega

reg-,

паралельного

до

(пор. схв. рёга <<ричання•>,

<<деревна жаба>>, ЛИТ. Г~kti
<<Кричати•>); заслуговує на увагу nрипу
щення (Ильинский ИОРЯС 16/4, 12;
Matzenaueг

LF 16, 164)

про зв'язок з

р. [рагоза] <<Сварка, лайка•>, л те.

redzet

<<лаятися•>. Фасмер ІІІ 457; Преобр•.
ІІ 193; BrUckneг 474; Machek I:;SJC
529; Holub-Kop. 320; Schusteг-Sewc
1219, 1224; Меркулова 3тимология

1974, 62-63.
44

55; ССРЛЯ 12, 1109; Kopaliriski 815-816; Holub-Lyeг 409; КІеіn
1297.

[регнути] <•дуже хотітИ•> (у виразі
він аж регне); - очевидно, пов'язане

з регота~и <<Сильно смія:ися; [іржа

ти1•>,

давюше

(зокрема,

в

також

<•ревІти,

ричати

(юр.),

регре

період тічки)•>.

кулова 3тимология

- Мер
1974, 61-64. -

Див. ще регіт.

регрес,

регресант

сат, регресія, регресИвний, регресу
вати; р. регресс, бр. рзгрЗс, п. ч.
слц. вл. гegres, болг. регрес, м. регрес,
схв. регрес, слн. гegres; запозичен
ня із західноєвропейських мов; н. Regref3, фр. regres, англ. regгess nоходять
від лат. гegгessus <<ЗВоротний РУХ•>, по
в'язаного з regгedi <•Йти назад, повер
татися•>, яке
re- і дієслова

СІС 2

складається з префікса
<•Крокувати, йти». -

gradi

712; ССРЛЯ 12, 1110; Kopaliriski
827; Holub-Lyeг 414; РЧДБЕ 617;
Dauzat 620. - Див. ще градус. -

редут

регула

Пор.
агресІя,
прогрес.

регула

градацІя,

(заст.)

конгрес,

<<правило•>,

регули

<<Місячне•>, регулЯрний; р. регульt
<<регули•>, бр. рагульt <<ТС.•>, п. reguia
<<Правило; монастирський устав•>, ч. regule <<ПраВИЛО•>, fehoJe <<МОНаСТИрСЬКИЙ
устав•>, слц. regula <<устаВ•>, болг. регу
ларен, М. регула <<ПраВИЛО>>, СХВ. регу
ла <<ТС.•>, слн. regularen; через поль
ське

посередництво

запозичено

з

ла

тинської мови; лат. rёgula <<норма, пра
вилО•>, пов'язане з rego <<Керую, нап
равляю•>; форма регулЯрний походить

від

лат.

rёgularis

<<рівномірний,

пра

вильниЙ•>.- СІС 2 713; Фасмер ІІІ 457;
ССРЛЯ 12, 1113; Смирнов 256; S1.

wyr. obcych 635; BrUckner 457; Holub-Lyer 414. -Див. ще регент.
регулювати, регулювальник, ре
гулЯтор, регулЯція, регулювальний,
регулЮючий, регулятИвний, регулЯ
торний; р. регулИровать, бр. рзгу
ляваць, П. ВЛ. regu\owac, Ч. regu\ovati,
слц. reguJovat', нл. regulowas, болг. ре
гулuрам, м. регулИра, схв. регулИра
ти, слн. regulirati; запозичення з
німецької мови; н. regulferen <<регулю
ватИ•> походить від пізньолат. regulo
<<регулюю, влаштовую; навчаю•>, пов'я
заного з лат. rёgula <<Норма, правило•>.

-

СІС 2 713; Черньrх ІІ 105-106; KoДив.

palinski 827; Holub-Lyer 414. ще регула.
регулЯрний
pera, реrеля
кошика

з

ганяю,

рогозИ•>

Ник;

-

ре

зультат контамінації назв [реrеля) <<ВИд
рибальської снасті•>
ще jагеля, ~огіз.

і

рогоза.

-

Див.

l~еrетать) «скрекотати» (переваж
но про жаб) Л, [рекетать] <<ТС.•> Л; -

направляю,

обертаЮ•>,

утворе

ним за допомогою префікса re- (red-)
від

дієслова

НЯЮ•>.

<<роблю,

ago

дію,

пога

СІС 2 713; ССРЛЯ 12, 1117;

-

Фасмер ІІІ

458; Горяев 450; Kopalinski
823; Holub-Lyer 412; Dauzat 617. -

Див. ще агент, ре-.

редИска; - р. редИска, редИс, [ра
дИска], бр. радьtска; через росій
ське посередництво запозичене з німе

цької

мови;

нвн.

Radfes,

Radfeschen

(нн. rad!s, redd!s) походить від гол. ст.

radijs

або фр.

radis

<<ТС.•>, які зводяться

до лат. radїx <<Корінь, коренеплід•> (пе
реважно про редьку, редиску). - Аку
ленко 141; Коваль 56; Черньrх ІІ 106;
Фасмер ІІІ 458; Преобр. ІІ 194; Кluge

Mitzka 578; Dauzat 606, 607; Matzenauer LF 16, 162. - Див. ще радикал.
[реділь) «гряділь (у плузі)•> Л, [ре
rИль О, регіль Гриц) <<ТС.•>; - резуль
тати

редукції

і

діалектної

видазміни

звукової форми гряділь <<ТС.•> (див.).
редукція
<<Зменшення,
спрощен
НЯ•>, редуктор <<Механізм, який змінює
швидкість обертання•>,
редукований,
редукційний, редукувати <<Зменшува
ти,

див. регула.
див. рагеля.

-

tреrезуля) «рибальська снасть у ви-

гляді

dakcja, ч. redakce, слц. redakcia, вл. нл.
redakcija, м. редакциjа, схв. редак
циjа, слн. redakcija; запозичення з
французької мови; фр. redaction <<редак
ціЯ>> утворено від лат. redactus <<упо
рядкованиЙ•>, пов'язаного з redigo <<Від

скорочувати;

зменшуватися•>;

-

р.

болг. редукция, бр. рздукцьtя, п. redukcja, ч. redukce, слц. redukcia, вл. redukcija, м. редукциjа, схв. редукциjа,
слн. redukcija; через польське ~осе
редництво

запозичене

з

латинськоr

мо

ви; лат. reductio <<повернення, відсуван
ня назад•> пов'язане з дієсловом reduco
<<Відсуваю, відводжу, відтягаю•>, утворе

ним з префікса

re-

і дієслова

duco

<<Ве

звукqнаслідувальні утворення, паралель

ду•>.- СІС 2 714; ССРЛЯ 12, 1129; Фас

ні до крекотати, кректати <<ТС.•>
(див:1 · крекнути), [рехкати) <<кумка

мер ІІІ 459; Смирнов 256; Kopalinski
823; Holub-Lyer 412. -Див. ще дук,

ре:дакція, редактор, редакторст
во, р'єдакц{йний, редагувати; р.
болг. м. редакция, бр. рздакцьtя, п. re-

рони•>,

ТИ•>, ~крекотати.

ре-. Пор. дедукція, кондуктор,
редут.
редут <<земляне укріплення для обо

[радут]

<<ТС. Г;

притулок; по-
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редька

режИм

двір'я; маєток; палац Нед>>, [редута]
<<редуТ»;

-

р. болг. редут, бр. рздут,

п. reduta <<маскарад; редуТ», ч. reduta
<<бал-маскарад; дім з танцювальним за
лом; редут>>, слц. reduta <<казино; редуТ»,
схв. редут <<редут>>, слн. reduta; че
рез російське посередництво запозиче
но з французької мови; фр. redoute <<ре
дут; громадський зал; баЛ» походить
від іт. ridotta <<редут>>, яке зводиться до
лат. reductus <<такий, що знаходиться
збоку, віддалениЙ>>, пов'язаного з redCi-

co

<<Відсуваю, відводжу, відтягаю, пере

ношу назад>>, утвореним з префікса ге

Walde-Hofm. П 415; Кluge-Mitzka
597.- Див. ще радикал.
[реєдзуля] <<опудалО>> Нед; неясне.

ре€нт, реЄнтий -

див. регент.

реЄстр <<СПИСОК, ОПИС>>, (заст.) ле
естр, Лf}йстер <<ТС., реєстр•>, реєстра
тор, реєстратура, реєстрація, реєст

ровець (іст.) <<Козак, що перебуває на
службі», реєстровuк <<ТС.>> Куз, (заст.)
леестровuк, лейстровuк, реєстрацій

ний, реєстровий, (заст.) лейстровИй,
реєструвати, перереєстрація, пере
реєстровувати, ст. реестр'Ь <<Сочисле

і дієслова

ние, сословие•>

СІС 2

естр, бр. рзестр, ч. rejstffk «реєстр•>;
- запозичення з польської мови; п.

dilco <<Воджу, командую>>. 714; Фасмер ІІІ 459; Kopaliri.ski
824; Holub-Lyer 412; Mestica 1410. Див. ще дедукція, ре-. Пор. кон
дуктор.

(Jедька (бот.) <<Raphanus L.>>, [редеш
ник]

«редька дика, Raphaпus raphanistrum L.>> Mak, [редьква] <<редька по
сівна, Raphanus sativus L.>> Нед, [редь
квиця, редьков] <<ТС.>> Нед; - р. редь
ка, бр. радзька, п. rzodkiewka, ч. fedkev, слц. red'kev <<редька>>, red'kovka
<<редиска>>, вл. rjedkej, нл. rjadkej, схв.
ротква, СЛН. redkev, СТСЛ. р'ЬД'ЬКЬ.І; псл. rьdьky або redьky; заnозичене
через

посередництво

(двн.

ratlh,

свн.

германських

redik)

з

мов

латинської;

лат. radїx <<Корінь, коренеплід•> означа
ло,

зокрема,

редьку,

редиску;

на

сло

(XVII ст.); -

р. ре

rejestr <<реєстр•> (із збереженням серед
ньолатинської вимови gi як ji) nохо
дить від елат. regestrum «реєстр. ре
гістр•>, registrum <<ТС.•>.- СІС
714;
Фасмер ІІІ 460; ССРЛЯ 12, 1132; Пре
обр. ІІ 194; Смирнов 257; Kopaliri.ski
828; BrUckner 457. - Див. ще ре
гістр.

[реж] <<крило рибальської сітки•>,
[режа] <<паралельні збільшені вічка сіт
КИ•> Ник;

не з п.
гілок,

- неясне; можливо, пов'яза
[reza] <<пучок тонких соснових

які

чіпляються

до

рибальської

сітки, щоб вона не занурювалась у
муЛ»; може бути зіставлене і з п. r~ie
<<частина сітки, якою ловлять бобрів•>.

[режевий] <<житніЙ>> Нед;

похід

в'янському грунті це слово могло бути
зближене за народною етимологією зі

не

словом

<<Жито, озимина•>, якому відnовідає укр.

redokь

(укр.

рідкИй);

вважа

ється, що редька була привезена в Іта
лію із Сирії у І ст. до н. е. Дзендзе

лівський

St. sl. 6/1-2, 124; Коваль
56; Черньrх ІІ 106; Фасмер ІІІ 460;
К3СРЯ 387; Преобр. ІІ 194; Горяев
307; Саболевский Лекции 215; ЖМНП
1911, травень, 165; BrUckner 477; Machek ESJC 529; Jm. rostl. 60; HolubLyer 428; Holub-Kop. 321; Skok
ZfSIPh 31, 474; Бернштейн Очерк
197 4, 232; S tender-Petersen ZfSIPh, 7,
292; Bilga RR І 582, ІІ 538; Meillet Etudes 184; Uhleпbeck AfSlPh 15, 490;
Knutsson GL 39; Кiparsky GLG 276;
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утворення

від

-

запозиченого

п.

rei

[раж] <<ТС.•> (див.).
режИм; р. болг. режИм, бр. рз
жьtм, п. reiim, reiym, ч. слц. вл. rezim,
м. режим, схв. режйм, слн. rezlm; запозичення з французької мови; фр.
п~gime <<режим; устрій, лад; спосіб жит
ТЯ•> походить від лат.

regimen

<<управ

ління, командування, керівництвО•>, по
в'язаного

з

rego

<<Керую,

направляю;

встановлюю, даю настанови•>.

- СІС 2
714; Фасмер ІІІ 460; Черньrх ІІ 106107; Преобр. ІІ 194; Kopaliriski 844; Holub-Lyer 420; РЧДБЕ 619; Dauzat
619.- Див. ще регент.

режисер

резерв

режисер, режисерство, режисура,
режисерувати, режисирувати; р.
режиссёр, бр. рзжьtсёр, п. геіуsег, ч.
слц. геzіsег, вл. геzіsег, болг. режи
сьор, м. режисер, схв. режuсёр, слн.
геzіsег; через російське посеред
ництво запозичено з французької мови;
фр. гegisseur <<режисер; керуючий, уп
равляючиЙ>> ПОВ' язане З геgіг <<Керува
ТИ,

правити,

управляти>>,

що

походить

від лат. геgо <<Керую, направляю; уста

СІС 2

новлюю; даю настанови>>. -

714;
ССРЛЯ 12, 1134; Фасмер ІІІ 460;
Преобр. ІІ 194; Горяев 450; Kopalinski
844; Holub-Lyeг 420; РЧДБЕ 619;
Dauzat 620. - Див. ще регент.
[режуха] (бот.) <<Настурція, Nasturtium officinale R. Вг. Mak; жеруха
гірка, Caгdamine аmага L. Mak; хрінни
ця, Lepidium dгаЬа L. Mak; крес-салат,
Lepidium sativum L. Mak>>; - р. [ре

жуха] <<крес-салат>>, [резуха] <<настур
ція>>, бр. разуха «rусимець, АгаЬіs L.>>,
п. гzeiucha <<Жеруха>>, ч. fericha <<хрін

ниця>>, [fefucha, fefocha, fezucha, гezu
cha], слц. гezucha <<ТС.>>; - очевидно,
псл.

гezuxa

як

результат

метатези

у

слові zeгuxa, зближеному, можливо, з

геz'Ьkь <<ріЗКИЙ>>.

- Вгі.ісknег 475; Machek ESJC 530; Jm. гostl. 60-61; Holub-Kop. 322. -Див. ще жеруха.

[резгини] <<Пристосування для пе
ренесення сіна>> Непокупньrй, [резди
ни] <<ТС.>> тж; - р. [резвиньt], бр. р9з
гіньt, п. [гezginy] «ТС.>>; - запозичення

резеда, слн. гeseda, гezeda; запози
чення з французької мови; фр. гeseda
походить від лат. гeseda <<резеда>>, по

в'язаного з геsеdаге <<полегшувати, лі

кувати, зціляти>> (вважалося, що ця
рослина діє заспокійливо), утвореним
за допомогою префікса ге- від дієслова

sedeгe <<сидіти, осідати; сідати; затиха
ТИ>>, спорідненого З ЛИТ. sediШ <<СИДі
ТИ>>, псл. sedeti, укр. сидіти. СІС

1951, 555; Фасмер ІІІ 462; Черньrх ІІ
107; Преобр. ІІ 195; Баш РЯШ 1974/4,
95-96; Sl. wуг. obcych 649; HolubLyeг 420; РЧДБЕ 619; Dauzat 626;
Кluge-Mitzka 597; КІеіn 1332; Walde-Hofm. ІІ 431. - Див. ще сидіти.
резекція «видалення частини орга
на>>; р. болг. резекция, бр. рззек
цьtя, п. гezekcja, гesekcja, ч. resekce,
слц. гesekcia, схв. ресекциjа, слн. resekcija; - заnозичення з латинської
мови; лат. resectio <<обрізування, зрізу
ванНЯ>> пов'язане з геsесаге «обрізува
ти, видаляТИ>>, утвореним за допомогою

префікса ге- від secare <<Зрізати, опе
рувати; розсікатИ>>, спорідненого з двн.
sёga, saga <<пилка>>, псл. *sekti, укр.

сіктИ. -

СІС 2

714; ССРЛЯ 12, 1148;
Kopalinski 838; Holub-Lyeг 418; Walde-Hofm. ІІ 504-505. - Див. ще
сіктИ. - Пор. секція.
резерв, резерват, резервація, ре
зервіст, резервник, резервуар, резер
вувати; р. болг. резерв, бр. рззерв,
п.

вл.

геzегwа,

ч.

слц.

гezerva

<<резерв;

З ЛИТОВСЬКОЇ МОВИ; ЛИТ. гezgines <<ДВа

стриманість>>, м. резерва <<резерв; засте

луки,

реження, додаткові умови>>, схв. резёр
ва, слн. геzегvа <<запас>>; запозичен

переплетені

мотузяною

сіткою,

ДЛЯ НОСіННЯ КОрМу>>, гezgis «МіШОК ДЛЯ

Корму; СіТКа>> ПОВ'язані З гegzti <<ПЛеС
ТИ>>, гlgzti <<переnлітатися>>, спорід
неними з лтс. гeiglt <<переплутувати>>,
дінд.
ГajjUQ
<<МОТУЗКа>>,
лат.
гestis

ня з французької мови; фр. геsегvе <<ре
зерв, запас; стриманість, обережність>>

пов'язане З діЄСЛОВОМ гeserver <<Зберіга

<<ТС.>>, дангл. геsс(е) (гіsс(е), гуsс(е))

ТИ, відкладати; утримуватИ>>, яке похо
дить від лат. reseгvaгe <<зберігати, від

<<очерет>>,

гoz

кладати,

188;

фікса ге- і дієслова sегvаге <<Спостері

ga,

укр.

мож,ливо,

різка.

Лаучюте
різка.

резеда

22;

-

також

Fгaenkel

(бот.)

з

псл.

Непокупньrй

713. -

Пор.

<<Reseda L.>> СУМ,

Нед, резедові; р. болг. резеда, бр.
рззеда, п. ч. слц. вл. гezeda, м. схв.

гати,

рятуватИ>>,

стежити;

утвореного

охороняти,

з

nре

зберігатИ>>.

- СІС 2 715; Фасмер ІІІ 462; Черньrх ІІ
107; Преобр. П 194; Смирнов 257;
Горяев 450; Kopalir\ski 843; HolubLyeг 420; РЧДБЕ 619; Dauzat 626. -
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резипніція

резонанс

Див. ще сервіз. Пор. консерви,
сервіс.
резиrнація <<Підкорення; відмова,

зречення на користь іншого•>, [зрезиrну
вати] <<ВіДМОВИТИСЯ, зреКТИСЯ, nосту

*s(e)гeu- <<текти•>.
ГС3

--

Фасмер ІІІ

462;

ІІІ 166; Черньrх П 107; К3СРЯ
Преобр. ІІ 195; Горяев 298; Dau-

387;
zat 627.

[резовий] <<житніЙ•> Нед; -- резуль

р. болг. резигнация, п. гe
zygnacja, ч. rezignace, слц. геzіgшісіа,
вл. нл. гezignacija, м. схв. резигнациjа;

тат контамінації слів разовИй <<просія

--

ССРЛЯ 12, 1153; Kopaliriski 844; Holub--Lyeг 420. --Див. ще сигнал.
резидент <<дипломатичний представ
ник; таємний уповноважений іноземної
розвідки•>, резиденція <<Місцеперебуван

вий.
резолЮція, резолютИвний; -- р.
болг. резолЮция, бр. рззалЮцьtя, п.
гezo]ucja, ч. гezoluce, слц. гezolucia, вл.
нл. гezolucija, м. схв. резолуциjа, слн.
resolucija; -- запозичення з францу
зької мови; фр. гesolution походить від
лат. гesolutio <<ослаблення, розв'язан
ня, рішення, постанова•>, пов'язаного з
resolvo <<розв'язую, розпускаю, роз'яс
нюю, виконую•>, утвореним з префікса
ге- і дієслова solvo <<розв'язую, вико

ня важливих офіційних осіб•>, резидо

ную, вирішую, розгадую•>.

ПИТИСЯ>>;

-

запозичено через

ництво

із

nольське

посеред

середньолатинської

мови;

елат. гesignatio <<Зречення•> пов'язане з
лат.

гesignaгe

вати;

<<розпечатувати;

оголошувати

складається
signaгe

з

префікса

<<позначати;

вати

(заст.)

розкри

недійснИМ•>,
ге-

і

яке

дієслова

запечатувати•>.

--

(<Перебувати, ЖИТИ>> Бі;

р. болг. м. резидент, бр. рззідЗнт,
п. гezydent, ч. слц. вл. гezident, схв. ре
зИдент, слн. гezident; через німець

-ке

посередництво

( н. Resident)

запо

зичено з французької мови; фр. гesi
dent <<резидент•> походить від лат. гesi

dens

(род. в. гesidentis), дієприкметни

ка від дієслова геsіdеге <<сідати; зупи
нятися,

селитисЯ•>,

утвореного

фікса ге- і дієслова
СПОрідНеНОГО З ЛИТ.

sedeгe

з

пре

ний тільки через рідке сито•> і [реже
вий] <<ЖИтніЙ•>. -- Див. ще разІ, реже

--

СІС 2

716;

Черньrх ІІ 107--108; Фасмер ІІІ 462;
Смирнов 258; Kopaliriski 843; Holub-Lyeг 420; РЧДБЕ 620; Dauzat 627. -Див. ще абсолЮт, ре-.
резон <<розумна підстава, доказ•>, ре

зонер, резонерство, [резонити] <<Пере
КОНуВаТИ>> Нед,
зонИти СУМ,
зон, бр. рззон,
гezona <<розум,

резонерствувати, уре
Нед; р. болг. м. ре
п. гezon, ч. геz6nаг, вл.
розсудливість•>, схв. ре

<<сидіти•>,
<<СИДіТИ>>,

зон, слн. геz6п; -- запозичення з фран
цузької мови; фр. гaison <<розум, ін

sedeti, укр. сидіти. -- СІС 2 715;
Фасмер ІІІ 462; Смирнов 257; Kopaliriski 844; Holub-Lyeг 429; РЧДБЕ
620; WaJde--Hofm. ІІ 507--509. -Див. ще сидіти. -- Пор. сесія.

телект; підстава•> походить від лат. га

sedeti

псл.

резИна <<гума; [корок Нед]•>, резИн
ка, резИновий, [резин6вий] <<смолистиЙ•>
Нед, [різ6ви] <<гумовиЙ•> Л, резИнити;
-- р. болг. резИна, бр. рьtзіна; -- через

tіо (род. в. гationis) <<рахунок; сума;
мислення; розум•>.- СІС 2 716; ССРЛЯ

12, 1164; Фасмер ІІІ 463; Преобр. ІІ
195; Смирнов 258; Si. wуг. obcych 649;
Kopalir\ski 843--844; Holub--Lyeг 420;
РЧДБЕ 620. --Див. ще рація 1 •

російське посередництво запозичено з

резонанс, резонатор <<прилад, де
виникає резонанс•>, резонаторник, ре
зонувати; р. болг. м. резонанс, бр.

французької мови; фр. гesine <<деревна

рззананс,

смола, камедь>> походить від лат. гesina

гezonancia,

<<ТС.•>, запозиченого, як і гр. P1lTLVfl
<<ТС.•>, з якоїсь неіндоєвропейської мо

зонсІНца, резОНСlНЦиjа, резОНСlНСа, pe-

ви; припускалося (Frisk ІІ 654; Boisacq
840), що це слово разом з лат. гasis

чення з французької мови; фр. гesonan

<<ВИд
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сирої

смолИ•>

є

рефлексом

іє.

n.

COHClНЦUja,

ce
tia

гezonans, ч. гezonance, слц.
вл.

слн.

нл.

гezonanca,

гesonanca;

--

схв.

ре

запози

<<резонаНС•> nоходить від лат. гesonan

<<Відгомін, відгук•>, пов'язаного з геsо-

результат

рейд

nare

<•звучати у відповідь, відгукувати
ся•>, яке складається з префікса ге- і діє

sonare <•звучати, подавати звуК>>.
- СІС 2 716; Фасмер ІІІ 463; ССРЛЯ
12, 1165; Смирнов 258; Kopalinski 843;
Holub-Lyer 420; РЧДБЕ 620; Dauzat
627; Walde-Hofm. Il 559. - Див. ще
соната. - Пор. сонет, сонорний.
слова

результат, результант (мат.), ре

зультатИвний; р. результат, бр.
рззультат, п. вл. нл. rezultat, ч. слц.
слн. rezultat, болг. м. резултат, схв.
резултат; запозичення з францу
зької мови; фр. resultat походить від

лат. resultatum (букв. <•те, що відскочи
ло•> ), пов'язаного з resultare <•відскаку
вати, відбивати•>, інтенсивною формою

до дієслова

resilire

<•скакати назад, від

скакувати»,

утвореного

префікса

від дієслова

за

допомогою

[рей] <<перевага; початковий танець
розпорядника танців•> Нед;

чення з польської мови; п.
«Верховодити;

задавати

- запози
rej wodzic

тон;

вести

пе

rej <•танець•>, як і вл. rej, нл.
reja, СЛН. rej <<ТС.>>, ПОХОДИТЬ від НВН.
Reihen <•хоровод•>, Reigen «ТС.>> (свн.
rei(g)e, снн. rei(e)), що зводиться до
фр. ст. raie «танець•>, яке загальнопри
йнятої етимології не має. Bruckner
457; SW V 502; Кluge-Mitzka 592.
ред•>, ст.

рейвах <•метушня, галас; безладно

розкидані речі•>, [рев' ях] <•тс.•> Л, [ра
йвах] <•Метушня; жаб'ячий крию> Корз,
[рейвахувати] <•шуміти, буянити, беш
кетувати•> Нед;
ської мови; п.

дер•>,

- запозичення з поль
rejwach «рейвах, гарми
[rajwach, rajwak, rajwas] «ТС.•>,

можливо,

ту•>; - р. болг. рейд, бр. рзйд, п. rejd,
ч. слц. rejda, схв. реид; запозичено
через російське посередництво з гол
ландської мови; гол. reede «рейд» похо
дить від снн. rede, reide (нвн. Reede

«ТС.•> пов'язане з резать; назва зумов
лена, очевидно, тим, що листки неслії
мають зубчасті гострі краї. - Див. ще
різати.
резюме, резюмувати; р. болг.
резюме, бр. рззюмЗ, п. resume, ч. слц.
resume, вл. rezumej, м. резиме, схв.
резuмё, слн. rezime; запозичення з
французької мови; фр. resume <<резюме,
короткий виклад•> пов'язане з дієсло

вом

resumer

<<резюмувати; підсумовува

ТИ», яке походить від лат. resQmere
«знову брати, відновляти», утвореного

з префікса re- із значенням повторення
і дієслова samere «брати, приймати»,
що виникло з префікса sub- «під-» і діє·
слова emere «купувати, придбавати»,
спорідненого з прус. Imt <<брати», лит.
iffiti «ТС.», ПСЛ. imeti, укр. мати. -

СІС 2

716; ССРЛЯ 12, 1172; Kopalinski
839-840; Dauzat 628; Walde-Hofm. ІІ
630. -Див. ще мати 2 , ре-, суб-.

до

мови

запо

Neslia paniculata Desv.» Mak; -

зичення з російської мови; р. [резуха]

зводиться

посередництво

Reiterwache
<•Кінна варта» (SW V 504) або до Reihen «хоровод•>, Reigen <•ТС.•> (Bruckner
457). - Шелудько 44; Trentowska Por.
j~z. 1963/ 5-б, 200; Ufaszyn J~z.
ztodz. 52.

(резуха] (бот.) <•неслія волотиста,

ідиш

через

salire «Стриба
ти, скакати•>. СІС 2 716; Акуленко
141; Черньrх 11 108; КЗСРЯ 387; S{.
wyr. obcych 650; Holub-Lyer 420;
РЧДБЕ 621; Dauzat 628. Див. ще
ре- сальто.
.
re-

нім.

рейд 1 «Водний простір поблизу nор

<•рейд»), яке первісно означало «місце,

біля якого споряджають або споруджу
ють кораблі•>; німецькі форми спорідне

ні з дісл.

(g)reiOr

reiOi

<•спорядження корабля»,

«ГОТОВИЙ, ПрОСТИЙ, ЯСНИЙ>>, ГОТ.

garaфs <•установлений», двн.

reiti <•Го
bereit <•ТС.>>), ір л. reid <•рів
ниЙ•>, кімр. rhwydd «Легкий, вільний».
- СІС 2 717; ЧернЬІх 11 108; Фасмер ІІІ
463; Смиrнов 258; Преобр. 11 195; Machek ESJC 511; Holub-Lyer 414; Matzenauer 292; Vries NEW 567, AEW
437; Кluge-Mitzka 66, 589; КІеіn
1347, 1352.

товиЙ•> (нвн.

рейд 2 «Проникнення військових час·

тин у тил ворога; несподівана ревізія»,
рейдер «військовий корабель, що само·

стійно знищує морські транспортні за
соби противника», рейдовИк «учасник
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рейдити

рейтар

рейду», рейдувати <<робити реЙд•>;
р. болг. рейд, бр. рзйд, п. ч. raid, схв:
реид; запозичено, мабуть, через ро
сійське посередництво з англійської мо
ви; англ. raid <<рейд; наліт, наскок; об

рейсфедер

мент); -

(креслярський

інстру

р. рейсфедер, бр. рзйсфедзр,

п. rajsfeder, болг. райсфедер, схв. раjс
федер; запозичено, можливо, через
російське

посередництво

з

німецької

лава•> (дангл. rad <<Верхова їзда, подо
рож; наліт, реЙд•>) пов'язане з дангл.

мови; н. REЩ3feder <<рейсфедер•> (букв.
<<Перо для кресленнЯ>>) складається з

rїden <<Їхати верхи, катати верхи•>, спо
рідненим з двн. rftan <<Їхати верхи>>,
дірл. rїadaim <<ЇдУ•>, лтс. raTdlt <<цькува
ти, гнати•>, гр. Єрt~щ; <<вісник, слуга>>. -

основи дієслова

СІС 2

717; ССРЛЯ 12, 1173-1174;
Kopaliriski 816; КІеіn 1297, 1352; Кlu
ge-Mitzka 594. - Пор. рейтар, рИ
цар.

рейдити - див. райдати.
рейка <<вузький дерев'яний брусок,

дощечка; рельс•>, прИрейка (тех.) Куз,
прирейковий; бр. райка <<Планка•>; очевидно, запозичення з російської мо
ви; р. рейка <<вузький дерев'янИй бру
сок, дощечка•> може бути виведене від
рея «рухомий поперечний брус, до яко
го прив'язують вітрила•>; щодо семан
тичного розвитку пор. р. рельс <<рей
ка•>, яке походить від англ. rail (мн.

rails)

«поперечка,

перекладина;

сок•>. - Див. ще рея.
рейкати, рекати -

бру

див. райкати.

реймент (заст.) <<полк, загін; началь
ствування•>, рейментар <<воєначальник,

командувач

війська•>,

[лейментар]

<<ТС.>>, рейментарство <<Владицтво, па
нування>> Бі, рейментарувати «бути
на чолі чогось•> Нед; запозичення з

польської мови; п.

[rejment, reiment] є

результатом фонетичної видазміни сло
ва regiment. - Див. ще регімент.
рейс; р. рейс, бр. рзйс, п. rejs,
болг. м. рейс <<рейс; рейсовий авто
бус•>; запозичення з німецької мови;

н. Reise <<подорож•> (свн. reise <<відхід•>,
двн. reisa <<ТС. •>) споріднене з двн. rїsan

<<Підійматися; падати•>, гот. urreisan <<Пі
дійматися•>, англ. rear <<ТС.•>, rise <<Вста
ватИ>>, СТСЛ. рНСТАТН, рНЦJЖ <<біГТИ>>. -

СІС 2 717; Фасмер ІІІ 463; Черньrх ІІ

reij3en «креслитИ>> (свн.
ri3an, днн. wrїten <<рвати,
писати, малювати•> ), спорідненого з
дангл. writan <<ТС.>>, лат. rїma <<тріщина,
щілина>>, гр. pivfl <<НапилоК>>, та іменни
ка Feder <<перо>> (свн. vёder(e), двн. fё
dara), спорідненого з дангл. fёoer <<ТС.>>,
лат. penna «перо, крило», гр. ктБр6v
<<ТС.>>. СІС 2 717; ССРЛЯ 12, 1176;
Преобр. ІІ 44; Kopaliriski 816; РЧДБЕ
608; Кluge-Mitzka 188, 594; Frisk ІІ
612, 657; Boisacq 821, 841; WaJdeHofm. ІІ 282, 435.
ri3en,

двн.

рейсшИна (креслярський інстру
мент); - р. рейсшИна, бр. рзйсшьtна,
п. rajszyna, болг. райсшина; запози
чено через російське посередництво з
німецької мови; н. Reij3schiene <<рейс

шина•> (букв. <<лінійка для креслення•>)
складається з основи дієслова reij3en
<<креслити•> та іменника Sch iene <<ШИ

на>>. -

СІС 2 717; ССРЛЯ 12, 1179; Ko-

paliriski 816; РЧДБЕ 608. - Див. ще
рейсфедер, шИна.
рейтак - див. райтак.
рейтар «солдат найманої кінноти у
XVI-XVII ст.•> СУМ, Куз, райтар
Куз, (заст.) лейтар Г, Бі <<ТС.>>, рейтер

<<невеликий тягарець на коромислі тере
зів; металевий затискач у картотеці>>,

[ рейтарство] <<Кіннота; вершники•> Нед,
ст. райтарня <<ТС.>>, (заст.) лейтаро
вати <<Служити в кінноті>> Бі;
болг. рейтар, бр. райтар, п.

- р.
rajtar,
[rejtar], ч. rejtar, слц. rajtar, вл. rajtar
<<ВерШНИК>>, НЛ. rejtar <<ТС.>>, СЛН. rajtar; заnозичено через польське і російське

посередництво з німецької мови; н.

ter

Rei-

<<вершник, кавалерист•> пов'язане з

108; Преобр. ІІ 204, 230-231; Кluge
Mitzka 594; КІеіn 1307, 1350. - Див.

дієсловом reiten «Їздити верХИ>> (свн.
rїten, двн. rїtan), спорідненим з дангл.
rїdап <<ТС.>>.- СІС 2 717; Шелудько 44;

ще рИскати.

Коваль ІЗО; Фасмер

50

Ili 464;

ССРЛЯ

12,

рекогносцирувати

рейти

1177; Kopalinski 816; Bruckner 453; Machek ESJC 512; Holub-Lyer 414; Кlu
ge-Mitzka 66, 595. - Див. ще рейд 2 •
- Пор. ридван, рИцар.
рейти див. ревтаня.

рзквtзtт, п. rekwizyt, ч. слц. rekvisita,
вл. rekwizit, схв. реквuзйт, слн. rekvizit; - запозичено через російське і
польське nосередництво з латинської

для верхавої їзди)•>, [рейтуза] Нед;

вати,

рейтузи

<<вузькі

штани

р. рейт!}зьt, бр. рзйтузьt,

(сnочатку

n. rajtuzy,

ч. слц. rajtky <<бриджі, рейтузи», болг.
рейтузи, схв. раjтхозне <<бриджі•>; запозичено

через

nольське

цтво з німецької мови; н.

посередни

Reithose

<<рей

тузи, галіфе•> утворене з основ дієслова

гeiten <<Їздити верхи•> та іменника Hose
<<Штани», спорідненого з англ. hose
<<ПанчохИ•>, дісл. двн. дангл. hosa, гот.
*husa, дат. hose <<ТС.•>, гол. hoos <<Бодо

стічна труба•>.- СІС 2

717; Фасмер ІІІ
464; ССРЛЯ 12, 1177; Преобр. ІІ 195;
St. wуг. obcych 625; BrGckner 453; Кlu
ge-Mitzka 318; КІеіn 745. - Див. ще

рейд 2 •

Пор. рейтар.

мови; лат.

reqиїsїtum <<Потрібне, необ
хідне•> пов'язане з requirere <<потребу
вимагати;
довідуватися•>,
яке
складається з префікса ге- і дієслова
quaerere «шукати, вимагати, потребу

вати;

розслідувати•>.

СІС 2 718;
ССР ЛЯ 12, 1181; Kopalinski 830-831;
Holub-Lyer 415; РЧДБЕ 621; КІеіn
1331; Walde-Hofm. ІІ 396.- Див. ще
інквізИція, ре-.
реклама
<<популяризація товарів,
видовищ, послуг•>, рекламація <<скарга;
вимога

усунути

допущені

недоліки

в

товарі•>, рекламіст, рекламувати; р. болг. м. схв. реклама, бр. рзклdма,
п. ч. слц. вл. нл. reklama, слн. rekla-

ma; -

запозичено через

німеuьке по

[рек (-бись)] <<ЯК, наче, неначе, мов•>

середництво з франuузької мови; фр.
reclame <<реклама•>' reclamer «настійно

Нед; фонетично адаnтоване запози
чення з польської мови; n. rzekl-bys

ходить від лат. reclamaгe <<голосно ви

-

«Можна б сказати•> (букв. <<сказав би
ТИ•>) є формою 2-ї ос. умовного способу
від дієслова гzес

<<сказаТИ•>,

ного з укр. ректИ (див.).

спорідне

просити,

вимагати;

крикувати;

вореного

з

голосно

протестувати•>

заперечувати•>,

префікса

ге-

із

по

ут

значенням

повторення, підсилення дії та дієслова
<<кричати, репетувати; оголо
шувати•>; форма рекламація походить
від лат. reclamatio <<голосний крик;
протест•>, пов'язаного з гeclamare. -

clamare

реквієм <<Твір скорботно-патетично
го характеру•>; р. болг. м. реквием,
бр. рЗквіе.м, п. rekwiem, ч. слц. rekviem,
схв. реквиjе.м, слн. rekviem; запо
зичення з латинської мови; лат. requiem

(зн. в. від гequiёs) <<спокій, відпочинок,
заспокоєннЯ•> (початкове слово nохо
ронної молитви) пов'язане з дієсловом

СІС 2

718; Чернь1х Il 108; Фасмер ІІІ
395; Горяев 450; Смир
нов 259; Kopalir\ski 829; Holub-Lyer
414; Dauzat 615; Gamillscheg 747.
464;

Цьrганенко

Див. ще декламація.

гequiesco <<Відпочиваю, покоюсь•>, утво
реним з префікса ге- і основи іменника
quiёs «спокій, відпочинок•>, спорідненого

[реклик] «піджаК>> НЗ УжДу 14,
[рехлик] «ТС.•> ВеУг, [реклича] <<Піджа

З ГОТ. luei\a <<Час, ДОЗВіЛЛЯ•>, ав. sуаtа
«обрадуванИЙ•>, стсл. nокон «СпокіЙ•>,

<<Нічний піджачою>; запозичення з
угорСЬКОЇ МОВИ; уг. rek\i <<СОрОЧечка•>
походить від нім. Rockel <<спідниця, со
рочечка•>, пов'язаного з Rock <<Піджак,

укр спокій, спочИти. -

СІС 2

wyr. obcych 638; Walde-Hofm.
- Див. ще покій, почИти.

718; St.
ІІ 406.

реквізИт <<необхідні для вистави
речі», реквізИтор <<той, що завідує
реквізитом», реквізИція <<конфіскація
державою майна у власника», реквізу
вати; р. боЛГ. М. реквизuт, бр.

ЧОК>> Пр. ХІ діал. нар.;

-

слц.

reklfk

сюртук, кітель» (пор. болг. р6кля <<плат
ТЯ•> того ж походження). MNTESz
ІІІ

372-373; Barczi 255; Kniezsa
731. - Див. ще андарак.
рекогносцирувати
оборону противника

ІІ

<<розвідувати

перед боєМ•>, ре-
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ректИ

рекомендація

когпоскувати <•ТС.•> Куз, рекогносци
ровка, рекогносцирувальний; р.
рекогпосцuровать, бр. рзкагпасцьtра
ваць, п. гekognoskowac, ч. гekognosko
vat, слц. гekognoscovat', болг. рекогпо
сцuрам, м. рекогпосцuра, схв. рекогпо
сцuрати, слн. гekognoscfгati; запо
зичено через посередництво російської
і польської мов з німецької; н. гekogno
szieгen походить від лат. гecognosceгe
<•пізнавати, згадувати; оглядати•>, утво
реного за допомогою префікса ге- від
дієслова cognosceгe <<пізнавати, розвіду

вати; узнавати; розслідувати».

-

СІС 2

719; Фасмер ІІІ 465; ССРЛЯ 12, 1185;
Holub-Lyeг 414. - Див. ще інкогні·
то, ре-. - Пор. діагноз, прогноз.
рекомендація,
рекомендований
(про

кореспонденцію),

рекомендува

ти; р. болг. рекомепдация, бр. рз
камепдацьtя, п. гekomendacja, ч. гeko
mandace, слц. гekomandacia, м. схв. ре
комапдациjа, слн. гekomandacija; запозичене через польське посередниц

тво із середньолатинської мови; елат.
гecommendatio «рекомендація; доручен
ня» походить від гecommendaгe <•реко
мендувати», що складається з префікса
ге- і дієслова commandaгe < лат. com-

mendaгe «доручати».

- СІС 2 719; Чер
108-109; Фасмер ІІІ 465;
12, 1187; Смирнов 259; Горяев
450; Kopalinski 829; Holub-Lyeг 414. -

Lуег

414;

Кlein 1312; Dauzat 616;
І 271-272. Див. ще

Walde-Hofm.
,
І

ре·, серце.

рекордсмен <<Людина, яка встано
вила рекорд•>, рекордсменство; р.
рекордсмен., бр. рзкардсмеп, ч. слц.
гekoгdman; - через російське посеред
ництво запозичено з англійської мови;
англ. гecoгdsman «рекордсмен» утворе
не з іменників гесогd <<рекорд; запис;
мемуари» і man «Людина, чоловік». CICz 719; ССРЛЯ 12, 1192; Holub-

Lyeг 415. Див. ще гетьман, ре·
корд.
рекрут <<новобранець у дореволю

ційний

час•>,

[рекрутація]

<<рекрут

ський набір» Нед, рекрутство, ре
крутчина, рекрутувати «вербувати у
рекрути»;- р. рекрут, бр. рЗкрут, п.
ч. вл. гekгut, болг. рекрут, схв. рекрут,
слн.
гekгut;
заnозичено
через
польське та російське nосередництво з

німецької мови; н. Rekгut <<рекрут» по
ходить від фр. *гесгutе, гесгuе «ново
бранець; рекрутський набір; новий член

(партії, товариства)», пов'язаного з гe
«зростати, збільшуватися•>, утво
реним за доnомогою префікса ге- від
дієслова сгоІtге «рости, збільшуватися»,

croltre

яке nоходить від лат. сгёsсеге «рости•>,

НЬІХ 11
ССРЛЯ

сnорідненого з гр. xoptvvOІJt «годую
ДОСИТа», ЛИТ. seгti «ГОдуваТИ», МОЖЛИ·
во, також гр. х6р&щ; <<скирта хліба•>,

Див. ще команда, ре-.
рекорд «Найвище досягнення», ре

псл.

кордИзм, рекордИст; - р. болг. м. ре
корд, бр. рзк6рд, П. Ч. СЛЦ. БЛ. геkогd,
схв. рекорд, слн. геkогd; - заnозичено
через російське посередництво з анг
лійської мови; англ. гесогd «запис; ме

муари; рекорд» (власне, <<вікопомний
результат») походить від фр. ст. гесог
dег «згадувати», що зводиться до лат.
гесогdагі «ТС.», утвореного за доnомо
гою префікса re- від іменника сог, cordis «серце; душа», сnорідненого з гр.
xapf>ia «Серце», ЛИТ. Siгd)s «ТС.>>, ПСЛ.
*sьrdьce, укр. серце. - СІС 2 719; Фас
мер ІІІ 465; Чернь1х 11 109; Преобр. 11
278-279; S!. wуг. obcych 637; Holub-
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*keгda «череда•>. Фасмер ІІІ
ССРЛЯ 12, 1194; Преобр. І 600, 11
Горяев 298; Bгilckneг 457; S!. wуг.
obcys:h 637; Holub-Lyeг 415; Machek
ESJC 512; Walde-Hofm. І 288-289;
Ernout-Meillet І 150; Boisacq 495. -

465;
195;

Див. ще ре·, череда 1 •
крут.

r

-

Пор. не·

ектИ «говорити», [речu, речува
ти
«ТС.» Нед, [рочuтися] «давати
обітницю», [рекалоJ «той, що дає nрі
звиська іншим» Бі, [рекло] «nрізвись
ко; nрозвання; гасло» Бі, [рекуп] <<nро
мовець» Нед, реченець «строк», [речu
пець] «те.» Нед, речення, речепня «ви
слів», речник «поборник; оратор; [пові
рений Нед]», [речпuк] «адвокат, заступ-

ректИ

ректИ

ник у справах•> Пі, [речнuцтво] <<адво
катура; заступництво в справах>> Нед,

[речнЯ] <<ВИслів, судження; вирок, при
суд•> Нед, [рік] <<ЗОЙК•> Л, річ <<мова,
розмова, міркування>>, [рочнЯ] <<Оракул•>
Нед, речИстий <<говіркиЙ•>, [речнuс
тий] «ТС.•>, [речнuцький] «ораторський,
адвокатськиЙ•>, [річнИй] <<балакучиЙ>>
Нед, [річнuстий] «Красномовний», [врі
ксіти] <<дорікати•> Ж, [вроки] <<пристріт,
урокИ•> Ж, відріксіти «ВідповідаТИ•>, від
ректИ, доріксіти «докоряти•>, доректИ,
дорікщjти, зрікатися <<Відмовлятися•>,

зректИся, [зорчu] <<СКаЖИ•> Ж, зурочи
ти <<наврочити•>, [заріксіти] <<Заклина

<<суперечка•>, [перерічка] <<ТС.» Нед, по
рікувати
<<ремствувати•>,
[п6рекло]
<<Прізвисько; nрізвище•>, [порік] <<рем
СТВО>> Пі, порікування <<ремство, нарі
кання», приректИ, прирікати, прире
чення, приречений, приурочити, при

урочений, [прорексіти] <<прорікати; з
похвалою згадувати•> Нед, проректu,
прорікати, пророчити, пророкувати,

проречення <<прорікання•>, [прорік] <<про

рок», прорікання <<пророкування•>, про
рок, пророцтво, прор6чення, проро

чество, пророчиця, [пророчня] <<Ора

кул•>

Нед,

проречистий

<<Красномов

ти, клясти, просити•>, зарікатися «За
каюватися, заклястися•>,
заректИся,

ниЙ•>, пророцький <<пророчий», [прор6чеський] <<пророчий» Нед, пророчий,
уректИ <<наврочити; [докорити, дорек

заріК•>, [зарічсіний] <•Непокірливий, свар
ливий•>, [зарічливий] <<ЯКИЙ зарікся від

<•заворожити, зачарувати» Нед, уречен
ня <<уроки•>, урок <<завдання; навчальне

[зареч] (заст.) <<постскриптум, епілог•>
Пі, зар{к «обіцянка•>, [зарічки] «заріК>>
Ж, зарок <<ТС.», [заріканий] <<ЯКИЙ дав

чогось» Ж, наріксіти <<Скаржитися>>, на

ректИ <<назвати•>, [нарековати] (заст.)
<<Називати•> Пі, [наречИ] <<Наректи»,
[навректu] <<наврочити•>, [наврокувсі
ти] <<ТС.>>, наврочити, навроки <<При
стріТ», наврочлuвий Ж, наречена «МО
лода•>, наречений <<Жених», наречення

«Присвоєння імені•>, наріччя, [нарічо
вість] <<діалектна особливість•> Ж, [на6дрік] <<У відповідь•> Она, [нерічuвий]
«некрасномовний,

недорікуватиЙ•>

Ж,

[невuречений] «НевисловлениЙ•> Ж, не

ти]•>, уріксіти <<ТС.•>, [уречu] <<докорити;
наврочити Г; висловити ВеЛ•>, [урек
тuся] <<ПОЧУТИСЯ; здаТИСЯ>>, [урочuти]

заняття•>, уроки <<ПJ~истріт•>, [урочuна]

<<пристріт» Г, Нед, [урочища] (збільш.
від уроки), [уреклuвий] <<здатний на
врочити; якого можна наврочити», уріч

лuвий,

[ур{чний] <<ТС.•>, [урочий] «Чу

довий, чарівний, принадний; здатний
докоряти ШеЙК•>, урочний <<встановле
ний; умовлений, визначений»; - р. из
рексіть <<урочисто вимовляти, вислов

люватися», [рексіть] «говорити, мови

ти, промовляти», бр. прадраксіць <<пе
редрікати•>, др. рєчи <<Говорити, сказа

доріка <<Людина з дефектом мовИ•>, [не

ТИ>>, п.

кий <<ЯКИЙ має дефект мови», недорі

<<ТС.», вл. rjec <<говорити, сказатИ•>, нл.
rjac <<ТС.•>, nолаб. rict, ricat· <<казати•>,

д6річ] <<безглуздя, абсурд>> Ж, недарі

куватий <<ТС.•>, [недо,оічuвий] <<безглуз
дий, абсурдниЙ•> Ж, [недор{чний] <<Не
придатниЙ•> Ж, [нездоречі] <<Ні до чого>>
Ж, обректu, обріксіти <<обіцяти; прирі

кати», [обречu] «урочисто обіцяти; при
святити; вказати•> Ж, [обр{кувати] «до
коряти закидати•> Ж, [обрікуватися]
«заповідати» НЗ УжДУ 16, [оброч
никувсіти] <<Виконувати обітницЮ>>, об
рік <<обітниця», [обріка] <<ТС.», [оброч
ник] «той, що дав обітницю зробити
щось для спокутування гріха•>, [одрік]
«заперечення; відмова•> Куз, [перерік]

rzec <<сказатИ•>, ч. fici, слц. riect'

болг. река <<Скажу•>, м. рече <<каже•>,
схв. реhи <<сказати•>, слн. п~сі <•ТС.»,
стсл. решти, рекж <<ТС.>>; псл. *rekti

(з чергуванням голосних rьk- : rek- :
споріднене з гот. rahnjan <<ра

rok-); -

хувати», ragin <•рада, рішення, постано
ва», garёhsns «Призначення, визначен

НЯ», дінд.

racayati

«упорядковує, виго

racanam, racana <<ПОрядок, розпоряджеННЯ>>, тох. А
rake <<СЛОВО», В reki <<ТС.», іє. *rёk- <<роз

товляє,

складає,

готує•>,

ташовувати•>; думка про зв'язок із зву

конаслідувальними формами лит. rekti

53

ректор

реліквія

«кричати», rёkauti «кричати, горлати,
репетуваТИ•>, ЛТС. rekt <<ревіТИ, ричаТИ»,
дірл. reimm <<КрИК», ЛаТ. raccare <<рИЧа

ТИ (про т,игра)•>

(Фасмер ІІІ 465-466;
Schuster-Sewc 1222; Walde-Hofm. ІІ
414) з погляду фонетики викликає за
перечення. Чернь1х ІІ 109; Преобр.
П 199-201; Горяев 308; Brilckner 4 74;
Otцфski LP 8 (1960), 284; Machek
ESJC 531-532; Стоянов 81-83;
Младенов 559; Skok ІІІ 120-122; Zupitza GG 136; Torp 335; Trautmann
243; Milhl.-Endz. ІІІ 519; Matzenauer
LF 17, 171; Uhlenbeck 242; Meillet
MSL 14, 333; BSL 20/1, 31; Pokorny
863. - Пор. рік, річ 1 , строк.
ректор <<керівник вищого учбового
закладу•>, ректорат, ректорство, рек
торувати; р. болг. м. ректор, бр.
рfжтар, п. ч. слц. вл. rektor, схв. рек
тор, слн. rektor; запозичене через
польське посередництво з латинської
мови; лат. rector «керівник, nравитель,
управитель» пов'язане з rego «керую,
направляю,

ВИ•>.

встановлюю;

даю

настано

СІС 2

720; Фасмер ІІІ 465; Чер
НЬІХ ІІ 109; Смирнов 260; Горяев 450;
РЧДБЕ 623; Kopaliriski 830; HolubLyer 415; Walde-Hofm. ІІ 424, 426. -

-

Див. ще регент.

[рел] (бот.) «Модрина,

Larix Mill.•>

Нед; - результат метатези і скорочен
ня заnозиченого нім. Uirche <<ТС.•>, що
походить від лат. larix <<модрина», яке
є,

очевидно,

галльським

запозиченням,

спорідненим з гр. Mpu «дерево; брус;
спис•>, nсл. *dervo, укр. дерево. Кlu

ge-Mitzka 423; Walde-Hofm.
- Див. ще дерево.

І

765.

реле <<Пристрій, який замикає або
розмикає електричне коло•>, релейний;
- р. болr. реле, бр. рзле, п. relais

<<реле; (заст.) поштова станція, на якій

міняють коней», ч. rele <<реле•>, слц. reвл. relais, м. релеj <<ТС.•>, схв. релёj
<<реле; заміна коней; станція, на якій
чекають свіжі коні для заміни», слн.
rele <<ТС.•>; - запозичення з францу
зької мови; фр. relais <<реле; змінні пе

le,

рекладні
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коні;

пункт

перевантаження,

перепрягання»

пов'язане

з

дієсловом

relayer

«змінювати; перепрягати•>, утво

реним

за допомогою

nрефікса re- від
laier <<Залишати•>, яке зводиться
*laggare, спорідненого з лат. la-

фр. ст.
до гал.

xare

<<Ослабляти, відпускати•>, гр. Лауа

р6<; <<слабкий, чахлиЙ•>, двн. slah <<Слаб
кий, в'ялий» і далі, можливо, псл. lago-

da <<ПОрЯДОК», укр. лагода
Фасмер ІІ 446). СІС 2

(Bern. І 684;
721; ССРЛЯ
12, 1198; Holub-Lyer 415; РЧДБЕ
623-624; Dauzat 426, 621; Gamillscheg 309, 760; Walde-Hofm. І 758759; КІеіn 1455. - Пор. лагода.

[релі] (мн.) <<гойдалка•>, [реля] (одн.),
орелі (мн.), ореля, орель <<ТС.•>; - р.
[рели, релья] <<ТС.•>, [рель] <<поперечка;

козла; гребінь; гряда; шибениця; жер
дина•>; - неясне; можливо, псл. *rьdlь,
СПОріднене З ЛИТ. ardas <<ЖердИНа>>; ін
Ші припущення ще менш обгрунтова

ні.

Фасмер ІІІ 466.
релігія, реліг{йн.ий; -

-

лuгия, бр. рзл{гія, п.
nf <<релігійниЙ•>, слц.

гиjа,

схв.

через

польське

чено

з

релйгиjа,

посередництво

латинської

<<благочестя;

р. болг. ре

religia, ч. religiosrelfgia, м. рели
слн. relfgija; -

мови;

nобожність;

запози

лат.

religio

святість;

бо

гослужінНЯ>> услід за Цицероном виво
диться від *religere «знову збирати;
вернутися до попередньої спроби>>, по

хідного від lego (legere) «збираю•>,
спорідненого з гр. ЛЄуw <<ТС.» (Булахов
ський

Нариси
173-17 4; Бенвени ст
394-398; Walde-Hofm. І 352); менш

обгрунтоване давнє зіставлення (Чер
НЬІХ ІІ 109; Kopalinski 831) з religare
<<зв'язувати», що складається з префік
са re- і дієслова ligare <<зв'язувати, з'єд
нуватИ•>, спорідненого з укр. злигатися,

палигати. -

СІС 2

724;

Фасмер ІІІ

466;
415. -

Преобр. ІІ 195; Holub-Lyer
Див. ще легальний.
реліквія

<<предмет

релігійного

по

клоніння; річ, дорога як пам'ять про ми

нуле•>;
вія, п.

- р. болr. релuквия, бр.
relikwia <<реліквія; мощі•>,

relikvie
лйквиjа,

рзл{к
ч. слц.

(мн.), м. реликвиум, схв. ре
слн.

relfkvija

<•ТС.•>;

-

через

релікт

релЯція

російське і польське посередництво за
позичено з латинської мови; лат. гeli
quiae <<Залишки, спадщина•> пов'язане з
дієсловом гelinqueгe <<залишати•>, утво
реним з префікса ге- і дієслова linqueгe
<<залишати,

покидати•>,

спорідненого

з

гр. Лєікw «залишати, покидатИ•>, вірм.
lk'anem <<залишати•>, дінд. гiQakti <<зали
шає•>, ав. гaexnah- <<спадщина•>, гот. leih!a <<позика•>, двн. lїhап <<давати в борг,
nозичати•>, ірл. lёicim, lёcim <<КидаЮ•>,
лит. llkti <<залишатися•>, стсл. отл'kк'Ь

- СІС 2 721; ССРЛЯ 12,
1200; Kopalinski 832; Holub-Lyeг 413;
Walde-Hofm. І 808-809; Fгisk ІІ 100;
Boisacq 566. - Див. ще ре-. - Пор.
<<залишок•>.

релікт.
релікт <<Пережиток давніх епох•>; р. болг. м. релuкт, бр. рзл{кт, п. ч.
слц. вл. гelikt, схв. реликт, слн. гelfkt;

-

заnозичено через німецьке посеред

ництво (н.

Relfkt) з латинської мови;

лат. гelictum <<залишоК•> пов'язане з
дієсловом гelinqueгe <<Залишати, покида

ти; кидати•>.

-

СІС 2

721; ССР ЛЯ 12,

РЧДБЕ 624; Kopalinski 832; Holub-Lyeг 416. Див. ще реліквія.
- Пор. еліпс.
рельЄф
<<сукуnність
нерівностей

1200;

земної поверхні; скульптурне
зобра
ження на площині•>; р. рельЄф, бр.
рзльеф, п. вл. нл. гelief, ч. слц. слн.
гelief, болг. релеф, м. релjеф, схв. ре
;ьеф; запозичення з французької мо

ви; фр. гelief <<рельєф, опуклість•> пов'я
зане з геlеvег <<Підняти, піднесТИ>>, яке
походить від лат. геlеvаге <<ПідійматИ•>,
утвореного

за

допомогою

від дієслова levaгe <<ТС.•>.

префікса

-

ге

СІС 2

721;
Чернь1х Il 109-110; РЧДБЕ 624; Kopalinski 831; Holub-Lyer 415; Dauzat 621.
- Див. ще левенець, легкИй, ре-.
рельс <<рейка•>, рельса <<ТС.>>; р.
рельс, п. rels, болг. м. релса; за
позичено через російське
во з англійської мови;
формою множини від гаіl
нична колія; поперечка,
СОК•>, яке походить від
<<штаба; плитка, брусок•>,

посередницт
англ. rails є
<<рейка; заліз
штаба, бру
фр. ст. reille
що зводиться

до лат. гёgula <<брусок, планка; ЛІНІИ
ка•>; англ. rails було сприйнято при за

позиченні в російську мову

·

( 1836

р.)

як форма однини. Фасмер ІІІ 467;
КЗСРЯ 388; Чернь1х Il 110; Преобр. Il
196; Грот Фил. раз. ІІ 508; SJP 7, 915;

Кiparsky
Кlein

ZfSlPh 24/2, 250; Dauzat 608;
1297. -Див. ще регула.

[реля] <<Ліра•>, [рuлЯ Г, Нед, Тилля

Нед, рuллі тж] <<ТС.•>, [рuльник
ник•> Нед;

-

<<Лір

результат видазміни наз

ви ліра (див.).
релятИвний «ВідносниЙ•>, реляти
візм, релятивіст; р. релятuвньtй,
бр. рзлятьtfjньt, п. relatywпy, ч. relativп(, слц. relatfvпy, вл. relatiwпy, болг.
м. релатuвен, схв. релатйван, слн.
relatfveп; запозичення із західноєв
ропейських мов; нім. гelatfv <<релятив
ниЙ•>, фр. relatif, англ. relative <<ТС.•> по
ходять від елат. relatїvus <<ВідносниЙ•>,
пов'язаного з гelatio <<Несіння назад; по
відомлення; передача; відношення•>, по

хідним від дієприкметника гelatum, ут
вореного з префікса re- і дієприкмет

ника

latum ( < *t.latom) від дієслова tol-

<<Піднімаю•>, спорідненого з гр. тЛ~vш
<<Терпіти, переносИТИ>>, аvатЄЛЛw <<Під

lo

німаЮСЬ•>, дінд. tulayati <<Піднімає, зва
жує•>, гот. pulan <<переносити, терпітИ•>,

dulden <<ТС.•>. - СІС 2 721; ССР ЛЯ
12, 1205; Kopalinski 831; Holub-Lyer
415; Dauzat 621; Кlein 1323; WaldeHofm. І 772, ІІ 688. -Див. ще ре-. нвн.

Пор. релЯція, толерантний.
релЯція <<донесення•>; р. болг.
релЯция, бр. рзлЯцьtя, п. relacja <<реля
ція;

стосунок;

звіт;

повідомлення•>,

ч.

<<ТС.•>, СJ)ц. relacia <<радіопереда
ча; масштаб; відношення•>, вл. relacija,

relace
м.

релациjа

<<лінія

сполучення;

відно

шення», схв. релсіциjа <<Відношення,
співвідношення, зв'язок; ділянка•>, слн.
relacija <<реляція•>; - через польське і
російське посередництво зводиться до
лат. relatio <<несіння назад; повідомлен
ня, доповідь; донесення; передача; від

ношення•>.
Смирнов
ний.

- СІС 2 721; Фасмер ІІІ 467;
260. - Див. ще релятИв
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·

реманент

ремесло

реманент <<інвентар>>; п. remanent <<лишок, залишок>>, схв. реманен
циjа <<ТС.>>; запозичено з латинської
мови,

очевидно,

через

nосередництво

польських діалектів, у яких відбувся
розвиток значення «залишок>> > <<ін

вентар>> (власне, все, що залишалося в
давні часи після збору врожаю і спла

ти податків); лат. гemanens (род. в. remanentis) пов'язане з дієсловом геmа
nеге <<залишатися, зберігатисЯ>>, утво
реним за доnомогою префікса ге- від
дієслова maneгe <<залишатися; тривати;

чекати>>. Kopalir\ski 832; HolubLyer 416; Walde-Hofm. li 26. - Див.

щось зробити>>), причому назва моти
вується вмінням ремеза будувати гніз

да особливого характеру (ЧерньІх ІІ
Bгilckneг 457).

110;

[ремезувати] <<міцно щось зроби
ТИ>>, [ремезовсітися] <<дуже ретельно
одягатися,

розкішно

вбиратисЯ>>

Нед,

[ремізувсіти] <<щось майстерно викона
ТИ>> Нед, [времізувсіти] «ТС.>> тж, [уре
мезувсіти] <<Міцно зв'язати або зшити>>,
[уременити] <<Міцно зробити>>; р.
[ремезИть] <<Метушитися, кваnитися,
вертітися>>; очевидно, пов'язане з
ремесло, реміснИк (пор. др. ремез << ?>>:
<<Ремези храмьt еделають вьt>> Срезн.,

ще перманент.

с.-цсл. ремез~>стко «ремесло>>). -

ремарка <<примітка>>; р. болг.
ремарка, бр. рзмсірка, п. геmагkа, ч.
слц. гemaгque, схв. ремарка; - запози
чення з французької мови; фр. гemarque

мер ІІІ

<<зауваження; примітка, позначка>> утво

реймент <<Полк, загін, начальствуван
НЯ>>; в такому разі первісне *реймен

рене від дієслова гemaгquer <<ЗНову мі

тити, робити позначку; зауважувати>>,
що складається з префікса ге- і дієслова
maгqueг

<<Відзначати;

мітити,

таврува

СІС 2 722; ССРЛЯ 12, 1206;
РЧДБЕ 624; Dauzat 461, 621. Див.
ще марка 1 , ре-. - Пор. контрамарка.
[ремrати] <<Шептати>> Г, Она; -

ТИ>>.

-

очевидно, афективне утворення.

ремеrати, ремезсіти
rати.

-

див. руме

ремез (орн.) <<Remiz pendulinus L.>>,
[ремеза, ремезик, ремезин, ремезь,
ремезьох, ремен, реміз] <<ТС.>> Нед,
Шарл; р. ремез, бр. рЗмез, п. гemiz,
[remisz], ч. [remfzek], вл. [гamuska]
<<ТС.>>; загальноприйнятої етимології
не

має;

виводиться,

як

запозичення,

Фас

-Див. ще ремесло.

467.

ремена- див. рама•.
[рементйна] «Відбування панщини>>
Нед; неясне; можливо, пов'язане з

тина повинно було означати трудову

повинність на користь війська. Пор.
реймент.
ремесло <<дрібне ручне виробницт

во; [зібрання знарядь для якогось ви
робництва]>>, [ремество] СУМ, Нед,
[ремісло] Нед, [реміснИк] <<реміснИК>>
Нед, реміснИк <<дрібний виробник; [зна
ряддя Шух]>>, [ремеснИцтво] <<ремісни
ЦТВО•> Нед, реміснИцтво, [ремісни( ч)
чук] «Підмайстер>> Нед, [ремесний] <<ре
месловиЙ>> Нед, реміснИчий, ремест
вувсіти, ремісникувати, по-реміснИ
цьки, по-реміснИцькому; р. ремес
ло, бр. рамяство, др. ремьство, ре
мество

<<Мистецтво,

ремесло>>, ремень

ство <<мистецтво>>, п. гzemios!o, ч. fe-

від нвн. Riedmeise <<ремез>>, що виник
ло на основі слів Ried <<болотиста міс
цевість; комиш>>
і Meise
<<СИНИЦЯ>>

meslo, слц. гemeslo, вл. нл. гjemjes!o (з

(СІС 2 722; Булаховський Вибр. пр. ІІІ
288; Фасмер ІІІ 467; Преобр. ІІ 196),
або від нвн. Rohrmeise
<<ремез»
з
комQонентом Rohг <<КОМИШ>> (Machek
ESJC 512); вважається також власне

<<ремісник, тесля>>,

слов'янською назвою, пов'язаною з ре

месло (пор. П. [гzemiesniczek] «реМеЗ>>;
пор. також укр. [ремезувсіти] <<Міцно
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ч.), стсл. реместко;
очевидно,

СТ.

-

споріднене

гemesas

не зовсім ясне;
з

лтс.

remesis

гemi~is <<ТС.>>, лит.

<<реміСНИК>>,

remestas «ре
remti <<ПіДПИратИ>>, ramtis
<<Підпора», ramtyti <<ударяти (з силою),
рубаТИ>>, ramdas <<рубець, шраМ>>, прус.
romestue <<сокира>>, дангл. геmіап <<ПО
месЛО>>, ЛИТ.

лагодити,

увагу

відновитИ>>;

припущення

про

заслуговує

на

зв'язок

іє.

з

ремигати

*remво,

ремонт.

<<спокій, мир•>, оскільки, можли

вважалося,

що

ремесло

-

це

за

няття мирне на протилежність військо:
вому (Holub-Lyer 428; Machek ESJC

530; Holub-Kop. 322);

в такому разі

спорідненими є також лит. rlmti <<за
спокоюватися•>, romus <<спокіЙ•>, гот. rimis <<спокій, тиша•>, гр. ~PЄJ-IEW <<зали
шатися в спокої, бути спокійним•>,
дінд. ramatё <<Є СПОКіЙНИМ, ВіДПОЧИВаЄ,
радіє•>, ав. ram- <<бути в стані спокою•>,
raman- <<Спокій, мир•>. - Фасмер ІІІ
468-469; Чернь1х ІІ 110-111; КЗСРЯ
388; Преvобр. ІІ 197; Brilckпer 475;
Schuster-Sewc 1226; Варбот Зтимоло
гия 1972, 54-55; Milhl.-Endz. ІІІ 476,
509; Frisk І 643; Boisacq 328.
ремигати, реми.Jати, ремидати -

див. румегати.
ремінісценція
гад;

відгомін

у

<<Невиразний

творі

мотивів

спо

іншого

автора•>; р. болг. реминисценция,
бр. рзмінісцЗнцьtя, п. remiпisceпcja, ч.
remiпiscence, слц.

reminiscencia,

вл.

re-

miпiscenca, м. реминисценциjа, схв. ре

минисценциjа, слн. remiпisceпca; запозичення з новолатинської мови;

ремінь;

стрічковий черв'як•>, реміннИк

СУМ, Нед, [ремінникар] <<ВИготовлю
вач шнурків•> Нед, [ремінниця] <<збруя
для коней» ВеБ, реміння, ремінЯчка,

ремінЯччя, [ремічк6] <<шнурок» Нед,
[ремінний] «шкірянИЙ» Ба, ремінний; -

р. ремінь, бр. рЗмень, др. ремень <<сму
га шкіри; ремінь; зав'язка; ремінний
батіГ>>, П. rzemien, Ч. femeп, СЛЦ. remen
<<ремінь; шкіра•>, вл. нл. rjemjeri, болг.
рем'Ьк, м. ремен, схв. ремён, ремик,
слн. remen, jermeп, стсл. p€М€1tl.j nсл.

*remy (род. в. remene), утворене за до
помогою суфікса -men (як стсл. кАМІ.І :
кАмене) від основи re-; - загальнопри
йнятої етимології не має; очевидно, спо
ріднене з лат. arma <<зброя; знаряддя;
щиТ», armentum <<Велика худоба, чере
да•>, гр. apapiaxw <<КЛаду щільно; ЗМИ
каю; ГОТУЮ>>, apJ-10<; <<ЗВ'ЯЗОК, скріпа>>,
стсл. mр1.м'Ь, укр. ярмо; зіставляється

також (Бернштейн Очерк 1974,
Vaillaпt Gr. comp. І 210) з лит.

<<Підтримувати, підпирати•>, r)mti <<Заспо
коюватися•>;
наявність
старослов'ян
ської форми і архаїчність словотвору

спростовують

твердження (Brilckпer
Кiparsky GLG 262)
про германське походження (двн. riumo

нлат. reminiscentia <<спогад•> походить
від лат. reminїscor «пригадувати, обду

475; Mikl. EW 275;

мувати•>, утвореного з префікса re- і
основи дієслова memini <<Я запам'ятав•>,

<<ремінь»,

спорідненого з гр. J-ІEJ-!Ova <<ТС.•>, лит.
miпeti <<згадувати; пам'ятатИ•>, псл. mь
пеtі «думати, ВВажаТИ>>, pomьniti «Па

м'ятаТИ>>, укр. nам' ять, [мнuти]. СІС 2 722; ССРЛЯ 12, 1213; Kopaliriski

832; Holub-Lyer 416; РЧДБЕ 624;
Walde-Hofm. ІІ 65-67; Frisk ІІ 160161; Boisacq 625-626; Fraeпkel 455456.- Див. ще мнйти, шім'ять, ре-.

ремінь СУМ, Г, [ременар] <<лимар•>,
[ременець] «шнурок, тасьма•> Нед, [ре
меник] <<реМіНЧИК>>, [ременuна] <<ПрОС
ТИЙ шкіряний пояс•> Нед, [ременнак]
<<ремінний батіг•>, [ременниця] <<ШКіря
на оболонка•> Нед, [ременЯк] <<ремінь до
черевиків•> Нед,
[ремінь] <<ВИчинена
шкіра•> Бі, [ремuчко] <<шнурок•> Нед,
[ремін] <<ремінь•> ВеБ, [ремінuна] <<ТС.•>
ВеБ, ремінець <<Невеликий або вузький

174;
remti

свн.

rieme,

нвн.

Riemen

«ТС.•> ); докази про спорідненість із за
значенимиv германськими формами (Machek ESJC 530; Holub-Lyer 428) ви
кликають сумнів (пор.

Кluge-Mitzka

припущення про спорідненість з
гр. paJ-ІVO<; <<терен•> (Ильинский ИОРЯС
23/2, 189) не знайшло підтримки (Boisacq 834). - Фасмер ІІІ 468; Чернь1х ІІ

599);

11 О; КЗСРЯ 388; Преобр 0 ІІ 196; Holub-Kop. 322; Schuster-Sewc 12251226; Skok ІІІ 127; Specht 149. - Див.
ще ярмо.- Пор. рамінь.

[ремне] <<час•> Нед;

-

результат

спрощення форми *времне (в рем' я)
<<ТС.•>. -Див. ще верем'я, врем'я.

[ремня] <<гривня•> Нед;

діалектної

видазміни

-

назви

результат
грuвня

([грuмня]) (див.).
ремонт <<Лагодження; підсаджуван
ня

молодих

рослин

замість загиблих;
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ренесанс

ремеати
тва

ниЙ•>, пов'язаного з дієсловом гenascor

рин для відтворення стада; поповнення

<<знову нараджуюся, відроджуюсЯ>>, ут
вореним за допомогою префікса rе

заміщення

сільськогосподарських

поголів'я коней (у війську)>>, ремон
тер, ремонтник, [ремунда] <<Кавале
ріЙська кобила•> О, ремонтувати; болг. ремонт, бр. рам6нт, п. слц.

р.

кінь•>,

м.

ремонт,

утвореним

за

ТИ>>.

-

монтувати,

СІС2

722;

допомо

налагоджува

Фасмер ІІІ

469;

Чер

ньІх

ІІ 111; Ць1ганенко 396; Горяев
450; Смирнов 260; Holub-Lyer 416;
РЧДБЕ 624; Dauzat 484. Див. ще
монтувати.

[ремсати]

«плакати,

рюмати>>;

-

результат контамінації слів ремет <<Не
задоволеннЯ>> і рЮмсати. Див. ще

ремет, рум 1 •

[ремет] <<незадоволення•>,

<<ТС.>>,

ремство

«Нарікання,

[ремсть]
скарга•>,

[ремстuвий] <<буркотливиЙ•>, [ремсти
ти] <<нарікати, бути незадоволеним•>,
ремствувати <<нарікати>> СУМ, Нед;

-

р. [ремство] <<ненависть, злість, доса
да, злопам'ятність•>;
можливо,

<<зштовхнутися,

не зовсім ясне;

-

споріднене

з

лит.

схопитися,

susiгamstyti «ТС.>>. Курки на Зтимология

складно

тин слів револЮція, наука, труд. Вл. імена 156; Петровский 188; Спр.

гою префікса re- від дієслова monter
<<Підніматися; їздити верхи; збирати,
складати,

<<нараджую
як

схв.

безпечити; знову піднятися; знову від
нагору•>,

також

скорочене утворення з nочаткових час

ремонт, слн. remont; - запозичення з
французької мови; фр. remonte <•заміна,
повторне спорядження коней; ремонТ»
пов'язане з remonter <•Поповнити, за
нести

осмислюється

re-

mont, ч. remonta (військ.) «молодий не
дресирований

nascor

<<знову•> від дієслова
СЯ•>;

susiremti

стинатися>>,

Фасмер ІІІ

469;
1971, 76; Mikl.
EW 275; Matzenauer LF 16, 181.
[ремство] <<ревнощі>> Нед; ре

зультат контамінації слів ревнощі і
ремство <<нарікання•>. - Див. ще рев
ний, ремет.

Рената (жіноче ім'я); р. Рена
та, Рен.ат (чоловіче ім'я), бр. Рзна
та, п.

Renata, Renat, ч. слц. Renata,
болг.
Рената, Ренета, м. Ре
ната, схв. Рената, Ренат, слн. Renata; - заnозичення з латинської мо
ви; лат. Renatus, Renata утворені на ос

личн. имен

442, 519.

-Див. ще нату

ра, наука, ре-, револЮція, труд 1 •

[ренделя] <<м'яка, пухка нива>> Нед;

неясне; можливо, пов'язане з п.
Г!idzina <<Вивітрілий мергель, який ство
рює дуже родючий грунТ», Г!idzinny

-

{gгunt)

<<Тучний,

мулистиЙ•>,

які,

в

свою чергу, зіставляються зі схв. руди
на <<рівне поле; луг, лужок>>, рj)да <<гус
та,

кучерява

шерсть;

кучеряве

волос

СЯ>>, рj)дица <<шерстинка>>, рудити ко
су «завивати кучері>> (Brilckner 458);
дальші зв'язки і глибша етимологія не

певні.

-

Peterssoп

AfSIPh 36, 142.

[ренджйтло] <<Зад»; - неясне.
[рендзувати] <<розмовляти•> Нед,
[риндзювати] <<згадувати>> ВеУг; неясне;

можливо,

пов'язане

з другою

частиною виразу тuнди-рuнди (пор.).
ренегат <<Відступник•>, ренегатст
во, ренегатствувати; р. болг. м.
ренегат, бр. рзнегат, п. вл. нл. reпe
gat, ч. слц. слн. renegat, схв. ренегат;
- запозичення із західноєвропейських
мов; н. Renegat, фр. renegat, англ. re-

negade походять від елат. renegatus (іт.
rinnegato <<знедолений; ренегат, відступ
ник>>), пов'язаного з лат. renegare <<За
перечувати•>,

утвореним

префікса ге- від дієслова

за

допомогою

negare

<<дава

722; Фасмер ІІІ 469-4 70; Kopaliriski 833; Holub-Lyeг 416; РЧДБЕ
625; Battisti-Alessio 3257-3258; Dauzat 623; Кluge-Mitzka 596; Кlein
1326-1327. -Див. ще негатИв, ре-.
ренесанс <<епоха ВідродженнЯ>>; -

ти негативну відповідь; відмовляти>>.

СІС 2

Renat,

р. болг. м. ренессанс, бр. рзнесанс, п.

нові дієприкметника

renesans, ч. renesance, слц. renesancia,
вл. renesanca, схв. ренесанса, слн. renesansa; - запозичення з французької
мови; фр. renaissance <<ВідродженнЯ•> по-
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renatus

<<Відродже-

реостат

ренет

в' язане з дієсловом

rena1tre

ватися>>,

за

утвореним

<<Відроджу

доnомогою

nре

рез нар.-лат. *rendita зводиться до лат.
пов'язаного з дієсловом reddere

reddita,

фікса ге- із значенням відновлення від

<<Віддавати назад, повертати, платити>>,

дієслова na1tre
через нар.-лат.

утвореним за допомогою

<<народжуватися>>, яке
*nascere зводиться до

nasci «ТС.>>. - СІС 2 722; ССРЛЯ
12, 1217; Kopaliriski 833; Holub-Lyer
416; Dauzat 495, 623; Walde-Hofm. ІІ
!44. - Див. ще натура. - Пор. на

лат.

ївний, Наталія, нація.
ренет, ренета - див. ранет.

реній

(хімічний

елемент);

-

р.

болг. рений, бр. рЗній, п. ren, ч. rhenium, слц. renium, схв. ренйj, слн.
reпij; назва новолатинського харак
теру; нлат. rhenium утворено в 1922 р.
від Rhenus <<РеЙН>> на честь Рейнської

провінції.

СІС 2

(red-)

від дієслова

re-

префікса

«давати, дарува

dare

ти; платити>>, спорідненого з гр. OiOWJ..Il
<<даю>>, дінд. dadati <<дає>>, псл. dati, укр.
дати; форма рентабельний походить
від фр. rentable або н. rentabel того ж

- СІС 2 723; Фасмер ІІІ
470; ССРЛЯ 12, 1219-1220; Kopaliriski
834; Holub-Lyer 417; РЧДБЕ 625;
Кluge-Mitzka 596-597; Dauzat 624;
Walde-Hofm. І 360-362. - Див. ще
походження.

дати, ре-.
рентген
одиниця

«рентгенівське

дози

цього

проміння;

проміння>>;

-

р.

723; Волков 91; УРЕ
12, 206; Фигуровский 107-108.
ренклод (сорт сливи); р. болг.
ренклод, бр. рзнкл6д, п. renkloda, ч.
слн. renkl6da, схв. ренкл6да <<ТС.>>; -

рентген, бр. рзнтген, n. ч. rentgen,
слц.
roпtgen, болг. м. рентген, схв.
рендген, слн. reпtgen; назва, дана
на честь німецького фізика В.К. Рент

запозичення

х-проміння, потім назване його ім'ям.

-

з

французької мови;

фр.

reine-claude <<ТС.>> походить від сполу
чення (prunes de la) reine Claude <<(сли
ви) королеви КлавдіЇ>> (дружини короля
Франції Франсуа І, померла 1524 р.);

reine

фр.

<<королева>> зводиться до лат.

- СІС 2 723; БС3 36,
363; ТСБМ lV 758; Sl. wyr. obcych
640; Holub-Lyer 416; РЧДБЕ 625;
Dauzat 620. - Див. ще Клавдій, ре
regїna <<царицЯ>>.

гент, Регіна.

[ренське] <рейнське вино, рейнвейн>>,

ст. рьtнского

0591); - р. ренское, бр.
- запозичення з польської
мови; п. reriske ( wino) <<рейнвейн>> є не

рЗйнскае;

точною калькою нім. Rheinweiп «рейн
ське

вино>>,

утвореного з

назви річки

Rhein <<Рейн>> та іменника Wein <<ВИ
НО>>. Шелудько 44; Фасмер ІІІ 470;
Brilckner 457.
рента <<дохід з капіталу, землі або
майна>>, рентабельний, рентний; р.
болг. м. рента, бр. ранта, п. ч. слц.
ВЛ. НЛ. renta, СХВ. рента, СЛН. reпta; запозичено через німецьке посередниц

тво (н.
сіЯ>>) з

<<рента; прибуток; пен
французької мови; фр. rente

Rente

<<рента, щорічний дохід, прибуток>> че-

гена

(Rontgen),

який у

1895

р. відкрив

723; УРЕ 12, 208; ССРЛЯ 12,
1220; Kopaliriski 834; Holub-Lyer 417;
РЧДБЕ 625.

СІС 2

[реньгорт] <<Попруга>>, ст. ранкгор

та

( 1679); - запозичення з польської
[ryngort, rynkort] <<ТС.>> похо
дить від нім. Ringgurt «ТС.>>, утворено
го з іменників Ring <<круг, коло>> і Gurt
мови; п.

«попруга;

пояс>>,

спорідненого

з

двн.

gurtan, gurten, гот. bigairdan «Оточува
ТИ>>, ufgairdan «ТС.>>, дангл. gyrdan (англ.
gird) <<оточувати, облягати>>, дісл. gjqro,
garor <<замикання, огорожа>>, лит. gardas <<загородка, стіЙЛО>>, псл. *gord-ь,
укр. город. Шелудько 44; Richhardt
94; Кluge-Mitzka 277; Кlein 657,
1760. - Див. ще город, ~Инок.

[реньків] (у виразі: [р. піднести
на кого] <<накинутися на кого зі зліс
ТЮ>>) Нед; - пов'язане з ванькир <<ТС.>>
(див.).
реостат <<прилад для регулювання
напруги

в

електричному

колі>>;

-

р.

болг. реостат, бр. рзастат, п. ч. слц.
вл. reostat, схв. реостат, слн. reostat;
- запозичення із західноєвропейських
мов; н. Rheostat, фр. reostat, англ.
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репа

реп ел

rheostat
<<Течу>>,

утворено на
СПОрІДНеНОГО

основі гр. рЄw
З дінд. sravati

<<ТеЧе>>, ЛИТ. srava <<ПОТіК>>, ПСЛ. *sruja
<<ТС.>>, укр. струЯ, острів, і <JТато<;
<<стоячий, нерухомиЙ•>, пов'язаного з
'іатrнн <<стою, ставлЮ•>, спорідненим з
лат. sto <<СТОЮ>>, status <<Встановлений,
призначенИЙ•>, ПСЛ. stati, укр. стати.

- СІС 2 724; ССРЛЯ 12, 1223; Sl. wyr.
obcych 642; Holub-Lyer 417; Fremdwбrterbuch 550; Кlein 1343; Frisk І 739,
ІІ 650-652; Walde-Hofm. ІІ 587. Див. ще острів, спіти, струЯ.

[репа 1 ] <<Крикуха•> До;

ясне;

можливо,

-

пов'язане

не зовсім
з

репет

(пор.).
репа 2 , репанка -див. ропуха.

[репалка] <<Ковзанка.>;

-

ция, бр. рзпарацьtя, п.

reparacje (мн.),
reparace, слц. герагасіе, вл. нл. reparacija, болг. репарации (мн.), м. схв.
репарациjа, слн. reparacija; запози
чення з пізньолатинської мови; лат. reparatio <<ВідновленнЯ•> утворене від діє
слова reparare <<знову добувати; віднов

лювати, відбудовувати», яке складаєть
влаштовувати;

в'язаного з

неним

з

pario

укр.

parare

СІС 2

репати(ся) <<тріскатися», [репити
ся] <<скалічитисЯ•> О, репнути <<трісну
ти; [ударитися; _розбитися Нед; з тріс
ком упасти 0]•>, [ререпнути] <<ТС.>>
Нед, [рИпатися] <<тріскатися» Бі, [рі
патися] <<ТС.•> Нед, репаний, [репа
нець] <<хліб або плід, що тріснув•>, [ре
паник] <<ТС.•>, [репанка] <<Те.; сорт ди
ні, картоплі•> Ва, [обрuпати] «оббити,
обвалити•>, [перерепанка] <<Плід, що

[репнуть]
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<<тріснути•>,

предмет•>;

-

rifa «розірвати•> (Matzenauer LF 18, 252) необгрунтоване; пор.
Фасмер ІІІ 4 72 (без урахування україн
ських і білоруських даних). Пор.
на репатися.

репатріація «повернення емігран
тів у рідну країну•>, репатріант, ре
патріювати; р. болг. репатриа
ция, бр. рзпатрьtJіЦьtя, п. repatriacja,
ч. repatriace, слц. repatriacia, вл. нл.
repatriacija, м. схв. репатриjациjа, слн.
запозичення

мови;

із

серед

елат.

repatriatio
repatrio, -are <<Повер

походить від лат.
татися на батьківщину», утвореного за
допомогою префікса re- від іменника
patria <<Вітчизна, батьківщина», пов'яза

ного з

pater <<батько•>. - СІС2 725;
12, 1224; Kopaliriski 835; Holub-Lyer 417; РЧДБЕ 626. -Див. ще

ССРЛЯ

патер, ре-.

[репах] <<головка капусти, яка пе
редчасно перестала рости•> Л;

не; можливо, пов'язане з ріпа,

-

неяс

[репа];

назва могла бути пов'язана з тим, що

пертуар.

потрісканий

падаю•>, дісл.

серед капусти іноді виростають схожі
до неї рослини.

724-725; ССРЛЯ 12, 1224; Kopaliriski
834; Holub-Lyer 417; РЧДБЕ 626;
Walde-Hofm. ІІ 256-257. - Див. ще
вИпороток, ре-. Пор. апарат, ре

тріснув;

1972, 73-75);

по

<<нараджую•>, спорід

-

Зтимология

<<ГО

наживати•>,

вИпороток.

(Куркина

зіставлення з гр. Єpc.i1fw <<Перекидаюся,

ньолатинської

ч.

тувати,

на <<Тріщина•>; очевидно, афективне
утворення; можливо, пов'язане з ропа

repatriacija; -

неясне.

репарація <<Відшкодування збитків
державою, що розв'язала агресивну
війну•>, репараційний; р. репара

ся з префікса ге- і дієслова

укр.?), бр. рЗпацца <<тріскатися•>, рзnt

[репаться]

р.

(з

[репейник] (бот.) <<лопух павути

нистий,

Arctium

tomentosum

Mill.•>

запозичення з російської мо
ви; р. репейник <<лопух, Arctium lappa
L.; парило, Agrimonia L.» пов'язане з
репей <<ТС.•>, спорідненим з укр. реп'Ях

Mak; -

(див.).
[репел] (орн.) <<коноплянка,

Carduelis cannabina L.•> Куз, [реполов] <<ТС.>>
Шарл; - р. [репел], реполов <<ТС.•>, п.
[rzepoluch] «коноплянка гірська, Carduelis flavirostris (L.)•>, rzepniczek, [rz!ipoluch] «ТС.>>; - не зовсім ясне; виво
диться (Трубачев Зтимология 1964,
6-9) від псл. *r!ipelь (r!ipolь), похід
ного від *r!ір'Ь (r!ірь) «Короткий хвіст•>
(пор. р. репица <<Хвіст хребетної твари
НИ•>, п.

rzqp

<<гузка; куприК>>, схв. реп

репертуар

репіжити

<•хвіст», вл. гjар <•хребет»); назва по
яснюється наявністю у коноплянок ко

чено з німецької; н. repetferen походить
від фр. repeter «повторювати•>, яке зво

роткого хвоста; може бути пов'язане і
з реп'Ях, р{па з огляду на те, що ко
ноплянки охоче поїдають насіння від

диться до лат. repeteгe «Знову почина

повідних рослин (Stгutyriski

104). 472. - Пор.

«звертатися; п~осити; намагатися
діставати». СІС
725; Фасмер ІІІ
471-472; Чернь1х ІІ 112; Смирнов 261;

репертуар; р. репертуар, бр.
рзпертусір, п. герегtuаг, ч. слц. слн.
герегtоаг, вл. герегtоwаг, болг. м. ре
пертосір, схв. репертоар; запози
чення з французької мови; фр. герег

Kopaliriski 835; Holub-Lyeг 417;
РЧДБЕ 627.- Див. ще петИція, ре-.
репеха - див. рептух.

Фас мер- Трубачев

ІІІ

реп'Ях.

tоіге «репертуар; тематика; збірник; пе

ти;

повторювати;

вимагати

вореного з префікса

re-

назад»,

ут

і дієслова

pe-

tere

[репеmкИ] (бот.) <•айстри,

Aster L.»

До; неясне; можливо, пов'язане з
реп'яш6к.

каталог» походить від лат. ге
регtогіum «інвентар», утвореного від

[репИня] «тріскачка, брязкальце»
Нед, [репuня-скриня] «?» Нед; - не

герегіге

ясне; можливо, звуконаслідувальне ут

релік,

<•знаходити,

одержувати>>,

що

складається з префікса ге- і основи діє
слова рагіо

<•Народжую•>,

з укр. вИпороток. -

спорідненого

СІС 2

725; Фас
мер ІІІ 471; Чернь1х ІІ 111-112; Kopaliriski 835; Holub-Lyeг 417; РЧДБЕ
627; Dauzat 624; Walde-Hofm. Il 255.
- Див. ще вИпороток, ре-. - Пор.
апарат, репарація.

[репесувати] «галасувати» До;

-

результат контамінації слів репетувсі

ти і галасувати. репет.

репет

<•крик,

«кричати,

ти; -

пенить
<•те.;

r·

зойк•>,

верещати»

Нед,

репетува

«ШВИДКО ГОВОрИТИ», Ч. гepetit

теревенити•>;

гар-,

Фасмер

[репетсіти]

[репеть] <<ремствувати», [ре

наслідувальний
гор-,

Див. ще галас•,

-

псл.

корінь,

можливо,

гер-,

звуко

пов'язаний

також

ПІ

472; Bгuckneг
chek ESJC 513; Holub-Lyeг
Holub-Kop. 311. - Пор.

з

458; Ma417-418;

з

г-ьр-.

роптати,

ропуха.

репетИрувати, репетИторствува
ти, репетИтор, репетИторство, ре

петИція, репетиційний; -

р. репетu

ровать, бр. рзпецlраваць, п. repetowac
«репетирувати; залишатися на другий
рік у тому ж класі», ч. repetyrovat <•по
вторювати», слц.

repetovat',

болг. репе

тИрам, м. репетuра, схв. репетова
ти <•те.», слн. repetfrati «Те.; репетиру
вати•>; через російську мову заnози-

ворення.

[репиця] «ОСНОВа ХВОСТа хrебеТНИХ

тварин Г; корінь Л», [J?uпиця

«основа

хвоста тварини•> Корз, [ріпиця] «корінь

Л; верхня частина хвоста тварин Ку
риленко»; р. репица <•хвіст хре
бетної тварини, крім щетини•>, бр. рЗ
піца «хвостова частина хребта», п.
ГZqp <<Куприк; ХВіСТ», Ч. fap «держално

ложки»,

rjap

tfepka] <•кінець хвоста», вл.

«Хребет», НЛ.

<<ХВіСТ», СЛН.

rep

гер «ТС.», СХВ. реп

«ТС.»;

-

ПСЛ. *r~р'Ь,

*rерь <•ТС.», можливо, пов'язане з rQbiti
«рубати», гQЬ'Ь <•рубець»; дальші
зв'язки неясні; зіставляється з лит.
гembeti <•тверднути, грубіти; рубцюва
тися; ставати неповоротким», rumbas
«шрам», дісл.

Rumpf

rumpr

«зад, гузка», нвн.

<•тулуб»; пов'язаніjя з псл.

rebro
(Machek ESJC 529) мало
переконливе. Труqачев Зтимология
1964, 7-8; Schuster-Sewc 1219-1220;
Skok ІІІ 128-129; Bezlaj Eseji 148.
<•ребро•>

репіжити «сильно бити, хльостати;

сильно лити, періщити (пrо дощ);
сильно плакати», [репігати «сильно
лити»;

-

очевидно,

румунської мови; рум.
силою,

сильно

запозичення

repez(

ударяти»

з

«кидати з

утворене

від

«ШВИДКИЙ, раПТОВИЙ, стрімКИЙ»,
яке походить від лат. rapidus «стрім·
кий, швидкиЙ•>, пов'язаного з дієсло
вом гаріо «хапаю, вириваю». Sche·

repede
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репродукція

репі й

ludko 141; DLRМ 710, 711; СДЕЛМ
355; Walde-Hofm. ІІ 417. - Див. ще
раптом.

[репій] (неїстівний гриб) ВеБ;

-

герогtег <<репортер; доповідач>> (сангл.
гeportour) походить від фр. reporter (ст.
герогtеuг) <•репортер>> (власне <•той, що
робить повідомлення, репортаж•>), ут

очевидно, пов'язане з репати <<тріска

вореного від rерогtег «відносити назад,

тися>> за зовнішнім виглядом шапинки

переносити•>. -

(пор. паралельні утворення: [репанець]
<<Потрісканий плід•>, [репаник] «ТС. •>,
[репанка] <<сорт дині; картоплі>> Ва}. Див. ще репати(ся).
репліка <<коротке заперечення, від
повідь, зауваження>>; р. болг. м.
реплика, бр. рЗпліка, п. ч. слц. вл.
гeplika, схв. реплика, слн. гeplfka; запозичене з французької мови, очевид
но, через польську; фр. гeplique <<реплі

ка; заперечення; (муз.) повторення ос
новного мотиву•> пов'язане з дієсловом
гер\іquег «Заперечувати, ВіДПОВідаТИ>>,
що походить від лат. герІісаге <<розгор
тати; повертати назад; відбивати>>, яке
складається з префікса re- і дієслова
рІісо <<Складаю, згортаю>>, до якого зво

- СІС 2 725;
ССРЛЯ
12, 1234; Kopaliriski 835;
Holub-Lyer 417; РЧДБЕ 627; Dauzat

диться й укр. аплікація.

Див. ще аплікація, ре-.
реполов - див. репел.
репортаж <<розповідь кореспонден
та з місця подіЇ•>; р. болг. репор
таж, бр. рзпартаж, П. repoгtai, Ч.
слц. reportaz, вл. нл. reportaza, м. схв.
репортажа, слн. гeportaza; запози
чення з французької мови; фр. repor-

625. -

СІС 2 726; Фасмер ІІІ

472; Чернь1х ІІ 112; Грот Фил. раз. ІІ
508; Kopaliriski 836; Holub-Lyeг 417;
РЧДБЕ 627; Кlein 1329; Dauzat 575,
625. - Див. ще репортаж.
репрезентувати
<•ПредставлятИ•>,
репрезентант, репрезентація, репре
зентатИвний; р. репрезентовать,
бр. рзпрззентаваць, п. вл. reprezentowac, Ч. гepгezentovati, СЛЦ. Гepгezento
vat', нл. reprezentowas, болг. репрезен
тuрам, М. репрезентuра, СХВ. репре
зентовати, слн. reprezentfrati; за
позичено,

можливо,

середництво,

з

через

польське

латинської мови;

по

лат.

repraesentare
рювати•>

<<наочно уявляти; відтво
складається з префікса ге- і

дієслова

pгaesentare

<<Подавати;

пере

- СІС 2 726; ССРЛЯ
12, 1235; Kopa!iriski 836; Holub-Lyer

давати, вручати•>.

417; РЧДБЕ 627.- Див. ще презент,
ре-.

репресія <<захід державного приму
су, покарання•, репресИвний, репресу
вати; - р. репрессия, бр. рзпрЗсія, п.
гергеsjа,

ч.

represe,

слц.

represia,

вл.

дієслова герогtег <<Відносити назад, пе

repгesija, болг. репресия, м. репресиjа,
схв. репресиjа, слн. repгesfja; запо
зичення з пізньолатинської мови; пізнє
лат. гергеssіо <<Придушення>) пов' язане
з лат. repгimo <<Придушую, nриборкую•>,

реноситИ>>, що складається з префікса

що

ге-

слова
2

tage

<<репортаж;

і дієслова

нарис>>

poгter

утворене

<<Нести,

від

приноси

ТИ>>, ЯКе ПОХОДИТЬ Від лат. roгtare <<НО

СИТИ, переносити•>. СІС 726; Чер
ньІх ІІ 112; Kopaliriski 836; Holub-Lyeг
417; РЧДБЕ 627; Dauzat 575, 625;
КІеіn 1329. -Див. ще порт-, ре-.
репортер <<журналіст, який готує
інформацію про різні подіЇ•>, репортер
ство, репортерувати; р. репор
тёр,

бр. рзпарцёр,

п.

вл.

герогtег,

ч.

слц. герогtеr, болг. репорть6р, м. ре
портер, схв. репортёр, слн. repoгter; запозичення з англійської мови; англ.
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СІС

складається

premo

з

префікса

re-

і

діє

<<давлю, топчу; пресую>>.

-

726; Чернь1х ІІ 112; Kopaliriski
836; РЧДБЕ 627; Walde-Hofm. ІІ 360.
Див. ще прес, ре-. Пор. екс
прес, компрес.
репродукція <•Відтворення; твір об
разотворчого мистецтва, відтворений по
ліграфічним способоМ>>, репродуктор

-

<<гучномовець>>,

репродуцент

(спец.)

<<Відтворювач•>, репродукувати; р.
болг. репродукция, бр. рзпрадукцьщ
п. reprodukcja, ч. reprodukce <<репродук
ція; виконання•>, слц. reprodukcia <<ре-

реп'Ях

репс

продукція; переказ•>, вл. нл. reprodukм. репродукциjа, схв. репродук
циjа, слн. reprodukcija; запозичення
із західноєвропейських мов; н. Reproduktion, фр. англ. reproduction похо
дять від пізньолат. reproductio, утворе
ного від дієслова reprodOcere <<Відтво

cija,

рювати•>, що складається з префікса ге
і дієслова prodOcere <<виробляти, створю

вати; родИТИ>>.

- СІС 2 726; ССРЛЯ 12,
1239; Kopalinski 836; Holub-Lyer 418;
РЧДБЕ 628.- Див. ще продукт, ре-.

репс щупка тканина з дрібними руб

чиками•>, рипс «ТС.•> Куз; р. репс,
бр. pьtnc, п. ryps, ч. слц. rips, болг. м.
рипс, схв. рйпс, слн. rips; запози
чення з французької мови; фр. reps
<<репс•>

походить

від

англ.

reps

гер,

«ТС.•>, пов'язаного з ribs, мн. від rib
<<ребро•>, спорідненого з псл. rebro, укр.

- СІС 2 726; Фасмер ІІІ 4 72;
ССРЛЯ 12, 1239; Горяев 451; Смирнов
262; Kopalinski 856; РЧДБЕ 634; Dauzat 625; Кlein 1327, 1330, 1346. -

ребро.

Див. ще ребро.
рептИлія <<Плазун•>;

reptilie,

слц.

reptylie (мн.),
reptil, схв.

вл.

reptilie,

рептИли (мн.), рептuлиjе <<ТС.•>, слн.

reptil; - запозичення із середньола
тинської мови; елат. гeptilia <<Плазун•>
походить від reptilis <<повзучиЙ•>, утво
реного

з

rёро

ЛИТ.

rep!ioti
<<ТС.>>,
rapus
<<ідіть

<<повзу•>,

<<ЛаЗИТИ

{слід•>,

спорідненого

раЧКИ>>, ЛТС.

<<ПОВЗКОМ>>,

serrїpimai

прус.

з

rapt

rїpaiti

<<дізнаємося•>.

Kripp(en)tuch, яка

складається з Krippe <<ясла, корито•>,
пов'язаного з свн. krippe, двн. krippa,
дат. krybbe, снідерл. kribbe «ТС.•>, гол.
kribe <<Годівниця; ясла; стійло, ліжко•>,
сангл. дангл. cribb, англ. crib «ТС.•>, і
Tuch <<сукно, лляне полотно•>; реконст
рукція *репдук, п. *repduk як запози
чення з снн. repdak <<шматок тканини•>,
переосмисленого під впливом слова хре

бет (Кипарский ВЯ

1956/5, 136; Кi
parsky ZfS!Ph 22/2, 433), викликає
сумнів. Шелудько 44; Фасмер ІІІ
473; Преобр. ІІ 198; Потебня РФВ 1,
263; Bri.ickner 265-266; SW V 543;
Кluge-Mitzka 406, 795; Кlеіп 372;
Vries NEW 360. - Див. ще вантух.
- Пор. галстук, лантух, рантух.
репутація <<загальна думка про ко
гось•>; - р. болг. репутdция, бр. рзпу
тdцьtя, п. reputacja, ч. reputace, слц.
reputacia, м. схв. репутdциjа, слн. reputacija; - через російське і польське
посередництво

р. болг. реп

-

тuлия, бр. рзптьtлія, п.
ч.

чення з німецької мови; очевидно, ви

хідною є форма нім.

запозичено

з

СІС 2

726; Фасмер ІІІ 473; ЧерньІх ІІ
112; St. wyr. obcych 644; Holub-Lyer
418; РЧДБЕ 628; Dauzat 626.
Див.

- СІС 726; ССРЛЯ 12, 1240; HolubLyer 448; РЧДБЕ 628; Walde-Hofm. ІІ
430; Mi.ihl.-Eпdz. ІІІ 478-479; Trautmaпп 246.

ще ампутація, депутат, ре-.
репуха - див. ропуха.

рептух <<Мішок для годування за
пряжених коней; плетений з мотузків

подібно до жаби•>;

мішок для сіна; [торба Нед]•>, [раптух

Нед,

rнfвтух,

репех

Л,

рептюк

Л]

<<ТС.•>, [репеха] <<довга сорочка, в якій

ходили хлопці до 16 років; різновид
мішка, з якого годують конеЙ•> Мо,

[рептЮх] <<Торба» Нед, ст. раптухо
<<ПР.ОСТИрадЛО>> (1596); - р. (рептух],
п. [kreptuch], слц. kreptuch; - запози-

францу

зької мови; фр. reputation <<репутація;
славнозвісність, добре ім'я•> походить
від лат. reputatio <<обдумування, мірку
вання•>, пов'язаного з reputare «обдуму
вати,
міркувати;
обчислюватИ•>,
що
складається з префікса ге- і дієслова
putare <<обдумувати, міркувати; рахува
ти;
оцінювати;
різати,
очищати•>. -

[репухатий]
<<пузатий,
товстиЙ•>
Нед, [ропухdтий] <<товстий, роздутий

-

очевидно, похідне

утворення від ропуха (див.).
реп'Ях (бот.) <<Чіпка й липка голов
ка лопуха; лопух, Aгctium lappa L. (Lap-

pa Adans. Mak); [будяк пониклий, Carduus nutaпs L. Mak; нетреба звичайна,
Xanthium strumarium L.; корінь лопуха
Нед]•>, [репей] <<туриця, Echinospermum
!appula Lehm.•> Mak, [репей польський]
<<Нетреба колюча, Xanthium spinosum L.•>
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респіратор

реп'яхінка

Mak, [репешк:а] <•нетреба колюча•>
Mak, [репешник:] «Парило звичайне,
Agгimonia eupatoria L.~> Mak, [репик:]
«ТС.~>, [репій] <•лопух•> Mak, [репляш
к:а] (місцева назва сільської вулиці, на
якій колись росли реп'яхи) Мо, [реп' яш
к:и] <•туриця; парило звичайне; реп'я
шок пряморогий,

Ceratocephalus orthoD.C.; нетреба звича.йна•> Mak, ре

ceгas
п'Яшник <•лопух•>, реп'яШ6к: <•реп'яшок

пряморогий; [нетfеба звичайна; туриця

Mak]», [рипляк «будяк пониклий»
Mak, [рип' як:] <<лопух великий, Lappa
majoг Gaertn.» Mak, [рип' ян] «будяк
пониклиЙ•> Mak, [ріпак:] «парило зви
чайне» Mak, [ріпейник:] <<лопух вели
КИЙ•> Mak, [ріпляк:] «лопух•> Mak, [ріп
лятка] <•туриця•> Mak, [ріплях] «ло
пух•> Mak, lріп' Як:] «будяк пониклий;
лопух Нед•>, lріп'ях] <•ТС.~> Mak, [ріп'ях
жовтий] «Парило звичайне» Mak, [рі
п' ячок:, ріп' яшк:и] «ТС.•> Mak, [ріп' я
шок:] <•туриця•> Mak, [ріп' я шок: майсь
кий] «реп'яшок пряморогиЙ•> Mak, [репі
хатий]

ний»

<<покритий

Нед,

реп'яхом,

lреп'яхатий]

розтріпа

<<ТС.>>

Нед,

реп' яхуватий; - р. репей «реп'ях, ло
пух; парило», репейник:, репьЯк: «ТС.~>,

репяш6к: «реп'яшок•>, бр. [рапей] «ре
п'ях», [рапешнік:] «тс.~>, рЗпік: «пари
ло~>, [рапяхі] «Відходи при прядінні~>,
П. гzер <<реп'ЯХ», Ч. repfk <<ПарИЛО~>, СЛЦ.
repfk, ВЛ. fepik <<ТС.•>, болr. репей

<<реп'ях•>, схв. репgх, слн. [герjе] (зб.)
«ТС.•>, р.-цсл. р<kпнн

<<ТС.; колючка•>;

-

псл. *герьjь «реп'ях, колючка•>, пов'яза

не з

pic

<•встромляти•> (пор. п. wrze«Всадити, вліпити•>, слц. [repit'sa]

repiti

«ВЧеПИТИСЯ»,

Ч.

СТ.

vfepiti

«ВСТрОМИ

ТИ»); далі, очевидно, споріднене з лит.
аргерtі «охопити», лат. rapio «хапаю~>.
- Шамота 34-35; Коваль 68; Чернь1х
ІІ 111;
ОчеRки

Фасмер ІІІ 4 71; Меркулова
94;
Bгuckneг 475;
Machek

ESJVC 530; Jm. rostl. 106-107; Schus·
ter-Sewc 1215; Pokoгny 866.

[реп'яхівка] «різновид плахти, жі

ночого одягу»; очевидно, пов'язане
з реп'ях; назва могла бути мотивова

на формою вишивок на одязі; пор. [ре-
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п' яш6к:, реп' яшк:6ва к:ривульк:а] (рід
вишивки), що походять від реп'Ях
(див.).

[ререде]

«жилка листка

Нед•>; -

неясне.

ререпнути- див. репати(ся).
ресора, рес6рник:; р. ресс6ра,
бр. рьtс6ра, п. resor, болr. рес6р; за
позичення з французької мови; фр. гes
soгt «пружина; ресора; енергія, сила•>

утворене від гessoгtir «знову виходити;
виступати; підскакувати», яке склада

ється з префікса ге- і дієслова sortiг

- СІС 2 727; Фас
мер ІІІ 474; ССРЛЯ 12, 1247; Преобр.
ІІ 198; Sl. wyr. obcych 645; РЧДБЕ
628; Dauzat 628, 675. - Див. ще ре-,
<<Вийти, випустити».

сорт.

респект <<пошана, повага•>, респек
табельний; р. болr. респект, бр.
рзспек:т, п. ч. вл. respekt, слц. respekt,
нл. respectowas <<поважати», м. респект,

схв. респект, слн. гespekt;

запози

-

чене з французької мови, очевидно, че

рез німецьку (н.

Respekt);

фр. гespect

<<Пошана, повага» походить від лат. respectus <<повага; точка зору; оглядання

назад», пов'язаного з геsрісеге
тися назад,

оглядатися•>,

<<диви

що складаєть

ся з префікса ге- і дієслова specio <•див
люся•>, пов'язаного з specto <•дивлюся,

спостерігаю~>.

СІС 2

727; ССРЛЯ 12,
1244; Hutti-Woгth 16; РЧДБЕ 628; Kopalinski 839; Holub-Lyeг 418; Dauzat 627; Walde-Hofm. ІІ 570. - Див.

-

ще ре-, спектакль.
респіратор <•прилад для захисту
від дії шкідливого пилу•>, респірація
<<дихання•>; р. болr. респирdтор,
бр. рзспірdтар, п. геsрігаtог, ч. слц.
слн. геsрігаtог, схв. респирациjа «респі

-

рація•>;

запозичення із західноєвро

пейських мов; н.

rateur,

Respirator,

фр.

respi·

англ. геsрігаtог утворені від лат.

respiг~re

«видихати,

складається з

випускати»,

префікса

ге-

що

і дієслова

«дути, дихати~>. СІС 2 727;
12, 1245; Kopalinski 839; Holub-Lyer 418; РЧДБЕ 628; WaldeHofm. ІІ 575-576. - Див. ще ре-,

spiг~re

ССРЛЯ

республіка

ретельний

спирт. Пор. аспірант, конспіра
ція.
республіка,
республіканець; р. республика, бр. рзспубліка, п. ч.
слц. вл. нл. republika, болг. м. репуб
лика, схв. република, слн. republika; запозичення з латинської мови; лат.
respilblica <<держава, республіка, сус

пільство>> (із словосполучення rёs
«ТС.>>,

lica

пор.

букв.

кальку п.

складається зі

<<громадська

«ТС.>>)

rzecz pospolita
слів rёs

pOb-

справа>>,

<<Стан,

справа,

річ, обставина; держава>>, спорідненого
з дінд. rab <<благо, майно, багатство>>,
rёvant- <<багатиЙ>>, ав. raёvant- «ТС.>>, rа
<<давати, подаваТИ>>, дірл. rath <<нагоро

да>>,

і

pub!icus

(жін. р.

pOblica}

<<су

спільний, державний, всенародниЙ>>.

СІС 2

727;

Фасмер ІІІ

474;

-

Чернь1х

Il
113; КЗСРЯ 388; Смирнов 262; Kopaliriski 837; Holub-Lyer 418; WaldeHofm. ІІ 430. - Див. ще публіка•. Пор. реальний.
реставрація,
реставратор,
ре
ставраторство,
реставрувати; р. болг. реставрация, бр. рзстаура
цьtя, п.

restauracja,

ч.

restaurace,

слц.

Гestauracia, БЛ. restawracija, М. рестав
рациjа, схв. рестаурациjа, слн. restavгacija; - запозичене через польське по
середництво із західноєвропейських мов;
нім. Restaurati6n, фр. restauration похо
дять від лат. restauratio <<відновлення>>,
пов'язаного з restauгare <<Відновлюва
ТИ>>, що складається з префікса ге- і ос
нови реконструйованого *stauros <<Під
ставка, підпірка>>, спорідненого з гр.

атаuрбс;; <<СТОВП>>, дісл.

staurr
Steuer

<<ТС.>>, двн.

<<Кермо>>, нвн.
<<ТС.>>. 727; Коваль 116; ССРЛЯ 12, 1249;
Фасмер ІІІ 474; Kopaliriski 839; HolubLyer 418; Wa!de-Hofm. І 705-706. -

stiura

СІС 2

Див. ще ре-.- Пор. ресторан.

ресторан, ресторатор (заст.) <<влас

ник ресторану>>, ресторація <<ресто
ран»; р. м. ресторан, бр. рзста
ран, п. restauracja, ч. restaurace, слц.
restauracia, БЛ. НЛ. restawracija, бОЛГ.
ресторант, схв. ресторан, слн. restavracija; - запозичене, можливо, через

російське посередництво з французької
мови; фр. restaurant <<ресторан; укріп
люючий, підкріплюючиЙ>> утворене від

restaurer
ли,

<<Підкріпляти, відновлювати си

реставрувати>>,

лат.

restauгare

що

походить

<<ВідновлюватИ>>;

від

слово

ресторація походить від лат. restauratio <<ВідновленНЯ>>. Акуленко 141;
Коваль 116; Чернь1х ІІ 113; Фасмер ІІІ
47 4; КЗСРЯ 388; Kopaliriski 839; Ho!ub-Lyer 418; Dauzat 628. -Див. ще
реставрація.

ресурс (мн. ресурси);

р. болг. м.

-

схв. ресурс, бр. рзсурс, п. resursy; запозичення з французької мови; фр.
ressource <<засіб, спосіб, дані, ресурси>>
пов'язане з фр. ст. ressourdre <<Підійма

resurgere

тися>>, яке походить від лат.

<<ЗНову підійматися; знову виникати>>,
що складається з префікса ге- і дієсло

ва

surgere ( < *subsregere) <<Підіймати;

сходити; виникати>>, утвореного за допо

могою префікса

sub-

gere

направляти,

<<Правити,

ціль>>.

<<Під, біля>> від
кидати

reв

СІС 2

727; Фасмер ІІІ 475;
ССРЛЯ 12, 1252; РЧДБЕ 629; Kopaliri.ski 840; Dauzat 628; Walde-Hofm. Il
635. - Див. ще ре-, регент, суб-.
-

[рет] <<рівне поле, болотисте поле,
мокра землЯ>> ВеУг, [рит] <<ТС.>> тж,
[реть] <<заболочена низина>> Ч, [рет..sі
га] <<Калюжа, болото>> Нед, [рет..sіжи
на] <<вузька і довга заболочена низина
з джерельними водамИ>> Ч, [ретuш]
<<Озеро>> Ч, [ретяний] (у виразі: [ретя
на земля] <<Мокра землЯ>>) ВеУг; схв. рйт <<болотиста місцевість>>; позичення з угорської мови; уг.

«лука>>

254;

етимологічно

ІІІ

- ВеУг
396.

порядний,

відвертий;

справж

rzetelny

<<сумлінний,

чесний,

Лизанец

неясне.

за

ret

620; MNTESz

ретельний <<акуратний, [точний Г;

чесний,

ній Нед]>>; мови;

п.

запозичення з польської

акуратниЙ>> (давніше
зане з ст.

zrzec

*irzete!ny)

пов'я

<<дивитися, спостеріга

ти; звертати увагу>>, спорідненим з укр.

зр{ти; пор. ч. zfetelny <<Ясний, очевид
ний; чіткиЙ>>, слц. zretel'ny <<ТС.>>, пов'я

зані З Ч.

zffti

(ст.

zfieti)

<<ДИВИТИСЯ>>,
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ретроспекція

ретируватися

слц. zriet' <<~С.•>. Bri.ickner 476, 657;
Machek ESJC 719.- Див. ще зріти 1 •
ретируватися <<Відступати, зника
ТИ•>, ретирада «ухилення від рішучих
дій; відступ; укріплене місце для обо

рони на випадок відступу•>, ретирад
«ТС.•>; р. ретироваться, бр. рзціра
вацца, п. заст. retyrowac si~, схв. ре
терuрати, ретирuрати, слн. retirfrati; - запозичення з французької мови;

se retirer

фр.

<<Відступати,

відстороня

тися; відходити; покидати займатися
чимось•>, retirer <<тягти до себе, вийма
ти, брати назад•> утворене за допомо
гою префікса re- від дієслова tirer «тяг

- СІС 2 728; Фасмер ІІІ
475; ССРЛЯ 12, 1254; Смирнов 263;
SW V 523; Holub-Lyer 415; Dauzat
629, 711. -Див. ще ре-, тираж.

ти, волокти•>.

[ретйтися] «битися, боротися», [ре
тикати( ся) Нед, рітитися ВеЗн]
«ТС.•>, [ретувати] <<сваритися•> Мо, [не
ретuвий] <<слухняний, лагідний, необ
разливиЙ•> Ж; - р. [ретuться] «Гаря

РЧДБЕ 629.- Див. ще
рйтор.
реторта <<Посудина з повернутою
вбік шийкою для нагрівання речовин•>; р. болг. м. реторта, бр. рзт6рта,
п. ч. слц. вл. retorta, схв. реторта,
слн. retorta; запозичення з німець
кої мови; н. Retorte через фр. retorte

Lyer 419;

<<ТС.>> зводиться до елат. retortus (жін.
р. retorta) <<повернутий назад•>, пов'яза
ного з лат. retorqueo <<Повертаю назад•>,
що складається з префікса re- і дієсло

torqueo <<повертаю, обертаю, кру
- СІС 2 728; Фасмер ІІІ 475; Kopalinski 840; Holub-Lyer 419; РЧДБЕ
629.- Див. ще ре-, торт.

ва

чу•>.

ретроград <<Противник прогресу•>,
ретроградство; р. болг. ретро

град,

бр.

рзтраград,

<<зворотний,

ч.

retrogradnf

протилежний>>, слц.

retгo

gradпy «ретроградниЙ•>, вл. retrogradпy
«ТС.>>, м. ретроград, схв. ретроградан
«який іде назад•>,
слн.
retrograden

сько, війна•>,

«ТС.>>; запозичення із західноєвро
пейських мов; н. retrograd <<зворот
ниЙ•>, фр. retrograde «ТС., ретроград
НИЙ>>, англ. retrograde «Те., ретроград•>
походять від лат. retrogradus, retrogradis <<який іде назад•>, пов'язаного з retrogradior <<іду назад, рухаюся в зворот

Фасмер ІІІ

ному напрямі•>, що складається з пре

читися;
якусь

гаряче

і

справу•>,

сміливо

р.-цсл.

братися

ретнтн

за

<<спону

кати•>, ретнтнся «Змагатися, прагнути•>,

стсл. ретнтн «ТС.•>;
не

чергуванням

388. -

-

псл.

ret-

голосних з

пов'яза

гаtь

<<Вій

ratiti s~ <<ворогувати». 475; Преобр. ІІ 199; КЗСРЯ

Див. ще рать.

ретор (заст.) <<учень класу ритори
КИ>>, [реторва] (зб.) <<учні класу рито
рики•>, рет6рика (заст.) <<риторика;
підручник з риторики;

п'ятий з семи
класів духовних училищ і семінаріЙ•>,
реторuчний
«риторичний,
красно
мовниЙ>>
Куз,
ст. ретор
<<Оратор•>

(XVII ст.); -

р. заст. рет6рика <<ри

торика•>, бр. ст. ретор'Ь <<оратор•>; запозичення з польської мови; п. retor
<<рИтОр>>, ЯК і Ч. СЛЦ. СЛН. retor «Ора
ТОр>>, вл. retorika <<риторика>>, болг. м.
ретор <<оратор•>, схв. ретор «ТС.•>, по
ходить від лат. rhetor <<ритор, учитель
красномовності•>, яке зводиться до гр.
р~тwр <<ритор, викладач ораторського
мистецтва; оратор, доповідач>>. Фас

мер
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ІІІ

475; Kopalinski 840; Holub-

фікса retro <<Назад, ззаду•>, похідного
від re-, і дієслова gradior <<Крокую, сту

- СІС 2 728; ССРЛЯ 12, 1256;
Holub-Lyer 419; РЧДБЕ 629; Dauzat
630; Кlein 1339; Walde-Hofm. І 615,
ІІ 422, 431. - Див. ще градус, ре-.
паю».

ретроспекція <<Погляд у минуле•>,
ретроспектИвний; р. болг. ретро
спекция, бр. рзтраспекцьtя, п. retrospekcja, ч. retrospekce, слц. retrospektlva, вл. retrospektiwпy, м. ретроспек
циjа, схв. ретроспекциjа, слн. retrospekcija; - запозичення із західноєвро
пейських мов; фр. retrospection, нім.
Retrospektioп, англ. retrospection похо

retrospicere <<дивитися на
зад•>, яке складається з префікса retro

дять від лат.

<<назад, ззаду•> і
тися•>. СІС 2

spicere (specere) <<диви
728; ССРЛЯ 12, 1257;

ретувати

реферувати

Kopalinski 840-841; Holub-Lyer 419;
РЧДБЕ 630; Dauzat 630; КІеіn 1339. Див. ще ретроград, спектакль.
ретувати- див. ретйтися.
ретуш <•Виправлення негатива, кар

тини>>, [ретуша] <<ТС.>> Куз, ретушер,

ретушувати; р. ретушь, бр. рЗ
туш, п. retusz, ч. слц. retus, вл. retusa, болг. м. ретуш, схв. ретуш, слн.
retusa; - очевидно, через західносло

в'янське посередництво (з огляду на
наголос) запозичено з французької мо

Фасмер ІІІ 476; Schuster-Sewc 1222-

1223; Мартьшов Сл.-герм.
74-75. - По.Р. веретsіж.

взаимод.

[реурускаJ <<дикий вин.?град>> Пі; -

запозичення

raurusca
laurusca

з

румунсько\

мови;

рум.

є фонетичним варіантом назви

<<дикий виноград з невеликими

чорними

зернами>>,

яка

nоходить

від

лат. labrOsca <<дикий виноград>>, очевид
но, запозиченого з галльської мови. DLRМ 450; Walde-Hofm. І 740.

[реус] <<ПлаксіЙ>>;

-

очевидно, дав

ви; фр. retouche <<ретушування; пере
роблення, поправка>> пов'язане з діє
словом retoucher «ретушувати, підправ

ніше *ревус,
лат. суфікса

ляти,
підмальовувати;
переробляти>>,
утвореним за допомогою префікса ге
від дієслова toucher <<торкати, мацати>>,
що походить від нлат. *toccare або

реферат <<короткий виклад змісту
наукової праці, книги>>, рефератИвний;
- р. болг. м. реферат, бр. рзферат,
п. ч. слц. вл. нл. referat, схв. реферат,
слн. referat; запозичення з німецької
мови; н. Referat nоходить від елат. referat, букв. <<нехай він доповість>>, осо
бової форми дієслова лат. refero, referre

<<бити, забивати>>, звуконаслі

*tuccare

дувального походження.

- СІС 2 728;
ССРЛЯ 12, 1257; Kopalinski 841; Holub-Lyer 419; Dauzat 712, 716. -

Див. ще ре-, токата, туш 1 •
ретязь <<ланцюг; [намисто Нед; за

лізний засув]>>, [ратізь] <<залізний за
сув>> Нед, [ретіж] <<те.», [рекиз] «ре
тязь>> тж, [ретезь] <<ланцюг з жовтого
дроту>> Шух, [ретєзи] <<латунні ланцюж
ки як прикраса>> Нед, [ретєзки, ре
тязки] «ТС.>> Нед, [ретізь] <<ретязЬ>>,

[ретязі] <<дверний ланцюжОК>> Нед, ре
тязьок

<<ланцюжоК>>,

[мотузочка Пі]>>; -

ретяз6к

«Те.;

бр. ст. ретезь <<лан

цюг>>, ретязь «ТС.>>, п. wrzecictdz <<Заліз
ний засув>>, СТ. rzeciЦ.dZ, Ч. retez <<ЛаН
ЦЮГ>>, слц. ret'az <<те.; низка>>, вл. rjecaz
<<ланцюГ>>, нл. rjesaz <<ТС.>>, р.-цсл. ре
ТА\Зь; - очевидно, псл. *ret~dzь, запо
зичене з германських мов; дісл. rёkendi

(rёkendr) «ланцюг>>, дангл. racente, двн.
rahhinza <<ТС.>> СПОріднені З дінд. rasana
<<Мотузок; ремінЬ>>;· меюр

зведення

переконливе

(Machek ESJC 531) до псл.

утворене за допомогою
-us від ревіти <<голосно

плакати>> (див.).

<<Нести назад; переказувати, повідомля
ти, доповідати>>, утвореного за допомо

гою префікса ге- від fero, ferre «носити,
доносити>>, спорідненого з гр. cpipw <<Не
су>>, гот. balra, ірл. biru «ТС.>>, псл. berQ,

bьrati, укр. беру, брати.

- СІС 2 728;
Фасмер ІІІ 476; ССРЛЯ 12, 1258; Kopalinski 824; Holub-Lyer 413; РЧДБЕ
630; Кluge-Mitzka 590; Walde-Hofm.
І 483-485. - Див. ще брати, ре-. Пор. рефері, реферувати.
рефері
«суддя
спортивних
зма
гань>>; р. реферu, бр. рЗферьt, болг.
рефер, схв. рефери; запозичення з
англійської мови; англ. referee <<рефері;
третейський суддя>> утворене від refer
«Стосуватися,

посилатися,

звертатися,

(юр.) nередавати на розгляд>>, що через
ПОСередНИЦТВО фр. referer <<ВіДНОСИТИ;
подавати>> зводиться до лат. referre, refero <<Нести назад; переказувати, пові

домляти;

нов *vьrteti <<вертіТИ>> і v~zati <<В' язати>>

ССРЛЯ 12, 1259; РЧДБЕ 630; Кlein
1317. -Див. ще реферат.
реферувати <<робити короткий ви

(пор. ч. ст. vrtoviez <<Ланцюг коло воза>>,
пізнє п. wrzecictdz «засув>> з початко
вим w-) або зіставлення (Bruckner 633)
з

псл.

ret-, rat-

<<Воювати;

рать».

-

звертатися>>.

СІС 2

*vert-~z-ь як складного утворення з ос

-

729;

клад змісту наукової праці, книги>>, ре
ферендум <<Всенародний опит>>, рефе-
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рефлекс

рехкати

рент <<консультант, доповідач з певних

mаге «Перетворювати; поліпшувати; від

питань;

будовувати•>, утвореного за допомогою
префікса ге- від дієслова fогmаге <<нада
вати форму; розвивати; організовувати•>,

особа,

референція

що

складає

<<довідка

про

реферат•>,

платоспро

можність; довідка про колишню служ

бу•>; р. реферuровать, бр. рзферьt
раваць, п. вл. геfегоwас, ч. гefeгovat,
слц. гefeгovat', болг. реферuрам <<рефе
рувати; бути рефері на змаганнях•>, м.
реферuра, схв. реферисати, слн. геfе
гfгаtі; запозичення із західноєвро
пейських мов; нім. геfегfегеn <<доповіда
ТИ•>, фр. геfегег, аНГЛ. геfег <<ТС.>> ЗВО
ДЯТЬСЯ до лат. геfего, геfегге <<Нести на

- СІС 2
729; Фасмер ІІІ 477; Чернь1х ІІ 114; Kopaliriski 825; Holub-Lyeг 413; РЧДБЕ 631;
Dauzat 618. - Див. ще ре-, форма.

зад; переказувати, повідомляти, допові

приспів, пісенька•> походить від фр. ст.

датИ>>.

геfгаіt, пов'язаного з геfгаіndге <<розби

- СІС 2 728-729; S±. wуг. obcych 632; Holub-Lyeг 413; РЧДБЕ
630. - Див. ще реферат.
рефлекс
явище,

що

<<реакція

на

подразнення;

спричинюється

іншим

яви

щеМ>>, рефлексація, рефлексія <<осмис
лення власних дій; самоаналіз•>, рефлек
тор <<Відбивач світла; обігрівальний при
лад•>,
рефлексИвний,
рефлектИвний,
рефлекторний, рефлектувати; р.
болг. рефлекс, бр. рзфлекс, п. гefleks, ч.
слц. гeflex, вл. гefleksija, нл. гeflektoг
<<прожектор>>, м. рефлекс, схв. рефлекс,
слн. гefleks; запозичення із західно
європейських мов; н. Reflex, фр. гeflexe,
англ. гeflex походять від лат. гeflexus

похідного

від

foгma

<<форма•>.

рефрен
«повторення
наприкінці
строфи•>; р. болг. рефрен, бр. рзф
рЗн, п. геfгеn, ч. слц. слн. геfгеn, м. ре
френ, схв. рефрён; запозичення з
французької мови; фр. геfгаіn <<рефрен,

вати•> (рефрен повторення, що роз
биває пісню), яке зводиться до нар.-лат.
*геfгаngеге ( < лат. геfгіngеге) <<розла
мувати•>, що походить від fгango, -еге
<<Ламати; розбивати; роздроблятИ>>. -

СІС 2

730; ССРЛЯ 12, 1270; Kopaliriski
825; Holub-Lyeг 413; РЧДБЕ 631;
Dauzat 618-619; Gamillscheg 758; Walde-Hofm. І 541.- Див. ще ре-, фрак
ція. - Пор. фрагмент.
рефрижератор <<ХОЛОДИЛЬНИК (ва
ГОН, судно тощо); частина холодильни
ка,

де

випаровується

рідина>>;

-

р.

повертаю

болг. рефрижератор, бр. рзфрьtжзра
тар, п. геfгіgегаtог, ч. слц. геfгіgегаtог,
болг. схв. рефригератор; запози
чення з французької або німецької мо

назад•>, яке складається з префікса ге- і

ви; фр. Гefгigerateuг <<ХОЛОДИЛЬНИК>>, Н.

дієслова

flecto <<гну, відхиляю; змінюю
напрям•>. СІС2 729; Фасмер ІІІ 476;
ССРЛЯ 12, 1261; Kopaliriski 824-825;
Holub-Lyeг 413; РЧДБЕ 630; Dauzat
618; Кlein 1318; Walde-Hofm. І 514515. -Див. ще ре-, флексія.

Refrigeгatoг «ТС.>> зводяться до лат. ге
fгїgегаге <<охолоджувати, освіжати•>, ут
вореного з префікса ге- та основи імен

реформа, реформатор, реформат
ство, реформація, реформ{зм, рефор
м{ст, реформац{йний, реформувати,
дореформений, пореформений; р.
болг. м. реформа, бр. рзф6рма, п. ч.
слц. вл. нл. геfогmа, схв. реформа, слн.
геf6гmа; запозичення з французької
мови; фр. геfогmе <<реформа; перетворен
ня; поліпшення•> пов'язане з дієсловом
геfогmег <<реформувати; перетворювати;
поліпшувати•>, що походить від лат. геfог-

ливо, з псл. *strezь або *sегzь (п. sгe

<<згин;

зворотний

дієсловом
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гeflecto

рух•>,

пов'язаного

«загинаю,

з

ника fгigus (род. в. fгigoгis) <<холод, хо
лоднеча; прохолода•>, спорідненого з гр.

ріуос;;

<<Холод,

холоднеча•>,

далі,

мож

<<паморозь•>, szгon <<ініЙ•>, ч. strfz
<<тонкий лід•>, болг. скреж <<ініЙ•>, слн.

zoga

sгez <<СНігова Кора», укр. Серен). СІС 2 730; ССРЛЯ 12, 1279; Holub-

Lyeг 413, 456; Machek ESJC 589; Walde-Hofm. І 547; Fгisk ІІ 654-655. Див. ще ре-. - Пор. серен.

[рехкати] <<кумкати•>, [рехкіт] <<кум
кання•>, [рехкавка] (зоол.) <<древесни
ця, Hyla агЬогеа L.>> Нед, [рехкалка,

рехтельний

речитатИв

рuхкавка] «ТС.>> Нед; р. [рёхать]
<<рохкати, хропіти», [рехать] <<ТС.», п.
гechotac <<кумкати; рохкати>>; звуко
наслідувальне утворення, паралельне

до рохкати (пор.).
[рехтельний] <<Чесний, порядний, від
вертий; справжніЙ>> Нед, [рихтельне]
<<ретельно,

точно>>;

-

резхльтат

кон

тамінації слів [ретельний] <<точний,
справжній; чесниЙ>> і [рuхтик] <<Точні
сінько>>, [рuхтино] <<саме, напевне>>. Див. ще ретельний, рИхтик.
рехтИти - див. ряхтіти.

[рецак]

Lactaгius

(бот.)

<<рижик

deliciosus

Fг.>>

смачний,

Mak; -

видо-

змінене запозичення з польсько! мови;

п. [гydzek] (вид гриба) пов'язане з гydz
<<рижик смачний, Lactaгius deliciosus
гedzyk «ТС.>>. - Див. ще ридз.
рецензія <<відзив>>, рецензент, ре

Fr.>>,

ценз{йний, рецензувати; рецензия, бр. рзцЗнзія, п.
ч.

recenze,

слц.

гесепzіа,

р. болг.
гecenzja,

вл.

гecensija,

м. рецензиjа, схв. рецензиjа, слн. recenzfja; - очевидно, через німецьке по

середництво

(н.

Rezensi6n,

Rezeпsent)

запозичено з латинської мови; лат. гe
censio <<Огляд, цензорське обстеження»
пов' язане з дієсловом гесеnsёге <<Пере
раховувати,

перевіряти;

оглядати;

ре

цензуваТИ>>, що складається з префікса
ге- і дієслова сеnsёге <<Визначати вар
тість,
оцінювати;
висловлювати дум

ку>>.

СІС 2

730; Фасмер ІІІ 477; Чер
НЬІХ ІІ 114; ЦЬІГаненко 397; Kopaliri.ski
821; Holub-Lyeг 411; РЧДБЕ 631.-

-

Див. ще ре-, ценз.

рецепт,

рецептар

(заст.)

<<апте

кар>>, рецептура; р. рецепт, бр.
рзцЗпт, п. гесерtа, ч. слц. recept, болг.
рецепта, м. рецепт, рецепта, схв. ре
цепт, слн. гесерt; запозичене з ла
тинської мови, можливо, через німець

ке посередництво (н.

Rezept); лат. гe

<<прийняте>> пов'язане з гесерtо
«беру назад, знову приймаю>>, формою
інтенсива від гесіріо <<обертаю назад;
приймаю>>, що складається з префікса
ге- і дієслова саріо <<беру; ловлю; за

ceptum

своюю>>.

-

СІС 2

730; Фасмер ІІІ 477;

Чернь1х ІІ

114; Смирнов 265; Kopaliri.ski
821-822; Holub-Lyeг 412; РЧДБЕ
632. -Див. ще концепт, ре-.
[рецетовка] <<ВИд плахти>>; не
ясне.

рецидИв <<Повторний вияв чого-не
будь>>, рецидив{ст; р. болг. м. реци

дИв, бр. рзцьtдь'tу, ст. рецьtдьtва (XVIст.), п. гecydywa, ч. гecidiva, слц.

XVII

слн. гecidfva, схв. рецидИв;

очевид

-

но, через польське і німецьке посеред

ництво (н.

Rezidfv)

запозичене з латин

ської мови; лат. гecidїvus <<який віднов
люєтьсЯ>> пов'язане з гесіdо, -еге <<ЗНО
ву

падати,

повертатися>>,

яке

ється з префікса ге- і дієслова

«Падати,

траплятися>>.

склада

-еге

cado,

СІС 2

-

731;
Фасмер ІІІ 478; Смирнов 265; Kopaliri.ski 822; Holub-Lyeг 412; РЧдБЕ 632. Див. ще казус, ре-.
рецитувати <<декламувати•>, реци
тація; р. рецитuровать, П. гecyto
wac <<декламувати; говорити без запин
КИ>>, ч. гecitovat, слц. гecitovat', вл. гeci
towac, болr. рецитuрам, м. рецитира,
схв. рецитовати, слн. гесіtігаtі; за
позичення із західноєвропейських мов;
нім. rezitfeгen, фр. гесіtег, англ. recite
походять від лат. гесіtаге <<Читати вго
лос>>, яке складається з префікса ге- і
дієслова

сіtаге

цитувати,

<<Викликати;

наводити,

проголошувати>>.

СІС 2

731; Чернь1х ІІ 114; Kopaliri.ski 822823; Holub-Lyeг 412; РЧДБЕ 632; Dauzat 615; К!еіп 1311. -Див. ще ре-, ци
тата.- Пор. речитатИв.

[рецок] (зоол.) <<бурозубка (земле
рийка), Sогех L.>>, [ирчок, иJджок,

рджок, жджок, зьджьок ВеЛ
«ТС.>>;
- запозичення з польської мови; п.

[гесеk] «ТС.» є результатом видазміни
форми гz~soгek ( < *гz~sor} «ТС.>>, що
пов'язується з гz~sa «Вія», споfідненим

з р. реснuца <<ТС.>>, укр. [рЯса
ка;

колос,

волоть>>;

назва

дана

<<склад
за

зо

внішньою ознакою хом'ячка, який має
м'яке волосся.- SW V 491, 821.-

Див. ще

psica2 •

речитатИв <<наспівна декламація>>;

-

р. болг. речитатИв, бр. рзчьtтатьи),
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решетнЯк

решта

п. гecytatyw, ч. гecitativ, слц. гecitatfv,
вл.

recitatiw,

м. рецитатив, схв. реци

татйв, СЛН. гecitatlv <<ТС.>>; ЗаПОЗИ
ЧеННЯ з італійської мови; іт. recitativo
«ТС.>> утворене від лат. гесіtаге <<читати
вголоС>>, що складається з префікса ге
і дієслова

шуватИ>>.

сіtаге

<•викликати;

проголо

СІС 2

731; ССРЛЯ 12,
1278; КЗСРЯ 389; Kopalinski 822-823;
Holub-Lyeг 412. Див. ще ре-, ци

-

тата.- Пор. rецитувати.

решето>>, підрешіток <<ТС.>>; шето, бр. рЗшата, др. решето,
то, П. гzeszoto, Ч. reseto, СЛЦ.
вл. гjeso, род. в. гjeseca, полаб.
болг. решето, схв. решето, м.
то, слн. гeseto; псл. гeseto;
зовсім ясне; зіставляється з схв.

р. ре
рtше
гeseto,
гisete,
реше
- не
рехав

«рідкиЙ>>, [реха] <<рідка вовна>>, яке, в

свою чергу, пов'язується з псл. гednkь
«рідкиЙ>>; менш переконливі припущен
ня про ЗВ'ЯЗОК З ПСЛ. ГeSiti <<ЗВ'язува

[решетнЯк (бот.) <<МОховик зеле
ний, Boletus (Xeгocomus) subtomentosus L.>>, [решетник Mak], решітка,

ТИ>>, укр. рішИти (Потебня ЖСт 1891,
3, 123; Младенов 560) або про спорід

підрешітка <<ТС.>>, [решетюкИ] <•жовту

неність З ЛИТ. гegzti <<ПлеСТИ», гekstis
<<Мішок для сіна>>, лтс. гeksis <•решето>>,

ваті, подібні до маслюків гриби>> Л;

лат. гestis <<Вірьовка, канаТ» (Ильи.нский

-

р. [решетка] <•моховик зелениЙ>>, [ре
шетник] <•ТС.>>; похідні утворення
від решето; назви гриба могли бути
зумовлені наявністю у нього пористої

шапинки, яка нагадує решето (ПОJ?. ін
ші назви цього гриба [сітникj, р.
[сИтник, сИтовик, ситуха]). Див.
ще решето.
решето <•вид сита з крупною сіт
кою; тамбурИН>>, решетар «ВИГОТОВЛЮ
вач решіТ>>, решетИна <•решето; обід

решета; [фіна, КР.упка, личинка соліте
ра Нед, Куз]>>, [решетИнець] «вугор,
фіна, личинка солітера>> ВеНЗн, [реше
туха ВеНЗн, решетчИна Нед, решіт

ка ВеНЗн] <<ТС.>>, решетИще <•Обід ре
шета>>, [решетюкИ] «Їжа зі шматочків
відвареного

тіста,

віддушеного

на

ре

шеті>> Л, решітка <•предмет з перехре
щених прутів; частина топки; народний

музичний інструмеНТ>>, [решіткИ] <<ВИд
шиття>> Шух, решітник «той, хто виго
товляє решета; той, хто продає реше

та; (заст.) той, хто грає на решітці>>,
решітце <•зменш. від решето; [части
на токарного верстата]», [решетничИс

тий] <•уражений крупкою; вугруватиЙ>>
Нед, [решетчdтий] «решітчастИЙ>> Нед,
реш{тчастий, [решетdрити] <<виго
товляти

решета>>

Нед,

[решетарувd

ти] «ТС.>> Нед, решетИти <<пробивати

дірки; латувати>>, решетувати <<Просі
ювати через решеТО>>, обрешетИти <•По
крити решіткОЮ>>, підрешітка «rусте
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ИОРЯС 23/2, 181; Machek ESJC 530;
LF 55, 148; Matzenaueг LF 16, 183). Фасмер ІІІ 479; Чернь1х Il 115; КЗСРЯ
389; Пр~обр. ІІ 237; Bгuckneг 476;
Schuster-Sewc 1226-1227; Olesch 889890; Skok ІІІ 132; Трубачен Рем. тер
минол. 166.
[решітка]

(бот.)

«зірочки

жовті,

Gagea lutea L.» Mak, [решітки] <•Зіроч
ки лучні, Gagea pratensis (Регs.) Roem.
et Schult. Mak; шафран банатський,
Crocus banaticus Gay.>> Mak, [решітко
вdflя] «флокс, Phlox L.>> ВеУг, [решіт
нИк гади11:ець] <•Вероніка дібровна, Veronica chamedrys L.>>; - назви, очевид
но, в якийсь спосіб пов'язані з реше
то, реш{тка; характер зв'язку неяс

ний; пор. р. [решетница] <•річчія, Riccia L.>>, п. ст. rzeszecina <~жостір, Rhamnus L.>>, ч. resetlak, слц. гesetliak, нл.
rjasesin, ст. rjesesin <•те.>>, пов'язувgні з
псл.

гeseto

«решеТО>>

(Schusteг-Sewc

1221) або пояснювані як видозмінені

запозичення з якогось східного джере

ла

(Machek Jm.

гostl.

145).

решка <•бік монети із зазначенням
"(і вартості>>; - бр. рЗшка, п. гeszka; очевидно, запозичення з російської мо

ви; р. решка «Те.; [решето]>> не зовсім
ясне; можливо, пов'язане з решето;
припускається зв'язок з резать «різа

ТИ>>

(SW V 520).

решта, [решт] <•решта>>, рештка,

рештки, врешті, зрештою, нарешті,

рИба

урешті; бр. рЗшта, п. гeszta, ч.
слц. гest <<борг, залишою>, болг. м. рес

то <<здача•>, схв. рест(о) <<залишою>;

через

польське

посередництво

чено з німецької мови; н.

Rest

-

запози

<<решта•>,

ржа 1 , ржавець, ржавий, ржавина,
ржавіти, ржавчеіна, ржеіна, ржія
див. іржа.

-

ржа2 (бот.) «іржа злакова, Puccinia
gгaminis Регs.•> Нед, [гарджа Mak,

запозичене через французьку ( фр. гes
te) або італійську мову (іт. гesto <<ТС.•>),

ржеіна Нед]

зводиться до елат. гestum <<решта•>, по

схв.

в'язаного з лат. гesto, -аге <<залишати
ся; зберігатися•>, що складається з пре
фікса ге- і дієслова staгe «Стояти; три
вати, продовжуватисЯ•>, спорідненого з

перенесення на грибкове захворювання
злаків назви іржа <<окислення заліза•>

гр. отат6с;; <<стоячий, нерухомиЙ•>, лит.
<<СТаТИ>>, ЛТС. stat <<ЗУПИНЯТИСЯ>>,
псл. stati, укр. стати. Шелудько
44; Richhardt 94; Вгі.ісknег 458; Skok ІІІ
131; Кluge-Mitzka 597; Walde-Hofm.
Il 596-600. - Див. ще ре-, стати.
р~я «рухомий поперечний брус на
щоглах•>; р. рея, рей, бр. рЗя, др.
рая, п. геjа, геj, ч. rahno, слц. гahno,
слн. гajna «ТС.>>; - запозичено в давньо
руську мову з германських, в україн
ську через російську з голландської
або через російську і польську з німе

[ржанець] (бот.) <<Тимофіївка луч
на, Phleum pratense L.•>, [аржанець]
<<ТС.•> Mak, [арженик] <•китник колін

ріднене з гол. га, дат. гаа, снн. нн. сні
герм.

Куз; запозичення з російської мови;
р. ржанка <<ТС.>> пов'язане з рожь <<ЖИ

<<Жердина•> (дісл. га, свн. гаhе
СПОріднеНОГО З ЛИТ. геk\е <<ПрИ

ТО•>; назва зумовлена тим, що птахів
цього виду часто можна бачити на жит

СТріЙ з жердин для сушіння•>. Фас
мер ІІІ 463; Преобр. Il 195; Matzenauer
287; Bгilckneг 457; Holub-Lyer 409;

ніх і озимих полях. Булаховський
Ви бр. пр. ІІІ 207. - Див. ще рож.

stoti

цької; нвн.

дерл.

га

*raho«ТС.>> ),

Rahe, Raa, [Ree] <<рея•> спо

«ТС.>>,

Кluge-Mitzka

які зводяться до

578-579. -

Пор. р~й

ка.

[редати] <<гудити, ганити, лаяти, при
сікуватисЯ•> Нед, [рядати] <<ТС.•> Нед; неясне, можливо, пов'язане з [райда
ти] <<базікати, торохтіТИ>> (див.).
р€зка
р€тки

- див. рЯса 2 •
- див. рИтки.

всім

ясне;

можливо,

споріднене

Mak,

p!Ja,

слн.

гіржа

<<ТС.•>;

Ж,

р.

-

гjа <<ТС.>>;

єржа

Mak,

ржавчина,

результат

-

на основі зовнішньої подібності. -Див.
ще іржа.

частий,

Alopecurus genicu!atus L.•> Mak,

[оржанець, ржаник] <<ТС.•> Mak, [рже
нець] <<тимофіївка лучна>> Нед;

оче

-

видно, запозичення з російської мови;

р.

аржанец

<<тимофіївка•>,

[ржанец]

«Те.; китник•> пов'язані з рожь <<ЖИТО•>;
назви зумовлені належністю тимофіїв
ки, китника і

вих.

-

жита до родини

злако

Див. ще рож.

[ржанка] (орн.) <<золотиста сивка,
Chaгadrius (pluvialis) аргісагіus L.•>

[ржИвий] <<скупиЙ•> Нед; -

неясне.

ржИсько, ржеіще - див. рож.
ржій - див. рижій.

lрзати] <<іржати•> Нед, [ерзати, ир
зати, ірзати, йерзати] «ТС.>> О; збережена в карпатських говорах дав

ня основа інфінітива (псл. гьzаtі, др.
р'Ьзати), яка в інших говорах зазнала
зближення з основою теперішнього ча

tр€хий] <<ШВидкий, прудкий, мотор

ниЙ•> Нед, [реіхий] <<ТС.>> тж; -

гержа

не зо
з

нл.

су (псл. Г'ЬZQ «іржу•> ).

-

Див. ще ір

жати.

рИба, [рибавчик] (орн.) <<річковий

«рухливиЙ•>, гjesu «Ледве

крячок, Sterпa hiгundo L.•> Шарл, [ри

рухаюся•>, а також з р. f?ехщjться <<збо

бар, рибарик, рибарка, рибець, риб

«збиратися, рушатИ•>.

lus L. Л; річковий крячок ВеЛ]•>, [ри
бака] «рибалка•> Л, рибалка <<людина,

rjech (rech?)

жеволіти», [р.Яхнуться] «Те.; fушити;
зійти з місцЯ>>, укр. [рахатися <<руша
ти; зніматися з місця•>, [рЯхатися]

чик] «ТС.•> Шарл, рибак <<рибалка;
[(орн.) чайка звичайна, Vaпel!us vanel-
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рИбка

рИба

що ловить рибу;

[(орн.) чорний крячок,
Chlidonias Rafinesque Шарл; клуша, Larus fuscus L.; річковий крячок тж]•>, ри
балочка <<(зменш. від рибалка), (орн.)
водомороз, Alcedo atthis L.; [ (орн.) кря

др. рьtба, п. ч. слц. вл. нл. ryba, по
лаб. raibe, болг. м. рИба, схв. рйба,
слн. rfba; псл. ryba; остаточно
не з'ясоване; очевидно, споріднене з

Sterna albifrons Pall.; мар
тин, Larus marinus L. Куз]•>, рибалоч

ruppa, rupa «Гусениця; минь•>, свн.
ruppe, rupe <<МИНЬ•>; реконструкція осно
ви типу *rumba (з суфіксом -Ьа < *bha)

кові

із значенням чогось пістрявого, рябо

чок малий,
<<рід

птахів

ряду

ракшоподібних,

двн.

Alcedinidae•>, [рибалчик] <<рибалка•>, ри

го, лускового (пор. лит.

балчиха, рибальня <<місце рибної лов
лі; рибний промисел•>, рибальство, ри

бець, шрам•>, лтс.

бар <<рибалка; [(орн.) річковий крячок
ВеНЗн]•>, [рибарівка] (орн.) <<річковий
крячок•> ВеНЗн, [рибарка, рибарік,

рибник, рибовчак, рибчак, рибЯк, ри

бяр] <<Те.•> тж, [рибарня] <<місце рибно'і
ловлі, рибальська хатина•> Куз, [рибар
ство] «рибальство•, [рибарчик] «рибал
ка•>, рибас

<<продавець риби•>, рибаха

(збільш.), [рибацтво] <<рибальство•>, [ри
бач] <<рибалка•> Нед, рибачИха, рибач
ка, [рибачок] (орн.) <<звичайний мар
тин,

Larus ridibundus L.

Шарл;

річко

вий крячок Шарл•>, [рибель ВеЛ, рибе
лЮх Куз, рибеляк Вел, риболяк ВеЛ]
«ТС.•>, [рибелЯта] <<рибки•> Кур, рибе
нЯтко, рибець (іхт.) <<сирть, Vimba vim-

ba L.•>,

лячка]

рибИна, рИбисько, рИбка, [рИб
<<ставок для риби, сажалка•>

ВеУг, рИбник <<працівник рибного під
приємства, промислу; водойма або суд

но для утримування риби; [сарай, де
солять рибу; торговець рибою Нед]•>,
рИбниця <<риболовецьке судно; жін. до

· рИбник•>, рИбництво, [риб6вчик] <<рИ
балка•>

Нед,

сирть•>

Куз,

(іхт.)

<<рибець,

рибчИна, риб' Я

[рИбчик]

<<Молода

robs

<<ру

rumbas

<<Вибоїна, щер

бина•>, р. рубИть, укр. рябИй) (Топо
ров

3ИРЯ І 5-11; Ильинский РФВ
1916/4, 246-247) не зовсім переконли
ва; була висунута також думка (Jakobson 443; Макаев ЛС V 8-9) про по
ходження псл. ryba ( < *гПЬа) з *Qr-ba,
утвореного із суфіксом -Ьа, від *Qr- <<ВО
да•>; проте немає переконливих доказів,

що свідчили б про можливість метате

зи Пгt (пізнє псл. *\Шгt)

> rut;

більш

переконливий варіант цього припущення

(Семереньи ВЯ

1967/4, 12-13)

ви

водить псл. ryba з *jryba, яке могло
з'явитися внаслідок метатези з *jyrba,

спорідненим з лит. jures <<море•>, лтс.
jura, прус. iQrin <<ТС.•>, вірм. jur <<вода•>
(іє. *Qr- <<Вода•>); припущення про зв'я
зок з лат. rubeta <<деревна жаба• (Го
ряев 305) помилкове, див. WaldeHofm. ІІ 445. - Коваль 95-96; Фас
мер-Трубачев ІІІ 525-526; Чернь1х
ІІ 129-130; Преобр.v ІІ 229; BrilckІJer 470; Machek ESJC 526; SchusterSewc 1255-1256; Skok ІІІ 136; Кри
тенко Вступ 522.

[рибіна]

(бот.)

<<бузина

червона,

Sambucus racemosa L.•> Mak; -

оче

рибка•>, [риб' Ячка] <<торговка рибою
Нед•>, [рибачи] (прис.Jі.) <<ЯК риба•> ВеЛ,
[рибал( ь) чий] <<рибальськиЙ•> Нед, Куз,

видно, пов'язане з [рябИна] «Гороби

рибалчин,

на, Lepisma saccharina L.•>; - утворене
лексико-семантичним способом від рИб
ка «маленька риба•; назва зумовлена
тим, що тіло цієї комахи покрите еріб

рИбний, fибнИй

<<багатий

на рибу•>, [риб' я нИй <<риб' ячи Й•>, рИ
б' я чий, рибалити, [рибалку вати] <<ри
балити•> Нед, рибалчити, {рибальчи
ти Нед, рибарити] «ТС.•>, рибачити,
без рИб' я, зарИбок <<риба, пущена у во
дойму для розплоду•>, зарИбити, заfuб

нити, [нарибець] <<МаЛЬОК>> Нед, на
рибок] «ТС.•> Нед, обезрИбити, обез
рИбіти, по-рИб' я чому;
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-

р. бр. рьtба,

на•>.

-

Див. горобИна.

[рИбка 1 ] (ент.) <<Лусківниця звичай

лястою лускою (пор. 'й назви р. чешуй
ница, н.

Silberfischchen, букв. <<срібляс
- Станек 33. - Див. ще

та рибка•> ).
рИба.

[рИбка 2 ] (бот.) <<Ячмінь дворядний,

Hordeum distichum L.•> ВеНЗн, [реб' як

ригувати

рибовій

Mak, рибак ВеНЗн, рИб' як тж] <<ТС.>>; не зовсім ясне;

можливо,

пов'язане з

рИбка <<маленька риба>> (за зовнішньою
схожістю).
[рибовій] (орн.) <<річковий крячок,

Sterna hirundo L.>> Шарл, [рибовійка
«ТС.>>; оче

тж, рибор{вка ВеНЗн]
видно,

результати

видазміни

деетимо

логізованої (незасвідченої) назви *рu

болівка, похідної від [риб6лів] <<ТС.>>,
утвореного з основ іменника рИба і діє
слова ловИти. Булаховський Вибр.
пр. ІІІ 236, 278. Див. ще ловИти,
рИба.
риванол <<акрицид, бактерицидний
засіб для лікування ран>>;

-

р. рива

нол, бр. рьtван6л, п. rivanol; чення з німецької мови; н.

запози

Rivanol

(нлат. rivanolum) є штучним утворен
ням.- СІС 2 731; ССРЛЯ 12, 1310; Sf.

wyr. obcych 652; Fremdworterbuch 553.

рИгати <<блювати СУМ, Нед; [бухи
кати, кашляти Ме, Па]>>, ригачка <<блю
вання>>, [рИги] «Те.; риданНЯ>>, [рИган
ці] <<блювоти, відрижка>> Нед, [риг6ви
на] <<блювотина>>, відрИжка, [одрИжка]
<<Відрижка>>;

-

р. рьtгать, бр. рьtгаць

«Відригати, сильно ікати>>, [рьtгаля]
<<плаксіЙ>>, [зарь'tгаць] <<плакати, рида
ТИ>>, п. rzygac <<Відригати,>, ч.
гати>>, слц. rihat', gгgat', вл.

i'fhati <<ри
rihac, нл.

rygas, болг. [рИга.мj, орИгва.м ее, м.
rfgati <<ТС.>>; псл. rygati; - споріднене з лит. rdgti
<<Киснути; бродити, шумуваТИ>>, riaugeti
<<брОДИТИ, шумуваТИ>>, ЛТС. rugt <<броди

рига, схв. рИгати, слн.

ТИ (про ТіСТО)>>, raugti~s <<рИГаТИ>>, ДВН.

ita-ruchjan

<<Пережовувати

жуйку,

ре

мигаТИ>>, дангл. rocettan <<ригаТИ>>, лат.
ёrilg6 <<ВИКИдаю, ВИЛИВаЮ>>, ГUCto <<рИ

ГаЮ, вивергаю>>, гр. ЄрєuуоІJШ, Єpuyyavw
«ТС.>>, ЄpuytJ6<;; <<Відрижка>>, вірм. orcam
перс. ar6y <<ВідрИЖКа>>;
іє.
*reug- <<ригаТИ>>; пов'язується (Аникин
3тимология 1982, 71, 75) з іє. *rеu-g
<<тягнути, рвати>>, *reu- <<рваТИ>>. - Фасмер ІІІ 526; К3СРЯ 396; Прео9р. 11
229; BrUckner 478; Machek ESJC 532;
Holub-Kop. 324; Schuster-Sewc 1217;
Младенов 560; Skok ІІІ 139-140; Ани<<рИГаЮ>>,

кин 44-45; Куркина ОЛА 1980, 278280; Trautmann 244; Karulis ІІ 107, 134;
Frisk І 554; Boisacq 276; Walde.-Hofm.
І 418; ІІ 446; Ernout-Meillet 1024;
Liden Arm. St. 88; Arumaa ZfSIPh 25,
135; Pokorny 871-872.
[ригач] (бот.) <<боровик чортів, Boletus satanas Lenz.>> Mak; - похідне
утворення від ригати <<блюваТИ>>; на
зва зумовлена отруйністю цього виду

гриба (Зерова

42). -

Шамота

140. -

Див. ще рИгати.
рИгель, рИгій, рИголь, риголюва
ти, рИ.гель, ригівнИця - див. регель.
ригорИзм <<додержання будь-яких
принципів до дріб'язкової суворості>>,
ригорИст, ригористИчний; р. риго
рИзм, бр. рьtгарь'tз.м, п. rygoгyzm, ч. ri-

gorismus,

слц.

rigorizmus,

вл.

rigorozny

<<суворий, непохитниЙ>>,
болг. риго
рИз'Ь.м, м. ригорИза.м, схв. ригорuза.м,
слн. rigorfzem; запозичення з фран
цузької мови; фр. rigorisme <<строгість,
суворість>> походить від лат. rigor «ТС.>>,
утвореного від дієслова rigёre <<бути за
стиглим, заціпенілим>>, пов'язаного з
frїgeo, -ёrе <<Охолоджуюсь, остигаю>>. -

СІС 2

731; ССРЛЯ 12, 1311; Kopaliriski
855; РЧДБЕ 633; Walde-Hofm. 11 434.
- Див. ще рефрижератор.

ригувати 1 <<метатися, біснуватися з

ревінням>> (про рогату худобу), [рИ.rа
ти] <<бити (рогами)>> О; - вл. [rihotac]

<<іржати>>, rjehotac, нл. rigotas «ТС.>>,
rigas <<КричаТИ>>; - очевидно, псл. rigati/ rygati, пов'язане з *гьzаtі <<іржаТИ>>,
а також, можливо, rykati <<рикати>>, rycati <<ричаТИ>>; пов'5рання з rygati <<блю
ватИ>> (Schuster-Sewc 121 7) викликає
сумнів. Меркулова 3тимология 197 4,
63-64. - По:К іржати, рикати.
[ригувати ] <<погано писатИ>>, [ри
.rувати, нари.глювати] «ТС.>>; - похід
не утворення від запозиченого з поль

ської мови іменника ryga <<п'ять нотних
ліній на папері; транспарант для пись
ма>>, що походить від іт. riga <<лінія, ри
са; лінійка; рядок; ряд, шеренга>>, яке

зводиться до нім.

Reihe ( <rїge) <<ряд,

серія; шеренга, колона; черга>>; спочат-
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риrаша

рИжий

ку могло означати <<Виходити за ліній
ку, писати криво>>. Brilckner 472;

SW V 789; Battisti-Alessio 3252. Див. ще рей.
риrаша -

див. регеша.

lрИrнути] <<упастИ>> Нед; - запози
чення з польської мови; п. [rygowac,
rykowac] <<Валити, скидати, звалювати;
шугати>> походить від нвн. rilcken <<ру
хатися>>, nов'язаного з Ruck <<Поштовх,
ривоК>>

і спорідненого

<<ШВидке

пересунення,

з двн.

свн.

ruc

переміщення>>,

снн.
свн.

ruck, гол. ruk, дісл. rukkr <<ТС.>>,
rilcken <<рухати>>, двн. rucken, rucchan, снн. снідерл. rucken, гол. rukken
«ТС.>>, дангл. roccian <<хитати, розгой
дувати>>, англ. rock «ТС.>>, дісл. rukkja
<<Подорожувати, рухатисЯ>>. SW V
791; Кluge-Mitzka 611; Кlein 1353.
[ригувати] <<Готувати>> ЛЧерк; очевидно, пов'язане з п. rygowac <<Відпо
відно розкреслювати (готувати) папіR
для писання ноТ», nов'язаним з [ryga]
<<транспарант

для

письма>>,

похідним

від іт. riga <<лінія, риса; лінійка; рядок;
ряд, шеренга>>. Brilckner 472; SW V

789. -

Див. ще ригувати 2 •

ридати, рИдма (у виразі р. рида
ти), навзрuд; р. рьtдать, бр. рьt
даць, др. рьtдати, ч. заст. rydati <<Голо

ruditi
[rydat'] <<ридати,

сити, тужити, ремствуваТИ>>, ст.

<<ЗатьмарюваТИ>>, слц.

голосити>>, вл. rudiiC <<засмучувати, за
вдавати прикрості>>, нл. zruiis <<ТС.>>,
болг. ридая <<ридаЮ>>, м. рида, схв. рИ
дати <<ГОЛОСНО ПЛаКаТИ>>, СТСЛ. рЬІДА
'Т'Н; псл. rydati; споріднене з лит.
rauda <<СКарга, жалібний крик, голосін
НЯ>>, raudoti <<ридаТИ, ГОЛОСИТИ>>, ЛТС.

raudas

(мн.) <<ПЛаЧ, ГОЛОСіННЯ>>,

<<ПЛакатИ>>, двн.

riozan

raudat

<<ПЛакатИ>>, нвн.

[rotzen) «ТС.>>, даНГЛ. reotan <<ПЛаКаТИ,
скаржитися>>, дісл. rauta <<ревіти, рича
ТИ>>, лат. rudo <<кричу, реву>>, дінд. roditi <<репетує, nлаче>>, rudati «ТС.>>, rodayati «Засмучує>>, ав. rad- <<nлакати>>; іє.
*reud-, похідне від *reu- <<ревіТИ>>. Фасмер ІІІ 527; Чернь1х ІІ 130; К~СРЯ
396; Преобр. IIV229; Machek ESJC 523,
526; Schuster-Sewc 1250-1251; Мла74

денов

561; Skok ІІІ 138; Trautmann
239; Fraenkel 704; Karulis ІІ 106-107;
Milhl.-Endz. ІІІ 481-483; WaldeHofm. ІІ 447; Ernout-Meillet 1022; Uhlenbeck 254; Holthausen AeWb. 258;
Pokorny 867. -Див. ще ревіти.
ридван <<Карета для далеких подо
рожеЙ>>; р. бр. рьtдван, п. rydwan,
ч. radwanec <<Колимага для перевезення
каміння>>; - через польське посередни
цтво запозичено із середньоверхньоні

мецько'і мови; свн. reitwagen (нвн. Reit<<ВИд екіпажа>>) утворено з основ

wagen

дієслова reiten <<Їздити верхи>> та імен
ника Wagen <<віз, екіпаж>>. Шелудь

ко 44; Фасмер
Преобр. ІІ 229;

ІІІ 527; К3СРЯ 396;
Kopalivnski 855; Brilckner 471; Machek ESJC 505; Mikl. EW
286; Кluge-Mitzka 830-831. - Див.
ще вагон, рейтар.

[ридз] (бот.) <<рижик, хрящ-молоч
ник смачний, Agaricus (Lactarius) deli-

ciosus L.>> Mak; - запозичення з поль
ської мови; п. rydz <<рижиК>>, rydzyk
«ТС.>> утворені від [rydzy] <<рудиЙ>>, яке
відповідає укр. рИжий (див.).

ридикЮль; р. ридикЮль, бр.
рьtдьtкЮль, болг. ридикЮл, схв. ридu
кил

<<сітка для волосся; жіноча сум
ка>>; запозичення з французької мо
ви; фр. ridicule <<жіноча сумка>>, reticule

<<ТС. >> nоходять від лат. rёticulum <<Кор
зинка,

кошИК>>,

що

виникло

спочатку

як демінутив від rёte <<Сіть, невід>>, спо

рідненого З ЛИТ.
лтс.

rёta

<<Шрам,

<<рана>>, псл.

rana

retis

<<СИТО, решеТО>>,

рубець>>,

алб.

varrё

(укр. рана); у фран

цузькій мові зазнало зближення з прик
метником ridicule <<смішниЙ>>. Фас
мер ІІІ 482; ССРЛЯ 12, 1312; РЧДБЕ
633; Dauzat 633; Walde-Hofm. ІІ 431,
419. -Див. ще рана.
риж, рижuсько, ріж- див. рис.

lрИжець] <<інструмент для виготов

лення дерев'яних ложок>> ЛексПол;
очевидно,

різець;

результат

причини

видазміни

видазміни

-

форми

неясні.

-

Див. ще різати. - Пор. риза 2 •
рИжий, рижуватий, [риджик] (бот.)
<<рижик, хрящ-молочник смачний,

Aga-

рижій

рИзи

ricus (Lactarius) deliciosus L.>> ВеНЗн,
рИжик, [риж, рижджік, рижій, рижік,
рижкі] Mak, [рИжка] Нед, рИж6к
СУМ, Нед, [ришка, ріжка, ріжок]
Mak

<<ТС.>>, рижИнка <<Відтінок рижого

кольору>>,

[риж6ха]

<<Корова червоної
масті>> ВеНЗн, риж{ти; р. рьtжий,
бр. рь'tЖЬl, др. рЬtЖии, П.

ryzy, rydz

<<рИ

ЖИК>>, ч. ryzf <<чистий; справжніЙ>> (пер
вісно <<ЧервониЙ>>), слц. rydzi <<ТС.>>, вл.

ryzy
болг.

«ТС.>>;

<<Те.; рижиЙ>>,
рижд, схв.

псл. *гуdjь

-

нл.

puJ;,

<<рижиЙ>>,
цсл. рьtждь

ryzy

( < *rud-),

пов'язане

з rudь <<рудиЙ>>, *ГDdja «іржа>>;

- спорід
нене з лит. rudys <<іржа>>, rildyti <<іржа
ВіТИ>>; назва гриба зумовлена його ри

жим кольором (Зерова

Фас

202). -

мер 11 527; Чернь1х 11 ІЗО; К3СРЯ 386,
396; Преобр. 11 189, 230; Sfawski JP
35/ ~. 371-373; Brilckner 471; Machek
I;:SJC 528; Holub-Kop. 321; SchusterSewc 1261; Младенов 561; Skok ІІІ
138-139. -Див. ще іржа, рудИй. Пор. рум'Яний.

рижій (бот.) <<Camelina sativa CrtZ.>>,
[ирж{й Ж, іржий Mak, рижей Mak,

рижИй, рижик Mak, ржий Нед, ржій]
«ТС.>>, [рижиі'ще] <<поле, на якому сіяли
рижіЙ>>, [рижуха] <<круш;а дібровна,

р. рьtжей <<ри
жіЙ>>, рь!жик, бр. рьtжdк <<ТС.>>; по
хідні утворення від рuжий; назви зу

Draba nemorosa L.>>; мовлені

рослин.

жовтим

-

кольором

квіток

цих

Див. ще рИжий.

рИза 1 <<Верхнє облачення священи

був довготний дифтонг; пор. лит. raizy<<різаТИ>>, лтс. ralze <<різкий біль; тур

ti

бота>>; припускалась також можливість
запозичення із середньогрецької або

фракійської мов (пор. віз.-гр. рі~ш <<Пе
редпліччя>>, фрак. ~єtра <<ВИд хітона>>);

pa-

припущення npo зв'язок з віз.-гр.
<<Чернече вбранНЯ>>, елат. гasum

aov

<<ТС.>> (Holub-Kop. 324) або з ар. riQ.a'
<<Верхній одЯГ>> (Рейф 779) недостатньо
обгрунтоване. - Фасмер-Трубачев ІІІ
Преобр. 11 202-203; Львов
Лексика ПВЛ 72; Ильинский РФВ 74,
121;v Брандт РФВ 18, 15; Machek
ESJC 534; Младенов 561; Trautmann

482-483;

245; Fraenkel 692-693; Tomaschek
Thraker 2/1, 11; Meyer ВВ 20, 117;
Mikkola Berilhr. 157; Matzenauer LF
17, 163. -Див. ще раз 1 , різати.
[риза 2 ]

ЛексПол;
зати;

<<розпилювання

звук

В

ЦЬОМУ

корені

звуження

RiP

[рИзи] <<дерев'яний жолоб для спус
кання з гір зрубаних дереВ>>, [риз{нка]
«одна

з

колод,

портувати

ЯКЩО

результатом

тат видазміни запозиченого нім.
<<розрив, розріз, діра>>, пов'язаного з
reipen <<рвати, драТИ>>. - Див. ще рейс
федер.

ронитель ризниці; той, хто шиє церков
не вбрання>>,
рИзниця
<<Приміщення
при церкві для зберігання риз і церков

<<різаТИ>>,

є

рИззя <<ЛахміТТЯ>>; бр. рьtззё, п.
[ryza] <<Ганчірка>>, [ryzmanj <<Ганчірка,
лахміття, рам'я>>; очевидно, резуль

обладнанні

rezati

и

закономірного для північних говорів е
на місці ненаголошеного 1>. Див. ще
різати. Пор. рИжець.

ка>>, рuзи <<ТС.>>, [рuзник] <<ключар, хо

ного начиння», рuзничий <<ТОЙ, хто за
відує церковною ризницеЮ>>, підрИзник
Нед; р. рИза, бр. рь!за, др. риза
<<убрання; священне вбрання, покрива
ло, саваН>>, П. ryza <<рИЗа>>, Ч. rfza <<ТОГа,
риза, ряса>>, слц. rfza <<ТС.>>, болг. м. рИ
за <<Сорочка>>, схв. рйза «убрання; ря
са>>, стсл. рнзА <<одяг; верхній одяг»; псл. riza; загальноприйнятої етимо
логії не має; можливо, пов'язане з псл.

дерева>>

очевидно, пов'язане з р{

-

що

риз>>,

застосовується

[ризу вати]

дерева

за

допомогою

Нед, [різувdти] «ТС.>> Нед; -

при

<<Транс
риз>>

запози

чення з польської мови; п. ryza <<риш
так або дерев'яний жолоб для спускан

ня з гір зрубаних дерев; [кільканадцять
зв'язок дерев, що сплавляються разом;

жолобок ватерпаса]>> nоходить від нвн.

Riese <<лісоспуск>>, яке зводиться до
свн. risan «ТС.>>, пов'язаного з двн. rїsan
<<Падати; підніматися>>, urreisan <<Підніма
ТИСЯ>>, сnорідненого з англ. rear <<Підні
мати,

споруджувати;

nідносиТИ>>,

нвн.

Reise <<ПОЇздка>>, стсл. рнс'Т'А'Т'Н (укр.
ристь, рuскати). -

Сабадош Мовозн.

75

рИзик

рИма

1974/3, 71; Brilckner
Mitzka 594, 600. - Див.

473; Кluge
ще рИскати.

рИзик, [рИзи ко], риск, ризикова
ний, рискований, [рисковИтий] Куз,

ризикувати, рискувати; р. болг.
риск, бр. рьtзьtка, п. ryzyko, ryzykowny, ч. слц. вл. riziko, м. ризик, риск,

схв. рИзик( о), слн. rfziko; польське і, далі, німецьке (нім.

через

Rfsiko)

та через російське і, далі, французьке

(фр.

risque

<<риск; небезпека•>) посеред

ництво запозичено з італійської мови;

іт. ст.

risco (rfschio) <<риск, небезпека•>

зводиться до гр. pt~нt6v <<скеля•>, nов'я
заного з рі~а <<Корінь; підніжжя; осно
ва•>, сnорідненим з лат. radix <<Корінь•>;
значення <<Небезпека•> розвинулось спо
чатку в мові мореплавців, для яких ске
ля, підводний камінь завжди небезпеч

ні.

733; Коваль 174; Чернь1х 11
116; Фасмер ІІІ 485; К3СРЯ 390; ЦьІ
ганенко 398; Преобр. 11 204; Sf. wyr.
obcych 660; РЧДБЕ 634; Кluge-Mitz
ka 602; Gamillscheg 775; Dauzat 634;
Battisti-Alessio 3262; Frisk 11 655656. - Пор. радикал.

-

СІС2

рикати <<ревіти•>, рИкати <<Гарчати;

гаркавити•>, ричати <<Гарчати•>, [звори
кати] <<рикати, ревіТИ>> Ж, [зворича

ти] «ТС.•> Ж, рик <<рев; гарчання», [рИ

кало] <<людина з гучним голосом; гар
кава людина•>, [рикл{й] <<Крикун•> Нед,
[рикун] «ТС.•> Нед, [рик6вище] <<місце,
де збігається і реве худоба Нед; час па
рування в оленів ВеУг•>; - р. рьtкать,

рьtчать, бр. рьtкаць, п. ryczec, ryknq_c,
ч. ryceti, rykat, слц. rycat', вл. rycec,
нл. rycas, болг. рИкам, м. рика, схв.
рИкати, слн. rlkati, стсл. рьІІ<:Атн; -

псл.
не з

rykati, rycati ( < *rycёti), паралель
rukati (пор. слц. lrycat'] <<ревіти•>,
БЛ. rukac <<ГЛуХО ревіТИ•>, СЛН. rucati
<<ревіТИ>>); СПОріднене З ЛИТ. rukti
<<рИЧаТИ>>, ЛТС. rukt «ТС.; гарчаТИ•>, ДВН.
ruhen <<ревіти, рохкати•>, свн. rohen <<ТС.•>,
дангл. ryn <<ревіти•>, сірл. rucht <<рев•>;
іє. *reuk-, похідне від *reu- <<ревіти, бур
чати•>. - Фасмер ІІІ 527 -528; ЧерНЬ!)).
11 132; Brilc!шer 472; Machek ESJC
527; Schuster-Sewc 1256; Младенов 561;
76

Skok ІІІ 142; Ilj inski AfSIPh 29, 491;
Mikl. EW 282, 286; Trautmann 247;
Fraenkel 747; Karulis 11 134; Pokorny
867-868.

-Див. ще ревіти.

[рикета] <<різновид верби, яка пере

важно йде на паливо•> Мо;

-

запози

чення з молдавської мови; молд. (рум.)
<<рокита, верба>> походить від
болг. ракИта або схв. ракита <<ТС.•>,
яким
відповідає
укр.
рокИта. СДЕЛМ 366; DLRМ 691. Див. ще
рокИта.
рикошет <<Відскакування снаряда,
кулі під певним кутом•>, рикошетом,
рикошетити, рикошетувати; р.
болг. рикошет, п. rykoszet, схв. рико

rachfta

шет;

запозичення

-

мови; фр.

ricochet

з французької
<<рикошет; непряма,

побічна дія•> (спочатку <<повторення пи
тання або відповіді•>) етимологічно не
ясне. - СІС 2 732; Чернь1х 11 115; Ko-

paliriski 855; РЧДБЕ 633; Кlein 1347;
Dauzat 632; Gamillscheg 772.
[риляк] (орн.) <<дрімлюга, Caprimulgus europeus L.•> Шарл; - очевидно,
пов'язане з ріллЯ; назва може бути
зумовлена тим, що цей нічний птах
удень ховається на землі і замість гнізд
робить ямки переважно у м'якому грун
ті або кладе яйця просто на землю. Птиць1 СССР 367 -368; БС3 21, 553-

554.

-Див. ще ріллЯ.

рИма 1 <<співзв~чність кінців віршо

вих рядків•>, [рим] <<ТС.•> Нед, [римар]
<<Віршомаз•> Нед, римач, рИфма, [риф
мач] <<ВіршомаЗ•> Нед, римувати; - р.
рИфма, бр. рьtфма, п. вл. нл. rym, ч.
слц. rym, болг. м. схв. рИма, слн. rf-

ma; -

запозичення із середньоверхньо

німецької мови; свн.

rim

<<число, вірш•>

(нвн. Reim <<рима, вірш») походить від
фр. ст. rime <<Вірш•> (фр. rime <<ТС.•>), за
позиченого

через

латинське

nосеред

ництво (лат. rhythmus <<ритм; розмір;
розмірність•>) з грецької мови. СІС

1951, 568; Чернь1х 11 116-117; Фас
487; Sf. wyr. obcych 659; Brilckner 472; Machek ESJC 527; HolubLyer 427; Holub-Kop. 320; РЧДБЕ 633;
Кluge-Mitzka 593; Dauzat 633; Walмер ІІІ

ринrач

рИма

Див. ще
Пор. ревматИзм.

ритм,

de-Hofm. 11 433. струмінь.

-

рИнва <<Вертикальна водастічна тру

[рИма 2 ] <<нежить•> ВеЛ, [ріма] <<ТС.>>
НЗ УжДУ 26/2;- запозичення з поль
сько·і мови; п. (заст.) ryma <<ката.Р, не
жить•>,

rema

<<ТС.>>, як і ч.

ryma, [ryma,

rejma], слц. [rema], болг. хрема, [ре
ма], м. хрема, рема, походить від фр.
яке

rhume,

мову (елат.

через
слиз;

ревматvичне

результат

фонетичної видазміни

стра

-

не

метатези

форм

і

мережка

(> *ремежка).
лі, на білизні•> О; - неясне.
римигати, рими.rати мегати.

див.

РИмма (жіноче ім'я);

-

р. РИмма,

бр. Рьtма, ч. Rimma, болг. РИма; очевидно, пов'язане з р. заст. РИмма,
чоловічим ім'ям неясного походження;
зіставляється з назвою міста Рим. -

Спр. личн. имен

519;

[римонн€] <<домотканий кольоровий

килим для застилання ліжка>> Л; не
ясне; можливо, пов'язане з рам' я <<лах
міття; клапті>>.

[рИмщина] (бот.) <<орлики, Aquilegia L.>> Г, Нед, [римшина] <<ТС.>> Mak,
[римщина] <<дзвоники, Campanula L.>>
Нед; - очевидно, пов'язане з [рИмщи

на] <<усе римське, латинське>> Нед, по

хідним від рИмський, Рим; назва могла
зумовлена

Кур

«ринва~. [рИновця]

«ринва; корито,

з

р. бр. [рьtнва], п.

( 1552); -

штак, ринва>>,

-

через

rynwa,

польське

вл.

нл.

rynna <<ри
ryna «ТС.>>;

посередництво

запо

зичено із середньоверхньонімецької мо
ви; свн. rinne <•водостічний жолоб, водо

провідна труба>> (двн.

rinna, нвн. Rinne)

пов'язане з свн. двн. нвн. rinnen <•Текти,
бігти•>, спорідненим з гот. дангл. rinnan,
дісл. дфриз. rinna <<ТС.>>, др. изронити
<<ВИЛИТИ,

ВИПУСТИТИ>>,

ЦСЛ.

Н.ЗрОНН'Т'Н

<•пролити•>. Шелудько 45; ОньІшке
вич Исслед. п. яз. 248; Фасмер ІІІ 529;

походженням

різновиду

цих

якогось

рослин

Італії (пор. дзвоники болонські,

panula bononiensis L.).

11 230; Кipar§ky GLG 158;
Bri.ickner 472; Schuster-Sewc 1259; Кlu
ge-Mitzka 601. -Див. ще ронИти.
ринг;

-

р. болг. ринг, бр. рьtнг, п.

ч. слц. ring, схв. рйнг <<Кільце; ринг•>,
слн. ring; запозичення з англійської

[рИмка] <<струна скрипки>> Нед; -

культурного

ставка>>

якого "ідять вівці; посудина із сіллю для

ру

неясне.

бути

річки,

Преобр.

[римИ] <<Зборки, складки на посте

189;

з

овець>> О, [ринночковатий] <<ЯКИЙ має

[римашка] <<мережка•> Корз;

Петровский
Илчев 425.

вода

[рИнна] <<Жолоб, RИНВа•> Нед, [рИновJ

жолобок, заглиблення•> Нед, ст. рьtнва

рИмар, римаренко, римарИха, ри
мар{вна, рИмарка, римарний, римар
ня, рИмарство, рИмарчук, римарюва
ти - див. лИмар.
можливо,

виходить

зводиться до гр.

Machek ESJC 527; Holub-Lyer 427; Holub-Kop. 320; Brilckner 472; SW V 792; Младенов 559,
671. - Див. ще ревматИзм.

ясне;

му вода тече на колесо]•>, [рИна] <<рин
ва•> НикНикБЛ, [рИнба] <<труба, по якій

середньолатинську

rheuma)

рєut.ю <<Течія;
жданНЯ>>. -

ба; [дерев'яний жолоб у_ млині, по яко

з

Cam-

мови; англ. ring <•майданчик (для бо
ротьби, боксу); кільце; коло•> (сангл.
ring, дангл. hring) споріднене з дат.
ШВ.

ГОЛ.

Гіпg

<<КОЛО>>,

ШВ.

hring,

СВН.

гіnс, нвн. Rin~ <<ТС.•>, псл. krQgь, укр.
круг. СІС 732; ССРЛЯ 12, 1319;

Kopaliri.ski 846; Holub-Lyer 421;
633; Кlein 1349; Кluge-Mitzka
601. - Див. ще круг. - Пор. рИнок.

РЧДБЕ

[ринrач] <<Погано вихолощений бик,
схожий на племінного•>, [рИ.rа, pUa]
<<ТС.>> Нед, [риндач] <<Віл з кучерявою
шерстю на голові•>, [рі.rоватий] <•пога
но вихолощениЙ•> Нед; - схв. [(h)rnkas]
<<кличка погано вихолощеного вола•>;

-

запозичення з румунської мови; рум.
rlncaciu <<погано вихолощений бик•>, оче
видно, походить від лат. ramicosus <<який
має грижу•>, похідного від rames <<гри
жа•>, пов'язаного з ramus <<гілляка•> і да
лі, очевидно, з radix <<Корінь•>. Sche-

ludko 142; Vrabie Romanoslavica 14,
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рИнда

рИнка

170; WaJde-Hofm.

ІІ

416. -

Див. ще

кликати біль (у дитини) Ме>>, [рuндза]
<<шлунок теляти Клепикова; вид сиру,

радикал.

рИнда 1 (іст.) <<Зброєносець або охо
ронець у XIV-XVII ст.>>, [рuндя] (мн.)
<<Верхові учасники весілля з труба
МИ>>; р. бр. рьtнда, болг. рИнда; загальноприйнятої етимології не має;
можливо, пов'язане з р. ст. рьtндель
<<Прапороносець>>, назалізованої форми
від рьtдель <<ЛИцар>>, що походить від
снн. ridder «ТС.>>; зіставлялось також з

дісл.

rond <<край щита, щит>> (Thё:irn
qvist ZfSJPh 7, 409), з дат. rinde, rende
«бігтИ>> (Matzenauer LF 18, 25), а та
кож з нвн. Ronde <<дозор, обхід>> (Кру

для

приготування

нок

для

ryndza
рин,

заквашування

«частина

використовувана

ня молока>>,
чення

з

рьtнда; ~ очевидно, через російське по
середництво запозичено з англійсько·і

мови (з виразу to ring the bell <<дзво
НИТИ>>); англ. ring <<дзвонити>> пов'язане
з сангл.
нене з

ringen, дангл. hringan і спорід
шв. ringa, гол. ringen «ТС.>> зву

конаслідувального походження; безпо
середнє виведення від шв. ringa <<дзво

нити>>

(Matzenauer LF 18, 245) недо

статньо обrрунтоване. Фасмер ІІІ
529; ССРЛЯ 12, 1626; Преобр. ІІ 230;
Грот Фил. раз. ІІ 368; Кlein 1349.

[рИнда

неясне;

] <<СВИНЯ>>, [рuндя) <<ТС.>>;

можливо,

-

звуконаслідувальне

або афективне утворення, пов'язане з
рохканням або з дієсловом рИти.

[рИнда 4 ] <<болотиста місцевість>>; р. [рь'tндало] <<болото, трясовина>>, [рь'tн
дать] <<ПRОвалюватися ногами в боло
то, сніг>>, [рьt.мбать] <<ТС.>>; - не зовсім

слц.

тва

заквашуван

запози

-

рум.

rlnza

<<шлунок; [шлунок теляти, ягняти для
підквашування молока]>>
виводиться

НИ,

р. бр.

для

[ryncka] «ТС.>>;

(Cihac Dacoromania

-

молока>>,

RУмунської мови;

Фасмер ІІІ 527,
Срезн. ІІІ 211.

рИнда 2 <<судновий дзвін>>;

використову

шлунка жуйних

азз ван дер Коп ИОРЯС 15/4, 20). -

529; Преобр. ІІ 230;

якого

ють шлунок ягняти або теляти,>, [ренд
за] <<закваска>> Клепикова, [риндзсік]
<<ШЛУНОК>>, [рuндзка) <<СИЧУГ>>, [рuндя)
<<Шлунок, нутрощі>>; - п. tryndza] «Те
лячий шлунок>>, [rencka] «телячий шлу

ІІ 515; Клепикова
156-159) Від СТСЛ. рд.СА <<КОТИК ЛіЩИ
вільхи>>, давніше <<Складка,

зборка>>

(пор. укр. [рЯсиця] «ТС.>>); частіше зі
ставляється (Jokl LKU 276-282; Densusianu І 227, 229; Нерознак 207) з
алб. rrёndёs <<СИЧУГ>>; вважається також

(Vrabie Romanoslavica 14, 170)

словом

дако-фракійського походження. Орос
Доп. УжДУ 2, 75; Scheludko 142; Га
бинский Вост.-сл.-молд. взаим. 11 138;
Vincenz 6; Nita-Armas та ін. Romano-

slavica 16, 9S; Machek ESJCS 430;
Cranjala 373; DLRM 721; СДЕЛМ 364.
рИнка <<Глиняна миска; глиняна по

судина, вгорі розширена; [низька каст
руля О]». [puн.ra] <<ринка>> Нед, [рuнов
ка] <<Вазон, горщик для квітіВ>>, [рин

чuна]

<<рИНКа>>

ВеБ,

[ринь]

<<Кам'яна

посудина у вигляді каструлі>> Бі;

-

р.

[рьtнка] (,горщик для квітів, череп'яна

- запозичення з поль
rynka, як і ч. rendlik <<Ка
струля>>, [ryndlik] «ТС.>>, слц. randlica
<<МИСКа>>, [rajndlica] «ТС.>>, походить від
миска,

чашка,>;

ської мови; п.

ясне; можливо, через російське посе
редництво запозичене з фінської мови;
пор. фін. renШi, гепnіn <<брести, перехо

двн. rїna (свн. rїne) <<неглибока кастру

дити вбрід, шльопати, чалапати (по бо
лоту)>>. - Фасмер ІІІ 529; Kalima 208.
рИнда 5 , рuндЄ, риндавий див.

схил, підвищення, краЙ>>, дірл.

ранда 2 •
рипдач

див. ринrач.

tрИндзя] <<телячий шлунок; заквас
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що,

рога, пролом>>, брет.
щення>>.

-

ка для молока Клепикова; внутрішній
орган,

ля, сотейник>> (пор. нвн. Rein, Reind(e)l
«ТС.>>), спорідненого з нвн. Rain <<межа;

перевернувшись,

може

ви-

-

roen <<до
reiln (rilп) <<Підви

Онь1шкевич Исслед. п. яз.

248; Фасмер ІІІ 529; Прео9р. ІІ 230;
Brilckner 472; Machek ESJC 512; Holub-Kop. 311; Holub-Lyer 416; Кlu
ge-Mitzka 579.

рИнок

рИпати

рИнок <•базар; [майданчик біля ха
ти ВеЛ]»; - р. рь!нок, бр. рь'tнак; запозичення з польської мови; п. ryn(e)k
<•площа, базар>>, як і ч. ryn(e)k <•площа
(в місті)>>, СЛЦ. rinok <<ПЛОЩа, рИНОК>>,
вл.

<•ганебний стовп•>,

rynka

<•ринок•>,

походить від свн.

нл.

rynk

гіnс <•круг;

кільце; міська площа>> (пор. нвн.
<•круг; кільце•>), спорідненого з

Ring
гол.

ring <<Кільце•>, двн. ring,
hring, дісл. hringr «ТС.•>. - Москаленко
УІЛ 24; Коваль 101; Шелудько 45;
Richhardt 97; Фасмер ІІІ 530; Чернь1х 11
130; Преоvбр. 11 230; Bruckner 472; Machek ESJC 527; Mikl. EW 302; Reitsack
ZfSI 811, 47; Кluge-Mitzka 601. Див. ще круг. Пор. ринг.
англ. дат. шв.

рИпський (заст.) <•австрійська гро

шова
«ТС.>>

одиниця•>

Нед,

ст.

О,

Нед,

рим:ьскии

[ренський]

(1714); запозичення з польсько'і мови; п. reriski
zfoty <•рейнський злотиЙ•>, rynski «rc.•>

(власне <•монета, чеканена над Рей
НОМ>>) пов'язане з назвою річки Ren
(Ryn) <<РеЙН>>, що зводиться до ДВН.
Rhїn <•ТС.>>.

Bruckner 457.

ІУМ Лекс. і фраз.

467;

рИнути <•Кинутися; хлинути; текти,

потеКТИ•>, [риніти] <•текти•> Нед, рИну
тися

хатися>>; пов'язується як звуковий ва

ріант

(Ondrus Slavica І 32-34) з *Іеі
- Фасмер ІІІ 484; Чернь1х 11
115--:-116; Преобр. 11 203; Machek
ESJC 533; Holub-Kop. 324; HolubLyer 428; Младенов 561; Skok ІІІ 145;
Trautmann 243; Walde-Hofm. 11 437438; Meillet MSL 14, 347; Pedersen Kelt.
Gr. І 66; Uhlenbeck 249; Stokes 227;
Persson Beitr. 769; Pokorny 326-330. <•ЛИТИ•>.

Пор. вИринути, пірнати, рій 1 , ріка.
рИпшток- див. риштак.

tриньовка]

неясне;
3тимология

-

пов'язується

(Меркулова
з р. [хру

1970, 193-195)

ни] <<болячки, короста, лахміття•>, [хру
ньt] <•ТС.•>, [хруль] <•Покритий корос
тою•>, [хрь'tда] <•не застібнутий на гуд
зики, з розкритими грудьмИ>>, [хрИда]
<•Людина брудна, мокра•>, а також (Ше
лудько 45) З НВН. grindig <<КОрОСТЯВИЙ>>;
СЮДИ Ж, МОЖЛИВО, укр. [рИнди] <<ЛаХ
МіТТЯ>> і лит. skraudus <•шершавиЙ>>. Machek LP 7, 305. - Пор. ранда 2 •

рИпа <•вибо'іна;

[високий стрімкий

р. рИнуть (заст.) <•кинути•>,

берег, урвище]•>, [ріпа] <•рипа>> Нед;

бр. рь'tнуцца <•кинутися•>, др. ринути

запозичення з румунської мови; рум.

<•кинути, штовхнути•>, ч.

pa

-

i'inouti se <•ли
rinut' sa

тися, струміти, сочитися•>, слц.
<•бити
джерелом;
бурхливо

текти•>,

болг. рИна <•чищу; відкидаю (гній,
сніг)•>, м. рине <•ТС. (З ос. одн.)•>, схв.
рИнути <•зштовхнути, відштовхнути, ві
дкинути•>, рИнути ее <•ринутися; кину
тися; ударитися•>, слн.

riniti

пхати,

затискувати,

тиснути•>,

рннж'Т'н

<•ринутися,

rinQti

пов'язане

ріднене

з

лат.

з

<•штовхати,

кинутися>>;

рій,

rїvus

ріка;

-

стсл.

псл.

-

спо

<•струмоК>>,

ir-rїto

<<дратую, кидаю виклик•>, ірл. rian <•МО
ре•>, дірл. riathor <•Водоспад•>, гал. Rёnos
<<РеЙН>>, гр. op{vw <<Приводжу в РУХ•>,

дінд. riQMi <•змушує текти, литися, ви
пускаЄ», r(Qvati <•ТС.•>, rfyatё <•nочинає
текти•>; іє. *rei- І ri- <•текти•> < *er- І г- <<ру-

-

[рИнявий] <•покритий струп'ям, шо
лудивиЙ•>, [ринявець] <•людина у стру
пах>>; - п. [ryniawa] <•брудна (свиня)>>;

<•кинутися•>, заринати <•занурю

ватися•>;

<<Гірське джерело,>;

неясне; можливо, пов'язане з рИнути
або рИнва.

rl-

<•обрив, прірва, провалля•> (молд. рь't

пз <•обрив; яр•>) походить від лат. rїра

<<берег рікИ>>, спорідненого з гр. ЄрєіІГw
<•руйную, знищую•>, дісл. rїр <•верхній
кінець човна•>, rifa <•рЬзривати, роздира
ТИ•>, свн. rїf <•берег, узбережжя>>, кімр.
rhiw <•схил, обрив, горб>>. - Мельни
чук Молд. зл. 171; Марусенко Досл. з
мовозн. 11 72-75; Scheludko 120, 142;
Vrabie Romanoslavica 14, 170; Десниц
кая Сл. язьJкозн. 149; СДЕЛМ 364;
DLRМ 721; Walde-Hofm. ІІІ 436.

рИпати <•скрипати•>, рИпатися <•Час
то ходити, відчиняючи двері•>, рипіти

<•скрипіти•>, [рИпкати] <•часто відчиня
ти двері•>,

рипотіти

<•поскрипувати•>,

рип, rипай] <<ПОганий скрипаЛЬ>> Нед,
tрuпи <•скрипи•>, [рипотнЯ] <•постійний
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рИпатися

рис

скрип>>, риплИвий, рипучий,

рип-рип,

рuпу-рuпу, [вИрипати] (у виразах [в.
хату, в. тепло] «ВИПУСТИТИ ТеПЛО,
часто відкfиваючи двері>>) Г, Ж, [на

рИпатися <<Находитися, часто відчиня
ючи двері; нав'язатися, причепитися>>,

[нарипuтися] <<Наплакатися, випрошу
вати з плачем, настійно на чомусь на

полягати, набридати•> Ж, [нарип{ти]
<<ТС.>> Ж, [нарепень] <<сніг, що рипить
під ногами від великого морозу•> Л;

-

<<СКрипіти, рипіти; кричати; уда

ряти,

но,

лупцювати;

дряпати•>;

-

очевид

звуконаслідувальне утворення;

менш

по

дінд.

(Brilckner 472},

з

<<Гарчить; муркоче•>, rёphati

riphati

<<рипаЄ», rёphab <<рип•> (Горяев Доп. І
з дісл. raup <<самохвальба•>, гора

41),

«ригати•>, снн.

ropen,

двн.

<<Від

roffazzen

чиняти поштовхом, розчиняти>> (Matzenauer LF 18, 245) недостатньо обгрун
товані. - Фасмер ІІІ 530.
рИпатися <<Пориватися, потикати
СЯ•>; р. рьтаться, бр. рьтацца
«ТС.•>, п. rypac <<іти, квапливо крокува

ти», ч.

[vyrypovat] <<пружно і швидко

ЙТИ•>, болг. рИпам <<СКачу, підскакую•>,

[хрИпам] «ТС.•>, схв. рИпати <<Підскаку
вати•>;

очевидно, пов'язане з рИти,

псл.

розширеним

ryti,

було

б

припущення

батіг•>. -Див. ще кріпкИй.

[рипиrатися]

ТИ•>;

<<Повзати,

плазува

очевидно, пов'язане з лат.

-

repo

<<Повзу, плазую•>; характер зв'язку не
ясний. - Див. ще рептИлія.

[рипілка]

ний,

(бот.)

<<Колосняк

піща

Elymus arenarius L.•> Mak; -

[рипіти] <<кричати, голосити•>
[ліпИти] <<Кричати, верещати>> О; -

не

О,
не

зовсім ясне; очевидно, nов'язане з ре
петувати. - Див. ще репет.

рИпус (іхт.) <<ряпушка балтійська,

в'язання з prjпa <<Яма, в якій тримають

взимку картоплю•>

вірогідним

про походження від п. [гура] <<канчук,

ясне.

р. [рьтать, рьтеть], бр. рь!паць, п.

rypac

бути зіставлене і з [репиця] <<корінь>>;

запозичення з
російсько·і мови; р. рИпус, рИпуса по
в'язані з рЯпуса, рЯпушка «ТС.•>. Фасмер ІІІ 485; Kalima 211. - Див. ще
рЯпушка.

Coregonus albula L.•>; -

[риропустє] (бот.) <<блошниця дизен
терійна,

Pulicaria dysenterica Gaertn.
(Inula)•> Mak; - неясне.
рис (бот.) <<Oryza sativa L.•>, риж
(заст.), [вориз НЗ ЧДУ 31, ориз тж,
ріж Mak] <<ТС.>>, [рижИсько] <<рисове
поле•> Нед, рисівка <<Oryzopsis Mill.•>,
[рижівка] «ТС.>> Mak; р. рис, бр.
рьtс, п. ryz, ч. ryze, слц. ryza, схв. рИ
жа, рИжа, ріlж, слн. rfz; через

-р-;

російське (рис} і через польське (риж)

-

можливо, споріднене з лит. rilpeti
<<турбувати•>, rйpestis <<турбота•> (від
raйti <<ВИривати•>, спорідненого з рИ

посередництво запозичено із середньо

ти). -

Reis) походить від іт. riso, яке через
елат. oryza зводиться до гр. opu~a. а

формантом

Фасмер-Трубачев ІІІ

бачев 3ИРЯ li
К3СРЯ 397;

530; Тру
40; Чернь1х li 130-131;
Brilckner 472; Machek

верхньонімецької мови; свн.

це

останнє

через

іранське

ництво (афг. vrizё, перс.

rїs (нвн.

посеред

birindz) -

до

ESJC 527; Георгиев Вьпр. на бьлг.
етим. 44; Skok ІІІ 145-146; Куркина
3тимология 1971, 74; 1984, 111. -

дінд.

Див. ще рИти 1 •

схв. орИж, орИз, зводиться безпосеред
ньо ДО гр. opu~a. Акуленко 141;
Шелудько 45; Карпенко НЗ ЧДУ ЗІ,
109; Коваль 44; Чернь1х ІІ 116; Фасмер
ІІІ 485; Преобр. ІІ 205; Sf. wyr. Qbcych

[рипець] «ремінь, який з'єднує дві
частини ціпа, капиця>> Нед, [рИпиця]
«ТС.>>

Мо;

-

неясне;

можливо,

похо

дить від форм *кріпець, *кріпИця, ут

ворених за допомогою суфіксів -ец ( ь),
-иц( я) від дієслова кріпИти; втрата
початкового

к,

зближенням

із словом

80

можливо,

зумовлена

рип{ти;

може

vrihi-

«ТС.>>;

буковинські

форми

[ориз, вориз] походять від болг. орИз
(пор. рум. оп~z <<ТС.•>), що, як і м. ориз,

660; BrUckner 473; Machek ESJC 528;
Holub-Lyer 427; Младенов 396; Кlu
ge-Mitzka 600; Frisk ІІ 429; Horn 48;
Uhlenbeck 300.

рИса

рИслінг

рИса, [рис] «Тріщина, щілина, роз
рив; риса; риса обличчя•> Нед, [рисець]

риск,
рискований,
рисковИтий,
рискувати - див. рИзик.

рискаль <<заступ•>, [раскаль О, рес

<<Грифель, штифт, олівець для малюван

НЯ>> Нед, [рисівнИк] <<рисувальник, крес
ляр•> Куз, рИска, рисовка (про пове
дінку), рисовнИк <<Кресляр•> Нед, Куз,
рисувалка, рисувальник, рисунок, ри
сувальний, рисувати, рисуватися, ст.

рисовати (1552), дорисовка, [за,оИс]
<<Контур•> Я, зарисовка, обрис6вка, [по

рис] <<розрив, Р?зріз, fyx, риса, штрих:>

Нед, tпорисуватися
<<покритися трІ
щинами•>; р. рисовать <<малюваТИ•>,

бр. рьtсаваць <<малювап:.; черкати•>;
запозичення

<<риса•>,

rys

rysa

<<риса;

лення•>,

з

польсько!

п.

rys

rys

слц.

<<малюнок,

rys

<<Крес

креслення,

схема•>, болг. рисувам <<малюю•>, схв.
рИсати <<креслити, малювати•>, слн. ris
<<риса>>, risati <<малювати•>, походить від
нім. Rip «Тріщина; щілина; риса, риса
обличчя•>,

reipen

<<Креслити•>.

-

Ше

лудько 45; Фасмер ІІІ 485; Чернь1х ІІ
116; К3СРЯ 390; Преобр. ІІ 204; Смир
нов 265; Sl. wyr. obcych 659; Brilckner

472-473; Machek ESJC 527; HolubLyer 427; Младенов 561; Skok ІІІ 146;
Mikl. EW 279; Кluge-Mitzka 602. Див. ще рейсфедер.- Пор. обрис.

[рисавать] <<рити що-небудь; рити

ся (про поросят)» Л; - запозичення з
польської мови; п. [rysowac] <<рити•> по
в'язане з

rysa

«Тріщина, дряпина•>.

-

Див. ще рИса.

[рисар] <<Чесальник шерсті•> Нед; -

неясне; можливе припущення про зв'я

зок з болг. реша (сресвам) <<розчісую
(волосся)>>. спорідненим з псл. resiti
<<Відв'язувати•>, укр. рішИти <<позбави
ти, вирішити, розв'язати>>.

рисівка (орн.) <<Munia oгyzivora>>,
[рижівка] <<ТС.» Шарл; - р. рИсовка; похідне утворення від рис, риж; назва

зумовлена тим, що цей птах харчуєть
ся різним насінням, найбільше рисом,
наносячи великі збитки рисовим посі
вам; пор. німецьку назву цього птаха

Reisvogel, букв. <<рисовий птах•>.
БС3 36, 545. - Див. ще рис.

рускаль Нед,

риц

каль Нед] <<ТС.>>. [рискалuна] <<рукоят
ка заступа•>, [рискалИсько] <<рискаль,
лопата; рукоятка лопати•> Нед, [рuцка
ти] <<копати рискалем•> Нед, [порИзь
кати] <<Неглибоко покопаТИ•>, [порuс
кати] <<ТС.>>; р. ст. рьtскарь <<КИр
ка•>; результат метатези в давнішій
формі лискарь <<ЗастуП>>. Дзендзе
ЛіВСЬКИЙ НЗ УжДУ 37, 52; Кобилян
ський Діалект і літ. м. 243. -Див. ще
лИскар.

рИскати <<Ганяти, гасати; нишпори

<<Тріщина, дряпина•>, як і ч.

креслення•>,

вл.

мови;

каль, раскаль О,

ти;

трохи

відхилятися від курсу то в

один, то в другий бік; [блукати, манд
рувати Бі]•>, вИрискатися <<ЗНайтися,
виявитися•>; р. рьtскать, др. риска
ти <<бігти, швидко йти, їхати, нестись•>;
- псл. riskati, очевидно, паралельне
до ristati <<рискати•>; споріднене з
ЛИТ. rlstas <<ШВИДКИЙ>>, ЛТС. riksis <<рИСЬ>>,
riksnis <<ТС.•> і, можливо, з свн. risk,
risch <<швидкиЙ•>; зіставлення з укр.

рИхлий,

рух,
п.
rychty <<швидкиЙ•>
(Persson Beitr. 838) недостатньо обгрун
товане. Варбот 3тимология 1970,
67-69; Фасмер ІІІ 530; Черньrх ІІ 131;
К3СРЯ 397; Преобр. ІІ 230; Младенов
561; Matzenauer LF 16, 188; Karulis ІІ
122-123; Mi.ihl.-Endz. ІІІ 524-525.
- Пор. ристати.

[рИский] <<охочиЙ•> Шух, [рескей]

<<ТС.>> Ко; неясне; можливо, резуль
тат видазміни запозиченого п. rzeski
<<бадьорий, жвавий, моторниЙ•>, пов'я

заного З rzezac <<різаТИ>> (пор. укр. р{з
вий, пов'язане з різати).
рИслінг <<Сорт білого винограду; ви
но з цього винограду•>; р. болг. рИс
линг, бр. рь!слінг, ч. гyzlink, слц. rizling, м. схв. рИзлинг, слн. rizling; запозичення з німецької мови; н. Riesliпg <<рислінГ•> загальноприйнятої ети
мології не має; можливо, пов' язане з

назвою місцевості Ries (шваб. rїJs з
лат. Raetia) або з дієсловом reisen <<Па·
дати•>.

-

ССРЛЯ

12, 1325; Machek
81

рИти

ри ст

ESJC 528; Holub-Lyer 427; РЧДБЕ
634; Кluge-Mitzka 600.
[ристj

(вигук,

яким

переганяють

овець з одного приміщення в інше для

доїння);

не зовсім ясне; можливо,

-

скорочена

форма

наказового

способу

дієслова ристати (див.).
[ристати] <<рискати•> Нед, ристь
(заст.) <<рись•>, рИстю; - р. [ристать]
<<прудко бігати, скакати; їздити, гарцю
вати•>, др. ристати <<бігати, швидко

ХОДИТИ>>, П. (rzesciq_] <<рИССЮ>>, болг.
[ристалище] <<місце для змагань з бі
гу•>,

СТСЛ.

рНСТАТН <<бігаТИ>>; ПСЛ.
*r'fst-) : rist- (*reist-), очевид
но, паралельне до risk-; - споріднене з
лит. rlstas <<швидкий, рисистиЙ•>, riscia
<<риссю•>, raTstas <<Час тічки (у тварин)•>,
лтс. riests <<ТС.•>, гот. urreisan <<підніма

*rьst-( <

тися•>, свн. rїsan <<падати, підніматися•>;

спроби пов'язання з іє. *гі-, укр. рИну

ти (Преобр. ІІ 204; Младенов 561; Boisacq 713) і з псл. stati (Machek LP 4,
128-129) недостатньо обгрунтовані. Фасмер lll 485; К3СРЯ 397; Trautmann
242; Fraenkel 689, 737-738; Muhl.Endz. lll 524, 534; Matzenauer LF 17,
16; Persson Beitr. 286, 837. - Пор.
рИскати, рись•.
ристь

-

сак, рИссю, рисИстий, рисИти;

-

-

р.

п. rysia <<рись•>, rysiq_ <<рис
rysciq_, (ryszczq_], СТ. rzesciq_ <<ТС.>>;

рьtсь,

СЮ•>,

очевидно,

(мн.), гр. Му~, Лuух6<;;; іє.

паралельне

утворення

до

ристь; недостатньо переконливо зістав

*leuk'-,

*lоuk'

<<СЯЯТИ, блищати•>; псл. rysь замість
*lysь могло бути зумовлене впливом

*rysь <<рижий, строкатиЙ•>
кольором шерсті); менш

(за рудим
вірогідним

здається припущення про появу -г- під

впливом рИкати (Брандт РФВ

24, 15);

викликає сумнів приnущення про запо

зичення

слова

*rysь

з

іранських

мов

(Korinek LF 67, 289; Janko LF 40, 302).
Фасмер-Трубачев lll 530-531;
Чернь1х ІІ
131; Абаев 3тимология
1966, 261-262; Преобр. Il 231; Brilckner 473; ZfSlPh 4, 214; Machek ESJC
527; Holub-J5op. 230; Holub-Lyer
427; Schuster-Sewc 1259-1260; Мла
денов 561; Skok lll 146; Бернштейн
Очерк 1974, 273-274; Mikl. EW 286;
Fraenkel 392; Moszynski PZJP 132133; Frisk Il 141-142; Boisacq 590.
[рисsінка] <<кукурудза•>; похідне
утворення

від

рис;

назва

зумовлена,

очевидно, тим, що форма і білий колір
зерна цієї кукурудзи нагадують рис. Див. ще рис.

[рИтва]

<<ритвина

Куз;

водойма

р.

рьtтвина

Она•>, рИтвИна СУМ, Нед, [рИтвити]
<<Копати,

див. ристати.

рись 1 <<ристь», [рис] <<ТС.>> Нед, ри
бр.

днн. lohs, ірл. lug, вірм. lus-, lusanunk.

рити•>

Нед;

-

<<вибій, вибоїна•>, [рьtтва] <<рів, рівчак,

канава від дощу, водомий, водориЙ•>,

[rytwina] <<дернина•>; рене

за

допомогою

рИти (псл.
ходження

*rytьve

ryti);

n.

очевидно, утво

суфікса

-тва

від

припущення про по

від іменника

( Фасмер

ПІ

*ryty, род. в.
531) здається

кидати, квапитися•>, укр. рИхлий, рус

менш переконливим, оскільки в давньо
руській мові це слово не засвідчене. -

ло

Шанский 3ИРЯ ІІ

лялося

з

шв.

rusa

<<штурмувати,

пере

(Matzenauer LF 18, 246; Scheftelowitz KZ 56, 199). - Фасмер lll 531;
К3СРЯ 397; Ць1ганенко 406; Преобр. ІІ
231. - Див. ще ристати.
рись 2 (зоол.) <<кіт рись, Felis lynx
L.•>, рисенЯ, рисИха, рИсячий; - р.
pblCb, бр. pblCb, рЬlСЯ, др. pblCb, П. rys,
ч. слц. вл. нл. rys, болг. м. рис, схв.
рйс, слн. ris, стсл. рь.ас"Ь; псл. rysь,
очевидно, зводиться до давнішого *lysь,

спорідненого з лит. t6sis <<рись•>, лтс. 111-

sis,
82

прус.

luysis,

двн.

luhs,

нвн.

Luchs,

-

137; Bri.ickner 473.

Див. ще рИти 1 • 2 •

рИти•, [(ея] «рило•> Корз, [рий] <<Яр•>
Ч, lfИйка <<Хобот, рило•> ВеУг, [ри
лець

<<Прорита в

снігу стежка>>

Нед,

рuл6 СУМ, О, [рильJ <<Заступ•> Нед,
риттЯ, [риЯк] <<рило; різновид вед
медя•> Нед, [Jияток] <<хоботок•> ВеЗа,
[рийковатий
<<рилоподібниЙ•>
Нед,
[рилковатий] <<ТС.•> Нед, [підрийка]
(іхт.) <<порода дрібних коропів•>, [під
рИйок] <<ТС.>> Нед, [поривач] <<Кочерга•>,

рИти

рИтор

[прорИв] <<Яр, утворений потоком води•>
Ч, [прорИвина] <<ТС.•> Ч, прориттЯ,
[розрий] <<руйнування, спустошення•>
Нед, розрИтий; р. рьtть, бр. рьщь,
др. рьtти, п. вл. гус, ч. гуt, слц. гуt',
нл. гуs, полаб. гаjе, болг. рИя, м. рие,
схв. рИти <<рити; винюхувати•>, слн. гі

tі, стсл. рь.атн;

-

псл. гуtі ( < *гпtі),

пов'язане чергуванням

голосних з

гь

vаtі <<рВаТИ>>; СПОріднене З ЛИТ. Гauti
<<рити, копати», гut!s <<ЯМа для картоп
лі, ЛЬОХ>>, дінд. Гavati <<розбиває, роз
дробЛЯЄ>>, ірл. гuam <<заступ, лопата•>;

іє. *гu-/гоu-. -

Фасмер ІІІ

531532; Чернь1х ІІ 131; К3СРЯ 397; Пре
обр. ІІ 232; Bгilckneг 4 71; Machek
.t;.SJC 528; Holub-Lyeг 427; Schusteг
Sewc 1257; Skok ІІІ 148; Duridanov
ZfSIPh 29, 94; Aгumaa ZfSIPh 26, 121;
Thomson ZfSIPh 5, 123; Tгautmann 247;
Kaгulis ІІ 109; Muhi.-Endz. lli 490;
Buga RR І 480, ІІ 548; Peгsson Веіtг.
284, 287, 654, 774; Тогр 348. - Див.
ще рвати. - Пор. рИтва, рИти 2 , рів.
-

[рИти 2 ] <<гравірувати•> Нед, [J?ито
вати Нед, ритувати Куз] <<ТС.>>, [рит]
<<гравірування•> Куз, [ритИна] <<гравю
ра•> Нед, [ритівнИк] <<гравер•> Куз, [ри
т{вня] <<гравірувальна майстерня•>, [ри
тівнИчийj <<гравер•> тж, [ритовИна]
<<гравюра, естамп•> Нед, Куз, [ритов
нИк] <<гравер•> тж, [ритовнИцтво] <<гра
вірувальне мистецтво•> Нед, [ритовня]
«rравіQувальна майстернЯ•> Куз, [риту
вання] <<гравіруваННЯ» Куз; - др. рьt
тиш <<Ліпна робота?•>, п. гус «різьбити,
гравірувати•>, гytowac <<ТС.•>, ч. гуt <<ко
пати; гравірувати•>, гуtі <<гравірування•>,
слц. гуt' <<копати; різати•>, гуtіе «різь
ба•>, вл. гус <<копати; гравірувати•>; очевидно, пізнє псл. гуtі <<різьбити•>, по
в'язане з гуtі <<рити, копати•>. Bгuck
neг 471. Див. ще рИти 1 • Пор.
дереворИт.

[ритинка] (бот.) <<перстач срібляс
тий, Petentilla aгgentea L.•> Mak; неясне;

можливо,

фонетичний

варіант

назви [ростинка] <<ТС.•> Mak.
[рИтки] <<ткацький пристрій, за до
помогою

якого

розправляється

основа

для намотування на навіЙ•> Г, Ме, [рет
ки] <<ТС.•> Доп. УжДУ 1; - запозичен
ня з польської мови; п. гytki, гetki, гet
kam <<ТС.•> походять від нім. Rietkamm,

утвореного з іменників Riet (Ried) <<бер
до», пов'язаного з Ried <<очерет•>, з двн.

(h)гiot,

спорідненого

з

дангл.

hгёоd,

тох. kгu <<ТС.•>, лит. kгuteti <<Ворушити

СЯ•>,

і Kamm <<гребінь; бердо•> (свн.
kam, двн. kamb <<ТС.»), спорідненого з
лтс. ZLJ.Obs <<зуб>>, ЛИТ. zambis <<СОХа>>, гр.
УОJ.Щ>Щ <<КіЛОЧОК>>, ПСЛ. ZQb'Ь, укр. зуб.

Дзендзелівський St. sl. 13/3-4,
240; SW V 521; Кluge-Mitzka 343,
599. -Див. ще зуб 1 •

-

ритм, рИтміка, ритмізація, рит
мічний, ритмізувати; р. ритм, бр.
рьtтм,

п.

гytm,

ч.

слц.

вл.

гytmus,

болг. рИт-ьм, м. ритам, схв. рйтам,
слн. гitem, гitmicen <<ритмічниЙ•>; -

через французьке посередництво (фр.
гythme чритм; розмір; темп•>) запозиче
но з латинської мови; лат. гhythmus
<<ритм, рівномірність, розмір•>, походить

від гр. pu{}J16<,; <<ритм, такт; ритмічність;
вид, форма•>, пов'язаного з рЄw <<течу»,
спорідненим з дангл. stгeam <<річка, по
тік•>, лтс. stгaume <<течія, потік•>, стсл.

строІ(m, укр. струм. -

СІС 2

733; Фас
116; Kopaliriski
РЧДБЕ 634;
Dauzat 643; Walde-Hofm. ІІ 433; Fгisk
ІІ 664-665.- Див. ще ревматИзм.
мер ІІІ 486; Чернь1х Il
856; Holub-Lyeг 427;

ПоQ. рИма 1 •

[ритмач] <<Віршомаз•> Нед, [ритма
чити] <<римувати•>, [ритмувати] «ТС.•>
тж; результат контамінації імен
ників ритм і рИма (див.).
рит6нда- див. рот6нда 2 •
рИтор <<(у стародавній Греції та Ри
мі) оратор і вчитель красномовства•>,
риторИзм

<<ефектність,

зовнішня кра

сивість мовлення, пишномовність•>, ри

торика <<наука красномовства; ефект
ність і красивість мовлення без глибо
кого змісту•>, рИторство, риторИчний
<<ОраторСЬКИЙ; ПИШНОМОВНИЙ>>, рИтор

ствувати (заст.) <<говорити ефектно,
красномовно•>; -

р. болг. рИтор, бр.

рьtтар, др. ритор-ь, риторикия, стсл.
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рИхва

риторика
рнтор"Ь; запозичення з грецької мо
ви; гр. р~тwр <<ритор, викладач оратор
ського

мистецтва;

оратор,

доповідач»

споріднене з єїрw <<говорю; роблю за
стереження•>, лат. verbum <<СЛОВО>>, ав.

urvata- <<закон, віровчення; догмаТ»,
дінд. vratam <<ім'я; назва; ЗВаННЯ>>, ГОТ.
waurd <<СЛОВО•>, лит. vai'das <<ім'я; назва;
звання»,

стсл.

ротА

<<присяга,

клятва•>.

СІС 2

733; Фасмер ІІІ 486, 507;
Фасмер ГСЗ 166; Преобр. Il 205; Frisk
І 469-471, ІІ 654; Boisacq 229230. - Пор. ретор.
риторика - див. рИтор.
ритуал; р. болг. м. ритуал, бр.
рьtтуdл, п. rytuaJ:, ч. слц. слн. ritual,
вл. ritual, схв. ритуал; запозичення
-

з латинської мови; лат. rїtualis «Обря
довиЙ•> пов'язане з rїtus <<релігійний
обряд, ритуал; церемоніал богослужін
НЯ», ОЧеВИДНО, СПОріднеНИМ З гр. apl{}-

JlO{,; <<вага, значення; кількість, чис
ло». - СІС 2 733; ССРЛЯ 12, 1341; SJ:.

wyr. obcych 659-660; Holub-Lyer
421; РЧДБЕ 634; Walde-Hofm. ІІ 437;
Frisk І 139. -Див. ще арифметика. По2. ритм.

[рить] <<зад•> Нед, [рИтьми] <<назад•>,
[рИттю] <<ТС.•>; др. рить (рьtть)
<<копито?•>,

rzy_c <<Відхідниковий
отвір, зад, сідниця•>, [rzyc, rzec] <<ТС.•>,
Ч. fit' <<Зад, задніЙ nрохід>>, СЛЦ. rit', ВЛ.
гіс, нл. ris <<ТС.•>, болг. ріtтам «брика
ТИ•>,

м.

п.

ст.

рита

«ТС.•>,

схв.

рйт

рuтати ее <<брикатися•>, слн.

<<Зад•>,

rlt

<<Зад,

ч. слц. rif, вл. rif <<підводний камінь,
скалиста обмілина•>; запозичення з
німецької мови; н. Riff <<риф, скеляста
гряда•> споріднене з англ. reef <<ТС.•>,

дангл. гіЬЬ <<ребро•>, ісл.

свн. rippa <<ТС.•>. -

ла

зав'язок

для

зменшування

ref; -

запозичення з голландської або

англійської мови; гол. reef <<риф (вітри
ла)•>, англ. reef <<ТС.•> пов'язані з сангл.

rif, дангл. ribb <<ТС.•>. 733; Фасмер ІІІ 486; SJ:. wyr. obcych 631; РЧДБЕ 635; Кluge-Mitzka
590; КІеіn 1316.- Див. ще риф 1 •
riff

<<ребро•>, дісл.

СІС 2

рИфлі <<борозенки та виступи на
якій-небудь
поверхні•>,
рИфлення
<<ТС.•>; р. рИфли, бр. рьtфлі, болг.
рифелуване <<рифленнЯ•>; запози
чення з англійської мови; англ. riffle
<•жолобок, канавка•> пов'язане з rifle

<•робити різьбу, нарізку (у дулі рушни
ці); грабуватИ•>, сангл. riflen, дангл.
gerїflian <<робити жолобок•>, що похо
дять від фр. rifler <<дряпати, шкрябати,
стругати рубанком;
грабувати•>,
ст.
<<обшукувати,
грабувати•>,
очевидно,

запозиченого з франкської мови (пор.

КІеіn 1348,
Кluge-Mitzka 599.

рИтник, ристати.

риф 1 <<пасмо підводних або невисо

ких

надводних

Нед;

-
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скель•>,

[рИфа]

р. болг. риф, бр. рьtф, п.

«ТС.•>

rafa,

площі

вітрила•>, рИфити <<зменшувати площу
вітрила»; р. болг. риф, бр. рьtф, п.

nсл. ritь; споріднене з лит. rietas
<<стегно, свинячий окорок•>, далі з riesti
<<згинати, вигинати•>, вірм. eri <<згин,
суглоб; плече•>; далі пов'язується та

(Bruckner 478) з ристdти, ристь.
- Фасм(~р ІІІ 486; Machek ESJC 533;
Schuster-Sewc 1216-1217; Skok ІІІ
147; Fraenkel 731; Muhi.-Endz. ІІІ
549; Grunenthal ZfSIPh 13, 342; Loewenthal ZfSlPh 7, 406. - Пор. на

ribba,

Пор. риф 2 •
риф 2 <<ряд протягнутих крізь вітри

двн.

кож

двн.

Ili 486; Преобр. ІІ 205; РЧДБЕ 635; SJ:.
wyr. obcych 624; Matzenauer LF 16,
187; Кluge-Mitzka 600; Vries NEW
575; КІеіn 1316. - Див. ще ребро. -

сідницЯ>>, [nazrit] <<назад•>, с.-цсл. рнть.;

-

rif,

СІС 2 733; Фасмер

riffilon

ламати,

<<рвати•>, дісл. rїfa <<рвати,

розбивати•>).

1342;

- ССРЛЯ 12,
1351; Dauzat 633;

[рИхва] <<металеве кільце для скріп
лення•>, [рИфа] <<ТС. Нед; металевий об
руч на довбні до•>, [раф] <<Залізний
обід на колесі•> Нед, [ряф] <<ТС.•> Нед,
[райф] «обруч на спицях і дишлі•> О,
ст. рефа

(1552),

рифа

(1600); -

бр.

[рЗхва] <<Залізний обруч•>, [рахва] <<ТС.•>,
п. [rafa] <<обруч на колесі•>, [refa, rechwa, ryfa, rychwa, rywa] <<Тс.; наконеч
ник, троС•>, ч. слц. діал. rcif <<обід, ши
на, обруч•>; запозичення з німецької

рИхлий

риц

мови; нвн.

Reif(en)

<<обруч, обід, кіль

це•> (двн. свн. геіf, снн. гёр <<ТС.•>) спо
ріднене з гот. skauda-гaip «шнурок на
взутті»,

дісл.

геір

<•канат,

дангл. гар <<ТС., ремінець•>.

мотузка•>,

-

Шелудь

ко 44; Machek ESJC 505; Holub-Lyeг
408; Кluge-Mitzka 592; КІеіn 1356;
Feist 430.
рИхлий «пухкиЙ•>, [рuхлина] <•міс

це, де вода входить під землю•> Ч, рИх
лити <<розпушувати•>, рихл{ти <•става
ти пухким•>, рихлішати <<Тс.; ставати
крихкотілим•>, розрuхлий; р. рьtх
льtй, бр. рьtхльt, п. вл. нл. гychJ:y
«ШВИДКИЙ>>, Ч. гychJy, СЛЦ. Гусh\у <<ТС.>>;
- псл. гухІь, пов'язане з гusiti <•пору
шувати•>,

гusenis
<<СМіТТЯ,
руїни•>,
ІІІ 532;
РКелтов

гuх-;

<<дуже

-

споріднене

рихлий•>

з

лтс.

(сніг),

гСіsа

щебіНЬ>>, ДЇСЛ. ГUSt <<уЛаМКИ,
гол. гuІ <•рихлиЙ•>. Фасмер
Чернь1х ІІ 131; КЗСРЯ 397;
ФЗ 1 1876, 11-26; Bгuckneг

471; Machek ESJC 526-527; HolubKop. 320; Muhi.-Endz. ІІІ 488, 563;
Peгsson Веіtг. 287; Uhlenbeck 265;
Vгies NEW 596. - Див. ще рух.

[{!Ихло] <•скоро, недавно•> Бі, [рu
холь] <•ранній хліб» Нед; - запозичен

широко

вживаного

як

назва

волового

очка. - Булаховсьtшй Вибр. пр. ІІІ 211;
Кluge-Mitzka 588-589, 598; КІеіn
1348. - Див. ще регент, рихтувати.

[рИхтик] <•цілковито, точнісінько•>,
[рuхтино] <•саме, напевно•>; - п. [гy
chtyk] <•якраз, точно; напевно, правиль
НО•>, [гychtyg, гycht, гychtyczniej нс.11;

-

через

польське

посередництво

запо

зичено з німецької мови; н. гichtig <•пра
вильний, вірний, відповідниЙ•> пов'яза
не з гichten <•Направляти; готувати,
влаштовувати;

судити;

налагоджувати,

рихтувати•>. Шелудько 45; SW
787. -Див. ще регент, рихтуватц.
ПоR. рихтарик.

V
-

[рИхтиця] «слід коліс (особлИво на
замерзлій доfозі)•> Нед; - неясне.
·
[рихтіти «nалко бажати, пр~гну

-

ТИ» ЛексПол;

очевидно,

результат

контамінації основ прислівника [рuхло]
«скоро, швидко•> і дієслова х (о) ті ти
(див.).

рихтувати «Готувати, споряджатtІ;

(тех.) випрямляти, вирівнювати», рих
тувальний,
[рихтівнuй]
<•готовий»
Нед, рихтувdльник, ст.

ши

р.

(1609); -

нарихтовав

рихтовdть

(тех.)

ня з польської мови; п. гychJ:o «Скоро•>,

[гychlik] <<те, що рано дозріває•>, як і ч.

«Випрямляти, вирівнювати•>, бр. рьtхта
вdць «Готувати; споряджати; рихтува

гусhІу <•швидкий, скорий•>, гychlik <•ран

ти,

ній сорт салату; [ранній хліб].>, вл. нл.

гychJ:y <•швидкий, скорий», слц. гусhІу
<<ТС.•>, пов'язане з гuch, спорідненим з

укр. рух, рuхлий (див.).

[рИхта]

<•податок;

Г,

Нед; неясне; можливо, пов'язане з
нім. Recht <•право, закон•>.

[рихтарик]

(орн.)

Tгoglodytes tгoglodytes

вирівнювати•>,

«Волове

L.•>

Куз;

очко,

-

по

в'язане з п. заст. [гусhtаг] «ВіЙТ», [гy
chtaгz] <•суддя11, що, як і ч. гychtar
«сільський староста•>, слц. гісhtаг <•ТС.•>,
вл. гусhtаг «суддя•>, походить від н.
Rlchteг <•суддя•>, пов'язаного з гichten
«направляти; судити11, Recht «Право11,

п.

гychtowac

<•при

стосовувати, керувати; випрямляти, ви

простовувати•>, ч. [гychtovati] «Вирівню
вати; керувати•>, схв. рuхтати <<упо
рядковувати,

прибуток11

·

зичення

з

«направляти,

судити;
ти,

припасовувати•>;

німецької

мови;

готувати,

регулювати,

налагоджувати,

-

н.

запо

гichten

влаштовувати;

керувати;

вивіря

рихтуваТИ»,

двн.

свн. гihten «ТС.•> пов'язане з гecht <<Пра
вий, правильний, прямий11, двн. днн.

гёht <•ТС.>>, спорідненим з гот. гa{hts,
дісл. гёttг «ТС.•>, лат. гёctus <•прямий,
правильниЙ•>, геgо <•керую, направляю•>,
гр. 6рєхт6<,; <•спрямований уперед•>, 6рБ

спорідненими з дісл. гёttг <<право, суд•>,

- Шелудько 45; Кlu
ge-Mitzka 588, 598-599. - Див. ще

лат.

регент.- Пор. рИхтик.

геgо

<•керую•>;

назва

могла

виник

нути на грунті синонімічного стосунку

до первісного значення слова королик,

уw <•простягаю».

[риц] <<зад1> Нед;

-

запозичення з

польської або словацької мови; п. [гzус]
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рИцар

рі бати

«Відхідниковий

отвір,

зад,

сідниця•>,

слц. [гіс] <<ТС.•> безпо
середньо відповідають укр. [рить]. -

[rzyc,

rzec],

Німчук 345. - Див. ще рить.
рИцар, лИцар, рИцарство, лИцар

ство, [лицdрія], заст. лицеретво Бі,
[лицаркуватий, лицарювdтий Ж], заст.
рицарювати,

лицарювdти,

цар-ь (1388); -

ст.

рьt

р. рьщарь, бр. рьщар,

п. rycerz, ст. licerz, ч. rytir, слц. rytier,
вл. rycer, нл. rysef, болг. м. рИцар,

схв.

рuтер;

запозичено через

-

по

середництво польської і далі, можливо,

старочеської мови

(ч.

rytier) із серед
ritter <<Верш
ник, рицар» пов 'язане з rїten (нвн. reiten) <<Їздити верхи,>. - Шелудько 37;
Richhardt 96; Фасмер ІІІ 532; Преобр.
li 232; Brilckner 470-471; Кleczkowski
JP 26, 79; Machek ESJC 528; HolubLyer 427; Младенов 562; Mikl. EW 286.
- Див. ще рейтар.
рицИна (бот.) <<Ricinus L.; касторо
ва олія•>; р. рицИна, рицИн, рицИ
нус, бр. рьщь'tна, п. rycyna, ч. ricin,
слц. ricinus, вл. ricinus, болг. рицИн, м.
рицинус, схв. ріtцинус, слн. ricinus; ньоверхньонімецької;

запозичення

ricinus

з

ст.

свн.

латинської

мови;

лат.

<<рицина, шовковиця», можливо,

ricinus <<Воша, кліщ•>. ССРЛЯ 12, 1346; Kopaliriski 855; Holub-Lyer 420; Machek Jm. rostl. 139;
РЧДБЕ 635; Walde-Hofm. 11 433;
КІеіn 1346.
тотожне

з

[ричайник (вузьколистий)] (бот.)

<<берула,

Berula

angustifolia

Koch.>>

результат видазміни форми
*ручайник, похідної від ручай; назва

Mak; -

зумовлена

тим,

що

ця

рослина

росте

в

річках і озерах; пор. ч. potocnik <<беру
ла•>, пов'язане з potok <<ручаЙ•>. Machek Jm. rostl. 159. -Див. ще ручай.
ричати - див. рикати.

[ришлЯк] <<Невеликі роги молодої
худоби>> (як матеріал для гребенів); очевидно, пов'язане з [рішюік] «одно
річна худоба». - Див. ще рік.
риштак «Водостічна труба; метале
вий жолоб конвеєра, який застосову

ється
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у гірничій справі•>,

[рuншт6к]

<<риштак•> Куз, [рИштик] <<бурчак, рів
чак з протічною водоЮ•> ЛЧерк, [риш
т{к] <<риштак, невеликий струмок•>
Нед, [риштак] <<ТС.>> Нед, [ріштdк]
<<Канавка

для

риншток-ь

стікання

(XVII

ст.);

води•>

Па,

ст.

р. рештdк

-

<<риштаК>>,

бр. рьtшт6к, п. rynsztok
[rysztok, rystok] <<ТС.>>; - через

<<СТіК>>,

російське і польське посередництво за
позичено з німецької мови; н. Riпn
stock <<жолоб, канава, водостік; риш
так•> утворено з основ іменників Rinn
<<Жолоб, канава, водостік•> і Stock щі
стрижень,
шток•>.
45; ССРЛЯ 12, 1301; Brilckner 472; SW V 795. -Див. ще рИнва,
пок,

жердина;

Шелудько
шток.

риштувати <<ставити риштовання;
готувати, збирати, споряджати•>, риш
товання <<риштовка, кросна, бильця,
перила,

за

допомогою

яких

розширю

ється віз>> ЛЧерк, ришт6вка, [ришту
вdльник] <<ТОЙ, що робить риштовку•>
Куз, риштування, риштунок <<Споря

дження>>, [рушт6вання] <<риштуван
НЯ>>, [рушт!}нок] <<спорядженнЯ•>, ст.
рьtнштунки (1582); бр. рьtшта
вdнне

<<риштування•>,

<<СпорядженнЯ•>,

<<Спорядження,

tunek)

запозичення

rilsten

п.

з

рьtштунак

rynsztunek

(rysz-

екіпіровка,>;

німецької

мови;

нвн.

«Споряджати, озброювати; влаш

rilsten <<ВЖИ
вати заходів; робити риштування; під

товувати підмостки>>, свн.
готовляти;

прикрашатися,

ГUSten, ДВН.

одягатися•>,

(h)rusten <<ТС.>>, споріднене

з дангл. hrystaп «покривати, прикраша

ТИ>>, hyrstan, hrёodan <<ТС.>>. Ше
лудько 45; SW V 795; Кluge-Mitzka

616; Vries NEW 598.

[рищонка] «погана мітла•> Нед;

-

неясне.

рияки (тільки мн.) «гальма•> ВеЛ;
пов'язане з рuти;
тим,

що

причеплене

риє землю.
ріба

-

-

-

-

назва зумовлена
до

колеса

гальмо

Див. ще рИти 1 •

див. горобИна.

lрібати] <<СКоблити, скребти>> Нед,
[ріпати] <<ТС.•> Нед; - очевидно, запози
чення

із

середньоверхньонімецької мо-

рі бачка

ріг

ви; свн. riben <<терти•> (двн. rlban
ban, снн. wrlven, нвн. reiben

< *wrl«ТС.•>)

споріднене з нн. wribbeln <<крутити, по
вертати•>, можливо, також з гр. ріЦJ
<<плетіння з молодих гілок, плетена ма

та, загорожа•>. Frisk ІІ 658-660.

Кluge-Mitzka

591;

нювати, порівнЯльний, п6рівно СУМ,

Нед, порівну, [п6ровно] <<ПрЯМО>> ВеУг,
порівнЯння, порівнЯти,
[п6ровень]
<<нарівні•> Нед, урівень, урівні, [упоро

вень] <<Врівень•>; -

р. р6вньtй, бр. р6!}

ньt, др. pOвbHbltl, П. ГOwny, Ч. СЛЦ. ГOV
вл. runy, нл. rowny, болг. равен, м.

ny,

[рібачка] <<Вид сукні•> Нед; - оче
видно, пов'язане з рябИй, [рібИй]; -

рамен, [равен], схв. раван, слн. raven,

назва могла бути зумовлена забарвлен

-

ням тканини. -Див. ще рябИй.

ній, дійсний, вірний, певниЙ•>, ірл. гое
<<ріВНе ПОЛе>>, ГОЇ <<ТС.>>, даНГЛ. ДВН. ГUm
«простір•>, англ. room <<Місце, простір;
приміщення•>, нвн. Raum <<простір•>, лат.
rus, ruris <<Село, поле, нива•>, ав. гаvаh
<<вільний простір>>, Гavascarat- <<Те, ЩО
рухається вільно•>; іє. *reu- <<широкий,
просторий, в~критий; явний, пристра~
ниЙ•>; припущення про походження з

рів, рівчак, ровець, [руваць] <<ро
вець•> Корз, [ровчак] <<рівчак•>, [рівцюва
тий] <<З надрізами•> Нед, [рівчакуватий]
<<жолобчастиЙ•> Куз, [еівчастий] <<ТС.•>,
[6рів] <<рів» Ж, [ор6вj <<ТС.•> О; р.
болг. м. ров, бр. ро!}, др. ров-ь, р-ьв-ь
<<Канава, рів; безодня; пеКЛО>>, П. ГОW, Ч.
слц.

rov

<<могила•>, вл. нл.

р6в <<рів,
ров."Ь; -

row

<<ТС.•>, схв.

ОКОП», СЛН. ГОV <<ТС.>>, СТСЛ.
псл. rovь, пов'язане чергу

ванням звуків з ryti (*rпti) <<РИТИ•>; пор.
Гр. OUpO<,; <<Канава, ріВ>> ( < *orvos). Фасмер-Трубачев lii 488; КЗСРЯ 391;
Ць1ганенко 407;
Варбот Зтимология
1965, 133; Преобр. ІІ 206; Brilckner 464j

Witkowski RSI 22, 122; Machek ESJC
520; Младенов 562. - Див. ще рИти 1 •
рівний, [рівен] <<рівниЙ•>, рівнИн
ний, [J?івнИстий] <<ПрямиЙ•> Нед, [ро
весний] <<Однаковий за ВіКОМ>> Нед, рі
вень, [рівнанє] <<рівнянНЯ>> Нед, рівнИ

на, рівнИнник, рівнИця <<Груба слабо
скручена нитка, з якої виготовляють
пряжу•>, рівнЯ, р{внЯва СУМ, Нед,

рівнЯльник, еівнЯння, [равен] <<ріВНЯ>>
ВеЛ, [J?овеньj «Пара, рівний; рівнина»,
[р6вінь] <<рівнина•>, [ровюік] «Прямий
ліс•> Гриц, [рівнатиj <<рівняти» Нед,
рівнішати, р_івнЯти, вр{вень, врівні,

дорівнювати[ся] Я, дорівнюючий «рів
НИЙ•>, зрівнЯлівка, [зарівний] «рівний,
однаковий, подібний; рівномірний, роз

мірний» Нед, [зар{внаj «порівну, рівно;

ОДНаКОВО>>, зар{вно «ТС.>>, нар{вн{ «урі

вень; поряд; урівні•> СУМ, Ж, [наро
вень] <<паралельно•> Ж, [нер{вень] «Не
рівний,

неоднаковИЙ•>,

нер{внЯ

СУМ,

Ж, незр{вняний, незрівнЯнний, [не
спор{внаний] <<незрівняний•> Ж, обр{в-

стсл. рАв.ь.н"Ь;

-

споріднене

псл. *огvьnь

з прус.

arwis

( < *orvo-);
<<справж

ав.

ravan <<рівне місце•> (Pisani Atti del
Congr. Intern. de Linguisti 376, За
лизняк ВСЯ VI 40) недостатньо об
грунтоване. Фасмер ІІІ 489; Чернь1х
ІІ 117-118; КЗСРЯ 391; Преобр. ІІ
171; Потебня К ист. зв. 129; Brйckner
464; Machek I:SJC 520; Holub-Lyer
424; Schuster-Sewc 1253-1254; Мла
денов 541; Skok ІІІ 113-114; Meillet
RSL 20/1, 90; MSL 12, 223; Trautmann 14; Топоров 111-112; Зтимоло
гия 1979, 150; Mikkola Balt. u. Slav.
33; Walde-Hofm. ІІ 454; Кluge-Mitz
ka 587; КІеіn 1356; Beke ZfSIPh 16,
324; Тогр 353; Uhlenbeck 110. - Пор.
ІІІ

ровесник, рум 2 •
[рівнушка (звичайна)] (бот.) <<ар
мерія,

Armeria vulgaris Wild.>> Mak; -

пов'язане

з рівний;

назва зумовлена,

очевидно, тим, що ця рослина має пря

мі високі безлисті стебла, на верхівках

яких містяться голівки з квітками. Див. ще рівний.
ріг, ріжок <•Віл з тонкими і прями
ми рогами; плід ріжкового дерева; зона

(хвороба злакових культур); [паросток
від коренів очерету]», [рогавИця] (зо
ол.) <•рогата гадюка, Vipera cerastis»
Нед, [рогай] (ент.) «жук рогач-олень,
Lycanus cervus L.» ВеНЗн, [рогакИ]
«Відходи

гречки,

плюскле

зерно•>

Л,
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ріг

рід

рогалик, рогаль <<річ з гострими края

ми; [віл з великими рогами; товсте
ребро (жилка) листка]•>, [роган] <<Вій
ськовий ріЖОК>> Недr [рогань] <<ВіЛ з ве
ликими рогами•>, рогарь] <<Ялина у

шкіри тварини коло рогів•>, [зарог] чміс
це за рогом•> Я, [зароганити] <<схоnити
за роги•> Я, [нар{же] <<кут, ріГ•> Ж,
наріжнИк <<кут даху, кут будівлі; [ку

формі розсохи, на яку кладуть для про

това кроква; окутий листовим залізом
ріг скрині; одна з палиць у пристрої

сушування сіно•> ВеЛ, рогатИзна «Ве

для

лика fогата худоба•>, рогатина, [рога
тина

<<рогата худоба•> ВеЗа, рогатка

«пристосування

дорозі;

для

знаряддя

затримки

для

руху

метання;

на

[вид

плахти, інакше <<рогата плахта•> ]», ро
гач

<<ЗНарЯДДЯ

ДЛЯ

ВИЙМаННЯ

З

печі

барана

Доп.

горшків; жук Lycanus ceгvus L.; [віл з
великими

рогами;

назва

УжДУ 4]•>, рогачИлно <<ручка рогача»,
рогачка

<<рогатка;

дерев'яний

наший

ник для худоби; (ент.) щиnавка; [рога
та вівця; двозуба кирка, двозубі вила;

вид шапки Пі]», [рогета] <<корова•> О,
[рогИ] <<клуня О; виведені пруги на
вуглах хати

ЛЧерк•>, рогівка

<<рогова

оболонка•>, [рогівнЯ] <<мундштук на ро
гах волинки•> Нед, [рогова] <<Крайня

ополонка на льоду Берл, Мо; податок з

рогатої худоби Пі•>, [Rоговє] <<податок з
рогатої худоби•> Пі, [рогова] <<ТС.•> Пі,
[рогове] <<плата за випас рогатої худо
би•>, [роговець] <<вид кварцу•> Нед, ро
говИк <<ТС.•>, роговИна, роговИця <<ро
гова оболонка~. роговка «ВИд плахти,

рогата плахта•>, lроговнИк] <<Оброблю
вач рогу•> Нед, [роговнЯ] <<ріжок на
кінці

трубки

<<предмет

з

коло

волинки»,

розгалуженням

у

рогуля
вигляді

рогів; [скривлена колода, скривлений
ціпок;

корова

О;

назва

вівці

Доп.

УжДУ 4]•>, [раг!}льки] <<примітивний
ткацький верстат•> Л, [рожана] (клич
ка корови з розкішними рогами) Ме,
[рожк!}ля] <<ТС.•> ВеНЗн, [ріжкатий]
<<кутастиЙ•>, [рожко] <<Віл з гарними ро
гами•>

ВеНЗн,

ріжнатий

(у

виразі

ріжнаті сани «ГрИНДЖОЛИ>>), рОЖНа
тий <<ТС.», рогатий, [роговатий] <<ро
гатий, рогоподібниЙ•> Нед, роговИй, ро

гов{ти, безрога <<СВИНЯ•>, безрогий, [вИ
ріжок] <<гостра частина предмета; край
селища•>, відр{г, [заріг] <<закуток•> Ж,
[зароже] «ТС.•> Ж, [зар{жок] <<шматок
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перенесення

сіна]•>,

[наріжник]

<<один із снопів, які вкладаються на ро

зі солом'яного даху; кроква фронтону•>

Ж, [наріжниця] <<ТС.>> тж, [наріжниці]
<<зубчате ребро солом'яного даху над ро

гом хати•> Ме, [нарожнЯк] <<ТС.•> Ж,
[нарожень] <<копил (у санях)•> Ж, на

р{жний <<кутовий; розташований на ро

зі;

надзвичайно

важливиЙ•>,

[нарож

ний] <<кутовий, розташований на fозі•>

Ж, орогов{лий, ороговіння, [паріг <<зу
бець, відгалуження на оленячих рогах;

жук рогаЧ•> Нед, [паріжниця] <<Жерди
на в даху оборогу•> Нед, [парогач]
<<олень•>, [парогатіj <<олені•> Нед, [па
рогатий] <<З оленячими рогами•>, [урі
же] <<риска по краю•> тж; р. бр.
болг. М. рог, др. рог'Ь, П. СЛН. ГОg, Ч.
слц. гоh, вл. гоh, нл. гоg, схв. рог,
стсл.

pon.; -

псл. гоgь;

-

споріднене

З ЛИТ. гagas «ріГ>>, гaguva <<балка, виба
ЛОК», лтс. гags <<ріГ•>, прус. гagis <<ТС.•>;
і є. *гogo-s чріг•>; припускається також

(КЗСРЯ 391; Преобр. ІІ 206; Младенов
562) спорідненість з нвн. гagen <<Стир
чати•>, свн. гegen <<ТС.», дісл. га <<жерди

на•>; пов'язування (Вгіlсkпег 461; Machek ESJC 515) з нвн. Ногn <<ріГ•>, лат.
corпu <<ТС.» недостатньо обгрунтоване.
Фасмер ІІІ 489; Чернь1х ІІ 118; Пре
обр. ІІ 206; Bгil~kneг 461; Holub-Kop.

-

Schusteг-Sewc
1231; Георгиев
Бьлг. етим. и оном. 96; Младенов 562;
Skok ІІІ 153-155; Tгautmann 235;
Buga RR І 479; Fгaenkel 684; LP З 131;
Kaгulis ІІ 99; Milhi.-Endz. ІІІ 465;
Specht 85; Иллич-Свить1ч Зтимология

313;

1965, 361.
рід, ріднЯ, (ріднЯк] <<рОДИЧ•>, [рі
ження] <<СПерма•>, (рода] <<Природа>>
Нед, родак <<родич•>, [роджай] <<рід; по
рода•> О, роди, [родИво] <<пологи; час
тування,

яке

батько

новонародженого

несе тестю; родовід•> Г, Нед, родИмець

рід

рід

<<припадок у дітей та вагітних жінок;

[земляк, співгромадянин Нед]•>, родИл
ка <<ПОЛОГОВИЙ будИНОК>>, (родИля] <<ПО
родіЛЛЯ>> Нед, родИмка СУМ, Нед, ро
дИмчик <<приступ хвороби у дітей та
вагітних жінок•>, родИна <<сім'я; рідня;

[батьківщина Нед]•>, родИни <<Пологи;
свято з нагоди народженнЯ•>, [родИня]
<<Сім'я, ріднЯ•>, [родИтелі] <<батьки•>, ро
дИтель <<батько•>, родич <<родак; [бать
ко]•>, родичання <<родинні, близькі сто
сунки•>, родичівство <<ТС.>>, [родиш]
<<земляк»
родільня

Нед, роділля <<породілля•>,
<<родильна кімната, палата•>,

lроднИк] <<джерело•> Нед, [роднЯ] <<ро
дина; батьківщина•> Нед, [родове] <<ПО
дар:{НКИ кумів для дитини•> ВеЛ, [родо
вИк] <<джерело в лісі Ч; земляк, голова

родини Нед», родовище, [родЮчина]
«дикі плодові дерева•>, lродЮчка] <<ро
дючість•> Пі, [рожай] <<урожай; рід; по
рода; спорідненість Б і•>, [рожденець]
<<уродженець•>, [рожденникj <<батько•>,
[рождениця] <<мати; породілля•>, [рож
денка] <<уродженка•>, [рожениця] <<По
роділля•> Нед, рідний, родИльний, [ро
дИмий] <<уроджений; свій; рідниЙ•>, [род
лИвий] «родючий, урожайниЙ·> Нед,
[радний] <<плідний•> Нед, родовИтий
«родовий, потомствений; lродючий]•>,
родЮчий, [родЮщий] «родючиЙ•>, ро
жаі'стий <<родючий, багатоплідниЙ•>,
[рождений] <<природжениЙ•>, ріднИти,
родатися, родИти, [рожати] <<Наро
джувати•>, [безрідник] <<безрідна люди
на», [безр6да] «ТС.•>, врода, вродлИ
вець, вродлИвиця, вродлИвість, вродИ

ни, [вродність]
<•урожайність•> Ж,
вродлИвий, вроджений, [вродовИтий]
«Плодючий;

вИрід

вродливиЙ•>

<<ВИрОДОК>>,

Ж,

(вирода]

вродИти,

<<ВИродок;

зразок; порода, плем'я» Ж, вИроджен

ня, вИродок, [вИрідний] <•звироднілиЙ•>,
вИродитися,

виродЖJJватися,

відро

дження, [відродиниj
<<Відродження»
Куз, [відродокj <<виродок•> Ж, відр_одИ
тися, відроджуватися, дорідний, [зро
жай] <<урожаЙ>>, (зр{дно] «урожаЙНО>>,
[зрада] <<зроду•>, зроду, [зарід] <<заро
док•>, [зарідок, зародень Она, зарод-

ник Ж] <<ТС.>>, зародок,

[зарідливий]

<<урожайний•>, [заfодний] <<зародковий•>

Ж, [зарожедний <<урожайниЙ•>, зви
родніти, [нарід], народ, народженець
<<новонароджениЙ•>, народжений <<ТС.>>,

нарадженик <<іменинник•>, [нерод] <<не
врожай•>, [нерада] «бездітна жінка•>,
[невр6д] «НеврожаЙ•>, [неврода] <<Те.;
невродливість•> Ж, неврожай, недорід

«неврожай; [недоносок]», [недор6док]
<<Недоносок, аборТ» Ж, [недородити]
<<скинути плід•> Ж, [непорода] <<Невро

жаЙ•> Ж, [неур6жай] <<ТС.>> Ж, [обнаро
довИти] Ж, обнародувати, перерід
<<насіння,

яке

втратило чистоту

свого

сорту•>, [перерідок] <<виродок•> Куз, пе
реродженець, перерожденець, переро

дИтися, підродИна, [порід] <<роди•>, по
ріддя <<рід, порода, покоління; [пологи]
Чаб•>, [порідня] <<рід•>, порода, поро
джениця «мати•>, [порожденниця] <<ТС.>>,
породження, породілля, порідний, по
родИнний,
породний,

пор6дистий,
породичати,

родИтель,

прар6дич,

породільний,
прарід, пра

природа,

при

родник, [природки] <•наріст на картоп
лі» ВеБ, природжений, [природистий]
«фізично розвинениЙ•> Кур, природний,
природнИчий, принародно, споріднен
ня, спородження, споріднений, споро
джений «породжениЙ•>, споріднювати,

спородИти,
<•виродок,

[урод]

ідіоТ»

<<врожаЙ•>,

Нед,

урода

[урод]

<<Врода•>,

[уродай] «красунь•>, [уроджай]

«уро

жаЙ•>, уродженець, уродження <<Наро

дження•>, уродини, уродлИвець, [урод
ник] <<Красунь•>, [урожа] <<ВрожаЙ•>,
урожай, [урожденець] «уродженець•>,
lур6ж' я] <<ВрожаЙ>>, уродлИвий <<Врод
ливий; [здібний]»; р. бр. болг. м.
род, др. род-ь <<рід; плем'я, народ;
батьківщина; одноплемінник, земляк;
урожаЙ; ДОЛЯ>>, П. ВЛ. СЛН. ГОd, Ч. СЛЦ.

нл. rod, схв. род <<рід; урожаЙ•>, стсл.
род"Ь <<рід, покоління•>; псл. rodь

( < *огdь), можливо, пов'язане з rosti,
rasti ( < *ord-tei) <<рости•>; - споріднене
З ЛИТ. rasme <<урожаЙ>>, ЛТС. rads <<рО
ДИЧ;

рід•>,

rasma

<<процвітання,

родю

чість, урожаЙ>>, raza ( < *radia) <<багатий
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рідкИй
урожай;

ріжкИ
численна

родина•>,

можливо,

таКОЖ З дінд. vradhant- <<ВИСХіДНИЙ>>,
vardhati (vardhatё, vrdhati) оросте, мно
житься,
набираЄТЬСЯ
СИЛ>>,
vardhaQ
<<СПрИЯННЯ>>, vrddhab <<ТОЙ, ЩО ВИріс,
великий, стариЙ•>, ав. vdrd8aiti <<росте•>,
var8aitё <<ТС.•>, гр. 6р{}6<,; (f3op{}6<,;) <<пря
мий, правильний, істинниЙ•>, алб. rit
<<росту, збільшую•> або з свн. art <<Похо
дження, рід•>, нвн. Art <<ВИд, спосіб•>,

вірм.

ordi <<СИН•>, дінд. radhnбti <<Вико
хет. bardu- «правнук~.
дісл. orotugr <<Крутий, піднятиЙ•>, ірл.
ard <<високий, великий•>, лат. arduus
нує,

робить~.

«крутий, високий~. агЬог «дерево~. тох.
А orto <<Вгору•>; зв'язок з лит. resnas
<<СИЛЬНИЙ, МіЦНИЙ>>, ЛТС. Г~SПS <<ТОВСТИЙ,

огрядниЙ•>

(Persson Beitr. 274) викли
кає сумнів. Трубачев Терм. родства
151-153; Фасмер-Трубачев ІІІ 491;
Черньrх ІІ 118-119; Преобр. ІІ 208209; Brilckner 460; KZ 45/2, 108;
AfSlPh 40, 12-14; Otr~bski LP 2,
272-274; Machek ESJC 514-515; Holub7Kop. 313; Ondrus JC 9, 150; Schuster-Sewc 1230; Младенов 562; Skok ІІІ
151-153; Иванов Зтимология 1979,
135-136; Trautmann 234; Karulis ІІ
97 -98; Зндзелин СБЗ 195; Milhl.Endz. ІІІ 479; Buga RR І 479; WaldeHofm. І 64; Кluge-Mitzka 32; Boisacq
711; Meringer IF 17/1-2, 123-124;
Pedersen KZ 39(19)/3, 360; Uhlenbeck
34; Pokorny 339. - Пор. раній, рос
р{дкісний,

рідкуватий,

[ріднuстий] <<рідкий; сипкиЙ•> О, р{д
ший, [рідеча] <<рідке збіжжя у полі•>
О, рідина, р{дкість, [,оіднЯк] <<рідкий
ліс•> Ч, рідота, [рідуха] <<негусто посі

яна гречка•> Нед, [рідuти] •розріджу
вати•> Куз, рід{ти, рід{шати, [рідн{

ти] <<рідіти•> Нед, [р{днути, рідч{ша
ти] <<ТС.>> тж, [р{дчати] <<рідшати•>, рід
шати, зрідка,

обр{дкуватий,

обр{д

ний СУМ, Ж, [обр{дчастий] <<обрід
куватиЙ•>, [обрідuти] <<розрідити•>, [об
рідка] <<Зрідка•> ВеУг, [обрідь] «ТС.•>
Она, порідкий <<рідкуватиЙ•>, порідку,

[прорідкуватий]
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ріджувач,

<<рідкуватиЙ•>,

про-

[ур{дь]

<<Зрідка;

негусто•>

Шейк; - р. редкий, бр. рЗдкі, др. рt
д-ькьtй, п. rzadki, ч. ridky, слц. riedky,
вл. нл. redki, полаб. rjodke, болг. рЯ
д-ьк, м. редок, схв. редак, реткй, слн.
redek, стсл. р'kд"Ьк"Ь; - псл. геdьkь

*redь); споріднене з лит. retas
<<рідКИЙ, рідКіСНИЙ>>, retis <<СИТО, реше

(<

ТО>>, лтс. rёds, rens <<рідкиЙ•>, лат. гёtе
'
<<Мережа, невід•>, rarus <<рідкиЙ•>; іє.
)

похідне від

*re-dh-,

*er(d)-

<<Нещільний,

рідкий;

розходитися•>. Фасмер ІІІ
458-459; Черньrх ІІ 106; КЗСРЯ 387;
Преобр. ІІ 233; Brilckn~r 473-474; KZ

46, 234; Machek ESJC 532; HolubKop. 323; Schuster-Sewc 1213-1214;
Skok ІІІ 140-141; Trautmann 12;
Milhl.-Endz. ІІІ 518, 520; Karulis ІІ
116; Fraenkel 723-724; Mikkola Balt.
u. Slav. 44; Fick ВБ 2, 211; Torbiбrns
son 504; Uhlenbeck 288; Persson Beitr.
278, 638; Walde-Hofm. ІІ 418, 431;
Pokorny 330. - Пор. раритет.
[ріжа 1 ]

<<галявина,

клином у ліс•>;

-

що

врізається

не зовсім ясне; може

бути пов'язане з різати (пор. тлума
чення) або з рідкИй (через значення

<<розріджений ліс•>, пор. р. [режа] <<най

рідша

рибальська

сітка,

рідка

ткани

на•>, [режка] <<Легенький палісадник•>,
[реженье] <<порідіння•>).
[ріжа 2 ] (ент.) <<гусениця ведмедиці
геби,

тИ, Юрод.

рідкИй,

рідь <<Місце, де дерева або кущі рос
туть дуже рідко•>, проріджувати, роз

Arctia hebe L.•>; -

неясне; мож

ливо, пов'язане з р{зати.

[ріжа 3 ]

(бот.) оряска, Lemna L.•>
- неясне; можливо, пов'язане з
ч. ст. krez <<ТС.•>, ч. [krez] <<брудне шумо
виння на воді•>, [krist] <<ТС.•>.
ріжджа - див. ріща.
[ріжджак] (орн.) <<Кропивник, Troglodytes parvulus Koch.•> ВеЛ, [різжак]
<<ТС.•> Шарл; - пов'язане з р{ща ([р{ж
Нед;

джа]); назва зумовлена тим, що птахи
цього

виду живуть

переважно

в

купах

ломаччя, сушняку, хмизу, бурелому.
Див. ще ріща.

ріжкИ
хвороба

(бот.)

хлібних

<<Грибок
злаків,

-

клавіцепс,

Claviceps pur-

ріжковець

різати

purea Tul.>> (Sclerotium clavus), [ржИця
Чаб, рожок Mak, рожки Нед] <<ТС.>>; -

чина ВеУг] <<ТС.>>; р. резсік <<різак;
[різак водяний· наяда]>>, бр. rазdк <<рі
зак водяниЙ>>, tрззнік, парзз <<ТС.>>; -

р6гче, рогdлка;

пов'язане з різати; назви зумовлені
тим, що листки цих рослин мають зуб

р. рожкИ, бр. ражкі, болг. (м6раво)
від

ріг;

назва

похідне утворення

-

зумовлена

тим,

що

в

утворюється паразитичний гриб, який
стирчить у колосі, як ріжок. УРЕ
12, 263. - Див. ще ріг.

часті краї; пор. р. телорез «різак водя
ниЙ>>, бр. целарЗз <<Осока>>. Ней
штадт 84; Федченко-Флеров 688. Див. ще різати.

во, солодкі ріжки, Ceratonia siliqua L.>>

ка] <<вид канчука,> ЛЧерк, [р{ззЯ

уражених злаках рослин замість зерен

[ріжковець] (бот.) <<ріжкове дере

Mak, [рогівнИк, рожковець] <<ТС.>> Нед,
[рогівнИстий] <<ріжковиЙ>> Нед; р.
рожкИ (мн.), бр. ражк6вае дрЗва <<ріж
кове дерево>>, п. rozkowiec, rozki, ч. rohovnik, болг. р6жков, схв. рогач, рош
чиh, СЛН. rozfcevec <<ТС.»; ПОХідне ут
ВОреННЯ від ріг; назва зумовлена тим,

що

плід цієї рослини

(стручок)

має

форму ріжка; вважається калькою гр.

хєратюv <<ріжок (плід), малий ріг>>, по
хідного від хЄрщ; <<ріГ>>. Німчук 260.
-Див. ще fіг.
[ріжник (бот.) <<кушир занурений,
Ceratophyllum demersum L.>> Mak, [раж
ник] <<ТС.» Mak; похідне утворення
від

ріг;

назва

зумовлена

тим,

що

форма листя або колоскавидні суцвіття
цієї рослини нагадують роги. Ней
штадт 246-247. -Див. ще ріг.

[ріжноракий] <<різномані:,ниЙ>> Нед;

[різан] <<різка, лозина>> Бі, [fізdн
<<Гіл

ки, відрубані під час зрізування або
підчищання дерев>> Г, Л, [риедзє, риез

зє, руоззє] чтс.>> Л; -

результат кон

тамінації основ іменника р{зка і семан
тично зближеного з ним дієслова різа

ти (див.).

[різанець] (бот.) <<цибуля скорода,
Allium schoenoprasum L.>> Mak, [різан
ка Mak, зр{зованець Ж, приріз Mak]
<<ТС.>>; утворено від р{зати; назви
зумовлені тим, що головка цієї цибули
ни складається з кількох пучків, ніби
розрізана на частини. Див. ще рі
зати.

різати,

різникувати

<<бути

різни

ком•>, [різнИчити] <<ТС.>>, різьбИти <<ВИ

різува~И>>, [різьбуват.и] <<ТС.>> .нед:~ [рИ

за] <<рІза, земельна дІлянка рІЗНО! пло

щі; розрив Нед>>, [рtезь] <<земельна ді
лянка>> Л, різа <<ТС.>>, [рИзка] <<полови

п.

на загону, виділена у володіння іншій

ГОZПОГаkі <<різноріДНИЙ, ріЗНОМаНіТНИЙ>>

особі; (зменш.) ділянка сінокосу, відве

Є ПОХіДНИМ Від rozny <<ріЗНИЙ>>, утворе
НИМ, як і wieloraki <<різноманітниЙ>>, за
допомогою суфікса -orak-, що виник,

дена для косіння окремій особі ЛЖин,

-

запозичення

очевидно,

суфікса

з

польсько!

в результаті

мови;

приєднання до

-ak- кінцевої частини кореня

czwor- ( < *cьtvor-, пов'язаного з cьtyri
«Чотири>>) у формі czworaki «Чотирьох
гатунків». -Див. ще різний, чотИри.
ріжуха - див. режуха.

різак (бот.) <<Falcaria Bernh.>>, водя
нИй різак <<Stratiotes L.», [різачка] <<рі
заК>>, [різушка] «ТС.>> Mak, tрСзка] <<ная
да, Najas L.>>, різуха <<ТС.; [осока, Сагех
L. Нед, Mak],>, [різ6ха] <<осока» ВеНЗн,
[різоватець] <<Осока гостра, Сагех acuta
L.», [різоватиця Mak, ВеНЗн, різій
Mak, різійка Mak, різуля ВеНЗн, різ-

[рtезка] <<Великий шматок хліба, сала
та ін.» Л, [різ] <<різкістЬ>> ВеЛ, [різав
ка] «різь у шлунку; кривавий поноС>>,
[різак] <<різець, сікач, великий ніж;
серпаподібна коса для косіння очерету;
пристрій для різання січки, для обрізу
вання снопиків О; кирпич з гною для
палива; різачка, різь у шлунку; крива
вий понос>>, р{залка <<пристрій для рі

зання>>, р{зальн.ик, [р{зан.ець] <<євнух>>,
[різан.Ик] <<дроворуб>> О, різанИна, [р{
зан.ка] «зрізок, половина бочки; лок
шина; тепла вовняна хустка•> Л, [р{за
нці] <<Локшина>> ВеУг, [різdрня] <<бой
ня, різниця>>, J?ізdчка <<різь у шлунку;

поноС>>, [р{зень] <<Скиба, відрізаний шма-
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різати

різець

ток•> Нед, різец.ь <<ріжучий інструмент;

передній зуб•>, [різка] <<Січка (солома);
міра землі 2,5 морга; ділянка землі
приблизно 1,5 гектара Мо; вид гри; гіл
ка, яку зрізають для щеплення дз•>,

різкість, різнИк, [різник] <<Скибка, від
різаний шматок•> ВеУг, [різниківна]
<<дочка

м'ясника•>,

різнИця

<<бойня;

[м'ясна крамниця; торговельний ряд]•>,

[різниченко] <<син м'ясника•>, [lізовИ
ни] <<тирса•>, [різовИння] <<ТС.•>, різун]
<<головоріз, шибеник•>, різь, різьба, різь
бар, р_ізьбЯр, різьбарство, різьбЯр

ство, [резкИй] <<гострий, різкиЙ•> Нед,

ріжучий, різальний, різаний, різкИй,

різкуватий, [різнИчий] <<різницький•>,
різьблений, [різьб6ваний] <<різьблениЙ•>,
[вріз] <<Виріз, виїмка•> Ж, врізка, [вріз
ний] <<ПОтрісканиЙ•> Ж, відріз, відрі
зан, відрізка, відрізок, зріз, зрізка,
зрізок, зрізувач, зрізнИй, заріз <<Забій

(худоби); [розріз; зарубка, шматок Ж]•>,

[заріза] <<убивця, розбійнию>, [зарізd
ка, зарізЯка] <<ТС.•>, [зарізка] <<розріз,
зарубка; шматок; заріз•> Ж, [зарізь]
<<заріз•> Ж, наріз СУМ, Ж, нарізка тж,

[нарізь] <<Нарізка•> Куз, нарізнИй, над
різ, навідріз, наодріз, [на6дрізі] <<ОК
ремо•>, [на6дрізні] «ТС.•>, напереріз, об
різ, [обрізанець] <<Обрізаний срібний
карбованець•>, обрізка, обрізок

<<Шма

ток; [гвинтівка з укороченим стволом
Па]•>, обрізання, обрізувач, обрізуваль
ний, [переріз] <<Широка, низенька діж
ка

для

прання

білизни•>

<<розріз;

розтин;

перетин;

Л,

переріз

вид діжки»,

[перерізок] <<шефель, четверик (міра
сипких тіл); невелика діжка•> Куз,
підріз, [підріз] <<Леміш•> ДзАтл ІІ, під
різка <<Підрізування; [ніж для вирізу
вання стільників Нед]•>, [підрізовач]
<<ВИд невеликого плуга•> Нед, [підрізок]
«Обрізок, відходи•> Куз, п6різ СУМ,
Нед, прирізка СУМ, Куз, проріз <<На

скрізний отвір; розріз (в одязі); переріз
СУМ, Нед; [діра в льоду]•>, [пр6різень]
«переріз, розріз•> Нед, прорізка, про
різнИй, проріз6вий, розріз, розрізка,
розрізувач,
розрізнИй,
розрізуваль

ний, [уріз] <<Міра землі, поверхні•> Нед,
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[урізки]

(у

резать,

бр.

виразі

без

урізків

зайвих слів, прямо•>) Нед, урізок; -

<<без
р.

рЗзаць, др. рtзати, п.
rzezac, Ч. fezati, СЛЦ. rezat', ВЛ. rezac,
нл. rezas, полаб. reze, болг. режа, м.
реже, схв. резати, слн. rezati,
стсл.
роRЗА'ГН; ПСЛ. rezati, ПОВ'язане З raziti <<раЗИТИ>>; - СПОріднене З ЛИТ. Геіtі
<<різати; ударЯТИ>>, rezis <<СМуга; наріз,
надріЗ>>, ГUOzas <<Продряпана ЛіНіЯ, рис
ка, смужка, відрізок•>, гр. pf]yvuІJt <<Ла
мати, розбивати•>, fр~~н~ <<проламуван

НЯ•>;

іє.

*цгёg'-/цгоg'-

<<ламати•>.

-

Фасмер ІІІ 461; Чернь1х Il 107; КЗСРЯ
387; Преобр. ІІ 233-235; Вгі1сkпег 476;

Machek ~SJC 531; Holub-Kop. 322;
Schuster-Sewc 1215-1216; Младенов
565; Skok ІІІ 134-135; Мейе ОЯ 109;
Otr~bski KZ 75/3-4, 207-210; Trautmann 245; Fraenkel 725-726; Meillet
MSL 9, 142; Persson Beitr. 840; Pokorny 1181-1182. -По[>. раз 1 •

рfзвйй <<жвавий, [тямовитий, умі
лий Нед]•>; - р. резвьtй <<жвавий•>, бр.

рЗзвьt, п. rzeiwy <<ТС.•>; - псл. *геz'ЬV'Ь,
ПОХідне від rezati <<різаТИ>>; зістав
ЛеННЯ з гр. 6рЄуw <<протягати; прагну
ти; баЖаТИ>>, дінд. rjyati <<ВИТЯГаТИСЯ,

поспішати•>

(Matzenauer LF 18, 255)
- Фасмер
ІІІ 462; КЗСРЯ 387; Преобр. ІІ 234;
BrUckner 476; Mikl. EW 278. - Див.
недостатньо обгрунтоване.

ще різати.

Різдво, [різтв6] <<Різдво•> О, [різ
дв' Янка] <<Пилипівка•> Нед, різдвЯний,
[рисцвЯний] <<різдвяний» О, [розьдЯ
ний] <<ТС.•> Кур; - очевидно, результат
фонетичного розвитку давнішого

*ро

жьство <<Народження, Різдво», пов'яза

ного з родИти (*рожьство > *розст
во > *розтво > різдво). - Німчук 99;
Кобилянський Гуц. гов.
рід.

40. -

Див. ще

[різець] (бот.) «косарики черепича
сті,

Gladiolus imbricatus L.•> Mak; -

похідне утворення від різати; назва
зумовлена тим, що форма листя цієї
рослини нагадує лезо ріжучих предме

тів (коси, шаблі, шпаги, меча, ножа).
Див. ще різати.

-

різночИнець

різи

[різи 1 ] <•вид рибальської сітки>> Нед;

форми

<•ТС.•>

38;

споріднене

двн.

гог

<•ТС.•>,

з

гот.

raus

можливо,

<•труба•>,

також з двн.

<•рухливиЙ•>, псл. гuхь, укр. рух. Кluge-Mitzka 598, 605. - Пор. рух.

rosc

[різи 2 ] <•арабески, вид орнаменту•>
Нед; - р. [резь] <•візерункова обробка
дерева, кістки•>, ст сл. р-RзА <•смуга, ри
са>>; очевидно, пов'язане з різати
(див.).

різка <<ЛОзина•>, [різJ'а] «Те. •> Нед,
[різа] <<Лозина, якою поганяють чи від
ганяють худобу•> Мо, [р{ззя] <•Відрубані
гілки» Л, [різя] <<ломаччя•> Ба, [р6зя]
(дит.) <<різка•> Нед;

р. бр. р6зга, др.

-

розга <<ГіЛка, ПаГіН>>, П.
zha <<ПаГіН, ГіЛКа>>, СЛЦ.

rozga,
razga

Ч. СТ. ГO
<<ХВОрОС

нл. rozga <•гілка, пруТ», полаб.
ruzga І ri.izg6 <<Гіллячка, лозина,. хворос

ТИНа>>,

тина, куш•>, болг. [розгd] <<гілка, різка•>,

як і припущення вихідної
*ьrzga (Ляпунов ИОРЯС ЗО,

u. Slav. 35),

очевидно, запозичення з німецької
мови; нвн. Reuse <•верша>>, свн. riuse

-

Німчук 239; КрьІмский Укр. гр.
Фасмер ІІІ 495; Чернь1х Il 120;
КЗСРЯ v393; Holub-Kop. 314-315;

17). -

Schuster-Sewc 1240-1241; Olesch 875876; Skok ІІІ 161; Saur Slavia 1978,
30-32; Fraenkel 713. - Пор. різан,
рі ща.

різний, заст. р{жний, [р6зний] <•різ
ниЙ•>, заст. рі жнИця <•різниця•>, [ріж но
та] <<різноманітнісТЬ>> Нед, [різнацСя]
<•роз'єднання,

різноголоссЯ>>,

різнИця,

[різн6ція] <•розбіжність, розбрід•> Г, Пі,
[різнЯ] <•різниця, відмінність, розбіж
ність, розрив•> Нед, різнь <•ворожнеча,

розходження•>, [р6зниця] (у виразі у
розницю <•окремо, нарізно,

вроздріб•>)

Нед, [рознЯ] <•різнЬ•> Нед, різнИти <•рО

з'єднувати; (заст.) фальшивити (в хорі,
оркестрі); [не бути у згоді, відокремлю
вати від чогось; (про рушницю) розси

схв. розга <•МОлодий пагін виноградної

пати дріб]•>, заст. ріжнИти <•розрізняти

лози;

Нед; ВОJ:Югувати

кілок,

лозу•>, слн.

що підтримує

rozga

виноградну

<<пагін виноградної ло

ЗИ•>, СТСЛ. рОЗГА, рАЗГА, рАЖДНІЕ <<ЛОЗИНа,

0>>,

зр{зна, нарізний,

[одрізне] «осторонь, збоку, окремо•>
Нед, порізно, [п6розницеюj Нед, роз
р{знений,

розр{знювальний,

видно, СПОріднене З ЛИТ.

нЯльний,

[розрознИти]

ТИ, ПЛеСТИ>>,

Нед; р. рdзньtй, заст. р6зньtй, бр.
р6зньt, др. розьньtи <•різний, відмінний,
неоднаКОВИЙ>>, П. roiny, Ч. ruzny, СЛЦ.
rбzny, вл. r6zno <•нарізно, різно•>, болг.

rozga; - оче
regzti <<В'Яза
rezge <<КОШИК З ЛОЗИ>>, re-

виноградна лоза•>;

-

псл.

zginys <•в'язання, плетений виріб>>, лтс.
rezg!t (rezgu6t) <•заплутувати•>, лат. restis «МОТузка, канаТ>>, ДЇНД. rajjUQ <<ТС.>>;
зіставлялось також (Mi1hl.-Endz. ІІІ
492; Fraenkel 710-711; Specht 215) з
лит. razas <<сухий прут' мітла>>' лтс. razga (razda) <<Стара мітла•>; припуска
лась (Mikl. EW 227; Bruckner 465;
ZfSIPh 4, 217; Walde KZ 34, 512; Trautmann 245) вихідна форма *orzga, по
в'язана з префіксом *orz- <<роз-•> (пор.
щодо розвитку значення нім. zwei
<•два•> і Zweig <•Гілка•> ); недостатньо
обгрунтованими

були

зіставлення

з

дангл. risce (resce, rysce) <•очереТ»,
снн. risch <<ТС.•> (Bezzenberger ВВ 1, 68;
Fick ВВ 1, 172; Mikkola Beri1hr. 158), з

гр. (><іDІ~ <•гілка, пруТ» (Machek ESJC
518), з рожен, гр. рах6~ (рахщ) <•тер
новий

64,

чагарник•> (Соболевский РФВ
113), з ріст, рости (Mikkola Balt.

розріз

<•розігнати•>

м. рdзен, схв. разнй (тільки мн.) <•різні,

ріЗНОМаНіТНі>>, СЛН. razen, СТСЛ. рАЗЬ
N'Ь.; псл. *orzьnь, похідне від *orz<•poз->>. Фасмер ІІІ 434, 496; КЗСРЯ

381; Полянекий 3тимология 1964, 102;
Bri1ckner 466; Machek ESJC 526; Holub-Kop. 319; Schuster-Sewc 1242;
Младенов 546; Skok ІІІ 114-115. Див. ще роз-.
різноманітний, різноман{тити; очевидно, результат контамінації основ

різний і розмаі'тий (див.).

різночИнець, різночИнний; бр.
разначьtнец; запозичення з росій
ської мови; р. разночИнец утворено з
основ прикметника рdзньtй <•різниЙ•> та
іменника чин <•ЧИН•>. Див. ще різ

ний, чин 2 •
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різоватка

[різоватка]

рік

(бот.)

<<хрін

водяний,

[рій 2 ] (бот.) <<гриб кольчак,

Nasturtium amphibium R. Br.•> Нед,
Mak, [різоха] <<Хрінниця, Lepidium L.•>
Нед; назви, пов'язані з р{зати; зу

Hydnum
imbricatum L. (Saccodon imbricatus
(Fr.) Karst.)>> Нед, Mak, [рійнИця] <<ТС.•>
Нед; очевидно, пов'язане з рій; мо

мовлені, очевидно, тим, що нижні ли

тивація назви неясна.

стки обох рослин, які належать до
однієї родини хрестоцвітих, розсічені
на ниткоподібні сегменти або поділені

Нед;

на ланцетоподібні частини;

словотвор

ча форма неясна.
Див. ще різати.

16, 80. -

-

БС3

[різуха] (бот.) <<неслія волотиста,

Neslia paniculata Desv.>> Mak; - р.
резуха <<ТС.•>; очевидно, пов'язане з
різати; мотивація назви неясна.

[різьованик] <<фартух, спідниця з
вишитими краями•>

Нед;

-

не зовсім

ясне; можливо, пов'язане з [р{зи] <<ВИд
орнаменту•>.

рій 1 «Сім'я бджіл; (військ.) відділен
НЯ•>, [райовник] <<Сітка для захисту від
бджіЛ» Л, рійба <<роїння•>, [різва Чаб,
рійва тж, рійка, ройба] <<ТС.•> Нед, рій

нИця <<кошик для збирання рою•>, роі'в
ня <<ТС.>>, [руйнИца] <<приміщення для

[рійнИ:к] (бот.) <<очиток,

Sedum L.

підмаренник справжній, Galium
verum L. Mak; розхідник, Sempervivum
globiferum L. Mak; зміячка, Scorzonera

L. Mak>>, [роєвник (розлогий)] <<моло

дило покрівельне, Sempervivum tectorum L. Mak; меліса лікарська, Mellissa

officinalis L. Mak•>, [ройовик] <<меліса
лікарська•> Mak; п. rojnik <<молоди
ЛО•>, rojownik <<меліса>>, ч. rojovnfk <<ТС.;
багно, Ledum palustre L.•>, слц. rojovnfk
<<меліса•>, нл. rojownik <<багно•>; по
хідні утворення від рій; назви зумовле
ні тим, що ці рослини приваблюють
бджіл як гарні медоноси. Machek

Jm. rostl", 96; ESJC 515; SW V 555;
Schuster-Sewc 1232. -Див. ще рій 1 •
[рійта] <<натовп, відділ, загін, рій,
команда•> Нед, [ріта] <<рота, загін>>; очевидно,

результат

видазміни

форми

переховування бджолиних ро)в•> Л, {Jtй

ний, [роЄнний] <<рійниЙ•>, роїстий, [р{

[ровта],. можливо, зближеної зі словом

яти] <<роїтися•> ,(?), роі'ти <<Об'єднувати

рій <<Відділення•>. Шелудько
Див. ще ровта, р6та 1 •

в один ріЙ•>, роїтися, відр{йок, зройок

рік, lрік6виця] <<річниця•> Пі, річ
нИк <<ЩОJ.Jічник•>, річнИця, [річнЯ {мн.
річнЯтаJ] <<Однолітня домашня твари
на•> Нед, річнЯк, [рішнЯк] <<ТС.>>, [ро
ківщИна] <<річний збір від парафіян•> Г,
Нед, [ракове] <<ТС.>>, роковИни СУМ,

<<об'єднаний рій•>, [нерійник] <<вулик,
що не роївся•> Ж, [парій] <<відрійок•>

Нед, [порій] «ТС.•>, [попароі'тисяj (про
рої) <<дати пароЇ•> тж; р. бр. болг.
рой, др. рои, п. вл. г~. ч. слц. нл. г~.
М. poj, СХВ. poj, СЛН. roj, СТСЛ. рон; псл. *гоjь <<рій; ріка, течія, приплив•>,
пов' язане чергуванням голосних з

*rei-

(rinQti) <<Текти, струмувати•>; пор. цсл.

нзрон <<ВПЛИВ•>, п. zdroj <<джерело•>, ч.
слц. zdroj <<ТС.•>; споріднене з дінд.
rayab <<течія, потік, ріка•>. - Фасмер
ІІІ 496; КЗСРЯ 392; Преобр. ІІ 212;
Ць1ганенко 395; Bri.ickner 461; Machek

~SJC 515; Holub-Kop. 313; SchusterМладенов 562; Skok ІІІ
155-156; Варбот 3тимология 1965,
133; Бернштейн Очерк 1974, 286; Tra-

Sewc 1232;

utmann 243, 245; Persson Beitr. 769;
Uhlenbeck 245. - Див. ще рИнути,
ріка.
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45. -

Нед, [р6чини] <<роковини•> Нед, [рочки]

(мн.) <<строю> Нед, річнИй, роковИй
<<річниЙ•>, lрочИстий] <<річний, який бу
ває

раз

на

рік

Г;

домовлений,

при

значений Нед•>, [нарік] <<на майбутній
рік•>,

пор{чний

<<річний,

щорічниЙ•>,

lnозазансірік] «два роки тому•> О; - р.
рок <<доля; [рік, термін, час, пора, до
ба]•>, бр. [рок] <<рік•>, др. рок'Ь <<вік; до
ЛЯ>>, п. ч. слц. нл. rok <<рік•>, м. рок <<Тер
мін•>, СХВ. рок, СЛН. rok <<ТС.>>, СТСЛ.
рок'Ь.
<<nризначений
заздалегідь
тер
мін•>; псл. гоkь <<Термін, умовлений
час•>, пов'язане чергуванням голосних
з *rekti <<ректи•>; споріднене з гот.
ragin <<рада, рішення, постанова•>, тох. А

ріпнИк

ріка

rake <<СЛОВО>>, В reki <<ТС.>>, дінд. racanam, racana <<nорядок, розnорядженНЯ>>,
МОЖЛИВО, також З ЛИТ. rakas <<СТрОК,
мета•>, лтс. raks <<мета, межа•> (якщо це
не запозичення зі слов'янських мов);
ЗісТаВЛеННЯ З ЛИТ. rakti <<КОЛОТИ>>, rakineti <<КОЛуПаТИ>>, ДЇСЛ. Га <<ПрИКОрДОННИЙ
знак>> (Buga RR ІІ 533-535) недо
статньо обгрунтоване. Огієнко РМ

1938/3,

135;

Фасмер

ІІІ

496-497;

117; Преобр. П 235; Bri.ickner 475; Machek ESJt 529-530; Holub-Kop. 322;
Schuster-Sewc 1214; Младенов 566;
Skok ІІІ 141; Критенко Вступ 550; Мар
тьшау Белар. лінгв. 1974/5, 65; Walde-Hofm. ІІ 437; Pokorny 330-331.
-Пор. рИнути, рій 1 , рінь.

[рікля] «старовинний жіночий кос
тюм з декольте>> Нед, [нар{кля] <<ТС.>>
Ж;

-

запозичення з німецької мови; н.

КЗСРЯ 392; Шабалин 3ИРЯ ІІІ 5455; Преобр. ІІ 199-201, 212; Bri.ickner

Rockel <<Жіноча сукня, спідниця>> пов'я
зане з Rock <<спідниця; сюртук•>, спорід

461; Machek ESJC 515-516; HolubKop. 313; Trautmann 243; Skardzius
185; Feist 392. - Див. ще ректИ. -

неним з свн. снідерл. гос <<Піджак, чу

Пор.
тий.

безрік,

вИрок,

урок,

урочИс

ріка, [рікля] <<поле понад річкою
або між річками>> О, [р{чисько] <<поки
нуте річище>> Нед, р{чИще, р{чка, річ

ковИк, річнИк <<річковик>>, [річчИна]
(зменш.) Нед, [річИстий] <<багатий на
рікИ>> Нед, річнИй, зарічанИн <<Житель
заріЧЧЯ>> СУМ, Ж,
зарічок <<рукав
річки>>, зар{ччя, зарічний, зарічан

ський, надріччя, надр{чний, [підріче]
<<ПОЛе,

розташоване

коло

річкИ>>

Нед,

[порічанин] <<житель надріччя•>, [порі
чина] <<смуга берега ріки•> Нед, пор{ч
чя «надріччя•>; р. болг. река, бр.
рака, др. рtка, П. rzeka, Ч. feka, СЛЦ.
rieka, вл. нл. reka, полаб. reka, м. схв.
река, СЛН. reka, СТСЛ. poRKA; ПСЛ.
reka ( < *roika), пов'язане чергуванням
голосних з rei- (rinQti) <<текти, струму
ваТИ>>; споріднене з снн. rin <<водо
стік>>, дірл. riathor <<бурний потік•>,

марка,

сюртук,

сукня•>, двн.

ріллЯ, [риЛ>і] <<f.JЇЛЛЯ>> (Ме), ріль
нИк, рільнИцтво, [ролЯ] <<рілля•> Г,
Куз, [рольнИк] <<рільник>> Бі, tрольнИц
тво] <<рільництво>> Бі, [рулЯ] <<рілля•>
ДзУЗЛП, рільнИй, рільнИчий, [розри
лювати] <<розорати землю ралом•> Нед;
- р. [р6лья, роля] <<рілля; час заорю
вання>>, бр. [роля], др. ролия <<Нива,
рілля•>, п. вл. нл. rola <<Земля, рілля•>, ч.
role <<ЗОране поле, рілля•>, ст. rolf, слц.
rol'a <<рілля; грунт, поле•>, полаб. ri.il'a,
СХВ. рал <<Міра ЗеМЛі>>, СЛН. ra\ <<ріЛЛЯ,
оранка•>; псл. *orlьja, пов'язане з
orati, *ordlo. - Дзендзелівський УЗЛП

117 -119;

Фасмер-Трубачев

Bri.ickner
ter-Sewc

vus <<Струмок, потік, течіЯ>>, алб. ritё
<<МОКрИЙ, СИрИЙ>>, дінд. rayai:J <<ріка, те
ЧіЯ, потік>>, rїtib <<ТС.>>, retai:J «rечія, ви
лив, ріка>>, ri!)aQ <<текучиЙ>>, rlyate <<ру
хається, починає текТИ>>; іє. *геі- / ri-;
зіставлення з двн. riga <<рЯд>>, свн. rihe
«ТС.•>, дінд. rekha <<ряд, смуга, дряпина>>
(Uhlenbeck 253; Zupitza GG 137) менш
nереконливе. Фасмер ІІІ 464; Чер

вити, проклинати>> Нед; -

1965,

498;

462; Machek ESJC 516; Schus1233. - Див. ще орати',

рало.

ЦьІга

ІІІ

Преобр. І 655, ІІ 212; Филин Происх.
яз. 545-546; Львов Лексика ПВЛ 145;
Мейе ОЯ 59; Потебня К ист. зв. 129;

дангл. гіо <<Струмок, потік, ріка>> (англ.
діал. rithe), гал. Renos <<Рейн>>, лат. ri-

ньІх li 108; КЗСРЯ 387-388;
ненко 395; Варбот 3тимология

rock(h),

днн. гол. rok, снн. rock, дфриз. rokk,
дангл. rocc, дісл. rokkr.
- Шелудько
45; Кluge-Mitzka 604; Vries NEW 586.

[рімувати] <<Лаятися, бити; лихосло
неясне.

[ріник] (бот.) <<Піщанка чебрецелис
та, Arenaria serpyllifolia L.•> Нед, [рі
нок] <<ТС.>> Mak; - очевидно, пов'язане
з рінь; назва зумовлена тим, що міс
цем поширення рослини є піщані й
глинисті грунти; пор. іншу назву цієї ж
рослини піщанка. Нейштадт 233.

-

Див. ще рінь.

ріпнИк (орн.) <<Оляпка, Cinclus aquaticus L.>>, [рінка] <<ТС.>> Шарл, [рінець]

95

ріпа

рінь

(орн.) <•чорнушка, Nугоса пуrоса
Г,

Шарл;

рінь;

назва

очевидно,

-

Guld.•>

пов'язане

зумовлена тим,

що

з

птахи

цих видів живуть переважно на піща
них берегах річок, озер, живлячись
комахами та іншими безхребетними,

що їх збирають на березі або у воді,

бігаючи по дну водойми; форма [рі
нець] може бути й р~зультатом ви
дозміни форми нирець (пор. нирок
<•Aythya nугоса•>). - Воїнств.-Кіст.

дика,

Daucus сагоtа L.>> Mak, [ріпа во

лоська] <<соняшник

бульбистий, топі

намбур,

Helianthus tuberosus L.>> Mak,
[репа] <<свиріпа» Mak, [репиця] <<редька
дика, Raphanus гaphanistгum L.>> Mak,

[репчик, rепчин, ріпень, ріпець, ріпи
ця, ріпій <<ТС.» Mak, (репиць] <<ріпиця
зморшкувата, Rapistгum гugosum

(L.)

АІІ.>> Mak, [ріепище] <<бадилля картоп
лі•> Л, [ріепник, ріпище] <<ТС.>> Л, ріпак
<<рапс, Bгassica

napus

vаг. оІеіfега

Metzg.;

рінь <•крупний пісок, гравій; [бере
ги річки, покриті жорствою 0]>>, [ринь]
<•крупний пісоК>>, [рін] <•нанесена річ

[Bгassica пapus L. Mak]•>, (ріпак ди
кий] <<Гірчиця польова, Sinapis aгvensis
L.•> Mak, (ріпачИння] <<Стебло ріпака•>
Г, Нед, (ріпачнИсько] <<поле, засіяне

кою галька, покритий галькою берег,
покрита галькою обмілина•> ВеЛ, [рі

vulgaгis R.

333. -

Див. ще рінь.

нИсько] <•Відкладення ріні>> Нед, ріння,
[рінЯк] <•рінЬ•>, [рінЯчина] <<ТС.>> Куз, рі
нИстий, [ріннИй] <•рінистиЙ•> Нед, [ріну
ватий] (про землю) <•змішаний з круп
ним піском, гравієМ•>, рінЯвИй СУМ, Г,

[ріняковатий] <<ЯК галька>> Нед, [рінЯ
ний] <<рінявиЙ>>, [ріньовий] <<ТС.>> Она,
[заріння] <<берег, покритий дрібними
камінцями•>, [зарінок, зарінчеl «ТС.•>,
[нарінок] <<ГравіЙ>> Куз, [обрінок] <<Не
великий річковий острів, оточений рін

НЮ>> Ж, [прирінИтиl <<Нанести ріні•>
ВеНЗн; - р. [рень] <<Мілина•>, др. рtнь
<<Обмілина, низький береГ•>, схв. рй.на
<<Пісок>>; - очевидно, пов'язане з рИну
ти, псл. гinQti;

-

допускається спорід

неність з дісл. геіn <•поросла травою
смуга землі>>, шв. геn <<ТС. •>, двн. свн.
геіn <<польова межа•>, дірл. гоеn <<Гір

ріпаком•>, ріпачок <•суріпиця, ВагЬагеа

ріпи

і

ка Mak;
суріпиця пряма,
ВагЬагеа
stгicta Andгz. Mak; рапс Mak; гірчиця

польова Mak]•>, [ріпИнец] <<поле, з яко
го знято картоплю•> ДзАтл ІІ, [ріплЯ
ниця, ріпник, ріпнище] <<ТС.>> тж, (ріп
ник] <<ріпиця багаторічна, Rapistгum
peгenne (L.) АІІ.>> Mak, [ріпниця] <<Гір
чиця польова•> Mak, (ріпочкаj <•ріпа•>
Mak, (ріп' яник] <•Корж з кукурудзи і
картоплі Г; пиріжок з картопляного тіс

та до•>, ріпний, [ріповатий] <•ріпопо
дібниЙ>> Нед, ріпчастий; р. м. ре
па, бр. рЗпа, др. рtпа, п. гzера, ч. Гfра,
Гера <<буряк•>, слц. гера <<ТС.•>, вл. нл.
Гера

<<ТС.;

<•ріпа•>, двн.
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ріпа>>,

ПОЛаб.

рЯпа, схв. репа, слн.

-

L.; l бруква, Brassica napus vаг. escu lenta DC. Mak; свиріпа, Bгassica campestгis L. Мо; картопля, Solanum tubeгo
sum L.]•>, [ріпа біла, жовта] <<МОрква

<<ПОЛе

кукурудзяного борошна•> ВеЗн,

гір'я•>, гаіv~ <<канавка, жолобок, смуга•>,

Пор. рій 1 , ріка.
ріпа 1 (бот.) <•турнепс, Bгassica гара

[ріпашнище]

ріпиця <<Rapistгum Cгantz.; [редька ди

ський хребет•> і, далі, з лит. гіеvа <<між
лтс. гіеvа <<жолобок, борозна>>. Нім
чук 115; Филин Происх. яз. 532-533;
Фасмер ІІІ 470; Преобр. ІІ 235; Thornqvist ZfSIPh 428-432; Peгsson Веіtг.
769; Тогр 332; Stokes 234; Mi.ihi.Endz. ІІІ 550. - Див. ще рИнути. -

ВГ.>>,

після ріпаку•> Гриц, (ріпєникl <•корж з

псл. гера;

-

гер6,

repa,

бОЛГ.

стсл. рішА;

споріднене з лит. горе

гuоЬа,

гuорра,

гаЬа,

свн.

гuоЬе, гаЬе, гі.іеЬе (нвн. Ri.ibe), гол. га
ар, англ. горе (з лат.), лат. гара, гapum
<•ріпа; бульба•>, гр. (><хсрщ, ра7ГU~ чтс.•>,
расраvщ, pacpav11
<<редька;
капуста•>;
більшість дослідників вважає це слово
культурним мандрівним терміному або

запозиченням

(інакше

Schusteг-Sewc

1214-1215); на думку Гіндіна (3тимо
логия 1963, 52-71 ), запозичене разом
з реалі~ю з Балкан (фрако-пеласг. г~
рh-а- І гaph-u-).
ІІІ

471;

-

Чернь1х ІІ

Фа емер-Трубачев

111;

Преобр. ІІ

235-

ріпа

рішИти

236; Филин Образ. яз. 113; Bri.ickner
475; Moszyriski PZJP 71; Machek ESJC
530; Jm. rostl. 57, 82; LP 1950/2, 158;
Holub-Kop. 322; Младенов 566; Skok
ІІІ 129; Сабаляускас Трудь1 Литавской
ССР, серия А 1956, 1/6, 207-212;
Trautmann 237; Frisk І 530; Boisacq
836; Кluge-Mitzka 610; Тогр 347;
Walde-Hofm. П 418; Specht 71.

[ріпа 2 ] <<леп, бруд на довго не мито
му, спітнілому тілі•> Чаб, [ріпавка, ріпИ
ця] <<ТС.•> тж, [ріпиця] <<бруд (особливо
у вухах)•> Ме; не зовсім ясне; оче
видно, пов'язане з назвами рослин [рі
па], ріпиця як бур'янів, що густо рос
туть на необробленому грунті; можли

ве зіставлення і з [ропа] <<нафта (бруд
на рідина),> (пор. [ріпниця] <<Мазниця•> ).
tріп€к] (ент.) <<Гедзь шлунковий,
ВеНЗн;

Gastrophilus equi Fabr.>>

по

-

в'язане з [ріп'Як (ріпЄк)] <<реп'ях•>;

на

вий•> Нед, зречевuти <<втілити у щось
речове, матеріальне», уречевИти; р.
ст. речь <<річ, предмет•>, бр. рзч <<Пред
меТ»,

rzecz

п.

<<річ,

справа,

предмет•>,

СЛН. ГеС <<ПредмеТ>>; ПСЛ. *rekjь <<МО
ва, слово, предмет•>, пов'язане з *rekti
<<ГОворити•>. Чернь1х ІІ 114-115;
Фасмер ІІІ 478; Bri.ickner 475; Младе
нов 560; Skok ІІІ 120-122. -Див. ще
ректИ.

річ 2

див. ректИ.

-

рішИти «Прийти до висновку; роз
в'язати,

позбавити;

знищити,

убити

(первісно у виразі р. життя <<позбави
ти життя•>), розтратити (первісно у ви
разах типу р. всього <<позбавити всьо

ГО•> )•>, рішати, заст. рішенець <<рішен
ня, вирОК>> СУМ, Нед, рішення, рішИ

мість, рішучий, [відрішdти] «Відпарю
вати; усувати від співучасті•> Нед; р.
решИть, решать <<Вирішити, розв'яза

зва зумовлена, очевидно, подібністю від

ти;

кладених

<<Вирішити; розтратити•>, рашdць, др.
рtшити <<розв'язати; відпустити гріх•>,

rедзя

до

на

шерсть

реп'яха,

коня

що

яєчок

цього

причепився

до

(заст.)

розплутати•>,

бр.

шерсті. Brehm І 395. - Див. ще
реп'Ях.
ріпнИк, ріпникувати - див. ропа.
ріса, рісИти, ріснИй, рісувсіти -

п.

див. рЯса 2 •

рятує•>, схв. дрешити ( < *одрешити)

[рісень] <<жовтень•> Гfиц; -

но, пов'язане з [ріснИй

очевид

<<рясний, гус

тий, багатиЙ>>. Гриценко 189; Hotyriska-Baranowa 62. - Див. ще рЯса 2 •
ріска• - див. роса.

ріска 2 , ріснИк - див. росИчка.
ріска 3 - див. рЯска.
tріслЯк] (ент.) <<хрущ райдужниця,

Donacia F.>>

Нед, Гриц;

-

не зовсім яс

не; можливо, пов'язане з [ріска] <<ряс
ка•>; в такому разі назва зумовлена тим,

що ці жуки живуть на водяних рослинах

(Горностаєв 17 4); може бути пов'язане і
з [ріснИй] <<рясний•>, [рісотd] <<ряснота•>,
[рЯса] <<колос, волоть, мітелка•>.
[рітниця] (бот.) <<Свербіжниця по
льова,

Knautia arvensis Coult.•>

неясне.
1

річ

Нед;

-

<<Предмет•>, речовИй, [річевий]

<<Предметний, діловий, дійсний, змістов

ний•> Нед, [річнИй] <<конкретний, діло-

[rzeszyc]

в'язувати,

<<зв'язувати•>, ч.

рашь'щь

розгадувати•>,

i'esiti
слц.

«роз

riesit'

<<ТС.•>, болг. решdвам <<вирішую, розв'я
зую•>, м. решава <<розв'язує; позбавляє;
<<рОзв'язуваТИ>>,

СЛН.

resfti

<<рятувати,

звільнити, розв'язати, розгадати•>, стсл.

р-Rшнтн <<розв'язувати•>; псл. *otreабо інші префіксальні ут
ворення із значенням <<Відв'язувати, ро
зв'язувати•> від дієслова *resiti <<зв'язу
вати•>; - споріднене з лит. raisyti <<в'я
зати, патрати•>, rlsti <<в'язати», rysulys
<<в'язка, згорток, вузол•>, rysys <<зв'язок;

siti, *orzresiti

відношення•>,

raTstis

<<пов'язка, шнурок,

МОТУЗОК>>, ЛТС. Гaislt <<рОзв'язуваТИ>>, Гist
«зв'язувати•>, прус. senrists <<зав'язаниЙ•>,
perrёist <<зв'язувати•>, дангл.

wrion

тувати, загортати;

покривати•>,

<<зв'язувати•>,

гїса

лат.

<<заку

wrioan

«хустина,

ко

синка•>; очевидно, іє.
зати•>. Чернь1х ІІ

*reik- / reig- <<в'я
115; Фасмер ІІІ
479-480; Преобр. ІІ 238; Bri.ickner
476; AfSIPh 39, 4; Machek ESJC 530531; Holub-Kop. 322; Младенов 560;
Стоянов 83; Skok ІІІ 141-142; Ильин97

рі ща

робИти

ский РФВ 69, 16; РФВ 74, 122; Mikl.
EW 277; 3ндзелин СБ3 69; Karulis ІІ
100-101; Boga RR І 476-478; Fraenkel 690, 738; Slavia 13, 11-12; Мар
тьrнов Сл. и ие. аккомод. 128-129;
Kurz ZfSIPh 19, 389; Specht ZfSIPh 19,
128; Pedersen IF 5, 79.

ріща

<<ХМИЗ>>,

[рИще Мо,

різдтя

ВеУг, різче Нед, рішнік Л, роща Нед,

ружджя ВеУг, рузджя ВеУг] <<ТС.>>,
[ріщdнка] <<Мітла з nрутів>> О; др.
рожчье <<Галуззя>>, п.

Ч.

ГOStl <<ХМИЗ;

roszczka

[зелені

«гілочка>>,

ГіЛОЧКИ]>>,

СТ.

ГOzdie <<ХМИЗ>>, СЛЦ. razdije, НЛ. ГOzdze,
rozdze <<ТС.>>, СЛН. Гozje <<ВИНОГрадні па

ГОНИ; обрізки виноградної лози>>, [rбz
dze] <<ТС.>>, стсл. рожднн: (рАжднн:) <<Га
луззя>>;

-

псл. *rozgьje <<галуззя, прут

ТЯ>>, похідне від

лочка>>.

rozga

<<різка, прут, гі

239; Крьrмский Укр.
гр. 38; Mache~ ESJC 518; Holub-Lyer
423; Schuster-Sewc 1240-1241; Мейе
ОЯ 106. Див. ще різка. Пор.
-

Німчук

різан.

[ріятися] <<бродити, вештатися без

діла>> Корз; др. рtяти <<штовхати,
розштовхувати, відганяти>>, болг. рея
ее <<ношуся всюдИ>>, стсл. р-Rmтн <<на
тискати, штовхати>>; псл. rejati, по
в' язане чергуванням голосних з гоjь
<<ріЙ>>, rinQti <<ринути>>. Фасмер lll

480.

-Див. ще рИнути, рій 1 •

роб - див. робИти.
роба <<Одяг, сукня; робочий одяг>>;

ніші часи). - Фасмер Ш 487; HolubLyer 422; Dauzat 635; Gamillscheg 776;
Кluge-Mitzka 585, 603; Кlein 1308,
1352. - Пор. гардероб, рабувати.
робак, робdцтво, робачковdтий див. гробак.

[робгаз] <<в'язниця>> Лизанец, [рам
газ] <<ТС.>> ВеУг; - запозичення з угор
ської мови; уг. [rabhaz] <<в'язниця>> утво
рене з іменників гаЬ <<полонений, ув'яз
нениЙ>>,

запозиченого

зі

слов'янських

мов (пор. ч. слц. гаЬ <<раб>>), і haz <<бу
динок>>, спорідненого з фін.

kota

«юрта,

намет>>, удм. (kor)-ka <<дім>>, норв.-саам.

goatte <<куріНЬ>>, ХаНТ. XOt, ЯКі МОЖУТЬ
бути зведені до давньоіранських форм

(пор. ав. kata- <<землянка, дім, яма>>,
перс. kad <<дім>>, ос. kaet <<стайня>>). Лизанец 621; Фас мер-Трубачев IV
226; Льrткин-Гуляев 114; MNTESz ІІ
76; Barczi 116, 251. - Див. ще раб.
-Пор. хата.

робИти, [робИт] <<працювати>> Л,
[робільникувdти] <<Виготовляти, фабри
кувати>> Нед, [робільничdти] <<ТС.>>
Нед, [роблювати] <<робити>>, роб (у
виразах своїм робом робити <<робити
по-своєму>>, таким робом <<У такий
спосіб>>, ходити лихим робом <<діяти
несправедливо>>, ходити правим ро

бом <<діяти справедливо>>}; [<<робітник;
невільник, арештант; кожний з пари,
що бере участь у грі під назвою ро

-

р. бр. роба <<ТС.>>, п. заст. гоЬа <<Ошатна
суКНЯ>>, Ч. СЛЦ. СЛН. roba <<СУКНЯ», болr.
м. роба, схв. роба, рОба <<ТС.>>; мож
ливо, через німецьке посередництво (н.

би>>], роба ч~оботяща, працьовита жін
ка>>, [робИня] «рабиня>> Нед, [робівка]
<<дрючок у бодні для виготовлення мас

не>> (двн. roub, нвн. rauben <<грабувати,
викрадати>>), спорідненого з лат. rum-

ла>> ВеЛ, [робільнЯ] <<фабрика>> Нед,
Пі, робітнИк, робітнИцтво, [робітнЯ]
<<майстерня>> Г, Нед, [робія] <<робота ве
ликого масштабу>> О, [роблениця] <<На
сипна гора, курган>>, [робливо] <<ВИріб>>,
робота <<Праця; виріб; [(зб.) робітни
ки]», роботИзна (заст.) <<панщина>>,
[роботИця] <<ТС.>> Нед, [роб6тка] <<тим

pere

часово

Robe) запозичено з французької мови;
фр.

гоЬе

<<убрання; довгий

просторий

одяг>> (іт. гоЬа, англ. гоЬе <<ТС.>>) похо
дить від франк.

raub

<<грабіж, награбова

<<рвати, розриватИ>>,

стрімчак»,

лит.

rOpeti

турбуватИ>>, дінд. гора
значення розвинулось

rOpes

<<Скеля,

щікавити(ся),
<<діра, печера>>;
від первісного

<<Одяг, знятий з убитих воїнів ворога>>

(військовий звичай, відомий у найдав-
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знесені

на

купки

снопи

після

в'язання>> Л, роботуха, роботЯга, [ро
ботЯй] <<роботяга>>, [робітлuвий] <<Пра
цьовитиЙ>>, (заст.) робітний <<ТС.>>, ро
бітнИчий, роблений <<штучний>>, [роб
лений] <<НатруджениЙ>> (Ме), [робля-

робИти

робітфак

ний] <<ТС.•> Дз, [роботлИвий] <<Працьо

рання врожаю, жнива•> Ж, обробний,

витиЙ•> Нед, роботЯщий, робочий, ро

lодробітчанuн] <<ТОЙ, що виконував
відробок•> Ж, [перер6б] <<ПОнаднормова

бучий, безробіття, безробітний, [вро
бити] <<Заробити; вправити•> Пі, вИріб
<<виготовлена річ;

виробництво,

вироб

ка; [форма буханця Нед; вільний від
роботи час (у виразі: виробу нема <<ПО
стійна робота, брак вільного часу•>)]•>,
[вирfбня] <<Завод, фабрика, ливарний за
вод•> Куз, [вир6бня] <<ТС.•> Куз, вИробі

робота•>, переробіток, переробка, пе
реробний, перевиробнИцтво, підробИ
ти, підробіток, підробка, підроблю

вач, [поріб] (тк.) «утік•>, [п6роб Нед,
п6р6бокj <<ТС.•>, [пороба] <<те.; тканина,
шматок

полотна•>

Нед,

приробіток,

прир6бка, проробка, [розробаj <<(гірн.)

ток, вИробка, виробнИк, виробнИцт

розвідка

во, виробнИчник, вИробок, [вироб' якИ]

лини•>

<<ВИд шкіряних постолів•>, виробнИй, ви

виразі на р. дати кому що <<дати на

робнИчий, відробіток, відр6бок, [до
рібок] <<доробок•>, доробок <<створене
кимось; [заробіток, прибуток]•>, дороб
ка, [зроб] <<Завершення, виконання ро
боти•>, [зр6бка] (у виразі брати гроші
на зр6бку <<брати гроші під відробіток•>),

[зробок] <<ВИснажена працею людина•>,
[зарібкувати] <<Заробляти, ходити на

заробітки•>, заробИти <<набути працею;
заслужити; зарівняти, замурувати, за

бруднити; [учинити (масу для гонки
горілки Ме)]•>, заробИтися <<захоплю
ватися роботою; дуже довго служити;

забруднитися; [заслужити кару Ме ]•>,
[заріб] <<ЗЩ~обітою>, [зар{бникj <<заро
бітчанин•>, [зарібок] <<заробіток•>, [за
робок] <<ТС.•>, заробіток, заробітча
нИн <<Людина, яка ходила на заробіт

ки•>, [заробленИна], [зарібний] <<Який
живе заробітками•>, [зарібнuчий] (у

виразі з. стан <<промисловий (продук
тивний) клас•>) Ж, заробітний, зароб
к6вий (діал., заст. у виразі: з. податок
<<Промисловий податок•> ), [зароблЯщий]
<<який живе заробітками•>, lзароботЯ

щий] <<який має гарні заробітки•>, [на
драблЯти] <<Перепрацьовувати•> Ж, [не
раб] <<нероба, ледащо•> Ж, нероба, [не
робисько] <<ТС.•> Ж, [неробітник] <<ТОЙ,
хто не вміє працювати•>, неробство, [не
робучка] <<розташований під орним ша
ром землі пласт щебеню•> ВеНЗн, не
доробка, недоробок, недовИробіток,
недовИробка, оробітнИчити, обробИ

ти, [обр6ба] <<обробка•>, оброб{ток, об
робка, оброблювач, обробник, [обро
бок] <<Завершення польових робіт; зби-

шурфуванням;

зорювання

ці

Нед, розробка,

[розробок]

(у

заснування виробництва•>); р. [ро
бить] (про селянську роботу) <<робити,
працювати•>, работать, бр. рабіць, др.
робити <<Поневолювати, перетворювати
на рабів; працювати, виконувати робо
ту•>, п. вл. robfc <<робити•>, ч. robiti, слц.
robit', нл. robis, болг. работ я <<пра

цюю; обробляю землю•>, м. рабати (З
ос. одн.), схв. рабити <<уживати, корис
туватися, використовувати; [працювати
на кого-небудь, гнути спину]•>, работа
<<Важка праЦЯ>>, СЛН. заст. rob «раб, не
віЛЬНИК•>, СТСЛ. рАБ'Ь. <<раб•>, рАБОТАТИ
<<працювати

на когось;

прислуговувати;

працювати•>; псл. *orbiti <<Працювати
на когось•>, похідне від огЬ-ь <<раб•>; -

споріднене з двн. аг(а)Ь~іt(ї) <<робота,
тягота, нужда•>, свн. ar(e)beit <<ТС.•>, нвн.

<<робота•>, гот. агЬафs <<робота,
нужда•>. Фасмер ІІІ 427; Черньrх Il
91-92; Цьrганенко 387; Преобр. Il

Arbeit

169-170;

Потебня РФВ

1881/5, 116;
129; Bri.ickпer 459; Ostrowska JP 35, 276; Machek JSJC 514; Holub-Kop. 313; Schuster-Sewc 1228; Ча
лакова Език и лит. 1956/5, 388-389;
Младенов 541; Skok ІІІ 91-92; Saur
Slavia 1978, 37 -38; Moszyriski PZJP
243, 251; Кluge-Mitzka 28-29; Feist
55; Гамкрелидзе-Иванов 479. - Див.
К ист. зв.

ще ребенЯ.- Пор. парубок, раб.
робітфак <<робітничий факультет•>,
робітфаківець, робфак, робфаківець;
- бр. рабфак; - калька р. рабфак,
складової абревіатури, утвореної на ос
нові виразу рабочий факультет.
Див. ще робИти, факультет.
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робкор

рогіз

робкор <<робітничий кореспондент•>;
бр. болг. рабкор, п. слц. robkor
<<ТС.•>; калька р. рабкор, складової
абревіатури, утвореної на основі вира
зу рабочий корреспондент. Див.
ще кореспонденція, робИти. - Пор.
сількор, юнкор.

-

[rобок] <<рубець, шраМ>> Нед, [ру

бок <<ТС.•>, [робкатий] <<покритий шра
мами, рубцюватиЙ•>, [робковатий] <<ТС.>>
тж; пов'язане з руб, рубати; форми
з ро- є результатами деетимологізації і

фонетичного

(гіперистичного)

[ровта] <<ВІИСЬКОВИЙ ЗаГіН•>;

-

не

зовсім ясне; очевидно, результат видо

зміни слова рота.

-

Шелудько

45. -

Див. ще рота 1 • -Пор. рійта.

[рогатИця] (іхт.) <<спиноріг,

vertula•>

Нед;

-

Balistes

пов'язане з ріг; назва

зумовлена тим, що ці риби мають пе
ред

плавником

до

трьох

колючок,

з

яких перша, найдовша, виділяється на

спині як ріг (пор. наукову назву риби
спиноріг). - Рь1бьІ СССР 430. -Див.
ще ріг.

збли

[рогатка] (бот.) <<сусак зонтичний,

ження з робИти. - Див. ще руб.
робот; - р. болг. м. робот, бр. ро
бат, п. слц. robot, схв. рОбот; за
позичення з чеської мови; ч. robot утво
рено від robota <<важка праця•> письмен

Butomus umbellatus L.; жабриця одно
річна, Seseli аппum L.; водяний горіх
плаваючий, Trapa natans L.>> Mak, [ро
гачик] «рогачка видовжена, Erucastrum elongatum Led.; сухоребрик висо
кий, Sisymbrium altissimum L. (S. sinapistrum Grants., S. pannonicum Jacq.)•>,
рогачка <<Erucastrum Schimp. et Spenn.;
[гірчиця розсічена, Sinapis dissecta Lag.;
сухоребрик високий Mak; дескурайнія
Софії, Descurainia (Sisymbrium) Sophia
L. Mak]•>, роговИк <<Cerastium L.•>, [ро
гівник, роговник] <<ТС.•> Mak, рогулька
<<водяний горіх, Trapa L.•>, [рогульник]
<<водяний горіх плаваючий» Mak, [ро
гутник] <<дерен, Cornus sanguinea L.•>
ВеНЗн, Mak, [рожниця] <<Ceramium
Lyngb.•> Mak; - р. рогульник <<Водя

ником К. Чапеком (уперше зустрічаєть
ся в його драмі <<R. U. R.•>). СІС

1951, 570; Акуленко 142; Чернь1х li
117; Введенекий РР 1980/4, 146-148;
Kopaliriski 847; Holub-Kop. 312, 313;
Holub-Lyer 422. - Див. ще робИти.
роваш - див. раваш.
[ровер] <<велосипед•> Куз; - запози

чення з польської мови, як і бр. [ро
вар] <<ТС.>>; п. rower походить від англ.

rover

<<велосипед•>,

волоцюга>>,

яке

букв.

<<Мандрівник,

зводиться до

сангл.

го

vеп <<бродити, блукати, тинятися•>, що
є, можливо, результатом контамінації
англ. rover <<морський грабіжнию>, спо

рідненого з двн. roub (нвн. Raub) <<Гра
бунок;>, і дісл. rafa <<бродити, блукати;
мандрувати•>,

гара <<ТС.>>. Ткаченко
1958/4, 74; St. wyr. obcych 655;
КІеіп 1360. -Див. ще рабувати.
ровесник; р. ровесник, бр. ра
веснік, п. rowiesпik, ч. слц. rovesпfk; -

УМШ

псл. *orvesпikь, похідне від прикметни
ка *orvesп"Ь <<однаковий за віком•>, збе

реженого в р. [ровесньtй] <<ТС.>> і утво
реного

від

іменника

s-основи

*orvos,

род. в. *orvese, пов'язаного з *оrvьп"Ь
«рівниЙ>>. Фасмер ІІІ 488; Чернь1х ІІ
117; КЗСРЯ 391; Преобр. li 171;

Bri.ickпer 464; Machek ESJC 520; Ho-

lub-Kop. 315;

Otr~bski

Див. ще рівний.
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RSI 13, 73. -

ний горіх•>, [роговИк] <<роговик•>, бр. ра

гульнік <<водяний горіх•>, п. rogownica
<<рОГОВИК>>, Ч. СЛЦ. rozec, ВЛ. rohownica,
схв. рожац <<ТС.•>; пов'язане з ріг

(псл. rogD); назви зумовлені, головним
чином, подібністю плодів (коробочок,
стручків) цих рослин до ріжків; пор.
лат.

cerastium

<<роговик•>, що походить

від гр. хЄ.ра~ <<ріг•>.

- Нейштадт 276,
277; Machek ESJC 515; Jm. rostl. 75;
Симоновиh 110. -Див. ще ріг.
рогівнИк, рогівнИстий

-

див. ріж

копець.

рогіз (бот.)

<<Typha L.; [осока видо
Carex elongata L. Mak; очерет,
Scirpus L. Mak]•>, [гОfюза] <<рогіз•> Л,

вжена,

[гроза] <<ТС.•> Л, [рогоз] <<очерет болот

ний, Scirpus palustris L.; рогіз вузько
листий, Typha angustifolia L.>> Нед, ро-

Родіон

рогітра

гозсі <<рогіз; [очерет болотний Нед; пів
ники болотні, lгis pseudacoгus L. Mak]»,

роговИк,

роговник

[роrаль] <<товста жилка листа капу

рогозИна <<шмат рогожі; одяг з грубої

рідкої матеріЇ>>, [рогозка] (бот.) <<куга,

рогівник,

див. рогатка.

Mak,

СТИ>> ВеЛ; пов'язане з рогаль <<ТС.»;
звук r зумовлений, очевидно, впливом
польської мови. - Див. ще ріг.

<<ТС.>> Нед, рогожа <<груба плетена тка

-

очерет

озерний,

Sciгpus

lacustгis

L.>>

рог{жка <<рогожка>>, [рогіжник]
«той, що виробляє рогожу>>, [рогожник]
нина з личаних стрічок, мата; [(бот.)
рогіз Mak]>>, рогожка <<груба матерія;
l(бот.) рогіз вузьколистий Mak; півники
болотні Mak]>>, рогожИна <<шматок ро
гожі; мата УРС, Г; [плетінка очерету·
Нед; (бот.) рогіз Mak]>>, рогожка <<Під
стилка, циновка, вид тканини; [рептух
Мо]>>, рогожаний, рогожний, рогозя
ний; -

р. бОЛГ. rогоз <<рОГіЗ>>, бр. рагоз

<<ТС.>>, п. [гogoza

<<аЇр тростинний,

гus

гоgоі <<осока•>, гоgоіа

calamus L.>>,

Aco-

<<рогожа; (бот.) рогіз>>, [гogozina] <<сит
ник, Juncus L.», lгogozie] <<ТС.>>, ч. гakos

родзИнки <<ізюм>>, [розИнки] <<ТС.>>;
бр. разь'tнкі, п. гodzynek, [гozenek,
гodzenek, гozynek, гozynka, гodzynka],

ч. гozinka, слц. hгozienko, вл. г6zynka,
нл. гozyna, гozynka, полаб. гozinkai,
схв. розИне, слн. гozfna <<ТС.>>; через
польське

посередництво

німецької мови; н.

Rosfne

запозичено

з

<<ізюм>> похо

дить від фр. гaisin <<Виноград>> (гaisin
sec <<ізюм, родзинки>>), яке зводиться
до лат. гacemus <<виноградне гроно, ви

ноградна

mus

гілка,

лоза>>,

нар.-лат.

*гaci

«ТС.>>, що є, очевидно, доіндоєвро

гogozie)

пейським субстратним словом. - Була
ховський Нариси 117; Шелудько 45; Бу
льІка 286; Вгі.ісknег 465-466; Machek

«ТС.•>, гohoz «рогожа, циновка, мата>>,
слц. гakos <<очерет>>, гohoz <<рогожа>>, вл.
гohodi <<Очерет, комиш>>, м. рогоз <<ро
гіз>>, схв. рогоз <<рогіз, ситнию>, слн.

ESJC 520; Holub-Kop. 316; HolubLyeг 424; Кluge-Mitzka 608; Dauzat
608; Gamillscheg 746; Walde-Hofm. ІІ
414(· Boisacq 835; Meillet MSL 15, 163.

«очерет, комиш•>, ст. гokos

(<

гбgоz «ТС.>>, цсл. рогозинА <<циновка>>;

-

псл. гogoz1>; загальноприйнятої ети
мології не має; пов'язується з псл. ГOgD
<<ріг, куТ» за ознакою ребристості стеб

ла (Vondпik І
ставлялось

630; Вгі.ісknег 461 ); зі

також

з

гот.

гaus

<<Очерет>>,

двн. гог <<Тё.>> (Тогр 332); пов'язувалося
з ЛИТ. гegzti «ПЛеСТИ>> (Ho\ub-Kop.

313), з гр. pЄІJf3w <<ОбертаЮ>> (Loewenthal
AfSlPh 37, 384); висловлювалось припу
щення (Machek ESJC 515; Jm. гostl.
293) про праєвропейське походження
слова, запозиченого з якоїсь давнішої не
індоєвропейської мови. - Фасмер-Тру
бачев ІІІ 490; Чернь1х ІІ 118; Меркулова

родимець] (бот.) <<ВОроняче око,
Рагіs quadгifolia L.>> Mak; - р. [роди
мец] <<ТС.•>; пов'язане з родИмець
«припадок»; назва зумовлена отруйни
ми властивостями цієї рослини. БС3 9, 120. -Див. ще рід.

[родинник] (бот.) <<гравілат міський,

очевидно,
похідне від родИнний, родИти; мотива

Geum urbanum L.>> Mak; -

ція назви неясна, можливо, пов'язана з
якимись лікувальними властивостями
цієї рослини, здавна вживаної в народ

ній медицині. - Носаль
ly atlas liec. гastl. 194. родйти - див. рід.

179-180; MaДив. ще рід.

Очерки 48-50~ КЗСРЯ 391; Преобр. ІІ
206; Schusteг-Sewc 1231-1232; Skok
ІІІ 155; Младенов 562; Mikl. EW 280.

Родіон (чоловіче ім'я), Радивон,
[Родійон], Радько, ст. Род{ажь, Ирw
дісин'Ь (1627); р. Родион, Иродион
(первісно два окремих імені), бр. Ра

зана поздовж звичайна столярна пил
ка•>; складне утворення з основ імен

дзівон, др. Иродион'Ь, ч. Rodion, Heгo
болг. Радион, Родион, стсл. Иро
днон'h, Роднон'h; через церковносло
в'янське посередництво запозичено в
давньоруську мову з грецької як два

[рогітра] «(у гребінників) перері

ника ріг і дієСЛОВа терти (власне, <<Те,
ЧИМ труть ріГ>>). - Див. Ще ріг, тер
ТИ.- Пор. макітра 1 •

dion,
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рожа

родовИк
окремих імені; гр.
очевидно, з основ

утворене,
імені богині "Нра
<<Гера, Юнона•> та іменника 4Jб~ <<пісня,

'Hp4J5iwv

спів•>; помилково виводиться (Петров
ский 124) від ~pw~ <<ГероЙ•>; гр. 'Poбiwv
пов'язується з назвою острова

'Р65о~

<<Родос•> (пор. 'Р65tщ <<родосець, родо
ськиЙ•>) або з p65ov <<Троянда•>. Вл.

<<ТС.•>, [иржанка] <<Житня солома•> Гриц,
[иржuще] (<житня стерня•> О, [ріжіще]
<<Поле,

з

якого скосили жито,

пшеницю

або іншу культуру•> Л, [ржuсько, ржu
ще] (<ТС.•> Гриц, [суржанка] <<суміш зер

на пшениці й жита•> Mak, [суржанок
Mak], суржик, [суржиця] Mak, сур
жак <<ТС.>>; - р. рОЖЬ, бр. ірЖаНЬl, ар

імена

ЖаНЬl <<ЖИТНіЙ>>, др. р"ЬЖЬ (рожь) <<ХЛіб

189;

на колосова рослина; жито в зерні•>, п.
rei, Ч. НЛ. rez, СЛЦ. raz, ВЛ. rozka, СТ.

83; Беринда 209; Петровский
Спр. личн. имен 419, 450; Супе
ранская 81; Успенский 624; Илчев 427;
Constantinescu 139. - Див. ще ода.
-Пор. роза.
родовИк (бот.)

<<Sanguisorba offici-

не зовсім ясне; очевидно,
пов'язане з родuти як назва рослини,

nalis L.•>; що

використовується

при

маткових

та

інших кровотечах; може бути результа

том видазміни етимологічно неясної фор

ми [рядовИк] <<ТС.>>, зближеної з основою

дієслова родuти. Лік. росл. 225;
Попов Лек. раст. 113. -Див. ще рід.

рододендрон (бот.) рід рослин
(кущі, дерева) родини вересових, Rho-

dodendron; -

р.

болг.

бр. рададЗндран, п.

рододендрон,

слц. вл.

rododendron, ч. rododendron, rhododendron, слн.
rododendron; - засвоєний з новолатин
ської ботанічний термін, що походить
від гр. po5o5Єv5pov, утвореного з двох
слів: p65ov <<троянда•>, до якого зводи
ться лат. rosa <<роза•>, фр. англ. rose,
укр. роза <<ТС.•>, і 5Єv5pov (<дерево•>, що
є

видозміненою

редуплікацією

кореня

*брє-, спорідненого з гот.

triu <<дерево•>,
дангл. treow <<ТС.•>. - СІС 2 727; Kopalinski 848; Holub-Lyer 422; РЧДБЕ
745; Frisk І 365. - Див. ще роза, де
рево.

[рООчи] <<роняючи•> Кур;

-

дієпри

слівникова форма неясного утворення;
може розглядатись як результат діалект

ної видазміни форми ронячи (> *[р6нєчи]) або як пов'язане з гіпотетичним
дієсловом *роїти (псл. *rojiti) <<Точити,
випускати

струменеМ•>,

спорідненим

з

рuнути (псл. *rei-nQ-ti) <<текти•>, ріка
(псл. *roika).
[рож] <<Жито, Secale сегеаІе L.•>
Нед, [ріж Нед, іржи Mak, ржина Mak]
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roz, полаб.
раж, слн.

raz, болг. р-ьж, м. 'рж, схв.
fz, стсл. р'Ьжь; - псл. гьzь
<<ЖИТО•>; споріднене з лит. rugys <<Зер
но, жито•>, лтс. rudzis <<ЖИТО•>, прус. rugis, двн. rocko, нвн. Roggen, дісл. rugr,
дангл. ryge, англ. гуе, днн. roggo; іє.
*rughi(o)- <<ТС.•>; хант. rak <<Мука; ка
ша•>, комі rok <<Каша•>, удм. Жук <<Каша,
крупа», фін. rokka (<пюре з гороху•>, ест.
rokk <<пійло для худоби; борошняний
суп•>, можливо, запозичені з якоїсь схід

ної індоєвропейської мови (Trautmann
246; Арг. Sprachd. 416; Milhi.-Endz.
ІІІ 555; Torp 350; Holthausen Awn. Wb.
233; Семереньи ВЯ 1967/4, 24); при
пущення

про

спорідненість або

похо

дження з фрак. ~рі~а (Meyer ВВ 20,
121; Fick ВВ 29, 241) викликає сумнів.

- Фасмер ІІІ 493-494; Чернь1х ІІ
120; Преобр. ІІ 210; Ць1ганенко 400;
Brilckner 458; Machek E$JC 513; Holub-Lyer 420; Schuster-Sewc 12451246; Георгиев В-ьпр. на б-ьлг. етим. 27;
Младенов 565; Skok ІІІ 116; Бернштейн
Очерк 1974, 275-276; Karulis ІІ 133;
Кluge-Mitzka 604-605; КІеіn 1367;
Гамкрелидзе-Иванов 658; Гиндин 3ти
мология 1963, 65; Pokorny 874, 1183.
рожа 1 (бот.) <<АІсеа (Aithaea) L.,
Malva L.; [троянда, Rosa L.; шипшина
(собача), Rosa canina L. Mak; лаватера,
Lawatera L.; прикраса у вигляді рози,

розетка Нед]•>, [рожа борова] <<Герань
криваво-червона,

L.•> Mak,

Geranium sanguineum

[рожа водна] <<вікторія ама

зонська, Victoria regia Lingl.•> Mak, [ро

жа русальна (русальчана)] <<Півонія лі
карська,

Paeonia officinalis L.•> Mak,
Camellia ja-

[рожа японська] <<Камелія,

рожен

рожа

ponica L.•> Mak, [рожан] <<троянда>>
Mak, [рожанка] <•родіола рожева, Rhodiola гоsеа L.•> Нед, рожИна <<КВітка

рожі, квітка троянди•>, [рожівка] <<ВИд
писанки з орнаментом у вигляді троян

ди•>, (рожівна] (фольк.) <•дочка троян
ди•>, lружа] «rроянда•>, [ружа псяча]
<•алтея лікарська•> Mak, [ружа лісная]
<•Калачики лісові, Malva silvestгis L.•>
Mak, [ружа польова] <•герань лучна,
Geгanium pгatense L.•> Mak, [ружа бо

жа (камена, камінна, русадельна)]
<•nівонія лікарська•> Mak, [рожаний]
<<рожевий; пов'язаний з рожею», роже

вий, рожевуватий, [,оожівнИй] <<роже
вий•> Нед, [рож6вий] «рожевиЙ•> Пі,
[руж6вий] <<ТС.•> (Ме), рожевіти, [ру

народній медицині для полегшення ро
дів. - Нейштадт 206. - Див. ще рід.

[рожана]

очевидно,

<<руда

корова•>

результат

Нед;

-

контамінації слів

[ружана] <<ТС.•> і рожевий. -

Див. ще

рожа•, ружа.

[рожанка] <•чотки•> ВеУг; - р. (зах.,
пд.) [рожанец] <<ТС.•>; - запозичення з
польської мови; п. roianiec, [гoianka]
<<ТС.•>, ЯК і Ч. гuzenec, СЛЦ. ГUZenec «ТС.>>,
є частковою калькою н. Rosenkгaпz
<<Чотки; вінок з троянд•> або елат. гosa
гium <•ЧОТКИ•>, утвореного від гоsа <<тро
янда•>;

латинська

назва

чоток,

якими

католики відраховують кількість nрока

заних молитов

(<•ОтченашіВ•>

та

ін.),

жувати] <<фарбувати•> (обличчя) Ме,
[ружуватисяj <•фарбуватися•> Ме, ст.
рожа <•троянда•> (XV ст., 1627); - р.

пов'язана з тим, що молитви в серед
ньовіччя порівнювалися з квітами. Фасмер ІІІ 493; Bгilckneг 466; SW V
750; Holub-Kop. 319; Holub-Lyeг
426; Кluge-Mitzka 608. - Див. ще

польської мови;

роза, рожа 1•
рожен <<загострений кіл (зокрема, в
санях); металевий стрижень для сма

lрожа] <•калачики, Malva L.•>, бр. [ро
жа] <•Те.; троянда•>; - запозичення з
п.

гоіа <•троянда,

ро

Жа>>, ЯК і Ч. ПJZe «ТрОЯНДа>>, СТ. ГОZе,
ГUOZe, СЛЦ. ruza, ВЛ. СЛН. ГОZа, НЛ. ГОZа
<<ТС.•>, через німецьке посередництво по
ходить від лат. гоsа <<ТС.>>. Німчук

Коваль 80; Акуленко 134; Richhaгdt 96; Фасмер ІІІ 493; Преобр. 11

280;

210; Bгilckneг 466; Machek ESJCS 526;
Jm. гostl. 40, 41, 78, 109, 223, 239; LP
2, 150; Mikl. EW 493; Гамкрелидзе
Иванов 663. - Див. ще роза. Пор.
рожа 2 •

[~ожа 2 ] <•?ешиха•> Н~д, [ружа], .<•ТС.•>

Нед,

-

р. рожа, бр. [рожа], п. гоzа, ч.

ПJZe, СЛЦ. ГUZa, НЛ. гоzа;

пов'язане З

-

р6жа 1 ; назва зумовлена тим, що при
запаленні шкіра робиться яскраво-чер
воною;

щодо

семантичного

розвитку

пор. також н. Rose <<троянда; (мед.) ро
жа•>, англ. гose-гash (мед.) <•Краснуха•>.

-

Німчук

281;

Бакалюк

Мовозн.

1976/2, 49; Фасмер ІІІ 493; Чернь1х 11
119; К3СРЯ 391; Преобр. 11 21 О. -

Див. ще рожа', роза.

[рожальниця]

(бот.)

<•Хвилівник

ження м'яса•>, [р6жень] «вила; кожний
з чотирьох стояків у саняХ•> Нед, ріж

натий (у виразі ріжнаті сани <<сани з
рожнами•>), рожнатий «ТС.•>; - р. ро
жан <<ЗагострениЙ кіл; пастка ДЛЯ росо
махи, рисі, вовка», бр. раж6н <<рожеН>>,
др.

рожьн'Ь

<<рожен;

цвях;

жало•>,

ра

жьн'Ь «рожен, кіл•>, п. гоіеn <<рожен для

підемажування

м'яса>>,

Ч.

СЛЦ.

гazefi

<<ТС.>>, ВЛ. гozefi <<ТС.; решітка (у nічці)>>,

нл. гozon <<рожен; піка, алебарда•>, по
лаб. гilzan, болг. р'Ьжен <•рожен для під
емажування м'яса; кочерга•>, м. ражен
<<рожен для підемажування м'яса•>, схв.
ражаІ-Ь, слн. пizenj «ТС.•>; задовіль
ної етимології не має; з огляду на па

ралелізм початкового го-/ га- припуска
ється псл. *огzьn-, *oгznio- з первісним
значенням «розвилистий кіл•>; вислов

лювалась думка (Брандт РФВ

23, 100)

про походження від гazn, гaziti і пізні
ше зближення з гogn; виводиться та

кож

(Machek ESJC 521-522) вjд гogn

звичайний, Aгistolochia clematitis L.•>
Mak; - пов'язане з родИти; назва зу

результат подовження

мовлена

про зв' ЯЗОК З гр. ОРХО~ <<ОГОрОЖа>>, Ор-

застосуванням

хвилівника

в

<•ріг•>,

а

форма

з

га-

пояснюється
го-;

як

припущення
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розбадзьорани й

роз-

ха~ <<ТС.>>, Єрхспаw <<Обгороджую>> (Saur

Slavia 1978, 32-34; Loewenthal AfSIPh
37, 391) або З ЛИТ. raginti <<СПОнукати,
примусити•> (Matzenauer LF 16,175)
викликає сумнів. Фасмер ІІІ 493;
К3СРЯ 392; Потебня К иvст. зв. 129;
Brilckner 466; Schuster-Sewc 1245;
Skok ІІІ 117; Torbiбrnsson І 64. - Див.
ще роз-.

роз- (префікс, що надає дієслівній
основі додаткового значення членуван

ня дії, поширення їі (від центра до пе
риферїі та ін.) або видового значення

завершеності), розі- <<ТС.•>;

-

р. роз-,

роза-, раз-, рос-, бр. раз-, др. роз-, п.
ч. вл. нл. roz-, слц. roz-, raz-, болг. м.
схв.

слн. raz-,
*ord-z-); -

раз-,

*orzardyti

(з

стсл.

рАз-;

-

псл.

споріднене з лит.

<<рОЗДіЛЯТИ>>, ОС. CEГd<Eg <<ПіВ-, ПО
ЛОВИНа>>, ав. агаоа <<nів-, бік•>, дперс. arda- <<ТС.>>, хет. агЬа <<назовні, геть•>, arbaja <<Окремо, осібно, крім, поза прави
лоМ•>, дінд. ardhal) <<Частина, ПОЛОВИНа>>,

fdhak <<наріЗНО>> і, МОЖЛИВО, З дінд. rt~
<<Крім, без•> (Persson Beitr. 840); іє.
*or-dh- мало значення <<розкласти щось
на частиНИ>>; пов'язання з лат. ге-, геd

(префікс)

(Mikkola Balt. u. Slav. 36)

необгрунтоване. - Фасмер ІІІ 494; Чер
ньІх ІІ 95; Brilckner 464-465; Machek

t:SJC 520; Holub-Kop. 316; SchusterSewc 1240; Младенов 542; Skok ІІІ
~14; ESSJ Sl. gr. І 145-149; Meillet
Etudes 153, 160; 3ндзелин СБ3 109;
Абаев И3СОЯ І 173; Pedersen IF 26,
293; Mikkola Ursl. Gr. ІІІ 63.
роза (бот.) <<Троянда, Rosa L.•>, [ро
за польова] <<волошка лучна, Centaurea
jacea L.•> Mak, [роза камінна] <<різно
вид сонцецвіту, Helianthemum chamaecistus МіІІ. (Н. vulgare Gaer.)•> Mak,
[розалія] <<карагана, Caragana Lam. •>

<<ТС. •>,

запозиченого

зі

східних

мов

вірм.

vard <

іран.

<<ТС.•>, споріднене з дангл.

word

(пор. дперс.

*vrda-

*vrda-,

<<КОлючий кущ•>, норв. бг <<кущ сморо
дини•>, лат. rubus <<Ожиновий кущ, ожи

на•> ).

-

Німчук

280; СІС 2 734; Коваль

Фасмер ІІІ 493, 494; К3СРЯ 392;
Преобр. ІІ 210; Младенов 562; Кluge
Mitzka 607; Walde-Hofm. ІІ 443; Frisk
ІІ 660-661; Boisacq 843; КІеіn 1357.

80;

-

Пор. рожа 1 • 2 , розета•.
Роза (жіноче ім'я); -

за, п. Roia,
слн. Roza; -

р. болг. Ро

ч. слц. Roza, схв. Роза,
запозичення із західноєв

ропейських мов;

н.

Rosa (R6se),

фр.

англ. Rose походять від лат. Rosa, nо
в'язаного з іменником rosa <<троянда•>.
- Вл. імена 156; Петровский 190; Су
перанская 89; Спр. личн. имен 519;
Илчев 427, Paul КІ. Vnb. 123. -Див.
ще роза.

Розалія (жіноче ім'я);

-

р. Роза

лия, бр. Разалія, п. Rosalia, ч. Rozalie,
слц. Rozalia, болг. Розалuя, м. Роза
лиjа, схв. Розалиjа, слн. Rozalija; запозичення

із

західноєвропейських

мов; н. Rosalia, Rosalie, фр. англ. Rosalie походять від іт. Rosalia, утвореного
з Rosa, яке зводиться до лат. rosa <<тро
янда•>. Петровский 190; Суперанс
кая 89; Илчев 427; Paul КІ. Vnb. 123.
- Див. ще роза. - Пор. Роза.

[розан] <<різка•>; - очевидно, резуль
тат видазміни форми [різан] <<ТС.•>, фо
нетично зближеної з етимологічно спо
рідненою формою р. р6зга. - Див. ще
різан.

розанець (кул.) <<вергун•>; р.
[р6занец] <<ТС.>>, розан <<Троянда; вид
булочки•>, бр. р6зан <<ВИд булочки•>; пов'язане з роза; назва зумовлена по

дібністю форми печива до квітки тро

Нед, розарій, розаріум, [розuця] <<При

янди (Даль

краса у вигляді троянди; розета•> Нед;

зиченням з російської мови. Див.
ще роза.
розбавити; пов'язане з вИбави

- р. болг. м. роза, п. [roza] <<троянда•>,
rozarium <<розаріЙ>>, СХВ. роза <<рО
жевИЙ>>, слн. roza; запозичення із за
хідноєвропейських мов; нім. Rose <<тро
янда•>, фр. англ. rose <<ТС.•> походять від
лат. rosa, яке зводиться до гр. p65ov
Ч. ВЛ.
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lV 101);

ти (див.).

можливо, є запо

[розбадзьораний]

<<розпещений,

розбещений; гострий на язик•> Па;
афективне утворення.

-

розбайоритися

розвальні

[розбайоритися] <<,РОзходитися, розприндитися•>

Нед,

[розмайоритися,

розмаг6ритися] <<ТС.•> Нед; - неясне.
[розбакати] <<Відговорити, відради
ТИ•>; похідне утворення від бакати
<<звертати вину•>, давніше «Говорити•>;
щодо

семантичного

розрадити.

-

розвитку

пор.

укр.

Див. ще бакати, роз-.

[розбалікатися]

<<роздягатися•>

Шух; очевидно, результат видазмі
ни форми *розболікатися, яка могла
бути утворена шляхом зворотного сло
вотвору від незасвідченого *оболіка
тися <<одягатися•>, спорідненого з стсл.
ОБі\АЧА'f'Н Ch\, ОБі\'"kЩН Ch\. Див. ще
облачати, облечИ.
розбаркати, розбаркатися - див.

баJ?и.

[розбахати] <<розхристати, розтель
бушити•> ВеБ; - р. [разбахать] <<роз
чинити навстіж•>, бр. [разбахаць] <<роз
бити вщенТ»;

-

афективне утворення,

пов'язане з бахати. -Див. ще бах'.
розбестити

<<Зробити

аморальним;

розпустити•>, [розбештати], розбещу
вати, розбещувач; п. rozbestwic
<<розлютити; викликати найгірші інс
тинкти•>; похідне утворення від бес
тія; можливо, семантично видозмінене

запозичення з польської мови.
ще бестія, роз-.

-

розбитнИй- див. бИти 1 •
[розболітися] (про сніг)
водянистим•> ВеНЗн;

-

Див.

<<Стати

неясне.

[розборкати] <<розкидати•> Нед;

-

етимологічно не зовсім ясного, і Вгаtеп
<<Печеня•>, днн. brado «литка•>, двн.

brat(o)

<<м'ясо без сала і кісток», дангл.

br~d <<М'ясо•>; сучасне значення слова
Вгаtеп розвинулося під впливом дієсло
ва Ьгаtеп <<смажити•>. Sl. wyr. obcych 655; Кluge-Mitzka 96, 609. Пор. ростбіф.
розбувати <<роззувати•>, розбути,
розбутий <<роззутиЙ•>; етимологічно
незакономірне утворення від обувати,
в якому префікс об- зазнав перерозкла
ду з віднесенням б до кореневої части

ни дієслова (пор. аналогічний перероз
клад префікса вз- у словах в-зувати,

роз-зувати). -Див. ще взути, роз-.
розбуркати <<розтермосити, розбуди
ТИ•>, розбурхати <<ТС.•>; похідне ут

ворення від буркати <<будити•> (див.).
розвага

<<Забава,

втіха,

розрада;

[розсудливість НедJ.>, [розваг] <<розсуд
ливість, обережність•> Нед, розважаль
ний, розважливий <<розсудливий, сер

йозний;

[заспокійливий

Нед]•>,

роз

важний <<ТС.•>, розважнИй <<розважаль
НИЙ, пов'язаний з розвагою, втіхою,
розрадою•>, розважати <<утішати, роз
сіювати, відвертати увагу від неприєм

ного; всебічно обмірковувати•>, розва
жити; бр. развага «міркування,
розсудливість•>, п. rozwaga <<розважли
вість, розсудливість•>, ч. слц. rozvaha
«розум, розсудливість•>, вл. rozwaha
<<розвага, намір•>; пов'язане з вага,
важити; розвиток значень проходив,

болг. разбіркам <<розмішаю, розбовтаю;

очевидно,

переплутаю; розладнаю», м. разбрка
<<розмісить, перемісить; розжене•>, схв.

ситуацію•> ~ <<Зіставити в думці всі
сторони ситуації, ніби зважити їх на

разбркати «розкидати; змішати•>, слн.
razbfcati <<розкопирсати ногами; зро
бити безладдЯ•>; псл. *orzb"rkati

вагах•> ~ <<Знайти вихід з неприємної
ситуаціЇ•> ~ <<утішити•>" Brilckner
598-599; Machek ESJC 67 4. - Див.
ще вага, роз-.

<<розкидати,

*b"rkati

розмішати•>,

утворене

<<Кидати, мішати•>.

борИкати, роз-.

-

від

Див. ще

розбрат <<вид гуляша•>;

- р. роз
брат, [розбратен], п. rozbratel <<ТС.•>; запозичення з німецької мови; н. Rostbrateп <<розбрат, ростбіф•> утворене з
основ іменників Rost <<решітка, колос
НИК•>, двн. днн. rбstl <<Тс.; вогнище, жар•>,

так:

[розвадити]

<<обміркувати

<<утішити,

розвіяти, розважити•> Пі;

-

складну

забавити,

етимоло

гічно незакономірне зворотне утворен

ня від розважати за аналогією до за
важати: завадити. Див. ще роз
вага.
розвальні <<ВИд великих санеЙ•>; запозичення з російської мови; р. роз-
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розвалЮжений

розвора

вальни <<низькі й широкі саНИ>> пов'яза

ної форми ровесниця, зближеної з пре

не з дієсловом развалИть <<розвалити•>,
похідним від валИть <<Валити•>; пор. р.
развалистьtе сани <<розвальні>>. - Фас
мер ІІІ 495; К3СРЯ 392. Див. ще

фіксальними іменниками
Див. ще ровесник.

валИти, роз-.

пущениЙ•> Нед; афективне утворен
ня, пов'язане з розвалений; пор. як се
мантичну
паралель
болг.
развален
<<зруйнований, зіпсований; розпутниЙ•>.

[розванятися]

<<розбеститисЯ•>;

афективне утворення; можливо,
жене з власним ім'ям Всіня.
кривати,

-

<<розтягатися>>

Нед, [розвИрений] <•розтягнутиЙ>> Нед;

(заст.)

розсовувати,

[розвИтися] <<Не мати впину, роз
пуститися•> О, [розвита] <<пиха, роз
в'язність>>, [розвить] <<ТС.>>, [розвИтий]
<<Чванькуватий, пихатий, розв'язниЙ•>
тж; результат семантичної видазмі

ни

Див. ще валИти, роз-.

розверзати

роз-.

-неясне.

[розвалЮжений] <<Пустотливий, роз

-

[розвИрюватися]

на

слова

розвИтися

(розвИнутися)

<<розг?рнрися, розвернутися•>.

збли

<<Широко

роз

утворюючи

от

вір•>, розверзти, розвержений, розвер
стий; р. разверзсіть, др. развьрза

Див.

-

ще вити.

[розвір] <<ущелина, міжгір'я, пере
вал» Нед, [розвірнЯка] <<роззява>>, [роз
вора] <<ТС.; зівака; ледача жінка, ЯКа
лише fоздивляється на всі боки>>, [роз
двора <<ТС.>>, [розвера] <<непутня люди

разві>рзвам <•розв'язую•>, м. разврзува

на, легковажна жінка» Ва, lрозварня]
<<Ледача ЖіНКа»; - П. ГОZWОГ <<Яр, (анат.)

починає розмову•>, схв. разврсти <•роз

хід, отвір, щілина»; похідні утворен
ня від зниклого дієслова псл. *orzverti

горнути•>; запозичення із старосло
в'янської мови; стсл. рАзв.р'ЬЗА'f'н утво
рене за допомогою префікса рАз- від

лежить корінь псл. *ver- / vor-, той са
мий, що і в словах верея, отвір. -

дієслова в.р'ЬЗА'f'н <•в'язати•>. 378. - Див. ще верзтИ, роз-.

Див. ще верея, вір 1 ' отвиrати, роз-.
[розвлать ( подерниця) (бот.) <•щуч

ти

<<розкривати,

розверзати•>,

болг.

<•розв'язує; розкриває (пуп'янок); роз

К3СРЯ
- Пор.

отверзати.

[розверні] <<Сани без задка й перед
ка>> Л;

-

не зовсім ясне; може бути

результатом видазміни запозиченої з
російської мови форми розвальні <•ни
зькі широкі сани•>.
розверстка <<розподіл, розкладка•>,
розверстати; бр. развёрстка; запозичення з російської мови; р. раз
вёрстка утворене від дієслова развер
стсіть <<розподілити, розкласти•>, пре
фіксального похідного від дієслова вер

~розкрити,

роззявити»,

не зовсім ясне утворення з префікс.а
роз- і неповноголосної форми влать
чеського

або

словацького

утворюють

лоть.

452.

мітелку,

во

БС3 25, 450; Randuska
-Див. ще волот, роз-.

розложисту

450,

-

[розвлечений]

<<Зяюче

провалля•>

пов'язане з вертеп <<ТС., пе

чера•> (див.).
[розвесниця] <•ровесницЯ>> Нед;
результат

І Об

видазміни

-

деетимологізова-

<<ТОЙ,

що звик до

безтурботного життя•> ВеЛ;

ської мови; пор. п.

-

походження,

якій відповідає укр. волоть; назва зу
мовлена тим, що суцвіття цієї рослини

в'язаного з іменником верета <<верства,
вік;
пара,
ровесник•>.
Шанский
3СРЯ І З, 64; Фасмер І 300. Див.

[розвертепа]

якого

Deschampsia caespitosa
(L.) Р. Beauv. (Аіга caespitosa) L.>>; -

но,

ВеНЗн;

основі

ник дернистий,

стсіть (заст.) <<рівняти; наділяти•>, по

ще верства 1 • 2 , роз-.

в

видозмінене

-

запозичення

rozw16czyc

очевид
з

ти волоцюгою, розволочитися•>,

не за допомогою префікса

від дієслова w16czyc (si~)

поль

si~ <<ста
утворе

roz-

<•роз->>

<<волочити

(ся)•>. -Див. ще волоктИ, роз-.

розвора <<Жердина для подовжен

ня воза>>, [зв6ра, св6ра, проворИна]
НикНикІ Л, [лузвора ДзУЗЛП, розво
рина] <<ТС.>>, [розв{рка] <<Задні спиці•> О,

роздебендювати

розворсати

[р6звирка] «ТС.>> О, розворити <<Подов
жити віз розворою•>; р. [разв6рьt]

му разі первісним значенням було <<та

<<п'яла,

Див. ще гов'єдо, роз-.
розгорити <<роздобути з горем по
полам•>; nохідне утворення від горе;
можливо, зазнало впливу з боку діє

розnірки,

<<розвора,

стріли•>,

розпірка•>,

ч.

n. rozwora
rozvora <<довга

жердина, що з'єднує передню і задню
частини воза;

микання

металева засувка для за

стулок

(половинок)

двереЙ•>, слц. пizvora <<ТС.>>;
утворення

від вір

-

вікна,
похідне

<<Жердина, огорожа,

- Дзендзелівський УЗЛІ]
119-120; Brilckner 634; Machek ESJC
521; Holub-Kop. 317.- Див. ще вір 1 ,

кий, що розтрачує худобу (майно)».

слова [гарувати] <<nрацювати (без від
починку)•>. - Див. ще гарувати, го
ре, роз-.

[розгорша] <<Купа уламкіВ>> Нед;

частокіл•>.

роз-, свірка 1 •
[розворсати] <<розколупати•>;

-

не

ясне.

розгардіЯш <<безладдя•> СУМ, Нед,

[розгардіяш Нед, розгардія, розкар
даш Чаб] «ТС.>>, [р6згарш] <<оргія, пи
ятика, гульня•> Нед, розгардіЯшити
<<учиняти безладдя, бешкетувати•>; запозичення з польської мови; п. roz-

gardiasz «розгардіяш>>, ст. rozgardjas (у
виразі r. stroic <<бенкетувати»), очевид
но, пов'язане з уг. garazda <<скандаль
ний, бешкетниЙ•>, яке загальноприйня
тої етимології не має. - Brilckner 465;

Machek ESJC 149; MNTESz І 1029.
[розгари]

<<Зелений четвер, свято

Трійці»; неясне; можливо, пов'язане
з *гар, наведеним під словом гарний.
розгасати <<розм'якати, розnуска
тися, розмерзатися•>, розгаснути, роз
гасти, розгаслий «розм'яклиЙ>>; не
ясне; може бути зіставлене з болг.
разгазвам <<розтоптую щось, ідучи по

-

-

не зовсім ясне; очевидно, пов'язане з

[р6згарш] <<Пиятика, гульня•>.

-

Див.

ще розгардіЯш.
розгрИ:жити, розрuжати див.
грИжа.
розгрунчити - див. рунтати.

lрозгулька] (ент.) <<Товкунець, EmНед; - пов'язане з [гу
лЯти] <<танцюватИ•>; назва зумовлена

pis tesselata>>

тим, що самці цього виду мух під час
парування виконують танець у повітрі
для принадження самиці; пор. німецьку

назву цієї мухи Tanzfliege, букв. <<тан
цююча муха•>. - Brehm І 382. - Див.
ще гулЯти, роз-.
роздабарювати <<Теревенити, про

сторікувати>>, [роздобарювати] <<інтим
но розмовляти•> Нед; - р. [раздобарьt·
вать], растабарьtвать, [растобари
вать], бр. раздабарваць;

-

заГально·

прийнятої етимології не має; зіставля

лось (Огієнко РМ
мер ІІІ

ber

434;

1938, З, 136; Фас
11 175) з гебр. dibdapar <<СЛОВО, ВіДО·

Преобр.

<<ГОВОрИТИ>>,

мість•>; пов'язується також (Трубачев у

НЬОМУ>>, газя <<ХОДЖУ ПО ВОДі, болоту,

Фасмер-Трубачев ІІІ

траві, переходжу вбрід; топчу, мну но

слова бсірьt у виразі тсірьt-барьt, усклад
неною префіксальними елементами раз
до-, рас-то-; думка npo зв'язок з гот.

гами•>, м. гази <<ТС.•> (З ос. одн.), раз
газува

«роздавлює;

утоптує

СНіГу>>, СХВ. гііз <<брід>>,

дорогу

в

газити <<СТу

пати, топтати; йти вбрід•>, разгазити
<<розім'яти, розтоптати•>, слн. gaz <<стеж
ка по снігу•>, gaziti <<Пробиратися, йти

no

снігу•>; можна припустити також
зв'язок з укр. гасuти у застосуванні
цього виразу до гасіння вапна, яке від

434)

з основою

razda <<Наріччя, мова>> (Matzenauer LF
16, 172) викликає сумнів. - Див. ще
роз-. - Пор. бари.
[роздебендювати] <<розпатякувати•>,
[роздебендувати] <<ТС.>> Нед, [роздо
бенди у виразі іти (ісьти) на р.] <<іти
на пошуки
тощо Ме•>;

-

не зовсім ясне; очевидно, пов'язане з

запозичення з польської мови; п. [rozdob~da] <<Відправа на здобич>> пов'язане

гов' єдо <<Худобина>> (<<МаЙНО>>); В тако-

з

«роздобути•>, префіксальним

додавання води набрякає і розм'якає.

[розгов'ядний] <<МарнотратниЙ>>;

-

rozdobyc

О;

шукати новин, пліток
семантично видозмінене
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роздера

роздулка

утворенням від Ьус <<бути•>.

- SW V
595. -Див. ще бути 1 , до 1 , роз-.

[роздера] <<огорожа навколо двора

чи садиби•> Ва;

-

неясне.

[розджоха тися]

-

<<розлютуватися•>;

вального характеJ>У·

[роздзвпитиj <<рОЗЗЯВИТИ>>, [роз
джЯпити Нед, роззЯпити] <<ТС.>>, [роз
дЯпити] <<Відчинити (двері чи вікна)•>
Си, [роззЯпина] <<розщілина, отвір, па
ща>>; р. [раззепай] <<крикун, гор
лань•>, болг. раззЯпам <<роззявляю>>;
утворення

* зяпати,

від

роз-,

роздабарювати,

роздебендю

[роздоброхотатися]

«розохотити

вати.

афективне утворення звуконасліду

похідне

кання новин>> (пор. п. [rozdob~da] <<Від
права на здобич•>). -Див. ще добути,

-

похідне утворення від незасвід

ченої форми, яка відповідала р. добро
хат <<доброзичливець>>; пор. р. добро
хатствовать <<СПрИЯТИ>>. Див. Ще
добрий, роз-, хотіти.

[роздовнsіка] <<роззявляка•> Нед;

-

неясне; можливо, результат афективної
видазміни форми роззявлЯка.

незасвідченого

спорідненого з р. [зяпать]

-

СЯ>>;

ний

f

оздор

<<спір,

сварка•>,

<<роздираючий,

[розд6р

розколюючиЙ•>

<<ГОрЛаНИТИ>>, бОЛГ. зЯпам <<рОЗЗЯВЛЯЮ>>
і пов'язаного чергуванням голосних із
зіпати <<Кричати; спускати дух•>. Фасмер ІІ 111; БЕР І 671. -Див. ще
зіпати, роз-.

Нед, ст. раздор <<розщеплення, розкол•>

Нед;

рАздор'Ь

[роздиманчик]

-

<<назва

сарафана>>

похідне утворення від rозди

р. разд6р, др. раздор'Ь <<не

(1627); -

згода, розбрат, розкол», схв. раздор,
слн. razdor; очевидно, запозичення
з церковнослов'янської мови, підтрима
не впливом з боку російської мови; цсл.
«розщеплення,

розкоЛ»

утво

мати, аналогічне ДО [роздухван <<ТС.>>.

рене від дієслова рАздьрА'f'н

-Див. ще дути 1 , роз-. -Пор. дух.
[роздимИ:кати] <<зруйнувати, роз
бити, роздробити•> Нед, [роздимuчити]

дієслова дьрА'Гн «дерти•>. - Фасмер ІІІ
434; Ць1ганенко 389; КЗСРЯ 379. -

<<ТС.>> Нед; не зовсім ясне, можливо,
пов'язане з дим; у такому разі означає,
власне, <<Перетворити в дим>>.

роздівати, роздіти -див. діти 2 •
[роздівитис і] <<Відкрити (рот )•> О; -

результат видазміни форми

[розз{ви

тиj, діалектного варіанта форми роз
зЯвити. - Див. ще зЯти.

роздіймати <<рознімати•>, роздійнЯ

ти <<розняти•>, [роздоймuти]; - подіб
ні до здіймати, здійняти, [здоймuти]
префіксальні

утворення

від вторинних

основ діймати, дійнЯти, [доймuти],
що

виникли шляхом

перерозкладу

пре

фіксальних утворень віді-ймати, віді

йнЯти, піді-ймати, піді-йнЯти, [підо
ймuти], в яких звуки ді, до, що на

ти», що складається з префікса рАз- і

Див. ще дерти, роз-.

[роздродИ:тися]
<<розлютуватисЯ>>,
[роздролuтися]
<<ТС.,
розгніватися•>
Нед;

-

неясне; можливо, пов'язане з

роздратуватися, дратувати.

[роздрухати] <<розбудити, розтер
мосити•> Нед, [роздрухатися] <<розбу
дитися•> Нед, [рускуд!}рхати] <<розбу
дити•> Корз, [р6здрухl <<Неспокій, ме
тушня; колотнеча•> Нед, [продрухати]
<<пробудити, розтермосити•>, [продруха
тисяl <<пробудитися, прочуматися•> тж;

- др. f:Юздрушити «Порушити•>, п. [rozdruchac] <<збудити, привести до пам'я
ті•>; - результат видазміни форми роз
рухати <<розворушити•>, похідної від
рух, з появою вставного д в позиції з-р,

лежали до префіксів, набули характеру

як у випадках здріти

післяпрефіксальних

да]

ви.

-

компонентів

осно

Див. ще імати, йнЯти, роз-.

[роздобарити] <<роздобути•> Нед;

очевидно,

результат

видазміни

<

зрада та ін.

-

< зріти, [здра
Див. ще про,

роз-, рух.

-

форми

роздобути, зближеної з [роздобарю
вати] <<теревенити•>, [роздобенди] <<Шу-
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<<розірва

[роздулка]

(бот.)

<<Омег

водяний,

Oenanthe aquatica (L.) Poir.•> Mak; р. [раздулка] <<ТС.•>; - nов'язане з роз
дути; назва зумовлена тим, що плоди

розкереша

роздухван
цієї рослини мають корково-губчасті
стінки, заповнені повітрям, завдяки чо
му легко тримаються на поверхні води.

-

Див. ще дути 1 , роз-.
[роздухван] <<ВИд жіночого одягу;

жартівлива

назва

сарафана»

пов'язане з дух (див.).

-

Нед;

-

Пор. розди

манчик.

розета• <<орнаментальний малюнок,
ліпна прикраса у вигляді квітки•>, ро
зетка <<Прикраса у формі КВіТКИ; неве
ЛИКе блюдце для варення; пристрій для
вмикання електроприладіВ•>;

-

р.

ро

зетта, розетка, бр. разета, разет
ка, п. rozeta, rozetka, ч. слц. вл. rozeta,
болг. м. розета, розетка, схв. розе
та, слн. rozeta; запозичення з фран
цузької мови; фр.
rosette <<розетка;
бант;

розеткова форма брильянта;

по

утворення від день, зумовлене впливом
форми розвиднЯтися; можливо, каль
ка польського відnовідника. Див. ще
день,

роз-.

[розИ:нки] (у виразі р. продавати
<<ВИДИВЛЯТИСЯ На ВСі бОКИ>>), [розЗUН
ки] <<ТС.•> Нед; - бр. [раз{нькіj (у ви
разі р. прадаваць); - результат збли
ження р. разuнуть <<роззявити•>, ра

зuня <<роззява•>, бр. [раз{нуць], [раз{
ня] (пов'язаних з укр. зівати) і укр.
родзИнки <<сушений виноград•>, бр. ра
зьtнкі <<ТС.>>. - Див. ще зів, родзИн
ки, роз-.

роз'ирдИ:тися

lроз'ікий]

-

див. рдИ:тися.

«зизоокиЙ•>

ВеНЗн;

членна форма прикметника,

-

утворена,

очевидно, від давнішої нечленної фор
ми *роз-ік, у якій і з'явилося законо

чесна відзнака; орнамент у вигляді ро

мірно на місці давнього о після занепа

зетки•>, давніше <<маленька троянда•>, ут

ворене від

ду кінцевого 'Ь ( *роз-ок'Ь, тобто з <<ОЧИ
ма, що дивляться в різні боки•> ). -

Див. ще роза.

chemil!a vulgaris L.•> Mak; -

rose <<Троянда•>. - СІС 2 735;
Фасмер ІІІ 495; Kopalinski 852; HolubLyer 424; РЧДБЕ 635; Dauzat 638. [розета 2 ] (бот.) <<резеда,

Reseda L.•>
- запозичення з польської мови;
п. rozeta <<ТС.•> є результатом контамі
нації форм rezeda <<ТС.>> і [roza] <<Троян
да•> або rozeta <<розета•>. Див. ще
Нед;

резеда, роза.

[розетка] (бот.) <<розрив-трава садо

ва, бальзамін, Impatiens balsamina L.•>
nов'язане з розетка <<nри
краса в формі квітки•>, роза; назва зу
мовлена, очевидно, тим, що квіти цієї

Mak; -

рослини

нагадують

квіточки

дрібно

цвітних троянд. -Див. ще розета 1 •
ПО!~· роза.

[розжертися]

-

<<розгніватися•> Нед;

калька п. rozeirec si~ <<ТС.•>, букв.
<<розжертися, роз'їстися•>. Див. ще
жерти, роз-.
роззЯва,
роззЯвина, роззЯвити,
роззЯвкуватий, роззявлЯка, роззЯв
ляти - див. зsіти.
роззsіпити, роззЯпина - див. роз
дзsіпити.

-

[розиднsітися] <<розвиднятисЯ•> ВеЛ;

-

п.

rozedniec

si~

<<ТС.•>;

-

похідне

Див. ще око 1 ' роз-.
[розічка] (бот.) <<Приворотень

Al-

видозмі
нене запозичення з чеської і словаць

кої мови; ч. [rosicka], слц. [rosnicka]
<<ТС.•> пов'язані з rosa <<роса•> (у напів
згорнутих листках приворотня збир•

ються краплі води); пізніше назва за
знала зближення із словом роза.
Див. ще
роса.

Machek Jm. rostl. 108. розказ (заст.) <<наказ•>;

- бр. ст.
- запозичення
з польської мови; п. rozkaz <<наказ•>
пов' язане з дієсловом rozkazac <<Нака
зати•>, похідним від kazac <<казати•>. Бульtка 286. Див. ще казати, роз-.

росказати <<наказати•>;

[розкакарити] <<розпростерти (ру
ки)•> Нед; - афективне утворення.
[розкамашувати] <<розмовляти без
толку, розтягати розмову Ва; розуму
вати Чаб•>; афективне утворення.

[розкеренити] <<рити, Rобити без
ладдя•> Нед; - пов'язане з [кир,uнити]
<<Порпати, бруднити•> (див.).
lрозкереша] <<кривонога людина;
розгалуження на сосні•> Непокупнь1й;
результат контамінації запозиченого

-
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розмайрИ:н

розкіш

лит.
лит.

kereia <<Гіллясте дерево, кущ>> (пор.
rekesys <<Гіллясте дерево, сукувата

[розкомарити] <<знайти, роздобу
ТИ>> Нед, [ррзкараманити] <<ТС.>> О; -

гілляка; незграбна людина>>), спорідне

неясне.

ного З ПСЛ. *kor~, укр. КОрінь, та укр.
розкарЯка. НепокупньІЙ 194-195;
Fraenkel 716. - Див. ще карЯчки,

роздиратИ>> Нед;

[розкомірдзати]

<<розсмикати, nо

афективне утворен

ня.

[розколотИтися]

корінь•.
розкіш, розкішнИк <<ТОЙ, що живе

-

<<розщедритисЯ>>;

-неясне.

в розкошах>> СУМ, Нед, [розкішшя]

<<розкіш>>, розк6шество, розкоші, [роз
кашник] <<розкішник>>, [розкошнИцтво]

[розкошкати] <<розкуйовдиТИ>>; пов'язане з кошлатий (див.).
[розкрИ:нитися] <<розміститися, роз

<<Надзвичайна

сістися>> О;

розкішний,

розкіш,

пишність>>

[розкошИтися]

Нед,

<<жити

у

розкоші Г; розширюватися, буйно роз
ростатися Нед>>, розкошіти <<ставати

-

неясне.

[розкузьомитися]
по-дитячому,

<<розплакатися

розпхикатися>>;

-

афек

тивне утворення.

розкішнішим>>, розкошувати; р. р6с
кошь, бр. р6скаш, раск6ша, др. рос

[розкурмедати] <<розв'язати, розі
брати>> Нед, [розкуперить] <<розв'яза

кошьница <<Любителька розкоші>>, п.

ТИ>> Чаб; неясне; можливо, nов'я
зане з курмей <<Мотузка>>.
розкушкати <<розкутати>>; - резуль
тат афективної видазміни форми роз

roz-

kosz <<насолода, втіха; розкоші>>, ч.
rozkos <<Насолода, розкіш>>, болг.

слц.
раз
к6ш <<розкіш>>, м. схв. раскош, слн.
razkosje <<ТС.>>; - псл. *orzkosь, пов'я
зане з дієсловом *orzkoxati <<розкоха
ТИ>>, похідним від koxati <<кохати, догля
дати>>. Фасмер- Трубачев ІІІ 504;
Чернь1х ІІ 123; К3СРЯ 393; Ць1ганенко

401; Kochman Zeszyty nauk. wyisz.
szkoly ped. Filologia ros. ОроІе 1973/9,
5-18; Желтов ФЗ 1876/1, 16; Грот
Фил. раз. 2, 509; ~rilckner 242; KZ 43,
311; Machek ESJC 267; Holub-Kop.
175, 316; Младенов 547; Skok ІІІ 110;
Bern. І 538. - Див. ще кохати, роз-.

[розкленути] <<розтиснути, розірва
ТИ>> Нед; - nов'язане з клин (див.).
[розклінки] (бот.) <<Плоскінь, Cannabis sativa mascula>> Mak, [розкуінки]

кутати, похідної від кутати (див.).
[розлопанитися] <<розсістисЯ>> О;

-

афективне утворення.

розлука,

розлучення,

розлучИти,

розлучник -див. л)ТчИ:ти 1 •

-

розмаrоритися,
розмайоритися
див. р~збайоритися.

розмаїтий <<різноманітниЙ>>, [роз
маїтен,ий Нед, розмаі'тний] <<ТС.>>,
[ро?маїті] <<У різний спосіб>> ВеБ, роз
маїтити; п. rozmaity:, ч. rozmanity,

[rozmaity], слц. [rozmajity], rozmanity; загальноприйнятої

етимології

не

має;

«ТС.>> ВеЗа; очевидно, результат
видазміни деетимологізованої форми

виводилось (Brilckner 465) від основи
maj-ati <<махати>> (пор. укр. розмай
<<Щось таке, що розвівається>>); непе:
реконливо зіставляється (Machek ESJC
520) з ч. zamanouti si <<Задумати, зама

пл6скінь чи якогось їІ варіанта (пор. п.
ст. ploskunki <<ПлоскінЬ», ч. [poskunky]

нутися>>. Німчук
різноманітний.

[розкобіжкати] <<роздобути>>, [роз
кобіжкатися] <<розжитися>>; неяс

ganum Majorana L.>>

<<ТС.>>). -Див. ще ПЛОСКінь, ПОСКінь.

не; можливо, пов'язане з так само не

ясним [кабіж] <<шкода, грабіж>> (пор.).
[розколіпини] <<Ліплення "гусок"
до весілля>> Нед; неясне; можливо,
результат видазміни незасвідченої фор
ми *гусколіпини <<ТС.>>.
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Пор.

80-81.

розмай- див. май 2 .
lрозмайран] (бот.) <<Майоран,
Нед;

-

Ori-

результат

видазміни форми майоран (див.).
[розмайрИ:н] (бот.) <<розмарин, Rosmarinus officinalis L.>>, l,оозмай] <<ТС.>>
Mak, [розмайрин дикий] <<багно зви
чайне, Ledum palustre L.>>, [розмайрин
польовий] <<Клопогін смердючий, Cimi-

розмарИн

розпач

cifuga foetida L.•> тж; -

п. [rozmajryn]
<<розмарин; багно звичайне•>, [rozmaj]
<<розмарин•>, слц. [rozmajrfn] <<ТС.>>; -

зити•>, болг. разорЯвам, м. разори, ра
зурне, схв. разорити, стсл. рАзорн-rн;
- псл. *orzoriti <<розорити•>, утворене

результат контамінації форм розмарИн

за допомогою префікса

і розмай (див.).
розмарИн (бот.) <<Rosmarinus officinalis L.•>, [розмарин (дикий)] <<брусли

<<розоряти»
нувати,

(nop.

*orz-

від

*oriti

др. оборити <<розруй

розорити,

знищити>>,

оритель

на

<<руйнівниК>>, n. ст. oborzyc <<зруйнува
ти, знищити,>, ч. obofiti se <<обрушити

Mak; -

ся, накинутися•>, ст.

карликова, Evonymus nana М.В.•>
р. болг. м. розмарИн, бр. раз
марьtн, п. rozmaryn, ч. rozmaryn, слц.
rozmarfn, схв. рj)змарин, слн. rozmarin;

-

запозичено через німецьке посеред

ництво (н.

Rosmarin <<розмарин•>) з ла
rosmarlnus, або ros

тинської мови; лат.

marlnus (бот.) <<розмарин•> (букв. <<Мор
ська роса•> ), складається з іменника ros
<<роса•>, спорідненого з псл. rosa, укр.
роса, і прикметника marlnus <<морськиЙ•>,
похідного від mare <<Море•>, що відпові
дає nсл. more, укр. море; латинська
назва зумовлена, очевидно, свіжістю зе

леного кольору рослини.

СІС 2

-

735;
496; Преобр. ІІ 211; Brilckner 465; Machek ESJC 521; HolubKop. 316; Holub-Lyer 424; Hiltti-Worth
16.- Див. ще море\ роса.
[розмарія] (бот.) <<розмарин, Rosmarinus officinalis L.•>; - ВЛ. rosmarja,
нл. rozmarija, схв. [розмариjа]; ре
Фасмер ІІІ

зультат зближення назви розмарИн з
поширеним

серед німецького

населен

ня жіночим ім'ям
ним з основ
«Марія>>. -

Ros(e)marie, утворе
імен Rosa <<Роза,> і Marie
Pau! КІ. Vnb. 124. - Див.

ще Марія, Роза, rозмарИн.

[розмацькати

<<роздавити, розча

вити; розмазаТИ>> О;

-

афективне ут

ворення.

[розмеженитись (розмеженилось)]
«стало безхмарно, ясно>> Ва;

-

очевид

но, пов'язане з [межень] <<середина лі
та>>, [межінь] «ТС.•>; у такому разі сnо
чатку означало <<Настала тепла суха по

года>>.

-

Див. ще межень, роз-.

розорИти, розорЯти, розорювати,
розорЯтися <<лаятися, бешкетувати•>,

розор «розорення», [розора] <<ТС.>>, ро

зорИтель, розорливий, розорний; - р.
разорИть, бр. разарьщь, др. разарити
«зруйнувати; порушити; відкинути; ура-

obofiti

<<розруйну

вати•>, болг. [разоборя, разоб6р(у )вам]
<<розоряю, розладную>>, схв. [Ьрити]
<<скидати•>); - споріднене з лит. ardyti
<<розбирати, порушувати, руйнувати•>,
<<рОЗПОрЮВаТИСЯ>>, \rti <<рОзпадати

erdeti
СЯ,

розкладатися;

розпорюватися,

роз

ладнуватися•>, лтс. ~rdlt <<розбирати,
руйнуваТИ>>, erst <<розбирати, ЧеСаТИ
{льон), розділяти, сіктись•>, дінд. ardati
<<розпиляється, розчиняється•>, хет. bar<<Ламати, руйнувати, роздрібнюва
ти•>; можливо, далі пов'язане з рідкИй,
лат. rarus <<рідкиЙ•>, дінд. rtё <<За винят

ra-

ком, без, крім•>; іє. *ег-/ ега- <<розри
вати, розділяти•>; помилково пов'язува

лось (Потебня РФВ

6, 146)

з лат. огіог

<<встаю, починаюся, виникаю•>, гр.

opv-

UJ..lt <<Надаю руху, збуджую; приганяю,
зганяю; КИДаЮСЯ, рухаЮСЯ>>, дінд. p)Oti
<<Підіймається•>. Фасмер ІІІ 152153, 435; Чернь1х Il 96; К3СРЯ 381; ЦьІ
ганенко 389; Преобр. І 658; Собалев
ский Ле~ции

148; Brilckner 383; Machek ESJC 61; Holub-Kop. 74, 250; Moszynski PZJP 238; Milhi.-Endz. І 576;
Walde-Hofm. ІІ 148; Uhlenbeck 25; Pokorny 332-333. - Див. ще роз-.

[розпар] (nереважно мн. [розпа
ри]) <<розпадина в землі>> ВеБ; - оче
видно, утворене з префікса роз- і осно
ви іменника *спара <<шпара, шnарина»

(пор. п. ст.

spara, ч. spara <<ТС.•>). -

Див. ще роз-, шпара'.
розпач,

розпачливий,

розпачува

бр. роспач, п. rozpacz, ч. слц.
rozpacity <<розгублений, збентежениЙ•>;
- псл. *огz-рась, утворене з префікса
*orz- і компонента рась, що виник вна
слідок перерозподілу основи ораkь <<на
ти;

-

зад; знову, навпаК);І>>. Brilckner 380,
465; Machek ESJC 415, 425; Holub-
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розшішистий

розривник

Див. ще 6шік 1 ,

Lyer 345, 353, 424. роз-.

[розшішистий] <<гіллястиЙ•>;

-

оче

видно, споріднене з р. распашн6й «роз
стібнений, з розгорнутими полами; двій
частий,
двостулковиЙ•>,
распахнуть
<<широко розкрити,

розчинити•>,

в тако

му разі утворене від *розпахнути, що
складається з префікса роз- і основи

дієслова пахнути <<Повіяти•> (пор. як
словотворчу і семантичну паралель р.

[распах]

<<Простір,

Фасмер ІІІ

444;

хід,

КЗСРЯ

ще шіхнути 2 , роз-.

розмах•> ).

383. -

-

Див.

розпашнИк <<Знаряддя для розпушу
вання rрунту•>;

-

очевидно, запозичен

ня з російської мови; р. распашник
«Просапнию> є похідним від распахсіть
«розоратИ•>, утвореного з префікса рас

<<роз-•> і дієслова пахсіть <<Орати•>, спо

рідненого з укр. [пахати] «ТС.•> (див.).
[розпетлешитися] <<розхристатися•>
Нед;

-

не зовсім ясне; можливо, ре

зультат видазміни незасвідченого слова

пов'язане з

розпрИскатися (перен.)

<<розсердитися, розходитися•>.
ще прИскати, роз-.

-

Див.

розпука, [розпучлИвий СУМ, Нед,.
розпучний], [розпукатися] <<впасти у
відчаЙ•> Нед; очевидно, результат
контамінації слів f-Озпач і пукати, роз
пукати, які мають здатність до розвит
ку переносних значень, пов'язаних із
проявами психічної діяльності;
пор.

укр. серце (душа) розпукає.
Суп
рун Веснік БДУ 1970/ 1, 83. - Див.
ще пукати 1 , розпач.
розпуста, [р6зпуст] <<відлига; роз
пуста•> О, розпусник, розпусний, [роз
пустнИй] <<розпусний, нахабниЙ•> Нед,
Пі, розпусничати, [розпустувати]
<<розпутничатИ•> Нед;

-

р. распустёха

«неохайна жінка•>, [р6спуст] <<розведен
ня, розлучення•>, [распустка] <<час тіч
ки у звірів•>, др. роспуст'Ь <<розведен
ня, розлучення•>, п. rozpusta, ч. rozpus-

<<Пустун•>, слц. rozpustily <<жвавий,
неприборканиЙ•>, вл. rozpuscity <<розпу
щениЙ•>, нл. rozpustпy <<розпусниЙ•>, м.

ta

* розпеле шити, префіксального утворен
ня від пелех, яке могло зазнати впливу

распушта

з боку розпатлати або петлЯ.
розпиральний, розпірка, розпір

схв. распуст «канікули; розпуск; роз
від, розлучення•>, слн. razpust; по

нИй - див. перти 2 •
[розпістерти] <<розпростерти>> Нед;

- не зовсім ясне; може бути залиш
ком давнього *розпостьрти як слово
творчого варіанта форми *розпрос
розполонИтися
віддя.

див.

-

поло

[розпорсник] (бот.) <<розрив-трава,

L.•> Mak; -

схв.

прскавац

<<ТС.•>; пов'язане з розп6рскувати,
утвореним з префікса роз- і основи
дієслова п6рскати; назва зумовлена
тим, що дозрілі плоди цієї рослини
тріскаються і розкидають на всі боки
насіння від найменшого дотику. Нейштадт 380; Заверуха 123. Див.
ще п6рскати, роз-.

[розп6рський] «Голодранець, воло

цюга•> Нед;

-

неясне.

[р6зприска]

<<розбрат,

суперечка,

сварка•> Нед, [р6зпріска] <<ТС.•> Нед;
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розлучається•>,

хідне утворення від дієслова розпус
тИти, що складається з префікса роз
і дієслова пустИти; сучасне значення
розвинулось, очевидно, на основі давні
шого

значення

<<розлучення•>,

яке

мог

ло мати негативний відтjнок; виводить

тьрти.

Impatieпs

<<розпускає;

-

ся також (Machek ESJC 521) від зна
чення <<випустити на волю•> (про худо
бу). -Огієнко РМ 1938/3, 136; Шме
лёв

ЗИРЯ ІІІ 78-80; Bruckпer 448;
Holub-Kop. 316. - Див. ще пустИти,
роз-. - Пор. пустИй (пустувати).

розпутник, [розпутництво] <<роз
путність•>, розпутство <<ТС.; [непра
вильний,

помилковий

шлях,

злочин

Нед]•>, розпутний, розпутничати; -

р. распутник; очевидно, результат
контамінації форм типу безпутний і

розпусний.

80.

-

Шмелёв ЗИРЯ ІІІ

78-

-Див. ще путь, розпуста.

[розривник]

аїзовий,

(бот.)

<<ломикамінь

Saxifraga aizoon Jacq•> Mak; -

розрідка

розстріхатися

р. [разрь'tв-трава] <<ТС.>>;

похідне ут

-

бані в ЛІСІ місця.

БСЗ

17, 295. -

ворення від розривати; назва зумовле
на тим, що корені цієї рослини прони
кають у щілини скель, створюючи вра

Див. ще роз-, сіяти 1 •

ження, ніби вони розкололи (розірва
ли) камінь; у фольклорі ломикаменю
приписується (очевидно, на підставі
його назви) казкова здатність відкрива

лої капусти і кукурудзяної муки>>, роз

ти замки і запори. БСЗ
538; Нейштадт 299; Даль
Див. ще рвати, роз-.

19, 537IV 44. -

розрідка (бот.) <•вовчі ягоди,

Daph-

пe L.>> Нед; похідне утворення від
рідкИй;
назва зумовлена,
очевидно,
тим, що квітки цієї рослини, зібрані в
групи по 3-5, розміщуються на гілці з
верху до низу на певній відстані одна
від одної. Нейштадт 394-395. Див. ще рідкИй, роз-.
розрЯд, розряджати, розрядИти,

розрЯдка, розрЯдник - див. зарЯд 2 •
lрозряднИти] «Заспокоїти, уладна

ТИ>> Нед, [розрєднИти] «ТС.>> Нед;

розсіл

<<солоний розчин;

насичена

сіллю вода>>, [розс{льниця] <<суп з кис
сольник, рос{л <<розсіл; [бульйон; вид
страви]>>, [рос{льниця] <<розсіл, рідка
юшка; капусняк>> Нед, [рос{вниця] <•вид
страви>>, [росолЯнка] <•кисла капуста;
капусняк; картопляний суп>> Нед; - р.
рассал <•солона рідина>>, бр. рас6л «ТС.>>,
др. росол <<родовище солі~ розсіЛ>>, п.
ГOSOl <<бульЙон; соус; рОЗСіЛ>>, Ч. ГОSО)

<<холодець; желе>>, слц.

rбsol <<насичена

солями рідина; солона рідина для кон

сервування>>,
пуста;

болг.

розсіл>>,

м.

разсал
расол

<<кисла ка

<<качанна ка

пуста; кисла капуста>>, схв. расо, -ла
<<розсіл>>;
- nсл. *orzsolь <<солона рі
дина>>, утворене за допомогою префікса

*orz-

<<роЗ->> від

дається також

soliti <<СОЛИН!>>; розгля
(Machek ESJC 517; Ho-

назва зумовлена тим, що ці птахи, жив

lub-Lyer 423) як віддієслівний імен
ник від *orzsoliti s~. в якому sol- пов'я
зується з лит. -salti <<розтавати>>, хет.
sallija- «розпускатися (про віск), тану
ТИ>>. Фасмер ІІІ 505; Преобр. ІІ 216;
Горяев 302;
Bruckлer 463; HolubKop. 314; Schuster-Sewc 1237-1238;
Skok ІІІ 303. - Див. ще роз-, сіль.

лячись насінням різних рослин, одно
часно розсівають його і цим сприяють
розсадженню рослин. Воїнств.

на людина>>; очевидно, афективне
утворення, можливо, пов'язане з солод

не зовсім ясне, можливо,

-

пов'язане з

розрадити.

lрозсадник]

(орн.)

<•коноплянка,

Carduelis cannabina L. Нед; костогриз,
Coccothraustes coccothraustes L. Шарл>>;
- похідне утворення від розсадИти;

Кіст. 240; Птиць1 СССР
ще роз-, садИти.

560. -

Див.

lрозсвЯнути] <•розсвінути>> Нед;
очевидно,

давнє

ської мови; п.

запозичення

*rozswianq_c

з

-

поль

було резуль

татом видазміни псл. *orzsvьnq_ti, в яко
му ослаблений ь, як і в укр. розсвіщj
ти, був заміщений голосним е під впли
вом спорідненої основи svet-. Див.

ще свінути(ся).

[розсівач] (бот.) <•іван-чай, Chamaenerium angustifolium Adans. (Epilobium angustifolium L.)>> Mak; - похід
не утворення від розсівати; назва зу
мовлена,

очевидно,

на, яка дає від
з

одного

куща,

20

тим,

до

40

швидко

що

ця

росли

тисяч насінин
заселяє

виру-

[розсолода] <<неповоротка, незграб

(як назва безформної маси).
розсоха, розсохатий,
тий - див. соха.

розсохува

[розсоханя] (орн.) «шуліка рудий,

Milvus milvus L. (Falco milvus)>> Г,
Шарл; похідне утворення від роз
соха; назва зумовлена тим, що шуліка
рудий має розсохуватий хвіст.
Грінч. IV 58; ВеЗн 60; БСЗ 23, 82;
Птиць1 СССР 128. Див. ще роз-,
соха.

[розстріхатися] «Посваритися, ро
зійтисЯ>> Нед, [розстрИхнутися] <<ТС.»

Нед; неясне; можливо, пов'язане з
стріха; в такому разі первісно означа
ло <<розійтися з-під спільної стріхи>>

(про членів родини).
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розторосити

розстрява ти

[розстрявати] <<розлучатися•>, [роз
стрявсітися]
<<ТС.•>,
[розтрявсіти]
<<розлучати>>

Нед;

не

-

розетавсітися і стр_івсіти <<зустрічати>>.

[розтараrатися] •розтрястися, ро~

сіятися•> Нед; афективне утворення,
зумовлене, можливо, впливом з боку
п. roztargac <<розшарпати•>.
розтвір, розтворо.м, розтворчсі
тий, розтваріти - див. затворИти.
очевидно,

<<розчепірити•>;

результат

видазміни

-

форми

розчепірити, яка могла зазнати впли
ву з боку р. растопьtрить, пов'яза
ного з топьtрить •настовбурчуваТИ>>,

[пьtрить]

«ТС.>>.

Фасмер

-

ІІІ

420,

Див. ще {)ОЗ-, чепера.

446. -

targnq_c

зумовлене

<<розірвати».

впливом

-

п.

roz-

Див. ще тор

гати.

[розтерлити] (у виразі р. гроші
<<розтратити нерозсудливо гроші•>) Нед;

-

префіксальне утворення від терлИ

кати;

очевидно,

спочатку

стосувалося

музикантів (пор. що затерликав, те й
протерликав <<що заробив грою, те й

розтринькав>>).

Грінч.

-

ІІІ

484. -

Див. ще роз-, терлИкати.

[розтерти] (у виразі р. гроші <<роз
тринькати гроші>>) Нед; очевидно,
зворотне утворення

від деетимологізо

ваної форми [роз терати]

розко

неясне.

-

<<найлюбиміший,

милиЙ•>; очевидно, утворене на ос
нові запозичення з польської мови; п.

roztomify

«ТС.•>, як і ч. слц.

roztomily\

roz-,

експресив

складається з префікса

-to-

ного елемента

<<МИ.JtИЙ•>.

-

ESJC 363. -

і прикметника

mify

Фасмер ІІІ 446; Machek
Див. ще мИлий, роз-.

розторопний, [розторопа] <<розум

на, спритна людина•>, розторопати
езбагнути, зметикуватИ>>, уторопати;
- р. расторопньtй, бр. растаропньt,
п.

roztropny; -

похідне утворення від

основи дієслова [тор6пити] <<підганя
ТИ>>, [торопитися] <<поспішати•>; щодо
розвитку

[розтерrнути] <<розтяГТИ>> О; пов' язане з [розторгати] << розірвати•>;
можливо,

<<розлупити,

tрозтомилений]

зовсім ясне;

можливо, результат контамінації форм

[розтепірчити]

[розтолубити]

лоти, розтолочити•> Нед;

(розтер Я

ти) <<розтратити•>, зближеної з фоне
тично подібним дієсловом розтирати.
- Див. ще роз-, тер.Яти.
розтинка - див. тЯти.

розтіпаха- див. потіпака 1 •

інтелектуального
значення
від первісного, пов'язаного з швидким

рухом, пор. бИстрий, .меткИй, спрИт
ний;

пор.

успіхів,

також лит.

процвітати•>;

tarpti

<<досягати

твердження

про

відсутність зв'язку з торопИть (Горя
ев 295) позбавлене підстав. - Фасмер
ІІІ 446; КЗСРЯ 385; Преобр. ІІ 185;
Strekelj AfS!Ph 28, 503. - Див. ще то
ропИти.

розторопша (бот.) <<Silybium Gaertn.,
[головатень круглоголовий, Echinops

sphaerocephalus L.; хвилівник звичай
ний, Aristolochia clematitis L. Mak; во
лошка розлога, Centaurea diffusa Lam.;
дурман звичайний, Datura stramonium
L.; нетреба колюча, Xanthium spinosum
L. тж]•>, [розтопшсі] •розторопша•>,
[розтр6пта

Нед,

розтр6пша]

<<Тс.;

головатень круглоголовий; нетреба ко
люча Mak•>; р. расторопша <<розто

ропша•>, [остропёстр], п.
ostropes(t)], ч. ostropes,

[roztropsta,
ostropestfec

розтлИти, розтлИтель, розтлінний; р. растлИть, растлевсіть, др.

<<ТС.•>; не зовсім ясне; вважається
(Machek Jm. rostl. 257-258) результа

растьлити <<Піддати тлінню; знищити,
розбестити; розтлити•>, растьлt>ти <<роз

том

тлити;

умертвити

(про зародок)•>;

-

запозичення зі старослов'янської мови;
СТСЛ. рАС'ГЬ.і\Н'ГН, рАС'ГЬ.і\'І>'ГН «ТС. >> Є ПО

ХіДНИМ від 'ГЬ.і\Н'Гн •знищувати•>, 'ГЬ.і\-k
'ГН <<ГНИТИ, ТЛіТИ>>. Див. ще роз-,
тлИти, тліти.
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видазміни

первісної

форми

типу

можливо, пов'язане з [рос
топаш] <<ЧИСТОТіЛ>>, (розтропша) <<ТС.>>
(пор.).
[розторосити] •висипати, розсипати,

*kostrbec;

розсіяти•> Нед; очевидно, результат
контамінації форм розтрусИти <<ТС.>> і

торсати <<СМИКаТИ, ШТОВХаТИ>> (див.).

розточник

розфренькати

[розточник]

(зоол.)

<<Павутинний

кліщ,

Tetranychus telarius•> Нед; - слц.
rostocec <<ТС.•>; - похідне утворення
від

розточИти

<<Проїсти,

назва

зумовлена

тим,

що

і кущів, на яких вони паразитують.

-

неясне.

[розтрешінство]
Нед;

<<легковажністЬ•>

запозичення з польської мови;
п. roztrzepany <<розкиданий, не
уважний, легковажниЙ•>, похідне від п.
ст. roztrzepac <<розсіяти чиюсь увагу,
зробити когось неуважним; розтріпа

-

nop.

ТИ•>,

пов'язаного

з

trzepac

<<тріпати•>,

спорідненим з укр. тріпати (див.).
[розтрибуха] <<розпусна жінка•>;

-

очевидно, пов'язане з р. растребу
шИть <<розтельбушити, розтріпати, роз
теребиТИ•>, похідним від требушИть
<<Тельбушити•>,
требуха
<<тельбухи•>,

споріднених з укр. [требух] <<ТС.•>.

Див. ще требух.

-

розтропта 2 ,

-

Пор. розтруха.

див.

розтропша

див.

ростопаш.

[розтруха] <<Повія•>;

-

І 135. -Див. ще роз-, точИти 3 •
[розтравлЯти] <<поширювати, поси

Brehm

розтр6пша

розторопша.

паву

тинні кліщі висмоктують листки дерев

лювати•> Нед;

розтропта 1 ,

прогризти,

згризти•>, пов'язаного з точИти <<гри
зти•>;

том семантичної видазміни на україн
ському мовному грунті. Див. ще
роз-, трутити.

ворення

похідне ут

-

від розтрусИти,

паралельне

до [розтрибуха] <<ТС.•>. -Див. ще тру
сИти. - Пор. розтрибуха.
розтягай <<Пиріжок з відкритою на
чинкою.>; бр. расцягай; запози
чення з російської мови; р. расстегай
<<ТС.•> nов'язане з расстегай <<розстіб
ний сарафан•>, похідним від рассте
гать <<рОЗСТібаТИ•>, ЩО складаЄТЬСЯ З
Префікса раз- і діЄСЛОВа стегать <<ШИ
ТИ стібком, прошивати наскрізЬ», спо

рідненого з укр. застіжка, [застягну
ти] <<Застібнути•>; назва пиріжка зумов
лена

його

зовнішньою

розстебнутого

подібністю

сарафана;

до

припущення

про зв'язок з тянуть, растЯгивать

(Горяев

295; Fraenkel ZfS!Ph 13, 233)

безпідставне.

Фасмер ІІІ

-

445;

КЗСРЯ

[розтріпіхати] <<розпатлати•> Нед,
[розтрепіханий] <<розтельбушениЙ•> ВеНЗн;

384;

р. трепьtхать «Тріпати, тріпатися»,
трепьtхаться; похідне утворення
від розтріпати, тріпати з ~ідкісним
суфіксальним елементом [-іх- J ( -ьtх-),

розтЯпа <<роззява, розтелепа•>, роз
тяпака <<ТС.•>; запозичення з росій
ської мови, як і бр. расцЯпа; р. растЯ

-

що виявляє афективне забарвлення.

-

Див. ще роз-, теіпати.

[розтріпнийj <<розумний, тямущиЙ•>
Нед, [р6зтріп] <<розум, розсудливість,
обачність•> Нед; очевидно, результат
неправильної фонетичної адаптації за
позичення з польської мови; n. roztro-

pny

<<ТС.•>

є прямим

відповідником

до

укр. розторопний (див.).

[розтронцатися] <<ставати безлад
ним, розпусним•> Нед; запозичення
з польської мови; п. roztщcac si~ <<роз
биватися, розбитися•> є nохідним від

trqcac

<<штовхати,

совати•>,

спорідне

ного з укр. тручати <<ТС.•>; значення
слова в українській мові, відмінне від
ПОЛЬСЬКОГО,

польського

МОЖе

ПОХОДИТИ

говору або

бути

З

ІІ

Див.

176. -

ще

за

стеrнути, роз-.

па є, очевидно, результатом видазміни

незасвідченого *раззяпа (пор. [раззе
пай] <<крикун, горлань•>), похідного від
*раззяпить «роззявити•>, якому відпо
відає укр. роззЯпити «ТС.•>. Див.
ще роздзЯпити.
розум, розумака, розумаха, розу
міти, розумник, розумнішати, розу
мувати - див. ум.

[Розум] (чоловіче ім' я), Розумник;

р. Разумник, бр. Разумнік, болг.
Разум, цсл . .РАзумннк'Ь; церковно
слов'янська калька грецького імені I:uvtatщ; <<СинесіЙ•>, утвореного на основі
іменника
о1м~он;;
<<розум,
здоровий

-

глузд,

186;

розсудливість•>.

Илчев

418.

-

Петровский

-Див. ще роз-, ум.

[розфренькати] <<розтратити•> Нед;

ЯКОГОСЬ

результа-

Преобр.

-

афективне

утворення,

паралельне
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розчИн

розхавити

Solanum dulcamara L.]>>, слн. razhudnik
<<паслін, Solanum L.>>; пов'язане з

до [розтренькати] «ТС.>>. - Див. ще
роз-. - Пор. тrИнькати 2 .
[розхавити (у виразі р. руки <<роз

розходитися;

ставити руки>>);

не зовсім ясне; мо

що більшість цих рослин стелиться по

же бути етимоло~чно не мотивованим
афективним утворенням або результа
том контамінації форм розставити

землі і розпускає паростки, які потім

-

(розправити) і хапати.

[розхвірити] «розбазарити, нееко"
номно витратити>> Си;

-

очевидно, ре

зультат видазміни запозиченого з поль

ської

(див.).

мови

слова

[розхв{яти]

<<ТС.>>

[розхвіяти] <<розтратити, промарну
ватИ>> Куз, [розфіяти, розфаяти] <<ТС.»
Нед, [розф{йник] <<Марнотратник>> Нед,
[розф{йниця] <<марнотратницЯ>>; за

roz-

позичення з польської мови; п. ст.

chwiac

<<розвіяти, розпорошити; розхи

chwiac

roz-

-

Див. ще роз-, хвіяти.

(про

волосся)

-

«у

оче

видно, похідне утворення від [хи.мля]

<<дерев'яне кільце, до якого прикручу

ється ВОЛОССЯ>> (див.).
Р.ОзхіднИк (бот.) «будра,

розпростерті пелюстки (молодило).

124; Меркулова Qчерки 109;
SW V 584; Machek ESJC 520; Jm.
rostl. 95. - Див. ще роз-, ходИти.

Шамота

[розхокати] <<розбити, розколоти>>;

результат контамінації слів розхе
кати і розкокати <<ТС.>>. Див. ще

-

КОКаТИ 1 , роз-, Хе 2 •
розхрИстати

<<розстебнути,

оголи

ти {груди)>>, [розхрістати] <<ТС.>> Нед,
[розхр{статися] <<розвіватися>> (про
волосся, одяг) Нед, розхрист <<неза

товстянка

звичайна

ливий, неохайниЙ>> Нед, нарозхрист;
- р. расхрИстанньtй, бр. расхрьtс

таць, [расхлістацца], [хріста] <<рОЗ
христаниЙ•>, [расхріста] «ТС.>>, п. roz-

chrzystac

Glechoma
L.; [мучниця звичайна, Arctostaphylos
uva-ursi (L.) Spreпg.; очиток, Sedum L.
СУМ, Нед; товстянка звичайна, Pinguicula vulgaris L. Нед; вербазілля лучне,
Lysimachia nummularia L. Mak; вид ка
лачиків, Malva rotundfolia L.; шоломни
ця звичайна, Scutellaria galericulata L.;
молодило
покрівельне,
Sempervivum
tectorum L.]>>, [розходник] <<розхідник;
Нед,

Mak; вероніка діб
Veronica chamaedrys L. Mak>>;

мучниця звичайна

- р. [расходник] <<горицвіт весняний,
Adonis vernalis L.; мучниця звичайна;
крем'яник гарний, Buphthalmum speciosum Schreb. (Telekia Sp. Baumg.);
котяча м'ята справжня, Nepeta cataria
L.>>, бр. расходнік <<очиток>>, п. rozchodnik, ч. rozchodnfk <<ТС.>>, схв. рас
ходнИк <<сідач конопляний, Eupatorium
cannabinum L.; [паслін солодко-гіркий,
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ніка) мають повзучі гілчасті корені або

лага>>, [розхріст] <<ТС.>> Нед, [розхрИс
тя] <<людина, яка ходить розхfистана>>,
розхрИстаний, [розхр{станий <<Недбай

безладді, скуйовджениЙ>> Нед;

ровна,

укорінюються; деякі з них (напр., веро

стебнута частина одягу на грудях; ви

[розхемлений]

очиток тж;

тим,

і діє

відповідає укр. [хвіятися] <<ХИтатися,
коливатися>>.

зумовлена

<<рухати, колисати>>, яке

татИ>> складається з префікса

слова

назва

si~;

-

не зовсім ясне; зістав

ляється (Меркулова Зтимология

1970,
193-195) з р. [хрь'tда] <<З розкритими

грудьми, не застебнутиЙ>>, [хрИда] <<Лю
дина брудна, мокра>> і, далі, з р. [хру
ни] <<Ганчір'я, лахміття; болячки, коро
ста>>; пов'язувалось також (Носович
553) із словом хрестИти через зна
чення <<роздягнутий, як дитина під час
хрещення>>.

[розчеберсати] «розписати (писан
ки)>> Нед; - неясне; можливо, пов'яза
не з [ чеберхнути] <<штрикнути (но
жем)>>.
[розчемерИти] <<закривавити>> Шух;

- неясне; можливо, пов'язане з
.мір] <<біль у ЖИВОТі>>.

[ че

розчепірити, розчепарити, розче
паритися, розчепіра, розщипарити
ся

-

див. чепера.

розчИн <<рідка суміш>> СУМ, Нед,
розчИна, рощина, розчИнник, розчи
нЯльник, розчИнний, розчИнювальний,

рокамболь

розчілйти

розчинИти <<розвести в рідині•>, [прИ
чИн] <<розчина•> ДзАтл ІІ, [причИна]
«ТС.•> тж, [причиюіти] <<розчиняти (тіс
то)•> тж, О, учинИrпи <<зробити розчи
ну~;

бр. р6шчьtна «розчина; розчин•>,

-

[рашчь'tна] <<розчина•>, рашчьtнfць <<Зро

бити розчину•>, [учьtнfць] <<Приготувати
розчину•>,

п.

rozczyп

<<розчина;

роз

ЧИН•>, rozczyпic «розчинити в рідині•>;
- похідні утворення від чинИти <<ро
бити, готувати~; пор. аналогічний се
мантичний розвиток у р. раствар <<роз
чин•>, растворИть <<Зробити розчин•>,

*розчімханий, пов'язаної з
<<чухрати,

гілки,

листя

на

[ ч{мхати]
деревах•>

(див.).

[розшкрйлити] <<розчепитИ•> ВеУг,
[розшкр{лити] <<ТС.•> ВеУг, [розкр{ли
тися] <<розхристатися (особливо йдучи
чи біжучи)•> Ме; - очевидно, пов'яза
не з крило; пор. [рускрИлите] «розвес
ти в сторони•> (про руки) Корз. - Див.
ще крило•.

розшолопати <<второпати, розгада
ТИ•>, розчолопати <<ТС.•>; пов'язане
чергуванням голосних з формою роз

човпати <<ТС.•>, похідною від [човптИ]

[творИть, притворИть] «ТС.•>; пор. та
кож ч. zadefati <<розчинити (на хліб)•>. -

(псл. *cьlpti) «розуміти•> (див.).

Див. ще роз-, чинИти.
чинИти, причИна.

-

-

Пор. від

[розчілйти] <<вирішити•> Нед;

-

не

ясне.

[розчолина] <<гора, на якій зверху
вниз однією смугою йде ліс, а другою
поле або пасовище Г; гори, пасмами

лісисті Шух•>, [розчіл] <<місце, де схо
дяться два зворИ•> О;

[розчум·ати]

ТИ>>;

-

неясне.

-

«розібрати,

зрозумі

пов'язане з очуматися <<При

йти до пам'яті•> (див.).
[розчурукати] <<Зрозуміти», [розчу

розшугакати <<розчинити навстіж•>;
похідне утворення афективного ха
рактеру від розшугнути <<розчинити•>

(зокрема,

про сильний

подув вітру),

пов'язаного з шугати «дути сильними

поривами~ (див.).
[розшулічити]
мекати•>;

-

<<Второпати,

розку

очевидно, результат конта

мінації форм розшолопати «ТС.•> і лі

чИти «рахувати•>.

Див. ще лік 1 ,

-

розшолопати.

[розшушукати] <<второпати, розку

рупати] <<точно дослідити, дізнатися,

мекати»; очевидно, афективне утво
рення, що виникло у зв'язку з форма

зрозуміти•> Нед;
тат контамінації

<<ТС.>> (див.).

<<збагнути•>

і

-

очевидно, резуль
форм розторопати

[розчумати]

<<ТС.•>.

-

Див. ще розторопний, розчумати.
розчухати <<Зрозуміти•>; р. рас
чухать <<ТС.•>; результат видазміни

ми типу розшолопати, [розшул{чити]
розщіпкати

див. защіпка.

-

[розщіпати] <<розстібати», [розщі
бати] <<ТС.•>, [розщебані, у виразі: р.

двері] <<двері, защіпка яких відкрита»;

деетимологізованої форми розчумати,

-

зближеної з фонетично подібною осно
вою чухати. - Див. ще розчумати.

ми розстібати, зближеної з розщипа
ти. - Див. ще роз-, стібати. - Пор.
щипати.

[розшарудити] <<грубо змолоти (на

жорнах)~

Нед;

-

неясне;

тися,

[розшахвати] «розгорнути•> Г, Нед;
-неясне.

[розшерепа] <<людина, яка ходить
розставивши

зультат

ноги»;

контамінації

-

очевидно,

форм

ре

розчепіра

<<ТС.•> і [шерепа] «Потворна жінка•>.

-

Див. ще чепера, шерепа.

[розшімканий] «розхристаниЙ•>;
очевидно,

результат

[роз'юшИтися]

можливо,

афективне утворення.

очевидно, результат видазміни фор

видазміни

форми

<<сильно

розсерди

- запозичення
rozjuszyc <<розлю

роздратуватися•>;

з польської мови; п.
тити•>, rozjuszyc si~ «розлютитися•> по
в'язується з

jucha

«юшка; КJ:ЮВ твари

НИ•>, спорідненим з укр. [Юха] <<ТС.•>.
Bruckпer

208. -

-

Див. ще роз-, Юха.

рокамболь <<старовинна гра в кар

ти;

(бот.) цибуля часникова, Allium
scorodoprasum L.•> УРС, Mak, [рокам
бул] (бот.) <<цибуля часникова•> Mak;
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рокірувати( ся)

рокИта
р. рокамболь нра в карти; часни
кова цибуля•>, п. rokambul <<часникова
цибуля•>, ч. слц. rokambol «ТС.•>, болг. ро
камбол <<частина виграшу, що залиша
ється в грі; сорт цибулі, сорт часнику•>;
- запозичення з французької мови;
фр. rocambolle <<Пікантність; заяложе
ний жарт; іспанський часник•> походить

t(a) «ТС.•>, полаб. rilt'aitna, болг. ракИ

від

ers~is «ТереН>>, ~rkuls <<ВеретеНО•>, Гр.
&pю~uttщ; <<яловець•>, &рхщ; <<Мережа•> і

-

нвн.

Rockenbolle

часникова•>,

ників

Rocken

утвореного

(бот.)
з

<<цибуля

основ

імен

<<ЖИТО•>, фонетичного ва

ріанта до Roggen «ТС.•>, спорідненого з
двн. rocko, дангл. ryge, англ. гуе, лит.
rugys, псл. гьzь «ТС.•>, і Bolle щибуля,
цибулина•>, спорідненого з двн. bolla
<<лушпайка•>, дісл. bolle, англ. bowl
<<Миска, кубок, чаша•>, дангл. hёafodbol

la <<череП•>. - СІС 2 735; Фасмер ІІІ
497; ССРЛЯ 12, 1434; КЗСРЯ 392;
Dauzat 636; Gamillscheg 776; Кluge
Mitzka 90, 604-605; Кlein 192, 1367.
- Див. ще рож.
рокИта (бот.) <<верба, Salix fragilis
L.; [верба козяча, Salix caprea L. Нед;
верба пурпурова, Salix purpurea L.
Нед; золотий дощ звичайний, Cytisus
laburnum L. Mak; таволга зарубчаста,
Spiraea crenata L. Mak; мокра, заболо
чена низина Ч; болото, що заросло ча

гарником ЧJ.>, [ракИта] <<Верба пурпу

рова Нед, Mak; верба біла, Salix alba
L. Mak; верба розмаринолиста, Salix
rozmarinifolia L. Mak; верба прутовид
на, Salix viminalis L. Mak; карагана ку
щова, Caragana frutex (L.) С. Koch.
Mak•>, [ракіта] <<верба ламка Mak; вет
лина, Salix vitellina L. Mak•>, [рокИти

на] <<Верба козяча Нед; верба пурпуро

ва Нед; мірикарія німецька, Myricaria
germanica (L.) Desv. Mak•>, рокИтник
<<Зіновать, Cytisus L.; [верба розмарино
листа; верба чорніюча, Cytisus nigricans L. (Sm.) Enand. Mak; жарновець
віниковий, Sarothamnus scoparius Wimm.
Mak; вербові зарості Ч]•>, (ракИтник]
<<верба розмаринолиста

Нед; зіновать

Mak•>, [ракітник] <<верба розмарино

листа•> Mak; р. ракИта <<верба, ро
кита•>, бр. ракіта, п. rokita, ч. rokyta,
слц. rakyta, rokyta, вл. rokot, нл. roki-
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та <<Верба пурпурова•>, м. ракита
<<ТС.•>, схв. ракита <<верба, рокита; брус
лина європейська, Evonymus europaea
L.•>, слн. rakfta <<верба, рокита•>; - псл.
*orkyta <<верба•>; - загальноприйнятої
етимології не має; здебільшого вважа
ється спорідненим з лтс. ёrcis <<яловецЬ•>,

зводиться до

іє.

*arqO.-ta;

менш

пере

конлива з фо~етичних причин спроба

(Machek ESJC 516; Jm. rostl. 133)
пов'язати з лат. salix <<верба•>, ірл. sail,
двн. salaha «ТС.•>; припущення про зв'я
зок з лат. arcus <<лук, дуга, веселка•>,
гот. arh!azna <<стріла•>, дісл. QГ <<стріла•>,
англ. arrow «ТС.•>, дінд. arkab <<лук•>
(Брандт,РФВ 18, 8; Holub-Kop. 314;
Meillet Etudes 295; Mikkola Ursl. Gr. ІІІ
32; Balt. u. Slav. 37) викликає сумнів;
зіставлення з дінд. ап).аЬ <<Потік, ріка•>,

прус.

wurs <<ставоК>> (Brilckner KZ 45,
104) або З Ч. Гakos (rokos) <<ОЧереТ>>
(Mikkola Balt. u. Slav. 37) nозбавлені
підстав. Фасмер ІІІ 438-439; Чер
НЬІХ ІІ 97; КЗСРЯ 38~; Преобр. ІІ 178;
Горяев 294; Schuster-Sewc 1232-1233;
Младенов 556; Moszynski PZJP 290;
Mikkola Ursl. Gr. І 90; Trautmann 71;
Bo.ga RR ІІ 530; Fraenkel 123; Endzelin
KZ 44, 59-61; Muhl.-Endz. І 574;
Liden IF 18, 507; Кlein 108, 99; Boisacq
78; Frisk І 142; Walde- Hofm. І 64.
(рокИтити] <<Відзиватися, відлуню
ватися (про звук)•> Нед; очевидно,

результат видазміни форми рокотати.
- Див. ще рокіт.

рокірувати( ся)
гри),

рокіровка,

(термін

шахової

рокірування;

-

р.

рокировать, бр. ракіраваць, п. roszowac, ч. rosovati, слц. rosovat'' болг. ро
кИрам, м. рокИра, схв. рокИрати, ро
хИрати, рошИрати, слн. rokfrati; - за
позичення з французької мови; фр. ro<<рокірувати•> пов'язане з сфр. гос

quer

<<шахова тура•>, яке походить від перс.

rokh (rakh, rukh) <<ТС.>>, а останнє - від
бенг. roth <<Віз; тура•>. - СІС 2 735; Фас
мер ІІІ 497; ССРЛЯ 12, 1434; Kopalin-

рокіт

роль

ski 851; Holub-Lyeг 423; Lokotsch
137; Dauzat 635, 638; Gamillscheg 776;
Кluge-Mitzka 603. - Пор. рошада.

рокіт, [рокотнЯ] <<гуркотіння гро

му>>, рокотати, рокотіти, рокітлИ
вий, рокотлИвий; р. рокот, рако
тать, бр. рокат <<рОКіТ>>, ракатаць,
др. рокотати <<звучати, бриніти, гри
міти>>, вл. гokot <<плутанина, сум'яттЯ>>,

гokotac <<галасувати>>, схв. рокот «хрю
кання,

-

нарікання,

похідні

крик,

утворення

шум,

від

гуркіТ»;

звуконаслі

укр. [луч] <<ПроміНЬ>>.

-

Вл. імена 156;

Петровский 190; Спр. личн. имен 520;
Илчев 428; Constantinescu 364. Див. ще луч 1 •
рокфор «сорт гострого сиру>>; р.
рокфор, бр. ракфор, п. гоkfог, ч.
гоkfог, слц. гoquefoгt, болг. рокфор,
схв. рокфор, слн. гоkfог; запозичен
ня з французької мови; фр. гoquefoгt
походить від назви містечка Roquefoгt
у південній Франції, де цей сир спо

чатку виробляли.

735; КЗСРЯ
422.

дувальної основи псл. *гоk-/ геk-, до
якої зводяться також рикати, регота

393;

ти, ЛИТ. гekti <<Кричати, реВТИ>>, ЛТС.
гekt <<ТС.>>, лат. гассаге <<КрИЧаТИ>> (про
тигра); можливо, пов'язане також з

сувіЙ>>, ролик, рольник, рольня; р.
рол, ролик, роль, бр. рол, ролік, п. го
Іа <<сувій, вал>>, гolka «ТС.>>, ч. гоІе <<су
вій паперу>>, слц. гоІа <<Згорток, сувіЙ>>,
болг. р6лка <<циліндр, валик; ролик>>,

ректu <<Говорити>>. Фасмер ІІІ 497;
Чернь1х
Il 120-121; КЗСРЯ 392;
Преобр. ІІ 212; Булаховський Вибр. пр.

ІІІ

Филин Образ.

524-925;

Schusteг-Sewc
'

•

•

1232. І
.

яз.

284;

Пор. рачити,

ректи, рtк, рtч

рококо <<стилістичний напрям у за
хідноєвропейському мистецтві 18 ст.>>;
- р. болг. м. рококо, бр. ракако, п. ч.
слц. вл. гokoko, схв. рок(жі5, слн. гoko
ko; - запозичення з французької мо
ви; фр. гососо «рококо; старомодний

Кlimes

СІС 2

-

620;

Holub-Lyeг

рол «вал, циліндр, що обертається;

м.

ролна

«рулон>>,

схв. рдла

(рола)

<<ЗГОрТОК, сувіЙ>>, СЛН. го[а «ТС.>>; за
ПОЗИЧеННЯ з німецької мови; нвн. Rolle
«Балик, коток, згорток>> пов' язане з
гollen <<котитися>>, яке походить від фр.
ст. гоеІег <<ТС.>>, що зводиться до лат.
гotella <<коліща>>, похідного від гоtа <<КО

лесо>>.

СІС 2

-

lub-Lyeг

422;
Mitzka 606. -

735; ТСБМ IV 714; HoРЧДБЕ 636; Кluge
Див. ще ротатор. -

стиль, старомодна ріЧ>> виникло як ар

Пор. ротонда 1 • 2 , рулада, рулет, ру

готизм у майстрових від госаіІІе <<Прим
хливий, вибагливий; рокайль; дрібне

лон.

каміння• (рокайль часто застосовуєт~

гocki>>;

[роланик] (орн.) <<ремез,

<<скеля,

стрімчак>>,

госhе

<<скеля;

ка

мінь; кам'яна гірська порода>> (фр. ст.
госhе), що походить від нлат. *госса,

СІС 2 735; Чернь1х ІІ 120; Kopaliriski
849; Holub-Lyeг 422; Кlein 1353; NSD
2124; Dauzat 635, 636.
Роксана (жіноче ім'я); - р. болг.
запозиченого

з

кельтських

мов.

Роксана, бр. Раксана, схв. Рокса, Рок
санда; запозичення з грецької мови;

Agгotis>> Нед;
буванням

личинок

земляному грунті.

спочатку

намісника, дружини Александра Маке

ся

Rousani

«совка

польова,

похідне утворення від
цих

БСЗ

-

метеликів

у

39, 537. -

Див. ще ріллЯ.
роль, роля, ролевий, рольовИй; р. роль, бр. болг. роля, п. слц. гоІа, ч.
гоlе, вл. слн. заст. гоІа, м. ролjа, схв.
рола, рола; запозичення з фран
цузької мови; фр. гбІе <<роль, список>>,
лися

<<тс. >>, пов'язаного з гosani <<світ ло>>, спо
рідненим з дінд. госіQ, псл. lucь <<ТС.>>,

(ент.)

-

[ролЯ] <<рілля>>; назва зумовлена пере-

гр. 'Pw~avf) (ім'я дочки бактрійського
донського) походить від перс.

Remiz Ja-

неясне.

[ролівка]

ся в архітектурі і прикладному мистец

тві в стилі рококо), пов'язаного з гос

-

<<Згорток,

слова

до

лат.

на

окремого

гotulus

якому
актора>>,

(гotula)

записува
зводить

<<згорток,

735; Чернь1х ІІ 121; Фасмер ІІІ
498; Holub-Lyeг 422; Кluge-Mitzka
кільце>>, похідного від гоtа <<колесО>>.

СІС 2

119

.

рольганг

романс

605-606; Gamillscheg 777;
637. -Див. ще рот6нда 1 •

Dauzat

рольганг <<Пристрій для переміщен
ня вантажіВ>>; р. рольганг, бр. раль
ганг, болг. ролганг; запозичення з
німецької мови; н. R6llgang «ТС.>> скла
дається з основ іменників Rolle <•коток,
кільце, валию>, пов'язаного з rollen
<•котитися>>, і Gang <•Хід>>, пов'язаного з

gehen
633. -

<•іТИ>>.

-

СІС 2

735;

ТСБМ

IV

Див. ще ганок, рол.

ром, [рум]

<<рОМ>> Нед;

болг. ром, п. ч. слц. вл.

rum,

р. бр.
м. рум,

схв. рум, слн. rum; запозичення з
англійської мови; англ. rum <•рОМ>> є
результатом скорочення форми rumbul-

lion

<<ТС.>>, очевидно, звуконаслідуваль

- СІС 2 736; Акуленко
141; Чернь1х ІІ 121; Фасмер ІІІ 798799; Кluge-Mitzka 614; Кlein 1364.

ного утворення.

роман 1 <<літературний твір; любовні
стосунки>>,

романіст,

романістика,

іроманс] <<любовний зв'язок>>, романіч
ний, романсувати <•залицятися>>; р.
болг. роман, бр. раман, п. romans, ч.
слц. слн. roman, вл. roman, схв. ро
ман; запозичення з французької мо
ви;

фр.

roman,

ст.

romanz,

спочатку

<•Перекладений з латинської мови твір>>,
від пізнього лат. rбmanice <•на народній
латині>>, похідного від rбmanus <<рим
ськиЙ>>, що зводиться до Rбma <<РИМ>>.

- СІС 2 736; Коваль 167; Чернь1х ІІ
121; Фасмер ІІІ 499; Будагов РЯШ
1970/3,
84-89;
Kopalinski
849;
Holub-Lyer 422-423; Dauzat 637; Gamillscheg 777-778. - Пор. романс,

BeYr] <<ТС.>>, [румuн] «роман>> Mak, [ру
м'Як] <<ТС. Mak; ромашка Нед>>, [ру
м' Ян] <<ромаН>>, [рум'янець] <<ромашка
Нед; роман Mak>>, [рум'янка] <<ромаш
ка>> Mak, рум'Янок <<Тс.; [роман Mak;
королиця Mak]>>; - р. ромашка <<ромаш
ка>>, [ромен] <<ромаН>>, бр. [раманёк] «ро
ман>>, [рамон] «Тс.; королиця; ромаш
ка>>, [рамонак] <<ромашка>>, [румонак,
румянак, румянка] «ТС.>>, п.
<<роман>>, [romen, romien, rumen,
<<ТС.>>,

rumianek

<<ТС.>>,

схв.

<<ромашка>>,

<<ромашка; [роман]>>,
ка•>, [romenek, rmani,

rumian
rumin]
ч. rmen

[rmenek] <<ромаш
orman], hefmanek
<<ТС.•>, слц. ruman <<роман•>, rumancek
<<ромашка•>, harmancek, [harmanok, harmun, hermanok, hermancok, armancek]
рман

<<роман•>,

рманац,

рмагь «ТС.•>, раменак (раменак) <<ро
машка>>, раман <<ТС.•>;
остаточно

не

здебільшого

-

виводиться

themis romana

запозичення з

встановленого

джерела;

від назви

an-

<<римська ромашка•>; від

значається також (Machek Jm. rostl.
244-245) зв'язок з нім. [Hermlan, Hermelin, Hermandel] <<ТС.>> як результата
ми видазміни лат. camomilla <<ромаш
ка•> (>[armamilla] та ін.); форми з коре
невим у є результатом зближення з ос
новою рум'Яний. Шамота 16; Фе
щенко Рідне слово 7, 25-28; Коваль
80; Чернь1х ІІ 122; Фасмер ІІІ 499-500;
Преобр. ІІ 213; Меркулова Очерки

102-103; Bruckner 468; Matzenauer
407. -Пор. ромашка, румер.
Роман (чоловіче ім'я), Рома, Ро

маньо, Ромась,

Ромка,

Ромко,

Ром

романський, романтИзм.

цьо, Ромусь(о), Романа (жіноче ім'я),

роман 2 (бот.) <•ромен, Anthemis L.;
[ромашка, Matricaria L.; королиця, Leucanthemum DC. Mak],>, ромен <<ТС.>>
тж, [рамон] <<роман фарбувальний, Anthemis tinctoria L.>> Mak, [романець] <<ро

Романія, Рома, Ромуля, Ромуся, Ром
ця; р. Роман, бр. Раман, п. ч. слц.
Roman, болг. м. Роман, схв. Роман,
слн. Roman; запозичення з латин
ської мови; лат. Romanus, Romana зво
дяться до назв жителів міста Рима

машка Mak; королиця Mak; маруна
щиткова, Chrysanthemum corymbosum

(L.) Willd.>>, [романиця] <<роман; коро
лиця>> Mak, [ромин] <<роман собачий,
Anthemis cotula L.>> Mak, [ромінь] <<ро
машка>> Mak, [ромюінок, ромун Mak,

руманець, румен Нед, руменець ВеНЗн,

120

(Roma)

<<римлянин, римський, римлян

ка, римська>>. - Вл. імена 83,
ровский 190; Спр. личн. имен

чев

428.-

Див. ще роман 1 •

157; Пет
450; Ил

романс <<словесно-музичний твір>>; р. болг. м. романс, бр. раманс, п. сл~

ромштекс

романський

вл. romanca, ч. romance, схв. романса,
романца, слн. romanca; запозичен
ня з французької мови; фр. romance че
рез ісп. romance, фр. ст. romanz зво
диться до пізнього лат. romanicё <<на

народній латині•>.

СІС 2

736; Чернь1х
ІІ 121-122; Фасмер ІІІ 499; Kopaliriski
849; Holub-Lyer 423; Dauzat 637; Gamillscheg 778. - Див. ще роман 1 • -

-

Пор. романський, романтИзм.
романський, романізація, рома
нізм, романіст, роман{стика, романі
зувати; р. романский, бр. раман
скі, п. romariski, ч. romansky, слц. romansky, вл. romanski, болг. романски,
м. романски, схв. ромёінски, слн. romanski; - запозичення з французької
або німецької мови; фр. roman <<роман
ськиЙ•>, нім. romanisch «ТС.•> зводяться

до лат.

romanus <<римськиЙ•>, похідного
від Roma <<Рим•>. - СІС 2 736; Фасмер
ІІІ 499; Kopaliri.ski 849-850; HolubLyer 422-423; Dauzat 637; Gamillscheg
778.- Пор. роман\ романтИзм.
романтИзм,
романтизація,
ро
мантик, романтика, романтИчний,
романтизувати; р. романтИзм,
бр. рамантьtзм, п. гomantyzm, ч. гo

mantismus, слц. romantizmus, вл. гoman
tiski <<романтичниЙ•>, болг. романтuз-ьм,
м.

романтuзам,

схв.

романтuзам,

слн.
гomantfzem; запозичення з
французької мови; фр. гomantisme утво

рено

від

гomantique

<<романтичниЙ•>,

похідного від фр. ст. гomant (>гoman

<<роман.>), що є зворотним утворенням

ромб, ромбічний; р. бр. болг. м.
ромб, п. romb, схв. ромб, слн. гоmЬ; запозичення з французької мови; фр.
гhombe через посередництво латин

ської мови (лат. гhombus) запозичено з
грецької; гр. р611f3щ «ромб; бубон, там
бурин; дзига•> пов'язане з PEJ.lf30J.lat
<<блукаю, брожу, тиняюсь», яке, можли

500; Kopaliriski
637; Dauzat 632; Fгisk ІІ

во, зводиться до іє. *цег- «ВертітИ•>.

СІС 2

Фасмер ІІІ

736;

850; РЧДБЕ
648-649.
ромен -

див. роман 2 .
[ромпас] <<Подвійна підошва•>, [ром
пас6вий] «З подвійною підошвою (про
чобіт); з рантом Нед•>; - запозичення
з німецької мови; нім. [Randpass] <•рант•>
утворено з основ іменників Rand <•край;
ранТ» і Pass <•ущелина, проміжок; пере

вал•>.

-

Нед

839. -

Див.

пас 6 ,

ще

рант.

[ромуш] <•гуркіт, гук, тріСК>> Нед;
очевидно,

видозмінене

-

запозичення

з

чеської або словацької мови; ч. слц. гa
mus <•галас, гамір, гвалт•> загальноприй
нятого пояснення не має; пов'язується

з гебр. гanan <•голосно кричати•> (Holub-Kop. 309) або слц. lomoz ([lamoz])
<•галас•>,

що

вважається

утворенням (Machek
lub-Lyeг 409).

qфективним

ESJC 508; Ho-

ромштекс; р. ромштекс, бр.
рамштЗкс, п. rumsztyk, ч. гamstek,
слц. гampstek, вл. гumpsteak, болг.
рамстег, схв. рамстек, слн. гamstek;
- запозичено з англійської мови, мож

від пізнього лат. гоmаnісё <<на народній

ливо, через французьку (фр. гomsteck);

латині•>,

англ. гump

пов'язаноrо

з

гomanus

<•рим

- СІС 2 736; Будагов Ист. слов
224-239; Kopaliriski 849-850; Holub-Lyer 423; Кlein 1355; Dauzat
637. -Див. ще роман\ романський.
ромашка (бот.) <•Matricaгia L.•>; бр. [рамашка]; запозичення з ро

ськиЙ•>.

сійської мови; р. ромашка <<ТС.•> утво
рено від давнішої назви роман, яка
відповідає укр. роман «ТС.•>. Чер

ньІх ІІ 122; Фасмер ІІІ 499-500; Мер
кулова Очерки 102-103. Див. ще

роман 2 .

steak

«ромштекс; вирізка•>

складається з іменників гump <•крижі,
кострець•>, що зводиться до дат. гumpe,

шв.

rumpa

<<ТС.•>,

споріднених

з

снн.

гump <<тулуб, тіло•>, свн. rumph, нвн.
Rumpf <•ТС.•>, і steak <<кусок м'яса чи
риби; біфштекс•>, що походить від дісл.

steik <<щось настромлене (на рожен)•>,
спорідненого з англ. stick <•втикати,
стромляти•>, нвн. stecken <•ТС.•>, укр.
застіжка, [стег] <<СТібОК>>. СІС 2
736; Суперанская ВКР V 189-191;
ТСБМ IV 637; Sl. wyr. obcych 657;
121

ропа

ронд

Кlein

1365, 1508. -

Див.

ще

засте

[ронд] <<збруя», [ронда] <<ТС.•> Нед; частково

видозмінене

nольської мови;

заnозичення

з

n. (іст.) гzctd <<давня

гічно відnовідає укр. ряд (nop. рядИти
<<nишно вбирати, nричепурювати•> ). Див. ще ряд.
рондо <<Закруглений шрифт; перо
для письма таким шрифтом; віршова
форма з тематичними повторами•>, рон
до <<музична форма з тематичними пов

-

р. рондо, рондо, бр. ран

до, ронда, п. слц. вл. гondo, ч.

гondo

(гondo), болг. м. рондо, схв. рондо, рон
до, слн. гondo;

-

«розмивати,

проливати•>;

оздобна збруя вершника; ряд•> етимоло

торами•>;

ває, обсипає; ллє (сльози)•>, схв. рони
ти

гнути, стег.

запозичення з італій

ської і французької мов; іт. гопdо (муз.)
походить від фр. гопdеаu (муз., літ.),
пов'язаного з гondel <<кругленькиЙ•>, по
хідним від гопd <<круглиЙ•>, що, як і іт.
гопdо, зводиться до лат. гotundus <<ТС.>>.

- СІС 2 736; Акуленко 141; КЗСРЯ
393; ТСБМ lV 637, 715; Kopaliriski 850;
Holub-Lyeг 423; РЧДБЕ 637; КІеіп
1355-1356; Dauzat 637; Gamillscheg
778. -Див. ще ротонда 1 •

-

руйнувати;

поринати;

псл. гoniti <<пускати тек

ти, пускати падати•>, пов'язане давнім
чергуванням голосних з гіпQtі <<рину
ТИ•>; споріднене з гот. urгannjan

«пускати сходити» (про сонце),

rinnan

<<бігти•>, двн. гепnаn <<пускати текти,
гнаТИ>>, гinnan <<текти, бігти•>, гр. pa-

ivw (<*pav1w) <<Окроплюю, обсипаю•>,
pavi<; <<Крапля•>; припускається ( Семе
реньи ВЯ 1967/4, 10-11) запозичен

ня в праслов'янську мову з герман
ських. Фасмер ІІІ 501; Чернь1х 11
122; Вгtісkпег v462; Holub-Kop. )14;
Machek
ESJC 516;
Schusteг-Sewc
1234-1235; Младенов 563; Tгautmanп
236-237; Роkогпу 328, 329. - Пор.

рИнути, rоня.

[роня

<<Саламандра•> ВеУг; -

схв.

ронити <<Поринати; виринати; тонути;
заглиблюватися;

впадати•>;

-

пов'яза

не з ронИти, ронЯти <<губити, випус
кати, кидати», давніше, очевидно, «ПУ~
кати

у

воду•>;

у такому

разі

сюди

ж

слід відносити і пірнати ( <псл. *ро-гь
nаtі), поринати як форми, пов'язані з

ронжа (орн.) <<кукша тайгова, Peгi
soгeus (Gaггulus) infaustus L.•>; - запо

рИнути «текти•>, а не як результат ме
татези
в
основі
нирЯти. ВеУг

зичення з російської мови; р. ронжа
<<ТС. •> загальноприйнятого пояснення не
має; припускається походження з бал
тійських (лит. гqsis <<кедрівка, Nucifгa

255. -

ga•>, лтс. гuoze, гuozis <<ТС.•>) або з фін
ських мов (Mtihl.-Endz. ІІІ 586). Фасмер ІІІ 501; Преобр. 11 213; Лаучю
те 90.
ронйти

«rубити,

ТИ•>, ронЯти,

випускати,

[ранЯти]

кида

<<роняТИ>>

О,

[невронений] <<Не згублений, не враже
ниЙ•>, [порон] <<Відпадіння, втрата; пе

Див. ще рИнути, ронИти.

-

Пор. пірнати.
ропа <<Соляний розчин; вода соло

них озер; [нафта; сукровиця; піт]•>, ріп
нИк <<робітник, який видобував нафто

ву ропу•>, [ріпниця] <<мазниця•> Нед,
[ропанИці] <<Червона•> соляна вода; вода
в

багні,

яка

буриться,

кипить;

вода

<<Червоного•> багна•> О, [ропище] <<наф
тоносний грунт•> Куз, [ропниця] <<місце
з нафтоЮ>> О, [роп' янИй] <<З солоною
водою•> Куз, ріпникувати <<працювати

редчасне народження, викидень•> Нед,

lпоронене] <<Викидень•>, [урон] <<Шкода,
втрата•>, [уроновина] <<ТС.•> тж; р.

ріпником•>; - р. рапсі, [ропа], бр. рапсі
<<ропа•>, [рапа] <<червона неродюча зем
ЛЯ•>, [ропа] <<ГНійна рідина•>; мож

ронИть, ронЯть, бр. ранЯць, др. изро

ливо, запозичення з польської мови; п.

нити <<ВИПУСТИТИ•>, П. ВЛ. ГОПіС <<рОНИ

гора

ТИ, проливати•>, ч. гoniti <<ТС.•>, слц. гo
nit' <<ронити•>, гonit' sa <<Падати, текти•>,

нафта;

нл. гonis <<ронити, проливати•>, болг.
роня <<сиплю, роняю•>, м. рони <<обби-
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<<розсіл,
бітум•>,

ропа; гній (у болячці);
горіС

<<загноювати,

на

гноюватИ•> зіставляються з лтс. герt
<<ЗарубцьовуваТИСЯ>>, дінд. ГараQ <<ПОра

неННЯ,

тілесне ушкодженнЯ•>.

-

Фас-

ропавка

роселка

мер-Трубачев ІІІ
Bгuckneг

501;
462-463.

Преобр. ІІ

[ропавка] (бот.) <<nатисон,

214;

Cucurbi-

реро vаг. ovifeгa» Чаб; очевидно,
афеКТИВНе утвореННЯ, паrалельне ДО

chek

ропак <<Морська крижина, що сто
їть ребром на льодяній поверхні•>; бр. рапак <<ТС.•>; запозичення з ро

сійської мови; р. ропак <<Те.; [обледені
лі камені на березі моря]», [ропака,
рупака] <<ТС.•> загальноприйнятого по
яснення

чення

не

має;

виводиться

від саам.

Гі;)Ьраg

як запози

<<дрейфуючий

лід•>, ГU;)ьрех <<ТС.•> (Itkonen у Фасмера)
або від фін. гuopas <<Купа каміння•> (Ka\ima 204-205).- Фасмер ІІІ 501.
[ропати] <<Тріщати•> Нед, [р6пнути]
<<З грюком упасти Нед; з шумом випус
тити шлункові гази•>; - вл. горас <<ляс
кати•>, гороtас <<Грюкати, тріщати•>, нл.
гopotas <<Те.», слн. гopotati <<грюкати,

ляскати•>, горОt <<грюкіт•>;

Див. ще ропати.

ропуха (зоол.)

ta

[карахонька, тарапунька та ін. <<ТС.>>.

Schusteг-Sewc 1236;

ESJC 513;
-

Младенов 563.
Пор. рапати.
пуха

ВеНЗн,

-

<<Bufo Laurenti•>, [рі

ріпа

Нед,

ріпанка

Л,

ропа Нед, ВеБ, р6павка, ропуханя]
<<ТС.•>; р. [ропуха], бр. рапуха, ч.

- очевидно, запозичення
з польської мови; п. гopucha <<ТС.•> виво
слц. гopucha;

диться від давнішого *chгopuchalkгo
pucha (псл. *kогр-аvь <<шерехатиЙ•> );
пов'язання з ропа <<гніЙ•> (Фасмер ІІІ

503; Machek Studie 123; ZfSIPh 13, 405;
Mikl. EW 282) викликає сумнів. Фас мер-Трубачев ІІІ 503; Bгuckneг
463. -Пор. коропавий, рапавка.
[ропша] <<торф Нед; (бот.) сфагн,

Sphagnum Ehгh. Mak•>, [ропшанка] <<бо
лотна трава на торф'яних грунтах•>
Нед; - неясне.
роса <<Краплі води що осідають на

поверхні; [нафта НедJ.>, ріска <<росин

псл. гор- І

ка; крихта•>, росИна, росИця, [рошене]

гьр- звуконаслідувального походження,

<<мочіння•> (льону) Нед, росИстий, рос

паралельне до гар-.

ний,

-

-

Фасмер ІІІ

502.

-Пор. рапати, репати(ся), роптати.
роптати

<<ремствувати;

дзюрчати;

росянИй,

росянИстий,

росИти,

[рошений] <<росяниЙ•>, безросяний, зро

шувач,
зрошувальний,
зрошувати,
орошати; р. болг. роса, бр. раса,

[бурмотіти, шуміти Нед]•>, [рапотати]
«Нарікати•> О, [ропот{ти] <<бурмотіти;

др.

базікати без угаву; шуміти під час руху•>,

са, схв. роса, слн. гбsа, стсл. росА;

[ропут{ти]

<<ТС.•>, [ропіт] <<бурмотін

НЯ•> Нед; - р. роптать <<ремствувати,
нарікати•>, ропот <<ремство; гомін•>, др.

ропатати
нарікати•>,
ч. гeptati

(роптати) <<ремствувати,
п. [герtас] <<ремствувати•>,

«ТС.•>,

героt

<<ремство•>,

слц.

гeptat' <<Нарікати, бурчати•>, вл. гороt
<<гомін, заворушеннЯ•>, болг. роптая
<<ремствую», ропот <<ремство•>, м. роп
тае

<<ремствує•>,

ро пот

<<ремство•>,

слн.

гopotati <<ремствувати•>, стсл. p1:.n'I:.TATH
«бурчати,
ремствувати•>; -

псл. гьрьtьІ горьtь <<Гомін, бурчання,
ремство•>, гьрьtаtіІ горьtаtі <<ремствува
ТИ•>, пов'язане з гьрьt- І горьt- <<Гул, го

502;

псл.
'

гаsа,

п.

ч.

слц.

гоsа

<<роса•>;

лтс.

гаsа

-

<<ТС.•>,

вл.

нл.

гоsа,

м.

ро

-

споріднене з лит.
•

дшд.

.J.

гаsа

о

<<рІДина,

ПОТіК>>, гаsаЬ <<СіК, рідина>>, лат. ГОS (го

гіs) <<рОСа>>; і є. *еге-s- І геs- І гоs- «Тек
ТИ>>; припущення про зв'язок З гр.

Op6-

GO<; <<роса•> (Ernout-Meillet 1019) та
E.pw~ <<стрімкий рух, натиск» (Peгsson

Веіtг. 837) викликають заперечення.

-

Чернь1х ІІ 123; Фасмер ІІІ 503; Горя
ев 302; Преgбр. ІІ 215; Bгuckneг 463;
Machek ESJC 517; Holub-I_,.yeг 423; Holub-Kop. 314; Schusteг-Sewc 12361237; Младенов 563; Mikl. EW 282;
Tгautmann 237; Fгaenkel 699; Kaгulis П
104; Маугhоfег ІІІ 48; Pokorny 336.

очевидно, споріднене з дінд.

[роселка] <<райдуга, веселка•> ЛЧерк,
[русалка] ЛЧерк, русавка О «ТС.•>; -

<<базікаЄ>>, дат. гар ре <<Гелrота
Чернь1х ІІ 122-123; Фасмер ІІІ
КЗСРЯ 393; Bгuckneг 458; Ма-

очевидно, результат контамінацїі сино
німічних райдуга і веселка. Див.
ще веселий, райдуга.

мін, грюкіТ•> звуконаслідувального похо
дження;

гараtі
ТИ>>. -

роса,

-
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ростбіф

росИчка

росИчка (бот.) <•росянка, Drosera L.>>, [ріска] <•росичка>> Mak, [ріснuк
Нед, росr.і.ця, росічка Mak, росник
Mak], росЯнка <•ТС.>>, росr.і.чкові <•Droseraceae>>, росичковаті, [росичниковаті]
Нед, росянкові <<ТС.>>; р. росЯнка
<•росичка», роснuця <<Alchimilla vulgaris>>, бр. расЯнка, расіца, п. rosiczka,
ч. rosпatka, rosпicka, слц. rosicka, вл.
boza rosa, болг. росен, [росянка], м.
росу;ьа, схв. росу;ьа «ТС.>>, слн. rosfka
«Drosera L.>>; - похідне утворення від

фін. *rosso-maha <•товстий живіТ>>, ана
логічне до rosso-suoli <<товста кишка>>

роса; назва зумовлена тим, що зало
зисті волосинки на листках цієї росли
ни виділяють клейкий сік, краплинки

(Трубачев ВСЯ З, 120-121; Фасмер
Трубачев ІІІ 505); зіставлялося з дісл.
rosmhvaJr <<МОрЖ>>, норв. rossmaJ (HoJthauseп Аwп. Wb. 232); висловлювало

якого нагадують росу;

очевидно, калька

наукової назви лат. Drosera «росичка>>,
ЩО ПОХОДИТЬ від Гр. Ороащ; <<рОСа>>. Нейштадт 294-295; Бісюліна-Клоков
180; Горяев Доп. 2, 32; Machek Jm.
rostl. 94; ESJC 422. -Див. ще роса.
росі, рос{шки - ДИВ. СОХа.
росівниця - див. розсіл.
Росія - див. росіЯни.

росіЯни, росіянізм. <•русизм>>, росій
ський; р. россиЯне, бр. расіЯне, п.
Rosjaпie; похідне утворення від наз
ви Росія, ст. Росия, яка почала вжива
тися з XV-XVI ст. як звуковий варі
ант давнішої форми Русь під впливом
грецького написання 'Pwaia, що вперше
з'являється в середині Х ст. у Костян
тина Багрянородного. Аrеева 150153; Brilckпer 463. -Див. ще рус.

(Rаsапеп

ZfSIPh 20, 450);

фонетично

віддаленіші мансі tolmax «злодій, росо
маха», півн. ханти totmax, lalmax <•ро

сомаха» (Кiparski ZfSIPh 20, 359360); реконструюється також сл. *soromaxa <•росомаха>> як споріднене з нвн.
Hermeliп (<ГОрностай», лит. sarmuб, ser-

muб <•ТС.>> (пор. і укр. [сором.аха] <•ро
сомаха>> ), звідки ро сом. ах а могло ви
никнути шляхом табуїстичної метатези

ся припущення про спорідненість пер

шої частини слова з індоєвропейською

назвою ведмедя (Соболевский Slavia 5,
449); лат. rosomacus є науковою наз
вою, що виникла на основі назви цієї
тварини в західнослов'янських мовах,
які запозичили 'іі зі східнослов'янських.
- Фасмер ІІІ 504-505; Чернь1х ІІ

123; Преобр. ІІ 216; Горяев 302; Brilck463; Струмінський Slavia 1969,
102-103; Machek ESJC 517; HolubLyer 423; Mikl. EW 282.

пer

V

росоха, росохатий, росохач,
сохи, росоховатий -див. соха.

ро

[рост] (бот.) <•хвилівник (кірказон)

звичайний,

[роскаль] <•заступ, лопата>> О, [рус
ксіль Нед, раскаль О] <•ТС.>>; - резуль
тат видазміни звукової форми [рис
каль] <<ТС.>>. -Див. ще лИскар.
[роскирдач]
<<безладдЯ>>
Мо; -

Aristolochia clematitis L.>>
Mak, [раст, ласт] <•ТС.>> Mak, [рост
альпейський] <•підбілик альпійський, Homogyпe аІріпа>> Нед; - р. [раст] <•хви
лівник, Aristolochia rotuпda>>, [рост]
<•тюльпан Геснера, Tulipa gesneriana; ве
роніка струмкова, Veronica Beccabuп
ga>>, [ростики] <•проліски>>, схв. раста

афективне утворення, можливо, пов'я
зане з розкидати, розгардіЯш.
роскіп - див. скіпа.

виh <•хвощ», раставак, раставица,
раставиче, раставка <•ТС.>>; - резуль
тат звуження і конкретизації значення

росомаха (зоол.) <•Gulo borealis>>,
росомах Куз, [росом.ак] Нед, росома

іменника, пов'язаного з дієсловом рос

шачий; р. россом.аха, росомаха,
бр. расам.аха, п. rosomak, rosomach,

тильник, ростун, ряст.

rosmak (з укр.), ч. слц. rosomak, нл.
rusmak, слн. rosomah; - загальноприй
нятої етимології не має; припускається
запозичення
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з

фінно-угорських

мов:

тИ.

Див. ще ростИ.

-

ростбіф
чина>>;

(кул.)

-

Пор. рос

«смажена

ялови

р. ростбиф, бр. ростбіф, п.
rostbef, ч. rostbff, слц. rozbif, болг. рост
бив, ростбиф, схв. ростбиф, слн. rostbif; - запозичення з англійської мови;

-

ростИ

ростИ

англ.

roastbeef складається з основ діє
roast <<пекти, смажити», що по
ходить від фр. ст. rostir <<Смажити>>, яке
зводиться до франк. *hraustjan, спорід
неного з двн. rosten, нвн. rosten <<ТС.>>,
та іменника beef <<яловичина>>, яке че
рез фр. ст. boef <<бик; яловичина>> зво
диться до лат. bos (bovis) <<бИК», що є
запозиченням, спорідненим з гр. j3oi3<;
<<бик, корова>>, лтс. guovs <<корова>>, псл.
gov~do «бИК>>, :і'кр. [г6в'єдо] <<рогата
худоба>>. СІС 736-737; Фасмер ІІІ
слова

11 216; Горяев 302; S!.
wyr. obcych 654; Ho!ub-Lyer 423; К!еіn
159, 1352; Wa!de-Hofm. 11 112. 494;

Преобр.

Див. ще гов'едо.

ростИ,
ростИти,
[р6стоньки]
(зменш. від ростИ), ріст, [рістнЯ]
<<рісТ» Нед, [ріст6к] <<ростоК>> Нед, рос

лИна, рослr.і.нник, рослИнництво, рос

лИнність, [рослЯк] <<доморослий тютюн

<<дорослиЙ>>, заростати, [зарість] «Гу
щавина>> Ж, [заріснИк] <<чагарниК>> Ж,
[заріст] <<волосся на голові, обличчі>>,
[зарість] «Те.; чагарник Ж; рубець,
слід старого пошкодження (на дереві)>>,
зарослі (одн. зсіросль), [зсіростень] <<Ча
гарНИК>> Я, зсірощі, заросток (бот.)
<<статеве покоління у рослин, для яких
характерним

є

розмноження

спорами>>,

зарослий, зарощений, [изрість] <<зріСТ>>
Ж, наростати, нарощувати, нсіріст,

[нсірістка] <<телиця>>, [нсірість] <<Наріст»,
[нсіросля] << наріст на стовбурі>>, неірос
тень «наріст; [мозоль]>>, неіросток
(заст.) <<суфікс; [річний бичок]>>, [нсі
рость] <<Наріст; льодяна бурулька; гу
ЛЯ>> Ж, [нерість] <<мінералИ>>, Інерость]
<<ТС.>>, [недоріс] <<недоросток>> Ж, [не
д6рісток] <<ТС.>>, недорослий, недорос
ток, обростати, [обр{сник] (бот.) <<ли
шаЙ>> Куз, абрость <<ПОСелення водяних

Мо; сніп пашні, що поріс після дощу

організмів

ростИна <<рослина>>, ростИнність, рос

НИ>>, оброслий, [6др6сток] «Відросток>>
Ж, Куз, [отр6сток] <<рукав річки>> Л,
паростИтися, [парослЯ] <<запущена,

Дз»,

[рост]

<<ріст;

лихварстВО>>

Нед,

ток, [fость] <<рослинність>>, [рощ] <<ТС.>>,

[роща <<ріст Корз; лісок Ч>> (з рос.),
[рощсінник] <<Острів, вкритий рослин
нісТЮ>> Ч, рощення, [р6щиця] <<Лісок>>
Ч, рославий <<рослиЙ>>, рослий, рослИн
ний, рослИнницький, рослЯвий <<рослиЙ>>,

ростИнний (заст.) <<рослинниЙ>>, рост
ковий, ростовr.і.й, роставИтий

<<який

швидко росте>>, ростучий, [ростЮчий]
<<ТС.>>,

ростом,

вростсіти,

вр6сток,

вр6слий, [взріст] Ж, [взростJ Ж, ви
ростати,

вИріст,

вирощсіти,

вИрослий,

вирощувати,

[вирост]

<<виріст>>

Ж, вИрасток <<ШКіра однорічного теля

ти; [підліток]; (мед.) наріст на шкірі>>,

виростк6вИй,
вИрощений,
вирощу
вальний, відростсіти, відрощувати,

відр6сток, [в{дрость]

<<Відросток>> Ж,

відр6слий, доріст Куз, дорослий, зрос

тати, зріст, [зрість] <<рубець на стов
бурі>>, [зр6слінка] <<Плоди, що зросли

на

предметах,

спорудах;

[(бот.) лишай Mak]>>, об[!6сть <<паго

довгий час не оброблювана ділянка зем

лі в лісі>> Л, [псірісль] <<паросль; па
ростоК>> Нед, [псірісток] Нед, параель
<<ПарОСТОК>>, парост <<ТС.>>, псіростко
вий, паросток, парость, переростсі
ти, перер{ст, переростання, пере
росток, перер6слий, підростсіти, під
ріст <<сукупність молодих дерев основ
ної породи>>,
підросток
«підліток>>,

[підростЯк]

<<Підсвинок»,

підр6слий,

поріст <<ПаГОНИ; чагарник; КОрОТКе ВО

ЛОССЯ>>, п6рість, пораель <<ТС.>>, [по
ростля] <<рослинність>> Нед, парость,
порослевий,

прир6щувати,

прИріст,

[прир6сток]
<<Приплід»,
прИросток
(заст.) <<префікс>>, прор6щувати, про
ріст <<Проростання; пагонИ>>, пр6рість
«Молоді пагони рослин; тонкий проша
рок ЖИRУ в м'ясі або м'яса в салі>>,

<<утво

І пр6рісь] <<СХОДИ>>, [ пророст] <<пророс

рення, що виникає в результаті зрощен

тання>> Нед, проросток <<Молодий па

СЯ>> Ж,

зростання,

зросток

ня плодів, кристалів та ін.>>, [зрость]
«зріст>>
Ж,
зрощення,
[зрослИвий]
<<який дає рісТ», зрослий, [зр6стний]

ростоК>>, [прорость] <<СХОДИ>>, розроста
тися, розріст <<розростання>>, [роз
рост] «ТС.>> Нед; - р. растИ, бр. рас-
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ростильник

ростр

Цt, др. рости, П. ГОSПqС, заст. rosc, Ч.
ГUSti, СЛЦ. rast', ПОЛаб. ГUSt, ВЛ. НЛ.
rosc, болг. раста, м. расте, схв. рас
ти, СЛН. rasti, СТСЛ. рАС'Т'Н; ПСЛ.
*orsti <<рости•>; - загальновизнаної ети
мології не має; висловлюється припу
щення про спорідненість з рід, родИти

чеслав, h\ирослав, h\стислав, Ради
слав, Святослав, Ярослав.

(Трубачев ВЯ

ша тж] <<ТС.•>, lрост6пасть] <<Те.; ма

1957/2, 88; Фасмер
Трубачев ЛІ
491; Holub-Kop. 319;
Oпdrus JC 9, 150-151); зіставлялося з
гр. OP!lEYO<; <<росток, стебло•>, opvu11t
<<Збуджую, рухаЮ>>, дінд. ГIJOti <<Підніма
ЄТЬСЯ,

(Мейе

853),

рухається»,

лат.

о~ог

«Встаю»

ОЯ 172; Persson Beitr. 346,
а також з лат. arduus <<ВИсокий;

крутиЙ>>, ав. ;)Г;)Dva- «rугий, прямий»,
дірл. ard <<ВИСОКИЙ», дісл. QГOUgr <<Кру
ТИЙ>>, алб. rit <<росту•>, гр. 6р&6<; <<пря

миЙ•>

(Walde-Hofll}. І 64-65; Младе
557; Schuster-Sewc 1237; Pokorпy
339), з дінд. ardh- <<Процвітати•> (Prusfk
KZ 33, 159). - Фасмер ІІІ 445-446;
Чернь1х 11 100; Преобр. 11 184-185;
Горя~в
295; Bruckner 463; Machek
ESJC 525-526;
Holub-Lyer
426;
Skok ІІІ 110-111; Mikl. EW 226.нов

[ростильник] (бот.) <<сухоцвіт, су
болотна,

sum L.•> Mak; -

Gпaphalium uligiпo
очевидно, пов'язане з

ростИ;
мотивація
Див. ще ростИ.

назви

неясна.

-

[ростинка] (бот.) <<Перстач срібляс
тий,

пов'язане

з дієсловом,

тропаск

розтропта, розтроп

Mak,

руна

дівоча,
Pyrethrum partheпium
Schmith.>>, [ростопаст (рогатий)] <<ма
чок рогатий, Glaucium corniculatum L.•>
Mak; - р. [росопас] <<Чистотіл; росич
ка, Drosera L.; фіалка триколірна, Viola
tricolor L.; розрив-трава звичайна, Impatiens noli-tangere L.•>, п. rostopasc <<мачок
рогатиЙ•>, слц. [rostopac] <<чистотіл>>,

болг. [растопас, росопас, русопас],
схв. росопас <<ТС.•>, слн. [rosopas] <<Кит
ник,

лисохвіст,

Alopecurus L.•>; з

р.

пасет

не

ясне;

пов'язання

росу

(Даль

lV 104) залишається без семан

тичної мотивації; можливо, пов'язане з

[ростохвіст]
вень».

-

(бот.)

щинанх,

Machek Jm. rostl. 55. -

ласто
Пор.

розторопша.

[ростохвіст] (бот.) щинанх (ласто

-

розтинка.

Ростислав (чоловіче ім'я), Рости
слава (жіноче ім'я), Р6стик, Р6стя,
Слава, Славко, Р6ся, Славка; р.
Ростислав, Ростислава, бр. Расці
слаg, Расціслава, др.
Ростислава,
стсл. PAC'Т'HCAAR"h; псл. *Orstislavь; утворення

<<рости•>

з

основ

та іменника

гострий, Cynanchum acutum L.•>
очевидно, результат видазміни
незасвідченої складної назви *ласта
хвіст, утвореної з основ ласт- <<лас
тівка•> і хвіст; мотивація назви та са

Mak; -

ма,

що й

у слова ластовень

(бот.)

<Nincetoxicum; цинанх>> (див.).
ростр (іст.) «таран у вигляді голови

Бісюліна-Клоков 210-211; Анненков
270. - Див. ще роз-, тЯти. - Пор.

(іст.) <<Трибуна на площі давнього Рима,
прикрашена носами кораблів, захопле

них у ворога; (архіт.) прикраса колон у
вигляді носавої частини давнього вій
ськового судна•>, ростральний <<прикра
шений рострамИ>>; р. бр. ростр,
п.

rostra,

ч.

rostrum, rostra,

слц.

rostra

«Трибуна в давньому Римі•>, болг. ро
стра <<Те.; архітектурна прикраса у ви

гляді носа давнього судна•>, схв. рост

дієслова

ра (іст.) <<Трибуна, прикрашена носами

<<сла

ВОрОЖИХ КОрабліВ>>, СЛН. rostra <<ТС.>>; запозичення з латинської мови; лат.

slava

ва•>. Вл. імена 83. Див. ще рос
тИ, слава. Пор. Володислав, Вя-
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тж,

тварини на ноеовій частині давньорим
ського
військового
судна•>,
ростра

нати, оскільки листки рослини глибо

*orsti

ростапач

оче

ко надрізано-пилчасті, наче розтяті.

складне

ростопаст,

розти

Potentilla argente L.•> Mak; -

видно,

топаск,

ростапаш (ка), рост6хвасть Нед, рос

вень)

Пор. рід.
шениця

ростопаш (бот.) <<чистотіл, Chelidonium majus L.•>, [ростокащ Mak, рос

rostrum ( < *rod-trom) <<дзьоб>> утворено

ротапрИнт

ростун
від дієслова rбdo, rбdere <<Гризти, терза

СІС 2

ТИ•>.

737; Kopaliriski 851;
637; Walde-Hofm. 11 439-

РЧДБЕ

440. -

Див. ще ерозія.

рост~н (бот.)

[растунj

<•льон

<<Сорт льону>>;

-

найвищо·і якості•>;

р.

-

очевидно, утворено від ростu з огляду
на

певні

особливості

сорту, пор.

р.

насіння

цього

[растунность семян]

<•схожість насіння». - Див. ще ростИ.
-Пор. рост, ростильник.

[росул] <<бульйон•> Мо; запози
чення з польсько"і мови; п. roso! ( <rozso!) <<бульйон; розсіЛ>> ВіДПОВідає укр.
розсіл (див.).
росЯнка

-

див. росИчка.

рот, [ріт] <•рот; отвір у посудині
для рідини•>, [ротан] <<З великим ро
ТОМ>> Бі, ротеюі, ротЯка, ротатий,

[ртатий]

<<ротатиЙ•>

Нед;

-

р.

бр.

ret
(род. В. rtu) <<Губа•>, ВЛ. ert, ЗаСТ. rot,
rot <•рон, схв. рт <•мис; вістря•>, слн. ft

рот, др. рота <•рОТ>>, ч. слц. поет.

<•Вістря, дзьоб•>, стсл. р'Ьrь <•ніс кораб
ля•>; псл. гьtь <•рот; дзьоб>>; за
гальноприйнятої етимології не має; при
пускається зв'язок з псл. ryti <<рИТИ•>,

rydlo <•РИЛО>> (Фасмер ІІІ 506-507;
Преобр. 11 217; Буга (у Преобр.); Holub-Kop. 312; Mikl. EW 285), з схв.

яна група>>,

пов'язаного з лат. rumpo
(rumpere) <<розбиваю, ламаю, руйную•>,

спорідненим з дінд. rбpayati <•ламає, руй
нує•>, лит. rupus <•к~упний; грубиЙ•>,
укр. рuпати. СІС 737; Шелудько
45; Чернь1х 11 124; Фас мер-Труба
чев ІІІ 507; Преобр. ІІ 217; Горяев 302;
Huttl-Worth 17; Bruckп~r 464; Kopaliri-

ski 851; Machek ESJC 518; HolubJ..yer 423; Ho!ub-Kop. 315; SchusterSewc 1239; Младенов 563; Mikl. EW
282; Matzeпauer 296; Кluge-Mitzka
610; Walde-Hofm. 11 451.- Див. ще
рИпати. - Пор. корупція.

[рота 2 ] (заст.) <•клятва, присяга•>
Нед, Пі, [ротuти] <•Пjоклинати, гри
мати•> Нед, [рутити
<•проклинати•>
Нед, [рочuти (ся)] <<ПрисягаТИ>> Г, Нед;
- р. [рота] <•клятва, присяга•>, др.
рота

<<ТС.»,

(іст.)

rota

ротитися

<•нарікати, сердитися», ст.

га>>,

стсл.

псл.
tа); -

ротнтн САІ>

та, рfйта Нед, рfта Нед] <•ТС.•>, рот
ний, пор6тно, ст. рота (1559); р.
бр. болг. схв. рота; запозичення з
польської мови; п. rota, як і ч. слц. rota
<<ТС.», вл.

ництво

rota

<•натоВП>>, через посеред

німецької та старофранцузької

мов (свн. rotte,
НаТОВП>>, фр. СТ.
до нар.-лат.

rot <•військовий загін;
rote <<ТС.>>) ЗВОДИТЬСЯ
rutta<rupta <•натовп, розсі-

з

дінд.

<•правило, закон, обітниця•>, ав.
<•закон, віровченнЯ•>, гр. р~тра
<<ВИслів; угода•>, t>гtт6<; <•домовлениЙ•>,

p~f..ICX <<СЛОВО>>, лит.

[рота 1 ] <•військовий піщ:юзділ•>, [р6в

( < *цго

vratam
urvatawaurd

507; Stieber JP 38, 284285), з НЩІ. Russel <•рило, морда•> (Machek ESJC 513); зіставлялося з рота
<•присяга•> (Bruckпer 463-464). - Нім
чук 318-319; Чернь1х 11 123-124; Holub-Lyer 418; Skok ІІІ 162.

<•прися

<•Присягатися•>;

<<клятва, присяга>>
очевидно, споріднене

rota

rypati <<рити, копати•> (Mikkola Ursl.
Gr. ІІІ 25), з каш. retk <<МИС, коса на
Трубачев ІІІ

rota

п.

rotiti

га», ВЛ. ГОСіС SO <<ПрИСЯГаТИСЯ», СХВ. ро
та <<ПрИСЯГа>>, СЛН. rota <<божба; ПрИСЯ

рупа «діра>>, СЛН. ГUра <<Печера, ЯМа>>, Ч.

озері; затока; яма, калюжа•> (Фасмер

<•ПрисягаТИ>>,

<<формула присяги•>, ч.

vaf'das

<•ім'я•>, гот.

<•слово•>, лат. verbum <•ТС.>>; по
в'язується також з псл. *rekti <•говори

ТИ•>: rota<*rok-ta (Трубачев Езиков.
изсл. Младенов 338-339), з дінд. rta:
<<Правда>>, ав. asa- <<ТС.>> (Machek ESJC
518, пор. також Горяев 302); вислов
лювалося

псл.
про

гьtь

припущення

<•роТ»

можливість

ських

про

(Bruckпer

зв'язок

з

463-464),

запозичення

з

іран

мов

(Moszyriski PZJP 88). Фас мер- Трубачев ІІІ 507; Преобр. ІІ
216-217; Топоров ВЯ 1~58/4, 122;
Holub-Kop. 315; Schuster-Sewc 12291230; Trautmaпп 238; Zubaty LF 27,
67; Роkогпу 1162. - Див. ще іронія,
рИтор.
ротапрИнт «Малоформатна друкар
ська машина•>; р. ротапрИнт, бр.
ратапрьtнт, п. ч. слц. rotapriпt, слн.
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ропітор

ротонда

rotaprfпt; запозичення з англійської
мови; англ. rotapriпt <<ТС.>> утворене з
основ rotatioп <<ротація, обертання>>, що
походить від лат. rotare <<обертатися•>,
rota <<Коло, колесО•>, і priпt <<друк; дру

чення з молдавської мови; молд. рум.

кувати•>,

ця на зборках•> зводяться до нвн. Rock!eiп, зменш. від Rock <•спідниця; під

яке

ргепtе, ргеіпtе

через

<<ТС.»

сангл.

ргіпtе,

зводиться до фр.

СТ. preiпdre <<ТИСНУТИ>>, ЩО ВИНИКЛО З

лат. premo (premere) <<ТИсну, давлю•>.
- СІС 2 737; Kopa!inski 851; К!еіп 1243,
-Див. ще прес, ротатор.
ротатор «апарат для виготовлення
копіЙ•>, ротаиJйка <<ротаційна машина>>
Куз, ротаційник <<робітник, що працює
на ротацїі•>, ротація <<ротаційна маши

1358.

на

(друкувальна);

обертання»,

рота

ційний <<заснований на принципі обер

тання

(деталей

та

ін.)•>;

р.

-

болг.

ротатор, бр. рататар, п. rotator, ч.
rotace <•обертання•>, слц. rotacia, вл. rotacija <<ТС.>>, м. ротациjа <<ротаційна
машина•>, схв. ротатор, слн. rotacija
<<ОбертаннЯ>>; запозичення з англій
ської мови; англ. rotator, rotatioп похо
дять від лат. rotator <<ТОЙ, що обертає•>,
rotatio <<обертання•>, пов'язаних з rotare
<•Обертати•>, похідним від rota <•коло,
КОЛеСО>>, СПОрідненого З дінд. rathaQ
<<Віз, візок, колісницЯ•>, а в.

дірл.

rad,

га&о

«ТС. •>,

<•колесо; біг, хід; шлях», двн.
нвн. Rad, лит. ratas, лтс. rats

roth

<<ТС.>>. СІС 2 737; Чернь1х 11 124;
Kopa!inski 851; Ho!ub-Lyer 423; К!еіп
1358; Wa!de-Hofm. 11 443-444.Пор. ротапрИнт, ротор.

ротики (бот.) <<антиринум, Aпtirrhi
пum L.•>, [ротки] <•шавлія лучна, Sa!via
prateпsis

L.•> Mak; -

похідне утворен

ня від рот; назва зумовлена тим, що

форма пелюсток квітки нагадує рот, гу
би; пор. назви ротиків в інших мовах:

р. львuньtй зев, бр. ільвіньt (львіньt)
зе[j, п. !wia paszcza, а також наукові
ботанічні назви родини укр. губоцвіті,

лат.

!abiatae (від !abium <<губа•> ). 473-

Бісюліна-Клоков 276; Нейштадт
475. -Див. ще рот.

[ротів] <<жіноче плаття без рукавів,
на зборах» Мо; - р. [ротия] <•ВИД жі
ночого
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короткого халатика>>;

-

запози-

rochie ([ротие ]) пов'язується, як запо

зичення, з болг. рокля <<платтЯ•>, схв.
rok[ja <<ТС.>>, ЯКі ЧеJ?еЗ ПОСереднИЦТВО

уг.

roko!(j)a ([roko!yj) <<Широка спідни

жак•>, двн.

roc(h), днн. rok <•ТС.>>, пов'я

заного з Rockeп «Прядка•>, спорідненим
з англ.
rock, дісл. rokkr <<ТС.>>. СДЕЛМ 360; DLRМ 723; Skok ІІІ 156;
MNTESz ІІІ 433; К!uge-Mitzka 604.

[ротман] <<лоцман, керманич, стер

новиЙ•> Нед; запозичення з польсь
кої мови; п. rotmaп, retmaп <•ТС.>> похо
дить від нвн. Rottmaпп, утвореного з
Rotte <<рота, загін•>, звідки укр. рота, і
Мапп <<Людина, чоловік•>, спорідненого
з псл. mQiь, укр . .муж. Kopa!inski

840.-

Див. ще муж, рота 1 •

-

Пор.

лоцман.

ротмістр (іст.) <•офіцерський чин у
дореволюЦійній РосіЇ•>;- р. рот.мистр,
бр. ротмістр «ТС.•>; запозичення з
польської мови; п. rotmistrz <•офіцер

ський чин у кавалерїі; (ст.) командир
роти» складається з основ слів

rota

<<ро

та•> і mistrz <•майстер>> (від нвн. Meister
<<ТС.>> ); зміна в семантиці відбулася під
впливом нвн.

Rittmeister <•офіцерський
- СІС 2 737; Si. wyr.
655; Кluge-Mitzka 603. -

чин у кавалеріЇ•>.

obcych

ДИВ. Ще МаЙСТер, рота 1 ,

ротонда 1 (архіт.) <<Кругла або напів
кругла споруда•>; - р. болг. м. ротон
да, бр. ратонда, п. rotoпda, rotunda, ч.

слц. вл. rotunda, схв. ротонда ( ротон
да), ротунда (ротgнда), слн. rotunda
<<ТС.>>; запозичення з французької
або італійської мови; фр. rotonde, іт.
rotonda <<ТС.>> походять від лат. rotun-

dus (жін. р. -da) <<круглий, заокругле
ний, стрункиЙ•>, пов'язаного з rotare
<•Обертати•>,
rota <•Коло, колесо>>. СІС 2 737; Kopa!inski 851; Ho!u Ь- Lyer
423; Dauzat 639. - Див. ще рота
тор. - Пор. ротонда 2 •
ротонда 2 <•довга жіноча накидка; [не

по зросту пошитий одяг (переважно
довге плаття, довга сорочка) Па]•>,

ротор

роЯль

[ритонда] (знев.) <<Одежина•> Ме;

-

р.

ротонда (жіночий одяг), бр. рат6нда
«жіноча

накидка

у

ХІХ ст.•>,

схв.

ро

тонда (ротонда) <<ЖіНОЧа НаКИДКа без
рукавіВ•>;

-

запозичення з польсько"і мо

ви; п. rotoпda (rotuпda) (\жіночий одяг,
що розширюється донизу~; походить від

фр. rotoпde <<Жіночий одяг•>, яке зводить

ся до лат. rotuпdus (жін. р. -da) (\круг
лиЙ•> (за формою нижньої частини одя
гу). Фасмер
ІІІ
508; Kopa!iri.ski
Див. ще ротатор, ротонда 1 •
ротор <<обертова частина машин•>; р. болг. м. ротор, бр. ротар, п. ч.
rotor <<ТС.•>, вл. rotowac <<Обертатися•>,
схв. ротор <<ротор•>; запозичення із
західноєвропейських мов; нім. Rotor,

851. -

англ. фр. rotor <<ТС.>> утворено на основі
лат. rotare <<обертатися•>, rotator <<той,

що обертає•>. - СІС 2 737-738; Si. wyr.
obcych 655; Holub-Lyer 423; КІеіп
1359. -Див. ще ротатор.

[ротофейка] <<фуфайка; кофточка зі

складками внизу» Мо; видозмінене
запозичення з молдавської мови; молд.
ротафей <<кругленький, товстенькиЙ•>,

рум. rotofei <<рум'яний, квітучиЙ•> пов'я
зане з роатз <<Колесо•>, яке походить
від лат. rota <<ТС.>>; компонент -фей за
лишається неясним. - СДЕЛМ 361. Див. ще ротатор.

рох (вигук, що відтворює рохкання

свині), рох-рох-рох <<ТС.>>, рохкати
<<видавати звук рох», [рьохкати] <<те.
ВеЛ; квакати (пfо жаб) ВеНЗн•>, р6ха
<<СВИНЯ•>, [рохкіт <<рохкання•> Нед, lрох
котанє] <<ТС.>> Нед; - р. [р6хать] <<рОХ
кати; сильно хропіти», [рёхать, рох
кать] «ТС.•>, бр. рох, рохкаць (про сви
ней), п. [rochac] <<ТС.>>, ч. roch ( <hroch),
схв. грактати <<рохкати•>, слн. rohпeti
<<бурчати,

галасувати•>;

-

дувальне

утворення,

паралельне

звуконаслі
до

[рахкати] <<квакати•>; припущення про
спорідненість з лтс.

ui'kset <<рохкати•>
11) необгрунтоване. Фасмер ІІІ 508; Преобр. 11 217-218;
Ho!ub-Kop. 313.- Пор. рахкати, хру.
[рохнуться] <<впасти•> До; ре
(Torbiorпssoп І

зультат видазміни форми [грохнутися]

<<з шумом упасти•>.

-

Див.

ще гро

хати.

[рохтіти]
Нед;

-

<<рипіти•>

(про

взуття)

звуконаслідувальне утворення.

рочйти( ся) - див. рота 2 •
рошада <<рокіровка (у грі в шахи)»
Куз, рошувати <<рокірувати•> Куз; запозичення з польської мови; п. roszada, як і ч. rosada, rochada, слц. rosada,
схв. рошада, рохада, рокада, слн. rosada, rokada <<ТС.>>, ПОХОДИТЬ Від НіМ.
Rochade <<ТС.•>, утвореного від Roche

<<тура•> (шахова фігура), що через свн.

елат. rochus, ар. rub «ТС.•> зво
диться до перс. rukh, джерелом якого є
бенг. roth <<ВіЗ>>, пов'язане З дінд. rathaQ <<ТС.>>; s замість ch у польській та
інших слов'янських мовах з'явилося
внаслідок вимови ch за правилами фран
цузької мови. Kopa!iri.ski 851; Ho-

roche,

lub-Lyer 423; Кluge-Mitzka 603; Dauzat 635. - Пор. рокірувати(ся), ро
татор.
рошт

-

див. рушт.

рояліст
«прибічник
королівської
влади•>, роял{з.м, рояліетИчний Куз,
роял{стський; р. боЛГ. роялuст,
бр. раял{ст, п. слц. rojalista, ч. roaja-

lista, royalista, схв. роjалист (а), слн.
roja!fst; - запозичення з французької
мови; фр. royaliste <<рояліст•> утворено
від прикметника roya! <<королівськиЙ•>,
що походить від лат. regalis щар
ський», пов'язаного з rex (род. в. re~is)
«Цар, володар•>. - СІС 2 738; Kopa!iпski
826, 848; Holub-Lyer 421; РЧДБЕ
638; Dauzat 636-637. - Див. ще ре
галії. - Пор. регула, роЯль.
роЯль (музичний інструмент); - р.
роЯль, бр. раЯль, болг. роЯл; запо
зичення з французької мови; фр. roya!
<<королівський; рояль, заокруглений з

одного боку•> (на відміну від

imperia!

<<імператорський; великий рояль, заок

руглений з обох боків•>) походить від
лат.

rega!is

<<царськиЙ•>, пов'язаного з

(род. в. regis) <<цар, володар•>. СІС 2 738; Коваль 166; Чернь1х 11 124;
Фасмер ІІІ 509; Назарова РЯШ 1973/2,

rex

94-95;

Младенов

563; Dauzat 636129

руб

ртуть

Див. ще регалн.
гула, рояліст.

637. -

Пор. ре

-

ртrть, [ортуть] <•ртуть>> Нед, [рту

тИна
<•амальгама>>
Нед, ртутний,
ртутити; р. ртуть, бр. ртуць, п.
rt~c. ч. rtut', ст. rtut, слц. ortut', болг.
р'Ьтуть, ртуть; загальноприйнятої
етимології не має; реконструювалася
вихідна форма *rьtQtь як активний

дієприкметник
спорідненого
<<КОТИТИСЯ>>,

від
з

ЛТС.

riesti, rieciu

дієслова

лит.

ritu,
ritu, rist

(\скачувати,

*rьti(ti),

гіtай,

rlsti

(ІТС.>>,

ЛИТ.

замотувати•>,

лтс. riest, riezu (\відпадати, відділяти
ся», дангл. wrfoaп, двн. ridaп (\крутити•>

(ЧерньІх

11 124-125; Фасмер ІІІ 509;
ZfSIPh 13, 342); при

ножа]•>, [руб{ль] <•рубель для притиску
вання сіна чи снопів•> ДзАтл 11, [руб
лЕнник] <•дроворуб, якому доручено від
мічати зарубками роботу», [рубок]
<•шрам Нед; рубель до полотна Пр.
ХІ діал. н.», рубчсістість, рубчик <•ШОВ,

рубець•>, [руб' я] (зб.) <•Краї, рубці•> Нед,

рубаний, рублений, рубнuй, рубцевий,
рубцьований, рубцюватий, рубчастий,

руба <•вертикально, ребром•>, [рубом]

(ІТС.•>, рубати, рубИти <•підрублювати,
підшивати>>,
рублИти
<•притискувати
рублем•>,
рубонути,
рубцюватися,
вруб, врубівка, врубовий, вuруб, ви
рубка, вИрубаний, вирубнИй, відруб,
відрубнИк, відр;Jбок, відрубаний, від

пускалося вихідне *гьtQtь,

яке зістав

рубнИй, зруб, [зрубань] <<рубання лі
су•>, [зрубина] <<один ряд у зрубі кри

лялося

<<КИДаТИСЯ>>

ниці>>, зрубИти <•побудувати з брусів•>,

GrLiпentahl
З

ЦСЛ.

(Брандт РФВ

р\(ГН'ГН

24, 144);

САІ.

через фонетич

[заруб]

<•зарубка,

засік•> Ж,

[заруба]

ні труднощі менш прийнятні тлумачен
ня слова як запозичення з ар. 'utarid

<<рублена перегородка в амбарі•> Ж, за
рубина, зарубка, зарубник, зарубок,

руб <•вузький край, окрайка; шов на

баний, [недорубок] Г, Ж, обруб, [об
рубина] <<ОборіГ•> Ж, обрубка, обрубки,

<•ртуть•> (Горяев 302; Mikl. ТЕ! 11 183;
EW 285; BrLickпer 466; Holub-Lyer 425;
Holub-Kop. 317; Lokotsch 167) або з
лат. argent(щn vivum) <<живе срібло•>
(Machek ESJC 522).

тканині, рубець>>, [рубай] <<дроворуб»,
[рубсійло] <•ескадрон; той, що б'ється,
рубає» Нед, [рубсік] (\дроворуб; інстру

зарубіжний, зарубцьований, [заруб
частий] <<КарбованиЙ>> Ж, [звщzубля
ти] <<вирубувати>> ВеЛ, нсіруб, [нсіру
бень], [наруби] <•навиворіт>>, навідруб,
нарубка, нсідруб, надрубина, недору

обрубник, обрубок, обрубувач, обр_уб

рубака <•той, що б'ється, рубає; [ес
кадрон] Нед•>, [рубаковщинаj <•місце в
лісі після вирубки дерев•> Ч, [рубсіль]
<•дроворуб; забіяка•> Нед, [рубсільник]

куватий, обрублений, обрубнИй, [од
руб: одним одрубом] <<Зразу•> Ж,. [па
руб] <•ділянка для випасу в лісі>> ЛЧерк,
переруб, [переруб] <•засію> ВеЗн, [під
руб] <•основа деrев'яної хати>> Куз, під
рубка, [подруба] (\підвалина» Л, поруб,

<<ТС.•> Нед, рубанець <<поліно, цурпалок,

[порубанuнаj

мент у колісників Г; дровітня ДзАтл

11•>,

[меч Нед; праник]•>, рубанuна, [руба
нuсько] <•місце в лісі, де вирубані дере
ва•>, рубсінка <•колода; [рубання дров;
сорт махорки]», [рубанок] <•поліно•>
Нед, [рубанці] <•дрова•>, [рубань] <<купа
дров; поле серед лісу•> тж, рубсіч <<дро

воруб; [забіяка Нед]>>, рубсічка, рубель
<•жердина, якою nритискають сіно чи
снопи на возі; дошка із зарубками для

качання білизни•>, рубець <•шов у шит

ві; шрам;

край; [рант Нед]>>, рубИло

(знаряддя праці первісної людини), ру

біж <•кордон; край; [зарубка; тупий бік

130

порубник,
порубщик,

<•рана>>

[порубня]

ВеУг,

порубка,

<•мотика•>

ВеЗа,

порубіжний,

порубцьова
ний, прируб, [ прирубИти (ся) J <•зажи

ти, зарости•> (про рану) Г, Ме, при

рубіжний, проруб, прорубка, [про
рубня] <<ОПОЛОНКа>>, [пролуб] <<ТС.>>, роз
руб, розрубка, [струб] <<зруб>>, [уру
бак] <•поліно» Нед, урубний; - р. ру
бец, рубИть, бр. руб <•ребро, краЙ•>, ру
бЕць <•рубати>>, др. руб'Ь <•Шматок тка
нини», п. rctb <•край, рубець•>, ч. roub
<•щось відрубане; прищепа>>, rub <•виво
ріт•>, СЛЦ. ВЛ.

rub

<<ТС.>>, НЛ.

rub

<<ПОЛОТ-

руба

рубель

няний одяг; полотняна хустина•>, rubas
<<рубати•>, полаб. rQb <<рубець•>, болг.
р-об <<Край, грань; обшитий край одягу;
кромка матеріЇ•>, м. раб «рубець, кай
ма; край, грань, ребро•>, раби <<Підруб
лює, підшиває край тканини•>, схв. руб

<<Край, кайма, рубець (на одязі)», слн.
гоЬ <<Край, борт, кайма•>;

-

псл. ГQЬ"Ь

<<руб, край предмета (=відрубане); одяг
(=підрублене, підшите)•>; - споріднене
З ЛТС. ГUObS <<Зарубка>>, ruob\t <<рОбИТИ
зарубки•>, ramsШ <<рубати тупою соки
рою•>, лит. rumbas <<рубець, шрам; за
рубка на дереві; широка смуга, окрай
ка•>, rumbeti <<рубцюватися•>, rumbuoti
<<ПідрубуваТИ>>,
rembeti <<ВКрИВаТИСЯ
шрамами»; далі зіставляється також з

двн.

rant(t) <<край щита•>, ramft <<рамка,
ranft <<ТС.•>, дісл. ГQnd <<Край,
ребро»; спорідненість із свн.
rumpf
<<тулуб•>, гол. romp <<ТС.•> сумнівна; іє.
*rembh- / rombh- <<рубати•>. - Чернь1х
11 125; Фасмер ІІІ 51 О, 511; Преобр. ІІ
219-220; І)ряев 303; Bruckner 455;
Machek ESJC 522; Holub-:Lyer 425; Holub-Kop. 317; Schuster-Sewc 12471249; Olesch 907; Младенов 566; Mikl.
EW 281; Trautmaпn 236; Muhl.-Endz.
ІІІ 508-509, 557; Karulis 11 127. краЙ>>, свн.

Пор. ремесло, рубатина, рубель, ру
бець, рубИльник, рубіж.

[руба] (ірон.) <<недосвідчена праців

ницЯ•> Корз; очевидно, діалектний
звуковий варіант форми *роба, пов'я

заної з робота, робИти, пор. [руб6та]
в цій же західноволинській говірці.
Див. ще робИти.

-

[рубак] (зоол.) <<дощовий черв'як,

Lumbricus L.•> Корз, [рубачлевий] <<чер
вивиЙ•> Корз; - пов'язане з робак <<чер
в'як•>. - Див. ще гробак, хробак.
рубанок (теслярський інструмент),

[рабанок] <<ТС.•> Нед; -

рубанак, п.

р. РУ,банок, бр.

[rubanek, ruban] <<ТС.•>; -

запозичення з німецької мови; нн. rй
bank, нвн. Raubank <<Великий рубанок•>
складається з основ слів rauhen «Вор

сувати, начісувати•>,

rauh ( <двн. rt1h)

<<шершавий, нерівниЙ•>, споріднених з
дінд. rt1k~a- <<шорсткий, сухиЙ•>, лит.

<<МОрЩИТИСЯ>>, і

rukti
стаТ»;

дат.

припущення

шв.

rubank,

Bank

про

<<Лава, вер

посередництво

<<ТС.•>, які теж є

rubank

запозиченнями з німецької мови (Matzenauer LF 17, 181), недостатньо об
грунтоване; зіставлення з рубати (Го
ряев Доп. І 40; Преобр. 11 218) по
милкове. - Дзендзелівський St. sl. 22,
294-295; Шелудько 46; Фасмер ІІІ
510; Кluge-Mitzka 586-587. - Див.

ще банка 3 • -Пор. фуганок.
рубати

-

див. руб.

lрубатина] <<груба стара сорочка•>

ВеБ, lрубатка, рубаха Нед] <<ТС.•>, [ру
батє] <<білизна, лахміття•>, рубок (заст.)
<<СОрт лляного полотна; хустка з батис

ту або перкалю; [смужка полотна
Нед]•>, руб'я <<Подертий одяг, лахміття•>,
рубкавий (заст.) <<виготовлений з руб
ку•>; р. [руб] <<Грубий одяг; лахміт
ТЯ•>, рубах а <<Сорочка•>, бр. [руб ( ьt)]
«rрубий одяг•>, др. руба <<обривок тка
нини•>, рубьt <<поганий одяг, руб'я•>, п.

rqbek

(заст.) <<Тонке полотно; хустка,

яку носили під чіпцем заміжні жінки;

занавіска; [одяг з тонкого полотна]•>, ч.
заст. слц. rubas (назва одягу), вл. rub
<<лляна хустина•>,

rubjany

<<лляниЙ•>, нл.

<<полотно, парусина•>, rubjany <<ПО
лотняниЙ•>, rubjane <<Полотно•>, болг. ді

rubjaz

ал. м. руба <<ОДЯГ•>, схв. руб <<хустина•>,
рубача ссорочка•>, руб;ье <<білизна•>,
слн. robec <<Хустина•>; назви, пов'яза
ні з руб <<Край, кромка, шов на ткани

ні•>, псл. ГQЬЬ <<ТС.>>.

- Фасмер ІІІ 510;
74, 121; Bruckner 455;
Machek ESJC 522. -Див. ще руб.
Ильинский Р,ФВ

рубель <<Карбованець•>, рубль (з
рос.), [руб] <<ТС.•>, [рублевuк] <<річ вар

тістю

в

1 рубль•> Нед,

[рубль6вик]

<<рублева монета•>, рублевий,

лей

ст. руб

(1322), рубель (1408), рубль
(1456); - р. рубль, бр. [рубель], др.

рубль <<Відрубок; грошова одиниця•>, п.
rubel, заст. rubl, ч. rubl, слц. rubel', вл.

rubl,

болг. рjбла, м. руб;ьа, схв. руб

;ьа, руба;ь (руба;ь), слн.

rubelj;-

по

в'язане з рубати, оскільки др. рубль
означало відрубок срібної гривні, яка
рубалася

на

чотири

частини;

помил-
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руберойд

рубка

кова думка (Mikl. EW 281; ТЕ! 147;
Lokotsch 138; Грот Фил. раз. 11 368)
про запозичення у давньоруську мову з

перської або

з

тюркських

мов

(пор.

болг. pyn <•дрібна монета•> з турецької
мови; перс. rupie <•золота монета», тур.
rubija «Грошова одиниця•>, ар. rub'ijje
<•золота

монета•>

зводяться

r6pya- <•гарно оформлений,

до

дінд.

карбова

ний», звідки також назва індійської
грошової одиниці рупія, гінді гПрїуа Коваль
106;
Mayrhofer ІІІ 70). Чернь1х 11 125-126; Фасмер ІІІ 511;
Преобр. 11 220; Горяев 303; Jagic

AfS!Ph 31, 314; RSI 384; Brilckner 466;
Holub-Kop. 317; Кlein 1362. - Див.
ще руб.

руберойд (покрівельний та ізоля
ційний матеріал); р. бр. руберойд,
п. ч. слц. ruberoid, болг. рубер6ид; запозичення з англійської мови; англ.

rubberoid

«ТС.•> утворено від

rubber

«rу

ма•>, похідного від rub <•терти», спорід
неного з дат. rubbe, норв. rubba «ТС.•>,
за допомогою суфікса -oid, який зво

диться ДО Гр.

Eif>o<;

<<ВИД, ВИГЛЯД>>, СПО

ріднеНОГО з псл. vid'Ь, укр. вид; виве

ruber <•червониЙ•> (СІС 2
738; Sl. wyr. obcych 655; РЧДБЕ 638)
помилкове. - Див. ще вид.

дення від лат.

рубець <•перший відділ шлунка жуй
ної тварини; їжа, приготовлена з ньо
ГО>>; р. бр. рубец «ТС.•>; результат
перенесення назви рубець «складка на
поверхні чого-небудь•>, зумовленого тим,
що на внутрішній поверхні цієї части
ни шлунка є складки. Горяев Доп.
2, 32; БСЗ 22, 1010. -Див. ще руб. Пор. флЯки.

рубИльник
вимикання

та

<•ручний

пристрій для

перемикання

електри~

ного струму•>; бр. рубільнік; оче
видно, запозичення з російської мови;

р. рубИльник утворено від рубИть, ос

рубідій

(хім.)

<•ХІМІчний

елемент

рубідієвий; р. болг. рубИдий,
бр. рубідьtй, п. rubid, ч. вл. rubidium,

Rb•>,
слц.

rubfdium, схв. рубйдиj(ум), слн.
rubfdij; засвоєно з новолатинської
наукової номенклатури; нлат. rubidium,
утворено в ХІХ ст. німецьким хіміком
Р.В. Бунзеном на базі лат. rubidus «чер
вониЙ•>, пов'язаного з ruber <•ТС.•>, спо
рідненим з псл. rud'Ь, укр. рудИй; еле
мент названо за його кольором у спек

трі.

СІС 2 738; Волков 63; Фигуров
110-111; Kopaliriski 852; РЧДБЕ
748; Кlein 1362. -Див. ще рудИй. -

-

ский

Пор. рубін, рубрика.
рубіж <•лінія, межа; державний кор

дон•>, [рубеж] «ТС.•>, [fубежі] «рубці на
рогах»

Куриленко,

зарубіжний]

Я,

зарубіжний, порубіжний, прирубіж
ний; р. бр. рубеж «ТС.•>, др. рубежь
<•зарубка, знак, вирубаний на дереві на
позначення кордону; межа,

rubiei

<•межа•> (з рос.);

кордоН•>,

п.

пов'язане з

-

рубати, др. рубити: в давнину заруб
ками на деревах, пнях позначалися ме

жі. обр.

Фасмер-Трубачев ІІІ 510; Пре
11 218-219; Горяев 303; Bruckner 455; Младенов 566. Див. ще

руб.

рубін <•коштовний камінь червоного

кольору•>, [рубин] Нед, рубіновий, (ру
бин6вий] Нед; р. болг. рубИн, бр.
рубін, п. вл.

rubin,

ч. слц. слн.

rubfn,

м. рубин, схв. рубйн; - запозичення з
німецької мови; н. Rubfn походить від

rubinus
rubeus, ruber

елат.

«ТС.•>, пов'язаного з лат.
<<ЧервониЙ•>, спорідненим

СІС 2 738;
511; Преобр.
11 219; Горяев 303; Brilckner 466; Machek ESJC 522; Holub-Lyer 425; Holub-Kop. 317; Младенов 563; Кluge
Mitzka 611. - Див. ще рудИй. з псл. rud'Ь, укр. рудИй. -

Чернь1х

11 125;

Фасмер ІІІ

кільки різкі рухи при користуванні цим
пристроєм, пов'язані з процесами, що
відбуваються всередині пристрою, на

Пор. рубідій, рубрика.
рубка <•приміщення на кораблі, літа
ку•>; - р. бр. болг. рубка; - через по
середництво російської мови запозиче

гадують рубання {пор. вираз вИрубати
струм). БСЗ 22, 1012-1013. -

но з голландської; гол. roef <•рубка (бу
дова на судні)•> споріднене з нвн. Roof,

Див. ще руб.

снн. rбf «ТС.>>, англ.
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roof

<•дах, стеля•>,

рублі

.

дангл. дфриз.

hrof

<<те.», дісл.

hrof

<<бу

дова на судні•> і, можливо, з сірл. его

<<Стайня; сараЙ•>, брет.

crou <<Стайня•>,
craw «свинарник•>. - СІС 2 738;
Фасмер ІІІ 511; Преобр. 11 220; Горяев
303; Грот Фил. раз. 2, 369; Кlein 1356.
вал.

[рублі]

(бот.)

<<айстри

китайські,

Callistephus chinensis WeeS.•> Mak, (руб

левиця підбилиста] <<nельтигера соба
ча, Peltigera canina•> Mak, (рубльовuця
позема]

«nельтигера

горизонтальна,

Р. horizontalis•> Нед; назви неясні;
можливо, пов'язані з руб, рубати.
рубрика <<розділ, підрозділ, графа•>,
рубрикатор Куз, рубрикація, рубри
кувати, підрубрика; р. болг. м.
рубрика, бр. рубрьtка, п. rubryka, ч.
слц. вл. rubrika, схв. рубрика, слн.
rubrlka; - запозичення з латинської
мови; лат. rubrїca <<червона мінеральна

фарба; рубрика, заголовок закону (на

писаний червоною фарбою)•> утворено
від

ruber

<<Червоний•>,

псл. rud'Ь, укр. рудИй. -

спорідненого

СІС 2

з

738; Фа

емер ІІІ 511; Преобр. 11 220-221;
Горяев 303; Kopaliriski 892-853; Bruck-

ner 466; Machek ESJC 317; HolubLyer 425; Holub-Kop. 317; Кіеіn
1362. - Див. ще рудИй. - Пор. ру
бідій, рубін.
руб'я- див. рубатина.
рувсіти - див. рути.

tруга 1 ]

<<ГОЛОСНИЙ

nлач,

ридаННЯ>>

ригати•>. -Див. ще рИгати.
мадою церкві або духовній особі на й
утримання•>, ружний <<nов'язаний з ру
гою»; р. заст. руга <<Кошти на ут
римання церковного причту•>, бр. руж
нік <<ТОЙ, хто утримується на ругу», др.
утримання

платня;

церковного

512;
EW

[ругати] <<сварити, лаяти•> Нед, (руг]
<<образа, лайка, кривда, сварка•>, (руга]
<<наруга•>, (ругатнЯ] <<лайка, сварка•> тж,
наруга, поруга, (поруганник] «Особа

або річ, над якими сміються» Нед, О,

(поруганя] «Те.; нещастя, катастрофа•>
О;

-

р. ругать <<лаяти•>, ругань <<Лай

ка, сварка•>, бр. (ругаць] <<лаяти•>, (нару
гацца] <<НаСМіХаТИСЯ, драЖНИТИ>>, др.
ругатися

<<насміхатися,

глумитися•>,

руг-ь <<наруга, глум•>, п. [щgас] <<лаяти,
сварити•>, uщgac <<ТС.•>, ч. rouhati se <<бо
гохулити, кощунствуваТИ>>, СЛЦ. ruhat'
sa <<ТС.•>, болг. ругая <<Лаяти, сварити»,

м. руга «ТС.•>, (розм.) ругло <<nосміхо
висько», схв. ругати ее «насміхатися,
знущатисЯ•>, pfjг <<знущання, глузуван
ня, наруга», руга <<ТС.>>, СЛН. rogati se
<<глузувати,

знущатися•>,

стсл.

ржгА

'ГН(сАІ.) <<висміювати, глумитися, ганьби
ти•>,

ржrь.

<<наруга,

сміювати,

глум•>,

глумитися•>;

-

ржrА'ГН

псл.

<<ВИ

ГQgati

«Ображати, насміхатися•>, ГQgD <<лайка,
образа•>; - дальші зв'язки не зовсім яс
ні; очевидно,
пов'язане чергуванням
голосних з коренем *r~g-, засвідченим у
ЦСЛ. pAІ.nt.V.'I'H <<ЗЯЯТИ>>, СХВ. рега <<Гарчан
яти; гарчати, злобувати•> і спорідненим з
лат. ringor <<роззявляти рота, скалити
зуби, сердитися•>, прус. ranctwei <<Крас
ти•>; зіставлялося також з лтс. langat

<<лаяти•>,

руга 2 (заст.) <<Земля, передана гро

<<винагорода,

сити, пропонувати•>. - Фасмер ІІІ
Преобр. 11 221; Горяев 303; Mikl.
282. - Див. ще прерогатИва.

НЯ>>, регнути «rарчати•>, слн. r~zati «зя

Нед; - очевидно, псл. *rugati, пов'яза
не чергуванням голосних з rygati <<Те.;

руга

ругач

кошти

причту;

на

церков

не майно•>, болг. заст. м. руга «nлатня
сільському
пастухові•>,
с.-цсл.
рО'(ГА
<<nлатня•>; запозичення із середньо
грецької мови; сгр. рбуа <<винагорода,
платня» походить від елат. roga «ТС.•>,
пов'язаного з лат. rogare <<nитати, про-

дінд.

langati

<<ображає,

му:

чить•>, гр. ЄЛЄvх.w <<ЛаЮ•> (Machek ESJC
519), З ЛИТ. apranga <<СПОрЯДЖеННЯ>>, р.
оружие (Machek ZfS!Ph 18, 26; Булич
ИОРЯС 4, 1498); розглядалося як сло
в'янське утворення звуконаслідувально

го характеру
ньІх

(Holub-Kop. 315). -

Чер

11 126;

Фасмер-Трубачев ІІІ 512513; Аникин Зтимология 1982, 75-76;
Преобр. 11 221; Горяев 303; Brilck-

ner 455, 477, 595; Holub-Lyer 424;
Младенов
563; Skok ІІІ 166-167;
Walde-Hofm. 11 436.
[ругач] (орн.) <<сорокопуд, Lanius
minor•>; - пов'язане з ругати, др. ру133

рудИй

руrеля

цього птаха [смішок]; назва зумовлена

жаве болото•> (за кольором і частково
за середовищем поширення); пор. інші

тим,

назви цих рослин: іржа, р. ржа, ржав

гатися <<насміхатися•>; пор. іншу назву
що сорокопуди

наслідують співи

інших птахів. Птиць1 СССР 419;
БСЗ 19, 1191. -Див. ще ругати.
руrели, {!уп!ля - див. раrеля.

[руrнути] «брикнути•> ВеУг;

-

запо

зичення з угорської мови; уг. rug <<бити,
ударяти ногою; брикати•> етимологічно
неясне,

можливо,

успадковане

з давньо

чина, п.

М. СХВ. руда <<ДИШЛО>>, СЛН. rudo «ТС.>>; запозичення з угорської мови; уг. rud

угорського періоду. - MNTESz ІІІ 461.
руда 1 <<Гірська порода, що містить

не.

метали; [іржаве багно; болотистий луг

MNTESz

«рудна порода•> Нед, [рудавина

лина

Нед, болотистий берег Па]•>, [fудави]
то;

мочар•>

Нед,

[рудавіца]

НикНикЕЛ, [рудuни] «мідна
Нед, [рудка] <<іржаве багно,

<<боло

<<випас•>

слюда•>
болото;

заплава річки Ч; баюра Нед•>, рудник

<<рудокоп•>, руднИк, руднЯ <<рудник; [ме
талургійний завод Нед]•>, [рудо.ман] <<За
росле болото;

заболочена

низина•>

Ч,

[рудЯвина] <<іржаве болото•>, [рудЯнка]
<<болотна руда•>, руднИй, [рудянuй]
<<рудний Нед; іржавий (про воду)•>; -

р. бр. руда, др. руда <<Гірська порода;
рудник•>, п. ч. слц. вл. нл. ruda, болг.
руда, м. руда, схв. руда, слн. ruda; псл. ruda <<руда; іржаве болото•>, пов'я
зане з rud'Ь «червоний, рудиЙ•>; без:

посереднє зіставлення (Machek ESJC
522-523; Holub-Lyer 425; Кluge
Mitzka 17 4) з нвн. Erz <<руда•>, гот. aiz,
двн. ёг «ТС.•>, лат. rudus <<Шматок каме
ня, руди•>, raudus, rбdus «ТС.•>, першо

Див. ще руда 1 , рудИй.

rdza. -

[руда 3 ] <<дишло в санях для пере
везення дров•>, [руда] «дишло, голоб
ЛЯ•> Нед, ВеЗн, [руд] «ТС.•> Чопей,
ДзАтл І, [рудuна] <<рубель•> ДзАтл 11; -

<<жердина;

дишло•>

ВеЗн
ІІІ 461.

етимологічно

61;

Mikl.

неяс

EW

282;

рудбекія (бот.) <<декоративна рос
із

золотаво-жовтими

квітками,

р. болг. рудбекия, бр.
рудбекія, п. слц. rudbekia, ч. rudbekie,

Rudbeckia•>; -

слн. rudbekija; назва, засвоєна з но
волатинської номенклатури; нлат. Rudbeckia утворено від прізвища шведсько

го

ботаніка

О. Рудбека

1630-1702). 1519; SCS 770;

(О. Rudbeck,
738; ССРЛЯ 12,
РЧДБЕ 749.

СІС 2

[рудера] <<ветха будівля, руїни•> Куз,

рудеральний: рудеральні рослини <<бу
р'яни, що ростуть коло житла, no сміт
никах,

на

дорогах

і

под.»;

-

р.

ру

деральньtй: рудеральньrе растения,
бр. рудзральньt: рудзральньtя раслі
ньt, ч. ruderalny, слц. ruderalny, болг.
рудерален: рудерални растения «ТС.•>;
- запозичення з польської мови; п.
rudera <<старий, зруйнований будинок,

руїни•> походить від лат. rudus (род. в.
<<уламки каміння, будівельне

ruderis)

джерелом для яких вважається слово з

сміття, руїни•>, що зіставляється з дісл.

мови давнього народу, що володів об

rast <<руїна•>, норв. [rust] <<рештки му
ру», лит. rausyti «розкопувати», рос.
рь'tхльtй. СІС 2 738; Brilckner 467;
Holub-Lyer 425; Walde-Hofm. 11
447-448.- Див. ще рИхлий.

робкою металів (припускається шумер
ське urud <<Мідь•> ), непереконливе. Чернь1х

11 126; Фасмер ІІІ 513; Преобр.
11 189, 221; Горяев 296-297, 303;
Brilckner 467; Holub-Kop. 318; Skok
ІІІ 165; Гамкрелидзе-Иванов 711712.- Див. ще рудИй.- Пор. болото.
[руда 2 ] (бот.) <<пероноспора, Peronospora viticola de Ву. ВеНЗн; іржа лі
нійна злаків, Puccinia graminis Pers.
тж; Uredo rubigo vera Mak•>, [рудави
на] <<іржа лінійна злаків•> ВеНЗн; очевидно, пов'язане з рудИй, руда «ір-
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рудИй «червоно-жовтиЙ•>, рудавий,

рудуватий, рудЯвий, [рудянuй] <<кри
вавий•>, [руда] «кров; іржаве болото;
іржа•>, [рудак] «суха, плюскла гречка•>
Нед, рудИзна, [рудики] <<дрібне зерно,
що відходить, коли віють гречку•> Мо,

[рудо.маня] <<руда тварина; хлопець з
рудим ВОЛОССЯМ>> Чаб, [рудЮк) <<НеПОВ
не зерно в гречці•> Кур, рудЯк <<щось

рудимент

руде; плюскле зерно; [руда пляма, лас

товиння Л]•>, [рудь] <•fудий» (про домаш
ніх тварин), [рудько «ТС.>>, рудіти, ру

дішати, зруділий, поруділий, при
руділий; р. рудой, бр. рудьt, п. rudy, ч. rudy <•червоний; рудиЙ>>, слц. rudy <•темно-червониЙ•>, вл. rudojty ~ру
дИЙ>>, м. рудее <•стає червонуватим•>,

схв. руд ~рудиЙ•>, слн. п.іd (рідк.) ~чер
вониЙ•>;

псл. rud'Ь ~червоний, рудиЙ•>,

-

пов'язане

чергуванням

голосних

з

ВеНЗн; похідне утворення від ру
дИй; назва зумовлена оранжево-рижим
забарвленням горла, грудей, боків го

лови і шиї вільшанки (ПтицьІ СССР

464); пор. інші назви цього птаха: [ чер
воне вольце, черленогруд, червеняк]. Булаховський

Вибр.

пр.

ІІІ

206. -

Див. ще р~дИй.

[рудяк

] (бот.) <•сухоребрик Лезе
Sisymbrium loeselii L.» Mak; -

лія,

очевидно, похідне утворення від [руда]

*rydjь <•рижиЙ•>, *r'Ьd-, пор. р. рдеть;

<•КрОВ>>; назва зумовлена застосуванням

-

сухоребрика для лікування дизентерії

rudas <<бурий,
рудиЙ>>, rudys <<іржа>>, лтс. rauds ~чер
воний, рудиЙ•>, гот. raups <<червониЙ•>,
двн. гіН, дангл. rёad, нвн. rot, англ. red,
лат. ruber, гр. Єрu~р6<; «ТС.•>, ав. raoi8ita- «рудуватиЙ•>, дінд. rudhiral:l ~черво
споріднене

з

лит.

ний, кривавИЙ>>, тох. А ratrafТI ~черво

НИЙ>>, ТОХ. В

ratre; іє. *roudh-/rudh-

<<ЧepBOHИЙ>>. Фасмер ІІІ 513; Пре
обр. ІІ 189-190; Горяев 297; Бахилине.

108-109; Brilckner 467; Machek ESJC
523; Holub-Lyer 425; Holub-Kop.
318; Schuster-Sewc 1250; Младенов
563; Skok ІІІ 165; Критенко Вступ 520;
Mikl. EW 284; Trautmann 238-239;
Karulis ІІ 133; Milhi.-Endz. ІІІ 483;
Кluge-Mitzka 609; Walde-Hofm. ІІ
444-445; КІеіn 1314; Гамкрелидзе
Иванов
422; Pokorny 872-873. Пор. іржа, рИжий, руда 1 •
рудимент

<•Орган,

який

утратив

своє первинне значення в процесі істо
ричного розвитку організму; залишок;

пережитоК•>, рудиментація, рудимен
тарний; р. бОЛГ. М. рудимент, бр.
рудьtмент, п. rudyinent, ч. слц. вл. ru-

diment,
ment; -

схв. рудuмен(а)т, слн.

rudi-

запозичення із західноєвро
пейських мов; н. Rudiment, англ. фр. rudiment утворено на основі лат. rudimentum «початок, першооснова», пов'яза
ного з rudis ~необроблений, грубиЙ•>

( < *rudins) неясного походження. СІС 2 738; Kopaliriski 853; Holub-Lyer
425; КІеіn 1363; Walde-Hofm. ІІ 447.
- Пор. ерJдИція.
[рудЯк 1 (орн.) <•вільшанка, Erithacus rubecula•> Куз, [руднЯк] «ТС.>>

(Лік. росл. Енц. дов. 423); пор. бр.
[крьtвавец] <•сухоребриК>>. Див. ще
рудИй.

[ружа] <•тfоянда, шипшина; маль

ва», [ружана

<•жовто-червонrвата ко

рова•> Нед, [ружЄна] «ТС.•>, lр!(жИло]
<<Червонуватий віЛ» тж, [ружин] <•Чер
воно-бурий бик•> ВеЛ, [ружuвий] <•ру
диЙ•> ВеЛ, [ружий] <•червониЙ•> Нед,
[ружний] <•трояндовиЙ•> Нед, [ружо
вий] <•рожевиЙ•> О, [ружнЯний] ~те. Пі;
рум'яний Нед», [ружовастий] «роже
вуватиЙ•> О, [ружуватися] <•рум'янити
щоки•> Ме, Па, ст. ружа (1627); - бр.
ружа <•троянда•>;

-

запозичення з поль

ської мови; п. r6ia, як і ч. пlіе, слц. ruza, БЛ. roza, НЛ. roza <<ТС.>>, болг. ружа

«Те.; [мальва]•>, м. ружа <•роЗа>>, схв.

ружа
«ТС.>>.

-

«ТС.•>, походить від лат. rosa
Німчук 280; Коваль 80; Фас

мер ІІІ 493; Преобр. ІІ .209-210;
Bruckner 466; Machek ESJC 526; Holub7Lyer 426; Holub-Kop. 319; Schuster-Sewc 1244-1245; Младенов 564;
Mikl. EW 282. - Див. ще роза. -

ПоR. рожа 1 •

[руже] <<Зброя•> Нед, [ружжє, ру
жиє] «ТС.•> Нед, [руже] <•рушниця» Л,
Кур, [ружжо, ружuна, ружо Ме, Па]
<•те.•>, [ружейник] ~той, що робить
рушниці» Нед;

-

р. ружьё ~рушниця•>,

оружие, [оружьё], бр. ружжо «ТС.•>,
др.

оружие

зброя•>,

п.

<•знаряддя,

[ruzie]

інструмент

<<зброя•>,

[ruiyja}

«ТС.•>, болг. (заст.) ружам ее <<Озброю
юсь•>,

м.

готуЄ»;

-

ружа

<•постачає,

споряджає,

результат спрощення давні-
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ружий

рука

шої форми оружие <<зброя>>, др. оружие

рука, рукав, рукавець <<рукавчик;
торбина>>, рукавИця, рукавИчник, ру

запозичені з російської мови; припу
щення про зв'язок з нвн. Rohr <<очерет;

кавИчництво Куз, рукавча, [рукавча
та] Пі, ру ків' Я «рукоятка•>, [рукавИ ни]
<<заручини Г; згода 0>>, [руковище] «ру
коятка>> ВеЗа, руця, руч «рука>> (у ліву_

<<те.; знаряддя>>; форми [ружж6, руж6]

ствол рушниці>> (Горяев 303) безпідстав
не.

Чернь1х

11 126; Фасмер ІІІ 514;
11 222; Brilckner 381; Machek
ESJC 418; Mikl. EW 281.- Див. ще
-

ПреQбр.

оружжя.
ружий- див. ружа.

tр~жнИ:ця] <<рушниця>> Нед, Пі; каш. tr~znica] <<ТС.>>; - результат кон
тамінації синонімічних назв рушнИця і

[ружИна]. -

Див.

Mikl. EW 281. -

ще руже, рушнИця.

tрузноколія] (бот.) <<айстри,

Aster

р., на швидку р. і т.д.), Р!JЧа, tруча]
<<чепіга>> НикСгЛ, [ручайка] <<Міра льо
ну; жменя», ручата, рученЯ, [{учИль
ник] «поручитель>> О, tручИна <<рука;

стрілка годинника» Нед, tручИня] <<ру
ченЯ>> О, ручИсько, [ручИтель] <<Пору
читель>> Нед, {JучИця «зменш. до рука;

деталь воза; [Rучка Нед; чепіга 0]>>,
ручИще, [ручій] <<Поручитель>> О, руч
ка

«зменш. до рука; держак,

прилад

не зовсім ясне; можливо, по

для писання; смуга покосу; [жмут со

в'язане З П. ГOinoko!orowe (kwiaty) <<різ
НОКОЛЬОрові (квіти)>>; у першій частині

ломи, яким ушивають стріху; ціпилно;

слова можна також бачити ч.

<<огудиння огірків, гарбузів та ін.>> Л,
ручнИк «спеціаліст ручного вироблен

L.>>

Л;

-

ruzno-

<<piзнo->> (на Полісеї є переселенці як з
Польщі, так і з Чехїі).

руfна, руі'нник, руйнація, руйнач,
руйнівнИк, tІ?уйновИни] «руїни>> Нед,
руйн6вище, [руйнувИна] «р,озорення,
~пустошення>>, руївнИчий, руїнний, ру
їнницький, руйн(внИй, руйнувальний,

руйнувати, [руїнити] Нед, еазруй
«зруйнування>>, [розруйн6ваннєj <<ТС.,
руїни>> Нед, розруйний «руйнівниЙ>>; р. болr. схв. руИна, бр. руіна, п. ч.
слц. вл. ruina, м. руина, слн. rulna; запозичення з латинської мови; лат.
ruina «Падіння; напад; загибель; розо

рення; (мн.) руїни>> є похідним від діє

слова ruo, ruere <<Валитися, руйнува
тися», що зіставляється з сірл. ruathar
«натиск, штурм>>, кімр. rhuthr <<ТС.>>,

брет.

rumm <<натовп, загін•>. - СІС 2
738; Чернь1х 11 126-127; Sl. wyr. obcych
656; Machek ESJC 523; Holub-Lyer
425; РЧДБЕ 749; Walde-Hofm. 11 453.
[руй] «геть>> О; - результат спро
щення запозиченого п. waruj (si~) <<ТС.;
зась; стережись>>, що є формою 2-ї ос.
одн. наказового способу дієслова

wac

Онь1шкевич Исслед. п. яз.
ще вара, варувати.

руйнИ:ца- див. рій 1 •
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waro-

<<укріплювати; берегти; стереГТИ>>.

248. -

Див.

міра льону; повісмо ниток
ня

чого-небудь;

0]>>, [ручки]

інструмент

(молоток,

пензель і под.); ручний кулемет; [пору
читель] 0>>, [ручнИця] «кінець пилки з
ручкоЮ>>, [ручухна] <<рука; ручка>>, ру
кавИчний, рукавний, {Jукатий, [руч
ковИй] «даний рукоЮ>>, [ручений] <<руч
ниЙ>>, ручнИй, tручно] <<зручнО>>, [руш
но] «ТС.>>, рукатися <<Вітатися за ру
ку>>, ручкатися «ТС.>>, ручатися, без
рукавка,
безрукавий,
безрукавний,

безрукий, вручuтель, вrучати, вруче
ний, вручну, [вирука
«Поміч>> Куз,

вИручка, виручати, [вп6руч] «поруч>>
Ж, tвпоручний] <<рівнобіжниЙ>> Ж, до
ручення, tдоручник] Я, доручати, зру
кИ, [зрукований] <<заручениЙ•> ВеЛ,
[зруч] <<зручно>> Ж, [зручий] <<ЗручниЙ>>
Ж, зарука, [зарукавниця] <<манжета>>
Она, зарукавок, [зарукавчик] «ТС.>>
Она, заручини, заручка, заручник «За

ложник; [жених Пі]•>, tзаручники]
<<дружки жениха>> Ж, [заручниця] <<МО
лода>> Пі, [зарукованийj <<заручениЙ>>
ВеЛ, заручений, [заручний] (у виразі

з. лист <<гарантійна грамота>>) Ж, tза
руч] <<у заставу>> Ж, заручатися, за
порука, [запоручИти] <<доручитИ>>, на
рукавник, нарукавці, [наручка] Ж, на
ручник,

наручні,

наруччя,

нарукав-

рукопаш

рука

[руква]

ний, наручний, наруч <<На Підтримку;

[кількість чогось на одну руку МСБГ]»,
наручна <<ЗручНО>>, [нарушно) <<ТС.>>
Ме, [навuруч] <<на допомогу•> Пі, не
довИручка,

недаручний

«недоставлю

ваний» Куз, обруч <<браслет», [абру
чини] )К, обручка, обруччя, обру
чальний, [обручний (обіручний) ніж]

ський,

(бот.)

«сухоребрик

лікар

officinale L. Нед,
Mak; настурція, Nasturtium Mak•>, [ру
кав] <<настурція лікарська, Nasturtium
officinale R. Вг.>> Нед, [руковь] <<настур
ція» Mak; заnозичення з польської
мови;

Sisymbгium

п.

гukiew

<<настурціЯ>>,

[гuka]

<<ніж для тесання двома руками•> ВеЛ,

«ТС.», як і ч. гukev <<рорипа, Rогіра•>,
вл. гukej «сухоребрик•>, схв. гukula <<еру

обруч «ПОрЯД>>, обручати, перевuруч
Ка, підручник, підручний, порука,
поруки, поручата <<поручні•>, поруче

ка посівна, Егuса sativa Lam.•>, [рИ
кула], рйга (рuга) <<ТС.>> через посе
редництво німецької мови (нвн.

нець, поручень, поручИтель, поручИ
тельство, поручі <<частина броні на

«ерука•>,

руках;

частина

одягу

священика•>,

поручник, поручництво, поручні, по

руччя, поручальний, поручневий, [по
рукувати] <<Заручити•>, пору_чати, по
ручатися, поруч, [поручно) <<ЗручНО>>
Нед, поп{дручки, [попідруч], приру
чати, приручений, [приручний] Нед,
припорука, [спорука] «Зручність•> Нед,
[споручник] <<помічник•> Нед, [упоруч]
<<поруч•>; р. бр. рука, др. рука, п.
г~kа, ч. слц. вл. нл. гuka, полаб. гQka,
болг. р'Ька, м. рака, схв. рука, слн.
гбkа, стсл. ржкА; псл. ГQka <<рука•>;
- споріднене з лит. гanka, пов'язаним
чергуванням голосних з гenku, гifikti
«збирати», paгanka «збір, збирання•>,

лтс. гuoka, прус. гancko, (зн. в. гan

kan)

<<ТС.•>; менш обгрунтоване зістав

лення з дісл. vпі <<ріг, кут>>,
«кривий, косиЙ•>, снн. vгange

vгangг
<<дуга•>

(Mikkola IF 23, 120-121) і лат. (гал
лороманським) Ьгаnса <<лапа•> (Kury!owicz, Ме!. Vendгyes 205-207; Machek
ESJC 523-524); висловлювалася та
кож

думка

балтійських

про

мов

давнє

запозичення

(Бернштейн

з

Очерк

92). -Ткаченко Мовозн. 1981/2, 6269; Чернь1х 11 127; Фасмер ІІІ 515;
Преобр. 11 222-223; Горяев 303304; Bгilckneг 458-459; Holub-Jyeг
425; Holub-Kop. 318; Schusteг-Sewc
1251; Младенов 566; Skok ІІІ 168170; Mikl. EW 276; Meillet Etudes 255;
Tгautmann 237; Fгaenkel 697; Kaгulis 11
128-129; Mi.ihl.-Endz. ІІІ 580.
Пор. рушнИк, рушнИця.

Rauke

Ruke

<<настурція, гірчична ка

пуста, Bгassica егuса•>), можливо, та
кож італійської (іт. гuса <<біла гірчи
ЦЯ>>) зводиться до лат. ёгіlса «різновид
дикої капусти•>, ilгilca «ТС.» неясного
походження. Анненков 223-224;
Bгilckneг 468; Machek Jm. гostl. 68;

ESJC 524; Schusteг-Sewc 1251; Mikl.
EW 283; Кluge-Mitzka 587; WaldeHofm. І 417-418.
[рукИ:на] <<ручка, рукоятка•> Нед; результат видазміни форми [рукійма]

([ < рукойма]) «ТС.•>, що складається з

основ іменника рука і дієслова [імати]
<<братИ>> (див.).

[руківка] «пропасниця>> Нед;

-

не

ясне.

рукомеело (розм.) <<ремесло•>, [ру
комество, рукомиело Дз] <<ТС.•>, [.оуко
месник] <<реміснИК>>, [рукомесний); р.

рукомесло;

-

результат

контамі

нації слів ремесло і lукоділля ([руко
дільство, рукодійня ). Дзендзелів
ський

St. sl. 22, 295; Фасмер ІІІ 515;
11 197. - Див. ще ремесло,

Преобр.
рука.

; рукопаш (присл.) «За допомогою
тільки рук (або холодної зброї, коли

йдеться про бій)», [рукопач] <<ТС. Нед;
з усієї сили 0•>, [рукопашки] «тільки
руками•> Па, рукопашна <<битва вруко
паш•>, рукопашний, врукопаш, вруко

пашну; -

рукопашка

р. [рукопашь] «рукопаш>>,
«рукопашний

біЙ•>,

руко

пашньtй, бр. [рукопаш) <<Вручну>>, ру

каnаШНЬl, др. рукопашь <<рукопаШ>>,
болг. р'Ькопашен <<рукопашниЙ•>; складне утворення з основ іменника
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рукоЯть

руль

руксі і дієслова др. пахсіти <<махати,
розмахувати•> або <<орати•>; менш об

рів•>, рулетка «Стрічка для вимірюван

грунтоване припущення (Преобр.

стрій для неЇ•>; - р. бр. рулет, рулет
ка, п. ruletka «стрічка для вимірюван
НЯ•>, ruleta <<азартна гра•>, ч. слц. rulada
<<рулет•>, ruleta <<азартна гра•>, болг. ру
лет, руле, руло <<рулеТ>>, рулетка «Гра•>,

11 28)

про зв'язок другої частини з пояс. Булаховський Вибр. пр. ІІІ 412; Фас
мер ІІІ 515; Mikl. EW 230. - Див. ще

шіхати, пахнути 2 , рука.

ня, що згортається; азартна гра і при

рукоЯть <<ручка•>, рукоЯтка «ТС.•>,

м. рулет(ка) <<пристрій для азартної

[руков'Ятка] «ціпилно•> Мо, [рукоЯ
тий] <<Злодійський, злодійкуватиЙ•> О; -

гри•>, схв. рулада <<рулет», слн. rulada
<<ТС.>>; - запозичення з французької мо

р. рукоЯть <<ручка•>, рукоЯтка, бр. ру

ви;

з пряжею]•>, др. рукавять <<оберемок,

шувальною формою від rouelle «КОЛО•>,
що через пізньолат. rotella «ТС.•> зво

каЯць «ТС.•>, рукаЯтка «Те.;

[веретено

фр.

roulette

диться до лат.

( <*r~koj~c) <<ручка•>, ч. rukojet' «ТС.•>,
(заст.) rukovet' <<Підручник, посібник•>,
слц. rukovat' <<ручка; посібник•>, вл. [rukwac] <<ручка, держак•>, м. [ракоjатка]

да, рулон.

ка, жменя•>,

rokovet

«ручка•>, стсл. рж

коmтІ> <<Жменя, сніп; ручка•>, ржко&АІ.ТІ>

є

змен

rota <<ТС.•>. - СІС 2 739;
Чернь1х 11 127; Kopaliriski 853; HolubLyer 426; РЧДБЕ 639; Dauzat 640. Див. ще ротатор. Пор. рол, рула

сніп•>, рукоять «Те.; ручка•>, п. r~kojesc

<<жмут, жменя•>, схв. рj)ковёт, [рj)ко
вёд] «ТС.», слн. rokovat <<Жмут, рукоят

«Коліщатко•>

[рулі] (заст.) «солодка або солона

вода

з

покришеним

хлібом;

страва

з

квасу, салату, цибулі і хліба•> Л, [руль]
<<невеликий шматок сала•> Л;

-

р. [ру

«ТС.•>; псл. *rQko(j)~tь <<Жменя (ко
лосся та ін.); ручка•>; ГQko(v)~tь «ТС.>>,

лИ] «хліб, покришений у воду з сіллЮ•>,
бр. [рулі] <<покришений хліб, змочений

утворене з основ іменника

водою або молоком, підсолений або
підсолоджениЙ•>; неясне; пов'язання
з комі ruri <<Їжа з хліба та розсолу•>

rQka

і дієсло

ва j~ti (v~ti) «брати•>; паралелізм псл.
j~tь/ v~tь з протетичним j / v, як у pajQkь/ pavQkь «павую>; реконструкція пер
шої частини як форми місцевого відмін

ка *rQkoцФасмер ІІІ

(van Wijk AfSIPh 36, 354;
515-516) необгрунтована.
- Чернь1х 11 127; Преобр. 11 222; Brilckner 458; Machek ESJC 523; Holub:{,.yer 425; Holub-Kop. 318; SchusterSewc 1251-1252; Skok ІІІ 169-170. Див. ще рука, Яти. - Пор. рукИ:на.
рулада «віртуозний nасаж у співі•>;
- р. бр. болг. м. схв. рулада, п. вл.
rulada, ч. rulada <<ТС.•>; - запозичення
з французької мови; фр. roulade <<рула
да» утворено від дієслова rouler <<коти
ти•>, що через елат.

rotulus

rotulare

«ТС.•> і лат.

<<згорток•> зводиться до лат.

rota
<<коло, колеСО•>. - СІС 2 739; Чернь1х 11
127; Фасмер ІІІ 516; S!. wyr. obcych
656; Holub-Lyer 425; РЧДБЕ 639;
Dauzat 640. - Див. ще ротатор. -

Пор. ротонда 1 • 2 , рулет, рулон.
рулет (кул.) <<страва з тіста або
окістя
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м'яса,

згорнутих

у

кілька

ша-

(Kalima FuF 18, 37)

заперечується.

-

Фасмер ІІІ 516.
рулон <<Згорнутий у трубку папір,
тканина та ін.•>; - р. рулон, руло, бр.
рулон, п. rulon «ТС.», ч. rulo <<штора,
що згортається», болг. руло, м. руло,
схв. руло; запозичення з французь
кої мови; фр. rouleau «згорток•>, roulon

(тех.) пов'язані з гбІе <<роль; список•>,
ст. <<Згорток•>. - СІС 2 739; S1. wyr. ob-

cych 656; Holub-Lyer 422; РЧДБЕ 639;
Dauzat 637. -Див. ще роль. - Пор.

ротатор, ротонда 1 • 2 , рулада, рулет.
руль 1 <<кермо•>, рулИти <<правити
рулем•>, рулювати <<ТС.•>, рульовИй,
безрульний; р. руль, ст. рур, бр.
руль, болг. рул <<Кермо•>; - через посе
редництво російської мови запозичено
з голландської; гол. гоег <<руль•> спорід
нене з двн. ruodar <<Весло•>, нвн. Ruder,

дангл. ГООеГ, англ.

rudder

КОВО виводилось (Горяев
Reallexikon 11 483) від п.

«ТС.>>; ПОМИЛ

304; Schrader
rud!o «руль•>,

рум

руль

«ТС.•>, що походять від нвн. Ruder
<<Весло•>; немає також підстав пов'язу-

rudel

. вати з нвн. Steuer-Rolle (Желтов ФЗ
1876/1, 19). - Чернь1х 11 127-128;
Фасмер ІІІ 516; Преобр. 11 223; Matzenauer 298; Кluge-Mitzka 612; КІеіn
1362; Vries NEW 450, 457. - Пор.
румпель.

руль 2

див. рулі.

-

lрулька] <<Струмінь води; чіп Нед;
вухо, яким сапа чи лопата кріпиться до

держака Чаб•>, [румка] <<Вухо (сапи чи
лопати)•> Чаб, [рунка]

<<ТС. Чаб, Мо;

металевий циліндрик у дерев'яній люль
ці•>; не зовсім ясне; очевидно, пов'я

зане з рура «Труба•> ([рулка] «трубка•>)
(див.).
руля

1

див. рура 1 •

-

lprм ] <<Шум, гамір, галаС>> Нед,
[рюм <<плач•>, рЮма <<плакса•>, [румса],
рЮмса «ТС.•>, рЮми (рЮмси) розпустИ
ти <<розплакатися•>, [рюмкd удрати]
«ТС.•>, [румати] <<плакати•>, [румсdти],
рЮмати, рЮмсати «ТС.•>; - р. [рЮма]
<<Плакса•>, [румсать] <<плакати•>, рю
мить(ся), [рЮмзать, рь'tмзать] «ТС.•>,
[рьІмза] <<плакса•>, бр. румза <<ТС.•>, [ру
маць] <<хникати•>, румзаць <<плакати,
хникати•>, п.

rum

<<галас, шум•>,

<<грюкати, стукати•>, ч.
означає

низький

тіння), СЛЦ.

rum

звук,

ГUmadzat'

rumac

(вигук, що

стукіт,

торох

<<ХНИКаТИ>>, БЛ.

вuй: румове сіно] <<сіно, що росте на
сухому місці•>, [румувdти] «міняти меш
кання, переселятися•> Нед;

-

р. [ру

мовой: румовой покос] <<луки на під
вищених місцях•>, бр. рум «Місце на
березі річки, куди завозять деревину
для сплаву і де в'яжуть плоти•>, п. rum
«вільне місце, лука; вільний шлях•>, ч.

rumovati <<розчищати•> (напр., поле від
лісу), вл. нл. rum «Простір, місце; кім
ната•>, болг. [руманЯ: на (по) румаюі]

<<На жнива чи взагалі на літні польові
роботи далеко від села•>; запозичен

ня з давньоверхньонімецької мови (мо
жливо,

через

посередництво

польсь

кої); двн.

rOm <<простір; місце, примі
щення•>, нвн. Raum «ТС.•> споріднене з
днн. дісл. гот. rOm «ТС.•>, англ. room
<<кімната•>, норв. rom «приміщення, кім
ната; місце, простір•>, дат. шв. rum <<Про
стір, місце; приміщення•>, далі з ав. ravah- «простір, місце, далечінь•>, тох. АВ
ru- <<Відкривати•>, лат. rOs <<Земля, поле,
село•>, псл. *orvьn'Ь <<рівниЙ•>. - VШе
лудько 46; Brilckner 468; Schuster-Sewc
1252; Mikl. EW 283; Кluge-Mitzka
587.- Див. ще рівний.
[рум 3 ] <<сміття, тріски, щебінь Нед;

підстилка;

хвоя;

мох;

сухе листя

0•>,

[румовuна] <<Сміття, уламки•> Нед, [ру
м6висько] «ТС.•> Нед, рум6вище «руї
на•>, [румушина] <<Сміття, тріски; сірий

rumpac <<галасувати; nадати з грюком•>,
rumpotac <<ТС.•>, болг. р'Ьмu <<дзюрчить•>,

дуже пухкий
крейди)•> Нед;

р'ЬМОЛU «ТС.>>, М. ромони <<ДЗЮрЧИТЬ>>,
ромоли <<ТС.•>, схв. роміиьати <<дзюрча

сміття, руїни», слц. rumy «руїни•>; не зовсім ясне; можливо, через посе
редництво західнослов'янських мов за
позичено з угорської, пор. уг. rom <<руї

ти•>, ромарити «ТС.•>;

rjum-

-

звуконаслідувального

ня, споріднене з

ruti/ rjuti

псл.

rum- /

походжен

<<ревти•>;

-

-

rрунт (суміш вапна і
п. ч. rum <<будівельне

НИ•>

(Brilckner 468; Holub-Kop. 318);
rum припускався зв'язок з нім.
Rummel <<старий мотлох, лахміття•> (SW
V 767-768); ч. слц. rum(y) розгляда

далі зіставляється з лат. rOmor «гамір•>,
дісл.
rymr <<Шум, ревіння•>, rymja

для п.

Фасмер ІІІ 528-529, 533; Преобр.
11 238-239; Горяев 308; Куркина Зти
мол9гия 1971, 76; Brilckner 468; Schuster-Sewc 1252. -Див. ще рути.

лися як результат метатези давнішого

<<ревіти, бурчати•>, гр. wpOOJlat «реву•>.

-

[рум 2 ]

«сухопуття; місце; простір,

напрям, дорога, рух Нед; острів на бо

лоті; лука на пагорбі Ч•>, [рума] <<Про
стір, дорога, напрям•> Нед, Пі, [румо-

mur; пор. слц. [mur] <<бита стара цегла;

порох з вугілля; чорна глина з вугіль

ним пилом; хвоя•>, ч.

[mour]

«Сміття

при знесенні будівлі, зокрема чорне•>,

[mor] «хвоя з глиною; спалена солома•>,
що зіставлялися з лит. mauras (часті
ше мн. mauraT) <<багно•> (в річці), укр.
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руменувати

рум

мул

(Machek ESJC 524; Holub-Lyeг

426).
рум 4 румак

див. ром.
(заст.) <•породистий

верхо

вий кінь у східних народів»; п. гu
mak «Гарний породистий кінь, зокрема

скаковиЙ•>,

-

«ТС.>>;

заст.

hгomak,

ohгomak

найімовірніше виникло в ре

зультаті видазміни слова аргамак <•кінь
арабської породи•>; не виключений зв'я
зок з ар. гumak <<Поганий кінь; конюх•>,
пор. і ар. гamaha <<Скакати галопом•>

(Преобр. І

припускалося також

7-8);

запозичення з якоїсь давньотюркської
мови половецької, печенізької тощо

(Etymologicum magnum Romaniae 11
396); ЛИТ. ГUmokas <<КіНЬ, ЖеребеЦЬ>>
запозичено з nольської (Fгaenkel 748).
- Фасмер І 84; Bгuckneг 468; Sadn.Aitz. І 26; Mikl. EW 283; ТЕІ І 248; ТЕІ
Nachtг. І 6; Koгsch AfSIPh 8, 649; Ramstedt 13-14; Isacenko ZfSI 2, 495. Див. ще аргамак.

[руманде] «руб'я, старий подертий
одЯГ>>;

-

очевидно, результат контамі

гаЬагЬег

<<ТС.>>;

-

запозичення з поль

ської мови; п. [гumЬагЬага], гаЬагЬаг,
заст. гumbaгbaг(um) «ТС.•> походять від
елат.
геuЬагЬагum,
номенклатурного
лат. Rheum ЬагЬагum «ТС.>>. Bгilck

neг 456; Machek Jm. гostl. 86; ESJC

510;
311.

Holub-Lyeг

411;

Holub-Kop.

[румегати] <•пережовувати жуйку,
ремигати•>, [румеrати Нед, румекати
Нед, румигати, румиrати Куриленко,

(Ме), ремеrати Нед, ремезати Нед],
ремигати, [ремиrати, ремидати Нед,
римигати Куриленко,

римиrати

тж,

мрurати] <<ТС.•>, [румаrавці] <•жуйні
тварини•> Нед; п. [гumygac] <<ПО
вільно, з труднощами їсти•>, ч. [гumi
gat'] «пережовувати•>, слц. гumigat' <•Жу
вати

з

хрускотом»;

-

запозичення

з

румунської і молдавської мов; рум. гu

(молд. румега) <<Жувати, жувати
жуйку» походить від лат. гОmіgаге (гO
migo) <<Пережовувати жуйку•>, що ви

mega

никло з основ іменника гОmа <•рубець

(відділ шлунка жуйних тварин); сосок>>,

нації семантично споріднених слів {J!}б' я

очевидно, спорідненого з дінд.

<•старий подертий одяг, дрантя» і [рЯн
да] <<лахміття, ганчір'я•>, [рЯн.дя, рЯн.дє]
<<ТС.>>. -Див. ще ранда2 , рубатина.

tha\:1 <•пережовування», і дієслова ago
(agere) <•рухати, гнати•> (за аналогією
до геmіgаге «веслувати•> з геmех
<•весло•> і аgеге <•рухати>>). - Дзендзе
лівський Доп. УжДУ lV 59-60; Vincenz б; Vrabie Romanoslavica 14, 169;
SW V 771; Cranjala 372-373; Machek
ESJC 524; Mikl. EW 275; WaldeHofm. 11 450. - Див. ще агент. -

румб «поділка на

шкалі

компаса•>,

румбівка <•диск компаса•> Куз; - р. бр.
болг. румб, п. гumb; запозичення з
англійської мови; англ. гhumb «румб•>
походить від ісп. гumbo «ТС.•>, яке че
рез посередництво лат. гhombus <<чарів
на дзига; ромб•> зводиться до гр. p6f.l-

739; Фасмер ІІІ
Преобр. 11 223; Kopaliriski 853;
Matzenaueг 298; КІеіn 1345. Див.

f3o<;
516;

<•дзиГа>>.

-

СІС 2

-

р. бр. болг. м.

схв. румба, п. гumba, слн. гumba; через посередництво англійської мови

(англ. американське гumba) запозичено
з іспанської; ісп. (кубинське) гumba є
словом неясного походження. - СІС 2

739; Kopaliriski 853;
1364.

КІеіn

Holub-Lyeг

426;

[румбарбара] (бот.) <•ревінь, Pheum L.•> Корз; - ч. слц. геЬагЬог(а), нл.
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роман 2 •

румин.

-

див.

[руменувати] «Жувати жуйку•> Нед,

Пі;

ще ромб.

румба (танець);

Пор. руменувати.
румен, руменець,

rбman

- п. reminowac <•пережовувати•>,
ruminacja <<Жуйка•>, слц. гuminacia <<ТС.•>,

схв. румин.ирати <•пережовувати жуй
ку•>, румин.ациjа <<жуйка•>; - через по
середництво польської мови запозиче
но з латинської; лат. гOminare <•пережо
вувати жуйку» пов'язане з гОmа <<ру
бець, перший відділ шлунка жуйних
тварин•>;

висловлювалося також припу

щення (Vrabie Romanoslavica 14, 170,
194) про давнє посередництво в цьому

рум'Янка

румер
запозиченні румунської мови; рум. ст.
*rumeшi < лат. rOmiпare. WaldeHofm. 11 450. - Див. ще румегати.

[румер] (бот.) <•роман собачий, Aп

themis cotula L.; деревій, Achillea millefolium>> Mak, ВеНЗн; - запозичення з
польської мови; п. [rumer] «роман по
льовиЙ>> походить від нвн. [Romerey,
Romer] <<ТС.>>, пов'язаних з romisch
<•римськиЙ>>, що походить від лат. Roma <<РИМ>>. - Фасмер ІІІ 500; Machek
ESJC 513. -Див. ще роман 2 •
[румера] <•числа>> О; не зовсім
ясне;

очевидно,

результат

видазміни

слова нумер (див.}.
[руми] «Віконна рама>> ВеЛ; - запо
зичення з польської мови; п. [ruma] <•ТС.>>

румун

<•представник

румунського

народу>>, [руміна] <•ТС.>> (Ме), румуні

зація, румунізувати; - р. бр. румь'щ
п. ч. слц. вл. Rumuп, болг. рум'Ьнин,
рум'Ьнец, м. Романец, схв. Румун, слн.
Romuп, стсл. pO\(MHtt'Ь «римлянин>>; -

запозичення з румунської мови (фоне

тика слова відбиває вплив західносло

в'янських
<•румун>>

мов);

рум.

походить

від

rumlп

(rumiп)

лат.

romaпus

«римськиЙ>>, утвореного від назви міста
«Рим»; Румунія входила до скла
ду
земель,
завойованих давньорим

Roma

ськими легіонерами.
DLRМ

724;

Tiktiп

- Фасмер
1335-1336.

ІІІ

517;

рум'Яний, [руменний ВеЛ, румін
ний Нед], рум'Яна <•косметична фарба

є, очевидно, результатом видазміни сло

рожевого або червоного кольору>>, ру

ва

м'Яно,

rama

<•рама>>. -Див. ще рама.

[румка] <•чарка, гранчаста склянка
для вина>> Нед, [рюм6чити] <<ПИТИ
могорич>> Мо; р. рЮмка <•чарка>>; запозичення з німецької мови; н. Ro-

mer

<•чара, склянка для вина>> походить

Від ГОЛ. roemer <•чара, бокаЛ>>, пов'яза
НОГО з гоеmеп <•прославляти, вихваля
ТИ>>, roem «шана, хвала>>, спорідненими

з днн.

hrom,

двн.

(h)ruom,

нвн.

Ruhm

-

«Гар

«ТС.>>; отже, первісне значення

[румінuло] Нед «ТС.>>, рум'Я

нець, рум'Янок

<•рум'янець>>,

[румлЯ

нок О, румнянець О, румінець Нед]
«ТС.>>, рум' янuти, рум'яні ти( ся), за
рум'Яне ний, зарум'янілий, нар ум' Яне
ний, підрум' Янити, розрум'Янитися;
- р. румЯньtй, бр. румЯньt, др. румя

ньtи, п. rumiaпy, ч. rumeпy, слц. (по
ет.) rumeппy, болг. м. румен, схв. ру

мен «рум'янИЙ», СЛН. rumeп <<ТС.; ЖОВ
ТИЙ», стсл. pO\(M'ktt'Ь <•рум'яниЙ>>; -

ний бокал, з яким виголошують уро
чисті тости>>. Шелудько 46; Чернь1х
11 132-133; Фасмер ІІІ 533; Преобр. 11
239; Горяев 308; Mikl. EW 279;

псл. rumeП'Ь < *rudmeп'Ь <•рум'яний,
червонуватиЙ>> похідне від rud'Ь <•РУ
диЙ>>; споріднене з лит. raumuб

Кluge-Mitzka 607; К!еіп 1364-1365.
румпель <•підойма на судні для по

ЛТС.

вертання керма; [руль Берл]>>;

-

р. бр.

румпель, п. rumpel «ТС.>>, ч. слц. rumpal <•коловорот, ручна лебідка>>, болг.
румпел <•румпель>>; через посеред
ництво російської мови запозичено з
голландської; гол. гоегреп <•ТС.>> є склад
ним

словом

з

першим

компонентом

гоег <•кермо>>, до якого зводиться й укр.
руль,

і

другим

реп

<•кілок>>,

спорідне

<•ТС.>>. 739; Фасмер ІІІ 516, 517; Kopalinski 854; РЧДБЕ 749. -Див. ще руль 1 •
ним

з снн.

ріп, дангл.

ріпп

СІС 2

[румса: р.

ренова]

оленячий
мох,
Web.>> Нед, Mak;

(бот.)

Cladoпia
- неясне.

«ягель,

гапgіfегіпа

(род. в.

-efis,

raQmiпs

зн. в.

raumeпi) «м'яз»,

<<КОПчене

м'ЯСО>>;

необ

ГрунтованИМИ є зіставлення з лат.

ma

<•горло>>, rOmeп

«ТС.>>,

rOmare

rO-

<<Жу

вати жуйку>>, дінд. romaпthal) <•жуйка>>

(Uh!eпbeck 255) і З ЛИТ. rumokas <<Кінь,
жеребець>>
(Loeweпtahl
AfS!Ph 37,
378). - Фасмер ІІІ 517; Преобр. 11

223; Горяев 304; Бахилина 108-109,
116; Bruckпer 468; Machek ESJC 524;
Holub-Lyer 426; Holub-Kop. 310,
318; Младенов 564; Skok ІІІ 171; Trautmaпп 239; Milhl.-Eпdz. ІІІ 487; Matzeпauer LF 17, 188-189; Meillet Etudes
425. - Див. ще рудИй.

[рум'Янка] (бот.) <<воловик лікар
ський, Aпchusa officiпalis>>, [рум'Янчик]
«ТС.>> Нед, [рум'янило] <•Очиток їдкий,
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рум'Янок

руни

Sedum acre>> Mak, [румяна] <<синяк
Echium rubrum>>, [румяни]
<•громовик, Oпosma echioides>> тж; - р.

червоний,

в'язане з п. [ruпdl10lc] <<будівельна де
ревина, колода з обідраною сухою ко

вик; горобейник польовий, Lithospermum arveпse]>>, [румЯнница] <•громо

рою>>, запозиченим з німецької мови; н.
Ruпdholz «кругляк>> складається з ос
нов прикметника rund <<круглИЙ>> та
іменника Holz <<дерево, деревина•>. SW V 771. - Див. ще rамулець,

вик; горобейник польовиЙ>>, бр. румЯн

рунд.

румЯнка

<•синяк,

степова

рослина

з

пурпуровими квітами; [громовик; воло

ка

<<Степова

рослина

з

пурпуровими

квітами>>, п. [rumiaпica] <<громовик>>, ч.
rumeпice, СЛЦ. rumeпica «ТС.>>, СХВ. ру
мёнка <<ВОЛОВИК, СИНЯК>>, румеНііК <<ГО·
робеЙНИК>>, румеІ-Ьача <<ГрОМОВИК>>; похідні

утворення

від

прикметника

рум'Яний «червоний» через забарвлен
ня квітів або використання рослин для
фарбування в червоний колір. Бісю
ліна-Клоков 282; Machek Jm. rostl.
189. -Див. ще рум'Яний.
рум'Янок,
рум'Ян, рум'янець

див. роман 2 •

[руна] <<луна>>, [рунdти] <<лунати»;

-

результат видазміни звукової форми

луна (заміна плавних л > р). - Shevelov Hist. phoпol. 741.- Див. ще луна 1 •
[рунатка] (бот.) <<грузд, Agaricus
(Lactarius) vellereus Fr.>> Нед, Mak; утворене від руно <<густа довга вовна>>
як книжна часткова калька нім. Wollschwamm <<Agaricus vellereus•>, букв.
<<вовнистий гриб>>, де Woll- є основою
іменника Wolle <<вовна>>. Див. ще

руно 1 • -Пор. рунЯнка.
[рунд] (заст.) <<Обхід, патруль•> Нед;
- р. (заст.) рунд <<Обхід з метою огля

ду, перевірки>>, п. заст. ruпt <<Військо
вий патруль, обхід>>, roпt <<ТС.>>, ч. ruп

da «Чарка по колу>>, вл. ruпda (спорт.)
«раунд>>, болr. рунд, м. рунда <<тс.;
чарка по колу•>, схв. ронда <<патруль;
раунд>>;

-

через

посередництво

поль

ської мови запозичено з німецької; н.
Ruпde <<коло; обхід, дозор>>, пов'язане з

ruпd <<круглиЙ>>, яке через свн.
фр. ст.

runt(d),

<<ТС.>> зводиться до лат. ro<<круглиЙ>>. - Шелудько 46; Ho-

roont

tundus
lub-Lyer 426;

Кlu:fe-Mitzka 614.
Див. ще ротонда 1 • • Пор. раунд.

-

[рунда] <<стовбур товстого дерева>>
Мо;
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-

не зовсім ясне; очевидно, по-

рундук <<rанок; легка споруда для
роздрібної то.Ргівлі та ін.; великий ящик
з кришкою; [дощані ясла для коней Дз;

галерея Пі; фундамент Чаб]». [руднук]
<<rанок, галерея; скриня; ларьоК>> Нед,
рундуковий, рундучний; р. рундук
<<В~ликий сундук; підвищенн~. ~оміст із
схщцями;

[ларьок для

торпвш;

rанок;

криті сінці]•>, ст. рундук <<Підвищення•>
(XVII ст.), орондук'Ь <<подушка•>, бр.
[рундук] «ларьок, скриня», п. runduk
<<Невелика будка для торгівлі•> (з укр.);

-

запозичення

з

тюркських

мов;

кар.

орундук'Ь <<ложе; місце, сидіння; підви
щення•>, ног. орьtндьtк <<ліжко•>, тат.
урундьtк <<стілець, сидіння•> є похідни

ми від орун (орьtн, урун) <<місце, си
діння», спорідненого з монг. орун <<ліж

ко,

місце>>; твердження про зв'язок з

нім.

Rundung <<(за)округлення•> (Пре
11 223-224; Горяев 304; Потебня
РФВ 1, 263-264; Matzeпauer 299) або
з ряд (Горяев Доп. І 40) є помилко
вими. - Фасмер ІІІ 517 -518; Шипова
265-266; Rasanen Versuch 365.

обр.

рунець <<біла хустина або шматок
полотна•>; не зовсім ясне; очевидно,

пов'язане з руно <<Вовна>>; пор. р. [рун

ка] <<вовняна ганчірка•>, [рунная одеж
да] <<Одяг, зроблений з овчини; підбита
ВОВНОЮ>>. -Див. ще {)УНО 1 •
руни 1 (одн. руна) <<букви давньо
германських алфавітів>>, рунічний; р. бр. руньt, п. ч. слц. runy, болг. м.
руни, СХВ. руне, СЛН. ГUПе <<ТС.>>; - За
ПОЗИЧеННЯ з німецької мови; н. Rune
<<рунічна літера, рунічний напис>> спо
ріднене
письмо,

з двн. гот. runa <<таємниця;
РУНИ>>, дангл. дісл. run <<ТС.>>,

СІС 2 739;
517; Преобр. 11 224; Горяев
304; Kopalinski 854; BrUckner 468; Но-

двн. runёn <<шепотітИ>>. Фасмер ІІІ

рунтати

руни

lub-Lyer 426; Младенов 564; РЧДБЕ
639; Кluje-Mitzka 587, 614-615.

Младенов

ські та фінські епічні пісні•>; р. бр.
руньt, n. ruпy «ТС.•>, ч. ruпa <<Строфа
пісні; пісня•>; - запозичення з фінської
мови; фін. ruпo <<nісня, вірш•> через
посередництво давніх скандинавських

руно 2 , частіше мн.: руна <<Молоді,
густі сходи посівів, вруна•>, [рун] <<хвоя

руни

(одн. руна) <<народні карель

мов зводиться до гот.

письмо, руни•>.

854;

ruпa <<Таємниця;

СІС 2

-

~lu~e-Mitzka

739; Kopalinski
614-615. - Див.

ще руни.

рунка

-

ДИВ. rулька.

[рункля] (бот. <<буряк, Beta vulgaris•> Mak, [рунтля, румпля] <<ТС.•> Mak;
- п. [ruпkla], слц. [ruпkl'a, ruпgl'a,
rumpl'a], вл. ruпkel, нл. [ruпklawa]

lub-Kop.

315; Schuster-Sewc 1253;
564; Skok ІІІ 171-172; Mikkola Ursl. Gr. І 66, 144; Mikl. EW
283-284; Meillet Etudes 445; Trautmann 247; Zupitza KZ 35, 269; Specht
79. - Див. ще рвати.
смереки; гілки смереки разом з хвоєЮ•>

ВеНЗн, [рунок, рунчє] <<ТС.•> тж, [руни]
<<Молоді сходи•> Нед, рунь <<тс.; [зелена
шкурка плоду Нед]•>, рунИстий «який
росте густо, кущиться•> (про злаки і
трави), рунний <<nишний, буйниЙ•> (про
рослини), рунИтися

рости, кущитися•>;

<<Зеленіти;

густо

р. [руно] (арх.)

-

<<ростова трава на покосі; кущ, вирва

нс. •>; через посередництво західно
слов'янських мов запозичено з німець

ний з коренем•>, [рунь] <<сходи озими
НИ•>, бр. рунь «ТС.•>, [руно] нусті схо

кої; н. Ruпkel (rUbe) «ТС.•> пов'язане з
<<зморшка•> (через зморшкувате
насіння рослини), спорідненим з дісл.

ди•>, п.

Runzel

hr0kkva <<витися, ~авиватися,
СЯ•>. Schuster-Sewc 1253;
Mitzka 615.

звивати
Кluge

[шкура разом з вовною Нед]•>, [руна]
<<шкура

разом

з

<<вовна,

вовною;

«дрібна рослинність у лі

<<незжате

тат

поле•>;

перенесення

линність назви

руно 1 <<Густа і довга вовна овець;

[рунка]

runo

сі•>, ГUn <<МОЛОДі зелені СХОДИ трав,
збіжжя•>, схв. руно: нива под руном

вовна•>

Нед,

настрижена з однієї

вівці•> ВеБ, рунИстий <<ВовнистИЙ•>;

-

р. руно <<вовна вівці, що зберігається
при стрижці у вигляді суцільного ша
ру•>, бр. руно <<Вовна вівці•>, др. руно
«обстрижена овеча вовна•>, п. ч. runo
<<тс.•>, ч. rouno <<овеча вовна•>, слц. ruпo
<<ВОВНа З шкурОЮ», ВЛ. ГUПjany <<ВОВНЯ

-

псл.

на

молоду густу

runo

runo,

резуль

рос

<<густа вовна овець•>;

пов'язання р. [рунь] з [рунИть] <<Швид
ко робити•> (Фасмер ІІІ 518) або з лит.
ruduб «Осінь•> (Мартьшау Белар. лексі
кал. і зть1м. 101) помилкове. - BrUck-

ner 468-469; Skok

ІІІ

171. -

Див. ще

руно 1 .- Пор. вруно.
рунтати

<<тривожити,

турбувати;

зрушувати з місця, чіпати; [руйнувати;
розхитувати, зривати з грунту Ме]•>,
[рунтувdти] «руйнувати; перегортати
О; рушати з місця•>, [рантувсіти] <<рун

НИЙ>>, болr. руно <<вовна вівці•>, м. руно

тати•> Нед, [рантовати] <<nерешкоджа

<<ШКура З ВОВНОЮ>>, СХВ. руно <<ВОВНа>>,

ти;

бурити, литися;

хвилюватися•>

О,

<<ОВеЧа

[розгрунчити] <<nорушити цілість, роз

вовна•>, утворене від кореня *ru-, спо
ріднене з rvati <<рватИ•>; припускаєть
ся також первісне *rumпo, похідне від
того ж кореня, споріднене з дінд. r6-

- ч. runtit <<робити гуркіт•>,
uruntit vuz <<розбити авто•> (на поганій
дорозі), [zrundit] <<Попсувати•>, слц. ruп
tit' <<руйнувати, нищити; шарпатИ•>,

СЛН.

ГUПО

<<ТС.>>;

-

ПСЛ.

ГUПО

man- (16man-) <<вовна, волос•>, ірл. r6n
( < *roumn) <<Кінський волос•>. - Дзен
дзелівський St. sl. 10, 66; Фасмер ІІІ
518; Преобр. 11 224; Горяев 304; Берн
штейн Очерк 197 4, 161; Потебня РФВ
1, 86; 4, 161; BrUckner 468-469; Machek ESJC 519; Holub-Lyer 424; Но-

почати•>;

болг.
ся)•>;

-

(заст.) рунта <<Плутаю (волос
очевидно, запозичення з угор

ської мови; уг. rontani <<nсувати•>, по
в'язане з rongalni «ТС.», rombolni <<руй

нувати•>, romlani <<nсуватися•>, етимоло
гічно неясне. Лизанец 622; Machek

ESJC 525; MNTESz ІІІ 438-439.
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ру нути

рулити

[рунути] <<рушити; повалитися, упа
сти•>; п. гuпq_с <<повалитися, упасти;
ЗаВаЛИТИСЯ>>, СХВ. ру нути <<СИЛЬНО уда

рити; накинутись, напасти•>, слн. [гuпі
tі] <<рухати, штовхати, бити•>; - пов'я
зане з рухнути, рух; можливо, сюди

ж належить р. [рунuть] <<швидко роби
ти, їсти•>, [руняком] <<швидко•> (Фасмер
ІІІ

518). - Вгuсkпег 468; Skok ІІІ 172;
Варбот 142; Тгаutmапп 241. Див.

Po-

lytгichum•>; похідне утворення від
руно <<густа довга вовна•>; пор. іншу

назву цієї рослини [пустоволос], а та
кож їі німецьке найменування Haaгmoos,

букв. <<ВОЛОСЯНИЙ МОХ>>.

-

Див. ще руно 1 •

-

-

УРЕ

Вгuсkпег 469;
По2. рулити.

-

Holub-Kop. 315. -

[рулетя] <<шум, гуркін ВеЛ, [рапу
тє] «ТС.•> ВеЛ; - п. гupotac <<стукати•>,
[гup-tup-tup] (звук стуку у вікно), ч.
гupat <<тріщати, хрустітИ•>, гupot <<шум•>,

гuр (виг.) <<хруп, хрясь•>, слц. гupnut'
<<трахнути•>, гuр (виг.) <<траХ•>, болг.
заст. руп6та <<стукаю•>, м. рупа <<Хрус

ще рух.

lрунЯнка] (бот.) <<зозулин льон,

виключений також зв'язок з псл. гuра
<<заг либлення•>, гураtі <<рити, копати•>.

9, 520.

Пор. руюітка.

[р\'ла 1 ] <<яма для картоплі•>; - болг.
[рупа] «ямка; улоговина•>, [ропа] «ТС.•>,

тить•>, рупоти «rучно хрустить•>;

-

не

регулярне утворення від звуконасліду
вального вигука руп,

можливо,

запози

ченого із західнослов'янських мов; пор.
укр. репет <<сильний гамір, шум•>, рип,

рипіти, роптсіти, рапатіти та ін.
Holub-Lyeг 426; Holub-Kop. 318.

-

[рулеха] <<сорочка з грубої ткани

ни•> Нед;

-

очевидно, результат видо

м. рупа <<улоговина•>, схв. рупа <<дірка,

зміни форми [рубсіха] «ТС.>>, можливо,

отвір; нора•>, слн. гuра <<яма, нора»; псл.
гuра
«заглиблення•>,
пов'язане
чергуванням голосних з гураtі <<рити,

ТЯ•>.- Див. ще рубатина.

копати•> (п. гурас si~ «копатися•>, ч. гу

під впливом п. гuріесіе

<<мотлох, дран

[рулити] <<цікавити•>, [ру пати] «ТС.;
бути бажаним•>; р. lрупить(ся)]

раtі <<рити, довбати•>, слц. гураt' «гли

«думатися, здаватися, уявлятися; побо

боко рити, копати•>,

юватися, передчувати недобре•>, [рупсі

колупати•>);

-

вл.

гурас

<<рити;

споріднене з лит. гuбрtі

напала] <<ЗатуЖИТИ>> (за ДОМіВКОЮ, рід

<<колупати, длубати•>, гaupyti <<довбати,

НИМИ), [руплuвьtй] <<дбайливий, старан

копати•>, гаСіраs <<Віспина•>, гаuрІе «ТС.»,

ниЙ•>, бр. рупіцца «старатися, непокої
тися•>, рупл{вьt <<дбайливиЙ•>, рупньt,

дісл. гauf <<діра, отвір», дангл. геоfап
«рвати, ламати•>, двн. гоuЬ <<Грабіж»,
лат. гumреге <<ламати•>, дінд. гбраm <<ді
ра, печера•>; іє. *геuр-, похідне від *геu

<<рити, рвати•>. - Фасмер ЦІ 518-519;
Вгuсkпег 458; Machek ESJC 527; Мла
денов 564; Skok ІІІ 172-173; Mikl.
EW 283; Boga RR 11 543-546; Тгаut
mапп 240; Matzeпaueг LF 17, 190191; Роkогпу 868-870. - Див. ще

рвати, рИти 1 •
[рула 2 ] (ент.)

<<личинка хруща•>
Нед, lрупник] <<rедзь (личинка rедзя?)•>,
[рупниця] «ТС.>> тж; п. гuр <<ВИд
глиста, людський гострик, Eпteгobius•>,

[гuра], ч. гоuр <<ТС.•>, гоuрісе <<ВОдяний
черв'як•>;

-

псл. гuра, гuрь;

-

не зо

рупатл{вьt «ТС.•>, п. (заст.) гuріс <<гриз
ти, кусати; непокоїти, кортіти•>, гupliwy
«дбайливий», гupny «ТС.», ч. mit гоuру
<<бути
неспокійним,
нестриманим•>,

[гoupovitost] <<невитриманість, примхи•>,
болг. (заст.) рупсія <<вимагаю•>; за

гальноприйнятої етимології не має; зі
ставляється з р. рь'tnаться <<турбувати
ся, метатися, пориватися•>, укр. рИпа

тися «ТС.•> (Куркина Зтимология 1971,
74), з лит. гореtі щікавити(ся); дбати•>,
гupestis <<турбота•>, гOpus <<дбайливий,
стараННИЙ>>, дінд.

гupyati

<<МаЄ біЛЬ у

животі•>, горауаtі <<Відламує•> (Преобр.

11 224; Карский РФВ 49, 21; Bгuckneг
469); припускається зв'язок з ч. гоuр

всім ясне; можливо, давнє запозичення

<<глист», п. гuр «ТС.•>, тоді первинне зна

з німецької мови (днн. гОр(р)а, пізнє
свн. гор(р)е, нвн. Raupe <<гусінь•>); не

чення дієслова
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як діти,

-

«бути неспокійним•>,

хворі на гельмінтоз

(Machek

рупія

рус

ESJC 519; Holub-Lyer 424; Zubaty St.
а cl. І 1, 249-250) або як вівці, хворі

на ценуроз (вертячку), коли гельмінти
потрапляють у мозок (Holub-Kop. 315);
пор. німецький фразеологізм Raupen in
<•бути диваком, мати прим

Kopf haben

ХИ•> (букв. <•мати гусінь у голові•>); по
в'язується з *п1ра <•ЯМа•>,

rypati <•Копа
(Jakobson IJSLP 1, 268). - Фас
мер-Трубачев ІІІ 519; Ляпунов Melanges Mikkola 125-126; Bri.ickner KZ 42,
363; 45, 29; Jagic AfS!Ph 7, 154; Trautmanп 240; Mi.ihl.-Endz. ІІІ 571-572.

ТИ•>

рупія 1

<•грошова

одиниця

Індонезії та ін.•>;
пія,

п. слц.

rupia,

болг. рупuя,
слн. rupija; -

в

Індії,

р. рупия, бр. ру
ч.

rupie,

вл.

rupija,

м. рупиjа, схв. рупиjа,
через посередництво за

хідноєвропейських мов (пор. англ. rupee, н. Rupie, фр. roupie «ТС.•>) запози
чено з гінді; гінді rOpiyah <•ТС.•> похо
дить від дінд. rOpyab <<Карбоване срібло;
срібна монета•>, пов'язаного з ropab

- СІС 2 739; Kopaliriski
854; Holub-Lyer 426; Кlein 1365-1366.
рупія 2 (бот.) <<Ruppia L.•>; - р. ру
пия, п. rupia <•ТС.•>; засвоєна з но
<<форма; окраса•>.

волатинської
назва,

наукової

утворена

кого ботаніка

від

номенклатури

прізвища

німець

БСЗ

37, 385;

Ruppius. -

SJP VII 1399.
рупор •труба для посилення зв~
ку•>; - р. болг. рупор, бр. рупар «ТС.•>;
- через посередництво російської мо
ви запозичено з голландської; гол. r6eper <•рупор; крикун•> пов'язане з r6epen
<<кричати, кликати•>, спорідненим з нвн.

дуЛО>>, Ч.
rola, нл.
німецької

roura, СТ. rura, СЛЦ. rura, ВЛ.
rora «ТС.•>; - запозичення з
мови; нвн. Rohre «rрубка•>
(двн. ror(r)a < rorea <<стебло очерету,
трубка•>) пов'язане з Rohr «rруба; оче
реТ», двн. ror <<очерет•>, спорідненим з
гот. raus <•ТС.•>, можливо, також з лит.
ruseti <<бути В русі, бути ЗаЙНЯТИМ>>,
псл. ruxь, укр. рух. Ше,лудько 46;
Bri.ickпer 469; Machek ESJC 519; Holub7Lyer 424; Holub-Kop. 315; Schuster-Sewc 1233; Mikl. EW 282; Кluge
Mitzka 605. - Пор. рух.
[рура 2 ] <•духовка•> О; -

результат

скорочення слова [братрура] ([бра
грура]) <<ТС.•> (див.).
[рурочник] (бот.) «rриб Boletus
Dill.•> Mak, [рурчасті] «Трубкоцвіті,

Tubuliflorae•> Mak; - п. rurkowe <<ТС.•>,
СЛЦ. rura «Трубчасте стебло рОСЛИНИ>>;
- похідне утворення від рура «Труб
ка»; пор. інші назви гриба Boletus Dill.:
[дудчак, цівочник, трубчак] (Mak
57); термін [рурчасті] виник, можли
во, як часткова калька лат. Tubuliflorae, в якому основа tubula «Трубочка•>
є зменш. від tuba «rруба, трубка•>. Див. ще рура 1 •

рус <•Житель давньої Русі•>, русак
<•росіянин•>, русИзм, русИни <•україн
ське населення Буковини, Галичини і
Закарпатської України», русИст, ру
сИстика, русифікатор, русифікатор
ство, русифікація, русичі «Народона
селення давньої Русі; русини•>, [русна

кИ] <<русини•>, [русн.Якj <•русин•>, русь
«Населення давньої Русі•>, руський <•ро

<•звати•>, дангл. hropan, hrrepaп,
дфриз. hropa <•ТС.•>, дісл. skrap <•тереве
ні•>, лит. skrebeti <•шарудіти, шелесті
ти•>, псл. *skrebti, укр. скребтИ. Чернь1х 11 128; Фасмер ІІІ 519; Горяев
304; Кluge-Mitzka 612. - Див. ще
скребтИ.

сійський; (заст. зах.) український; [ро
сіянин]•>, русифікувати, [русіти] <•ста
вати російським» Нед, [зрушити] Ж,

рура 1 «rруба; [дуло, ствол Нед].>,
рурка <<трубка; [дуло Нед]•>, [рурки]
<<Кліщі у коваля•> О, [рула] щементо

-

вий

середництво: пор. фін. Ruotsi <•Шве
ція•>, ест. Rootsi «ТС.•>, яке зводиться до
дісл. r6pmeпn або r6pkarlar <<веслярі,

rufen

циліндр

колодязя•>

[руля] <•дуло>> Нед;
ба•>, руля <•дуло•>, п.

НикНикБЛ,

- бр. [рура] «rру
rura «rрубка; (заст.)

Куз, обрусіти;

-

р. русский, бр. рус

кі, др. русь <•русь (населення)•>, п.

ki,

ч. слц. вл.

Rus

rus-

<•росіянин•>, болг. ру

син, м. Русин, схв. Рус, слн.

Rus

«ТС.•>;

загальноприйнятої етимології не має;

здебільшого вважається запозиченим із
скандинавських мов через фінське по
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русавець

русалка

мореплавці>>

( Фасмер

дальшою

літературою;

Младенов

564; Skok

ІІІ

ІІІ

522-523 з
Bri.ickner 469;
17 4); інші гіпо

тези будуються на положенні про міс
цеве, південне походження назви, у то
му числі з індоарійських мов, зокрема
від дінд. rak~a- <<світло, світлиЙ>> (Тру

бачев ВЯ 1981 І 2, 11; Булахавский и
совр. язьJкозн. 122), з кельтських мов
(як пов'язаної з назвою племені лат.
Rut(h)ёni <<рутени>>) та ін. - Ткаченко
УМШ 195916, 64-66; Стрижак Ети

Ч. заст. ГUS <<російські сардИНИ•>, ГUSna

<<ТС.•>, слц.

cek

rus

би; шпротИ•>; ливо, пов'язане

Пор. руслик.

ESJC 525. русалії

<<ВИд невеликої ри

не зовсім ясне; мож
з Русь. Machek

<<Весняний обряд у давніх

слов' ЯН>>, [руссіли] <<перший день Пет
рового посту; жіноче свято в цей день>>,

[руссіля]

<<Зелені

свята•>,

[руссілля]

<<п'ятниця nеред Зеленими святамИ•> О,

назв

русальний, [руссівні дні] <<Останній тиж

117-126; Свєнціцький РМ
193612-4, 59-62, 103-107, 158162; Прицак ВЯ 199116, 115-129;
Фас мер-Трубачев ІІІ 522-523; Пре
обр. 11 226; Агеева 116-153; Попов
Назв. нар. 46-63; Менгес 55; Rospoпd
RS! 37 І 1, 35-50. - Пор. росіЯни,

день перед Зеленими святами•> О; р.
руссілии «Весняне язичницьке свято у
давніх слов'ян на честь померлих•>, бр.
русеіллі «ТС.», др. русалии «Весняне

мол.

словник

літописних

геогр.

Півд. Русі

рутенці.

·

[русак2 ] (іхт.) <<великі оселедці•>; р. [русак] <<Найбільші прості оселедці•>,

[русавець] (бот.) <<зозулинець, Orchis L. Нед, Куз, Mak>>, [русавка] <<Па
хуча

трава,

Anthoxaпthum

odoratum

L.>> Mak, [руссівка-пахн{вка, русЯнка
пахн{вка Нед] «ТС.>>; - очевидно, по
в'язане з русалка, русалії; назва мог

язичницьке

свято у слов'ян; язични
цькі обрядові ігри, що проводилися під
час русалі й; язичницькі ігри взагалі•>,

п.

[rusalna noc] <<русальна ніч•>, ч. rusa-

lie

<<язичницьке

сонцестояння,

sadla «rc.•>,

свято

на

слц.

в

честь

час

літнього

померлих>>,

ru-

(заст.) <<Зелені

Rusadla

свята•>, болг. русалuя <<учасник обря
дових ігор під час Русального тижня•>,
Руссіля <<Русальний тиждень•>, м. руса

ла бути зумовлена тим, що цими за
пашними рослинами, які цвітуть у трав
ні-червні, прикрашали оселі під час

лиjа <<учасник обрядових ігор; самі ці іг

русалій (на Зелені свята); зозулинець

тиянських

використовувався для лікування в

ньоруську мову з латинської, можливо,

на

родній магії. Носаль 84; Бісюліна
Клоков 118. Див. ще русалії. Пор. русаля.
русавка, руссілка див. росел
ка.

русак 1 (зоол.) <<заєць сірий,

Lepus

europaeus>>, русачий; rusak; - запозичення з

бр. руссік, п.
російської мо
ви; р. руссік пов'язане з русьtй <<Світло
коричневий із сіруватим або жовтува
тим відтінком>>; іншу породу зайців на
звано теж за кольором: р. белЯк; тлу

мачення р. руссік як <<російський за
єцЬ>>, на протилежність європейській

породі (Даль

IV 114),

помилкове.

-

ССРЛЯ 12, 1586; Преобр. П 226; Акса
ков Записки ружейного охотника 4;
SW V 774. -Див. ще русий.
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ри•>, схв. руса;ьи (руссі.Jье) <<Зелені свя
та•>,

стсл.

через

роvсмнІАІ.;

часів,

-

давнє,

запозичення

nосередництво

дохрис

у

дав

південнослов'ян

ських, звідки також сгр. роuоаЛю <<Трій
ця•>; лат. Rosalia <<Свято поминання по

мерлих (одним з атрибутів якого були
вінки з роз)•>, Rosaria «ТС.•> утворені від
rбsa <<роза, троянда•>; у західнослов'ян

ських

зі

мовах

є

книжним

запозиченням

східнослов'янських.

- Фасмер ІІІ
520; Преобр. 11 224-225; І)ряев 304;
Bri.ickner 469; Machek ESJC 525; Holub-Lyer 426; Holub-Kop. 319; Мла
денов 564; Skok ІІІ 175; Mikl. EW 283;
Walde-Hofm. 11 443. -Див. ще роза.

русалка 1 <<водяна німфа•>, [р,уссівка,

россілка Нед, русальна
лісавсі руссілка <<мавка»,

Недj <<ТС.•>,
русалковий,

руссілчачий, русалчин, русальний, [ру
ссівний] <<русалковиЙ•> О, [россіуний]

руслИця

русалка

<<ТС.>> О, Русальчин великдень <<Четвер
на Зеленому тижні>>, русалкувати <<бу_

ти русалкою>>;

-

р. русалка, [русавка],

бр. болг. русалка, п. rusalka, ч. rusalka,
rusalka, слц. rusalka, м. русалка, схв.
русалка, слн. rusalka; утворено в
східнослов'янських мовах від др. русd
лии

«весняне

язичницьке

свято

у

сло

в'ян>>; за давніми віруваннями, русал

ки

-

втілення душ померлих дівчат (в

обрядових

русальних

іграх

відбився

культ померлих); у західнослов'янських
мовах відповідні слова є книжними за

<•блондинка>> Нед, [русявuнка] «ТС.>>
Нед, русЯвка, русЯвчик, [русіти] <<ста
вати русявИМ>> Нед, русЯвіти; р.
русьи1, бр. русьt, др. русьtи, n. rusy, ч.
слц. rusy, болr. м. рус, схв. рус, слн.
ГUS, С.-ЦСЛ. рО\(С'Ь; ПСЛ. ГUS'Ь < *rudsn
<<Червонуватий,
рижуватиЙ>>,
похідне
від rudn «рудИЙ>>; відповідає корене
вій частині в лит. raGsvas <<Червонува
ТИЙ>>, ГUSVaS <<ТеМНО-КОрИЧНеВИЙ>>, ГUSeti

<•жевріти>>, rusles <•жаровня>>, лтс. rusls
<•коричневиЙ>>, rusa <•іржа>>, лат. russus
<<Червоний, рижИЙ>>; виведення як запо

1980/1, 46-47;
Чернь1х ІІ 128; Фасмер ІІІ 520; Преобр.
ІІ 225; Десницкая Сл. язь1козн. 1983,
91-92; Львов Лексика ПВЛ 61; Bruckner 469; Machek ESJC 525; Holub-Lyer
426; Младенов 564; Skok ІІІ 175; Mikl.
EW 283. - Див. ще русалії.
[русалка 2 ] (ент.) <•бабка, Libellula
Куз; ванеса, Vanessa Fabr. Нед>>, [ру
савка] «ТС.>> Куз; п. rusalka (вели
кий яскравий метелик) ванеса, Vanessa>>, болг. русалка <•комаха одноденка>>;
- результат nеренесення на комах

зичення від лат. russus <•ЧервонИЙ>> (Romansky JIRSpr 15, 127) необгрунтова
не. - Фасмер ІІІ 521-522; Преобр. ІІ
225-226; Гоуяев 304; Bruckner 469;
Machek ESJC 526; Holub-Lyer 426;
Holub-Kop. 319; Младенов 564; Skok
ІІІ 173; Mikl. EW 283; Trautmann 239;
Karulis ІІ 138-139; Muhl.-Endz. ІІІ
563-564; Walde-Hofm. ІІ 455. -

назви русалка <•водяна німфа>>; перене
сення пов'язане з давніми віруваннями

лан, Руслана, бр. Руслан, Руслана;

про

перевтілення душ померлих не
тільки в інших людей, а й у тварин,
комах та
ін.;
пор.
подібного похо

ських; пор. тур. Alp Arslan (ім'я сель
джуцького хана), пов'язане із загальним

дження бабка, р. бабочка <<метелиК>>,

кирг. арстан, [арслан], чув. арііслан

позиченнями

зі східнослов'янських.

Кобилянський Мовозн.

лат.

Nimphalidae

(родина

метеликів).

-Див. щеfусалка 1 •
[русаля (бот.) <•півонія лікарська,
Paeonia officiпaliS>> Mak, [рожа, (ру
жа) русадельна, рожа русальна, ро
жа русальчана] «ТС.>> Mak; пов'я
зане

з русалії,

мабуть,

через

великі

гарні квіти, що розцвітають на початку

літа (під час русалій); корені півонії
вживаються в медицині,

у тому числі

народній. - Бісюліна-Клоков 187.
Див. ще русалії. - Пор. русавець.

[русета

їдальна]

крилан їстівний,

(зоол.)

-

<•калонг

Pteropus edulis>>

Нед;

-неясне.

русий, [р6сий] <•русий>>, русЯвий,
[русЯвець] <•блондИН>> Куз, [русявuна]

Див. ще рудИй.
русИни - див. рус.
русколіх - див. лускоріх.

Руслан (чоловіче ім'я), Руслана (жі
ноче ім'я); - р. Руслан, фолькл. Ерус

-

запозичено в давньоруську мову з тюрк

ім'ям тур.

arslan

<•лев», тат. арьtслан,

<<ТС.>>, що походять від ар.

arslan

запозиченню могло сприяти те,

«ТС.>>;

що сло

во в тюркських мовах вживалося як по

зитивний епітет, коли йшлося про бага

тиря, героя;

-

звукову форму Руслан,

зближену з Русь, замість р. фольк.
Еруслан уперше вжив Пушкін у поемі

<•Руслан и Людмила>>. Вл. імена 83;
Фасмер ІІІ 520-521; Спр. личн. имен

451; Мелиоfанский ИОРЯС 10/2, ·72.
[руслик <•російські сардиНИ>> Нед; -

запозичення зі словацької мови; слц.
rusle <•мариновані оселедці>> є похідним

від

rus

<•Вид невеликої риби; шпроти>>.

-

Див. ще русак2 •
руслИця (бот.) «Трав'яниста росли
на,

Elatine L.>>

СУМ,

Нед,

руслицеві
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русло

рутеній

<•Elatinaceae>>, руслицювсіті, [руслицьо
Mak] <•ТС.•>; - nов'язане з русло;

ваті

<<село•>.

426. -

по берегах, болотах; пор. іншу назву од

ного з видів руслиці [намулок звичай
ний] Mak. Бісюліна-Клоков 262;
УРЕ

9, 521-522.

-Див. ще русло.

русло <<річище, заглиблення в грун
ті, по якому тече річка, струмок СУМ,

Куз,

[гирло

русловИй,

річки]•>,

[руслище]

прир!)словий;

-

р.

Нед,

русло,

Kopaliriski 854; Holub-Lyer
-

рута 1 (бот.)

ПОJ?. руст.

<<Козлятник

<<Ruta L.•>, [рутсівка]
лікарський, Galega officina-

[рутИчка]

<<рівноплідник

назва зумовлена поширенням руслиці в

неглибоких водоймах, заплавних луках,

-

Див. ще рум 2 •

lis•> Нед, [рутівка] нс.•> Нед, рутвиця
<<Thalictrum L.•>, [рутиця орликолис
та] <<Thalictrum aquilegiaefolium•> Нед,
рутвицевий,

Isopyrum thalictroides•> Нед, рутка <<fumaria L.•>, [рутовка] <<Козлятник лікар
ськиЙ•> Mak, р!)тові, рутовий, рутвЯ

нИй, [рут.ЯвийІ <<рутяниЙ•> О, рутЯнИй;

шити (Брандт РФВ

- р. рута, бр. рута <<рута•>, [руцвянка]
<•рутвиця вузьколиста, Thalictrum angustifolium•>, п. ruta, [rutka] <<рутвиця•>,
слц. вл. нл. ruta, ч. routa, ст. ruta <<ру
та•>, kozi routa <<козлятник•>, схв. рута,
слн. rutica <•рута»; запозичення з
латинської мови; лат. rota <<ТС.•> похо

рвати
raб8ah-

дить від гр.
неясного. -

слц. заст'.

ruslo

(з рос.);

-

загальнови

знаної етимології не має; найбільш імо
вірною є спорідненість з лит. rusёti
не кти•>, rusn6ti <<повільно текти», Ra-

Пsve,

Rusnls

(назви річок); менш об

грунтованими є зближення з рух, ру

22, 144), рИти,
(JagiC AfSIPh 30, 629), ав.
<<річка» (Matzeпauer LF 17,
192), лит. r~sti <<рубати•>, rantyti «надрі
зувати•> (Bezlaj Eseji 140). Чернь1х
ІІ 128; Фасмер ІІІ 521; Преобр. ІІ 225;
Горяев 304; Buga RR І 480.
руст (архіт.) <<камінь з грубо обте

саною лицьовою поверхнею•>, рустика
<<рельєфне мурування або облицювання
рустом», рустувсіти <•оздоблювати рус
том»; р. бр. болг. руст <<русн, п.
rustyk «оздоба з дерева з необдертою

корою; необроблениЙ КаМіНЬ•>, Ч.

rusti-

<<будова з грубо обробленого каме
НЮ•>, слц. rust <•необроблений камінь>>,
схв. рустика <<будова з необробленого
каменю», слн. rustika <<будова з грубо

ka

обробленого каменю»; термін, ут
ворений на базі лат. rOsticus <<Грубий,

необроблений,

сільський>>,

похідного

rus <<село». - СІС 2 739; Kopaliriski
854; Holub-Lyer 426; Walde-Hofm. ІІ
454. - Див. ще рум 2 •
рустИ - див. Р.УТИ.
від

lрустиюільний]

<<селянський»;

запозичення з польської мови; п.

rustyrusrustika-

kalпy (заст.), як і ч. rustikalп{, слц.

tikalпy, схв. рустикалан, слн.
len «ТС.•>, походить від пізнього лат.
rusticalis <<сільський•>, пов'язаного з
лат.
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rusticus

«ТС.»,

похідними

від

rus

puтf) нс.•>,
Акуленко

РМ

етимологічно
Огієнко

135;

1938/3, 136; Фасмер ІІІ 523;
226-227; Горяев 305; Bri.ickner 470; Machek ESJC 520; Holub{,.yer 424; Holub-Kop. 315; SchusterSewc 1254-1255; Mikl. EW 283; Кlu
ge-Mitzka 587-588; Walde-Hofm. ІІ
456; Frisk 11 667.
Преобр. ІІ

[рута 2 ] «Писанка з малюнком, який

містить схожий на тризуб знак•>; по
в'язане з назвою рослини рута; ос
кільки ·й· листки, двічі або тричі перис
торозсічені, нагадують відповідні знаки.

-

д ив.

,

ще рута

[рутаня]

І

.

<•корова червоної масті»

О; очевидно, результат видазміни
незасвідченої форми *рудсіня, пов'яза
ної з рудИй (див.).
рутеній <<хімічний елемент Ru»,
рутен нс.•> Куз, рутенієвий; р.
болг. рутений, бр. рутfтій, п. ruten,
ч. ruthenium, слц. ruteпium, схв. рутё

нuj(ум), слн.

rutenij

«ТС.>>;

-

засвоєно

з новолатинської наукової номенклату
ри; нлат. Rutheпium утворено на осно
ві елат. Ruthenia <<Русь•>, оскільки цей
елемент було одержано в 1844 р. ро

сійським хіміком К.К. Клаусом ( 17961864) з руди платини, видобутої на
Уралі. - СІС 2 739; Волков 45; Фигу-

рутенці

рух

ровский 111; Kopaliriski 854-855; Holub-Lyeг 426.
рутенці <•українське населення в
Австро-Угорській імперіЇ•>, рутенський;
- п. заст. ruteriski <<український>>; запозичення з німецької мови; нім. Rutheпe <•русин, житель Галичини, Закар
паття або Буковини•>
походить від

1249; Младенов 565; Skok ІІІ 133;
Mikl. EW 279; Тгаutmапп 241; Роkогпу
867. -Див. ще ревіти. -Пор. руя.
рутИна <•побоювання змін, сліду
вання шаблону•>, рутинер, рутинер
ство; р. болг. м. рутИна, бр. руці

(Rutheni) <•руси, жителі

на <•рутина», п. гutyna <•те.; вправність,
досвід>>, ч. rutiпa, гoutina <•вправність,
досвід•>, слц. вл. rutina не.; рутина»,

Русі•>, що з'явилось у середньовічній
латині, а потім і в Німеччині як резуль

схв. рутіта, слн. гutlna «ТС.>>; - запо
зичення з французької мови; фр. гouti

тат книжного пристосування до етноні

ne

елат. Ruteпi

ма русин

назви

го nлемені

колишнього

<•рутени».

Ruteni

галльсько

Прицак

-

ВЯ 199116, 126-129; Фасмер ІІІ 520;

Sl. wуг. obcych 657; MNTESz
- Див. ще рус.

ІІ

466.

<<рутина; навичка, вправність•> є вжи
ваною в переносному значенні формою
демінутива від route <•дорога•>, пов'яза

ного з лат. гupta (у виразі via гupta
<•виламана (в скелі) дорога»), дієприк
метником від дієслова гumреге «розби

[рути] <•ридати, ричати; звучатИ•>
Нед, tрувати] «плакатИ>> Она, [рустИ]
<•ревти; ридати Нед»; р. [руить]
<•ревти, галасувати, плакати•>, [рЮить]
«ТС.•>, бр. [русьць] <•плакати, ревти•>,

739; Чернь1х
li 128-129; Фасмер ІІІ 523; Преобр. 11
227; Горяев 451; Sl. wуг. obcych 658;
Holub-Lyeг 426; Holub-Kop. 319; Dauzat 658; Gamillscheg 775. - Див. ще

др. рути, рову <•ревти, мукати», рюти,

банкрут.- Пор. корупція, р6та 1 •

реву <•ревіти•>, п. гujka «рев бика (ло

ся) під час гону•>, ч. ГІjеп
<<ЖОВТеНЬ>>,

zaft

( < *гujьnь)
СТ. zaruj

<<ВереСеНЬ>>,

( < *za гuje) «ТС.>> (осінні місяці, коли
ревуть ОЛені), futi <<реВТИ>>, СЛЦ. ГUCat'
<•мукати (про худобу), ревіти (про би
ків, оленів), голосити, густи (про хви
лі)>>, ВЛ. ГUС <<Мукати, реВТИ>> (про КОрО
ву, оленя), гuсе «рев», болг. руен <•буй
ний, пінявий•> (про потік), (заст.) руен
<•вересень», руян «ТС.•>, м. руе нуде,
дзвенить, дзюрчить•>, руен «буйниЙ•>

(про коня), схв. pgjaн <•вересень•>, слн.

гjuti <•ревіти», стсл. рО'('ГИ, ров.ж <•реві

ти»;

-

псл. rutilгjuti «ревіти>>, звуко

наслідувального походження;

-

зістав

ляється з лтс. гokt <•ревіти•>, снн. гі.ііеп
«ТС.>>,

дінд.

гuvati

<<реве>>,

лат.

гOmor

«глухий шум, гул•>, гр. wpuof..Іat <•реві

ти, вити•>; і є. *гО- І reu- І rou- <•ревіти»;

кореневий г у звуконаслідувальних
утвореннях може виступати в слов'ян
ських мовах з різними голосними: го-,

гу-, ге-, гь- та ін. Фасмер ІІІ
Преобр. 11 192-193; Bгuckneг

532;
468,

476; Machek ESJC 532; Holub---:-Lyeг
428; Holub-Kop. 324; Schuster-Sewc

вати, руйнувати•>.

-

СІС 2

[рутити 1 ] «Міцно й багато спати•>;

-неясне.

рутити 2
tрутній]

-

див. рота 2 •
«пречистий, непорочний»

Пі (сюди ж і сполучення, наведені в
словнику Б. Грінченка: <<Ой купало,
рутній Іване>>, <•Ой мій рутній Бо

же•>);

-

очевидно, пов'язане з рута

як назвою рослини, що здавна символі

зувала чистоту,

незайманість; пор.

п.

siac гutk~ <•не виходити заміж•> (букв.
«Сіяти рутку•> ), гuсіапу wiaпek <•рутя
ний вінок•> знак, символ дівочої не
займаності, НЛ. ГUSany wenk «ТС.». Див. ще рута 1 •
рух, [рухавка] <•рух, заворушення,

повстання>>, [рухало] <•двигун» Куз, ру
ханИна, [руханка] «СПорт•> Куз, [рuхИ

ня] «j:>yx; велике господарство•> О, [ру
хівнЯ] «спортивний зал•> Куз, [рухла]
<•ВСе майно» Нед, [руховИк] <•Спорт
смен•> Куз, [рух6вність] <•рухоме май

но» О, рухомість, [рушалка] «важіль,
nідойма•> Куз, [рушанє] «ущерб міся
ця» Л, рушення (заст.) «рух; ополчен
НЯ», рушій, [рухавий] Нед, рухлИвий,
рухлЯвий, [руховИтий] Нед, рухомий,
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ручий

рух

руш{йний, [рушний] <<рухливиЙ•>, руха
ти, рухнути, рушати, рушати <<бра

ти, чіпати•> СУМ, (Ме), [рушатися]
<<Ворушитися (зі сну)•> Ме, рушити,
[безрух] <<нерухомість•> Куз, [безрухий,
безрушний] тж, в{друх, зрушення, зру
шити, [зрущик] <<зрушувана деталь
пастки•>, знерухомити Куз, знерухом{

ти, [изр,Ух] <<рух; вивих•> Пі, [наруши
ти] Ж, [знати святий неруш] <<Не чі
пати чужого•> Ме, [неруш[ен]ний] <<Не
порушниЙ•> Куз, [незрушний] «ТС.•>, [не
нарушний] <<НедоторканниЙ•> тж, [непо
рухомий] <<НерухомиЙ•>, непорушний,
нерухомий,

нерушИмий,

обрушити,

порух, [поруха] «rрижа Нед; зміщення
органа•>, [порушенuця] «ТС.•> Нед, [пору
хач] <<палиця до печі•> Мо, [порушич]

Pokorny 332, 871. Пор. рвати,
рИти 1 •
[рухва] <<ринва, жолоб•> Нед, Пі; не зовсім ясне;

можливо,

пов'язане з

рух, рухати(ся).
рухлий

<<Пухкий,

розсипчастий;

крихкиЙ•>, [рухлядь] <<щось старе, по
гниле, трухляве•> St. z fil. 12, рухлЯк
(геол.) <<Мергель, осадова гірська поро
да•>, [рушати] <<Саnати (картоплю)•> О; р. рухльtй <<пухкий, розсиnчастиЙ•>, ч.

[ruchati]

<<Орати

землю•>,

[rusanina]

<<Оранка•>; не зовсім ясне; здебільшо
го розглядалося як похідне від рух

(Фасмер ІІІ 524; Варбот 88; Преобр. 11
227; Горяев 305); зіставляється також
з

лит. rausti, rausiu <<рити, коnати•>
(Machek ESJC 523); на українському

«ТС.•> Мо, [поруш] «потяг до крадіння•>
Нед, Куз, порушити, [проруха] <<ПО

rрунті може розглядатися і як резуль
тат контамінації рИхлий і рух. Чер

милка

НЬІХ

Пі;

штовханина

Нед•>,

розрух,

розруха; - р. [рух] <<загальна тривога,
неспокій (натовпу)•>, рухнуть, рушить,
бр. рух, др. руха <<рухоме майно•>, ру
шати

<<Переміщувати•>,

п.

ч.

слц.

вл.

ruch, НЛ. ГUS <<ТрИВОЖНИЙ рух, метуш

11 129. -

Пор. рИхлий,

ryx.

ручай <<струмок•>, [ручей <<ТС.•> Ч;
- р. ручей, [ручай], бр. ручай, др. ру
чаи, ручеи, ручии, п. ruczaj, ч. (поет.)
rucej, слц. rucaj, болг. ручей; за
гальновизнаної етимології не має; зде
більшого пов'язується з болr. руквам,

НЯ•>, болг. руша <<руйнувати•>, м. руши,
СХВ. рушити, СЛН. rusiti, СТСЛ. рО\(ШН

рукна <<политися; [спалахнути]•>, руча

'ГН <<ТС.>>;

<<дзюрчати, буркотати•>, схв. пре{!учити

-

ПСЛ. ГUХ'Ь <<руХ>>;

-

спорід

<<перелити; пересипати•>, ч. [rucat'] <<стру

нене З ЛИТ. ruosa <<ПіДГОТОВКа>>, ruosti
«Готувати, споряджатИ•>, rausti <<рити,

менітИ•>,

копати•>,

слідувального походження; припускався

rausis <<Печера•>, rusys «ЛЬОХ•>,
лтс. ruoss <<рухливий, діловиЙ•>, ruseпis
<<рухливий сніг•>, raust <<Згрібати, мес
ТИ•>, СВН. rusch <<Напад>>, ДВН. rбsc(i)
<<спритний; свіжиЙ•>, нвн. [ruscheln]
<<КВаПЛИВО праЦЮВаТИ>>, дісл. rust «руЇ
НИ>>, ryskj а <<рВаТИ>>, ШВ. ГUSa <<ВИрива
ТИСЯ>>, лат. ruo <<руйнувати(ся), обвалю
вати(ся).>; іє. *rец- І rоц- І ru- <<рити, рва
ти, рушитИ•>; виводити ч. ruchati <'РУЙ;
нувати•> з *gruchati (Machek ESJC
523) немає достатніх підстав. - Чер
НЬІХ 11 129; Фасмер ІІІ 524, 525; Пре
обр. 11 227 -228; Горяев 305; Потебня
РФВ 4, 191; Bri.ickпer 469-467; Ho-

lub-Kop.

319;

Schuster-Sewc

1254;

Младенов 564, 565; Skok ІІІ 167; Ха
ритонова 77; Mikl. EW 285; Trautmann

241; Fraenkel 750; Karulis 11 129-130;
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що

містять

корені

звукона

зв'язок з рука (з первісним значенням
<<рукав, побічне русло•>) (Преобр. П
228) і з ч. [ruc!] <<швидкиЙ•>, п. rctczy
«ТС.•> (Holub-Lyer 425;
Holub-Kop.
317; Варбот 104-105).- Чернь1х 11

129; Фасмер ІІІ 524-525;, Горяев 305;
BrЩ;:kner 467; Machek ESJC 522; Schuster-Sewc 1249; Matzenauer LF 17, 182183; Mikl. EW 282.- Пор. руqий.
ручий (заст.) «беручкий; [охочий
Корз]>>, [руччий] <<міцний, належний, гід
НИЙ•> Нед; - р. [ручий] <<Меткий, спри
тний, вправнИЙ•>, бр. [ручнь't] <<Вдалий,
добриЙ•>, [ручь] <<зручнісТЬ•>, п. rqczy
<<ШВидкий, прудкий, жвавий•>, ч. (заст.)
ГUС(, ГOUCl <<ТС. >>, ГUCl <<НаЛеЖНИЙ, справ
НИЙ, гарНИЙ>>, СЛЦ. ruci <<МеТКИЙ, сприт
НИЙ; гарНИЙ, ПОрЯДНИЙ>>, ВЛ. ruce <<ШВИД-

руч і й ка

рюкзак

КО, жваво, "прудКО>>, с;;ш.

rocen

<<Зруч

НИЙ, меткии, вправнии>>; не зовсім
ясне; виводилося від ГQka <<рука>> спо

чатку як <<зручний,

вправний>> (Mikl.
EW 276; Горяев 304, Доп. 11 32; Machek ESJC 522; Holub-Lyer 425); ре
конструювалося також псл. *rQc- .. швид
КИЙ>>, що зіставлялося з данrл. ranc
<<Прямий, гордий, сміливиЙ>>, дісл. rakkr
<<ПрЯМИЙ>>,

дінд.

riїjati

<<ПОТЯГУЄТЬСЯ>>,

<<швидкий>> (Szober PF 14, 601або псл. *rQk-/ruk-, що пов'язува
лося з ручсій <<Струмок>> (первісно як
<<Швидкий потіК>>). - Варбот 104-105;

rjrab
602)

BrЩ:kner

455; Holub-Kop. 317; Schuster-Sewc 1249. - Пор. ручай.
[ручійка] (орн.) <<рінник, Cinclus
aquaticus>> Куз, Шарл; - пов'язане з
ручсій; назва зумовлена тим, що рін
ники гніздяться біля води. Див. ще
ручай.

[ручковИй]

тюн);

-

<<папушниЙ>>

(про тю

неясне.

руш (у виразах ан{ руш <<Ні на крок;
кінець, годі, все>>, кроком руш, не руш

<<Не чіпай, не займаЙ>>);

-

фразеоло

гізована форма 2-ї ос. одн. наказового
способу дієслова рушати, рушити. Див. ще рух.
рушнИк <<довгастий шматок ткани
ни

для

витирання;

декоративна

ткани

на>>, [ручнИк] «ТС.>>; р. [ручнИк,
рушнИк], бр. ручнік, [рушнік], п. r~cz
nik, Ч. СЛЦ. ГUCПtk, болr. [р'Ьченuк), М.
рачник, схв.

-

ручник,

ручішак

«ТС.>>;

похідне утворення від руксі (первіс

но шматок тканини

призначався голов

ним чином для витирання рук). Ткаченко УМЛШ 1986/12, 76-78;
Див. ще рука. Пор. рушнИця.
рушнИця <<вогнепальна ручна зброя>>,

Holub-Lyer 425. -

[ручнuця] «ТС.>>, [рушниксір] <<виготов
лювач рушниць>> Нед, [рушниксірство]
Нед,

рушнИчник,

[ручнuца,

рушнИчний;

рушнuцаІ,

бр.

-

р.

[ручніца,

рушнfца], п. rusznica, (заст.) rucznica,
[ГUSПіса, ГUSПіа) <<ТС.>>; - ЗаПОЗИЧеНО З
чеської мови (можливо, через польське
ПОСередНИЦТВО); Ч. ГUСПісе «ТС.>>, ЯК і

слц.

(заст.)

rucшca

<<Пищаль,

рушни

ЦЯ>>, є похідним від ruka <<рука>>, оскіль
ки означало зброю, яку воїн міг пере
носити в руках, на відміну від важкої
гармати; зіставлялося також із стсл.

оржжнн:, р. ружьё (Mikl. EW 281). Bri.ickner 469; Machek ESJC 523; Holub-Lyer 425; Holub-Kop. 318. Див. ще рука.- Пор. рушнИк.

[руштІ <<rрати, решітка>> Нед, [рошт]
«ТС.>> Нед, [рушта] <<решітка (під ку

хонною плитою)>> О, ст. рошт'Ь

-

(1627);
- запозичення з
ruszt, (заст.) roszt,

бр. [рошт] «ТС.>>;

польської мови; п.

ГOSt, ГUSt, ГOSt «ТС.>>, ЯК і СЛЦ. ГOSt <<За
лізна решітка в печі>>, вл. rosty, нл. rusta «ТС.>>, походить від нім. Rost <<rрати;
колосникИ>>, двн. rбst <<багаття, вогни
ще>>, rбsta <<решітка для смаження, ско
ворода>>, пов'язаних з нвн. rбsten <<сма
жити», двн. rбsten <<ТС. >> і споріднених
з гол. r6osta <<решітка, таган>>. Ше
лудько 46; Bri.ickner 470; Sl. wyr. ob-

cych 657;

Кluge-Mitzka

ще ростбіф.

-

609. -

Див.

Пор. риштувати.

руштовання,
риштувати.

руштунок

-

див.

[rуя] «ГіН (у тварин)>> Нед, [руй
нuй

<<Похітливий, любострасний» Нед;

р. [рувень] <<вересеНЬ>>, [рЮень]
«ТС.>>, бр. [руЯ] <<зграя вовків чи собак
у період гону>>, [руйка] «riH>>, [руіна]
<<ТС.>>, [руіцца] <<збиратися в зграї в

-

період

гону>>,

др.

рюен'Ь

рюин'Ь <<ТС.>>, п. слц. вл.

ffje,

СТ.

ruje

<<вересеНЬ>>,
<<ГіН>>, ч.

ruja

«ТС.>>, ffjen<*rUjЬП'Ь «ЖОВ

- псл.
ruja/ rjuja «ревіння; гіН>>, похідне від
дієслова ruti/ rjuti <<ревіти>>; малося на
теНЬ>>,

увазі

гону.

схв. pfjjaн <<вересеНЬ>>;

ревіння

оленів

і

под.

в

період

Фасмер ІІІ 532; Преобр. 11
Горяев 297; Bri.ickner 468; Machek

-

192;
ESJC 532; Holub-Lyer 428;
Kop. 324. - Див. ще р~ти.

Holub-

[рци] <<КаЖИ>> ВеЗн, lрціт] <<КажітЬ>>,
[я рцу] <<кажу>> тж; форма 2-ї ос.

одн. наказового сnособу від ректИ <<Ка

зати, говорити>> (див.).
рюкзак <<заплічний мішОК>>; р.
рюкзак, бр. рукзсік, ч. слц. ruksak, схв.
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рябко

рюм

руксак <<ТС.•>;
цької мови; н.

-

запозичення з німе

Rucksack <<ТС.>> склада
ється з основ іменників Rilcken [Ruck-]
<<спина•>, сnорідненого з англ. ridge <<Гре
бінь гори, хребет•>, дангл. hrycg, дісл.
hryggr <<Те. •>, hrilga <<купа•>, лит. kriauklas <<ребро•>, лат. crux <<хресТ•>, і Sack
<<МіШОК>>. - СІС 2 739; Вишнякова РЯШ
1975/ 1, 62-63; Holub-Lyer 425; Кlu
ge-Mitzka 611. - Див. ще сак 1 • Пор. жак'.
рюм, рЮма, рЮмати, рЮми, рю
м6к, рЮмса, рЮмсати - див. рум .
рюш «rусто зібрана смужка ткани
ни для оздоблення одягу•>; р. рюш,
бр. руш, п. riusza, rusza, ч. rys, схв.

рй.ш <<ТС.•>;
зької мови;

-

запозичення з францу
фр. ruche «рюш; вулию>

походить від гал. rilsca <<кора (під якою
жили бджоли), виготовлена з кори
річ•>.

[рЯбчик] «кличка рябого собаки; сорт
кавунів (з темними смугами)•>, [рябчун]
<<різноба,рвний

домотканий

килим•>,

[рабчун] <<цупка ряднина для застилан
ня•> Л, рябИти, ряб{ти(ся), ряботі

ти, рябішати; бр.

рабьt,

цятках•>, ч.

р. ряб6й, tрЯбьtй],

п. jarz~baty

<<У крапках,

у

[jefaby] <<ТС., смугастиЙ•>,
слц. jarab(at)y <<строкатий>>, jarabit' sa
<<рябіти•>, нл. jerjebaty <<У крапках•>,
болг. [ребум] (присл.) <<брижами•>; -

псл. ех. *г~Ь-ь <<строкатий•>, *егеЬ-ь,
*ег~Ь-ь, *аг~Ь-ь <<Те. •>; припускається
спорідненість кореня *г~Ь- з *геЬ-,
*г-ьЬ- < *rb-, що виступають в лит.
raTbas <<СтрокатиЙ•>, лтс. raibs <<ТС.•>,
прус. roaban <<смугастиЙ•>, ірл. rlabach
<<СТрокаТИЙ, ПЛЯМИСТИЙ>>, ДВН. erpf <<Тем
НИЙ•>, дісл. jarpr <<коричневиЙ•>, а також
з *rQb- <<рубати, робити зарубки•>; іє.

<<темний, строкатий•>;

Фасмер ІІІ
534; Kopaliriski
846; Holub-Lyer 427; Dauzat 659; Gamillscheg 784.

висловлювалася думка,

-неясне.

луб, воронИй від ворон (Machek ESJC

[рябj <<Гра в хрещика•>, [рьоб] <<ТС.>>;
рЯбець (орн.) «шуліка,

Milvus Lac.>>,

[рабиць] <<ТС.•> Мо, tрабчий] <<яструби
НИЙ•> Нед; очевидно, похідне утво
рення від рябИй; назва може бути по
в'язана із забарвленням пір'я птаха;
закономірний у діалектній вимові варі

ант [рабиць] може зближуватися з [ра
бунок] <<Грабіж, здобич•>, [рабівнИк]
<<Грабіжник•>, [рабувати] <<грабувати•>,
оскільки шуліка полює і на
птицю. - Див. ще рябИй.

свійську

рябИй, [рябатий] <<ЛастовинчатиЙ•>
Нед, рябенький, [fябинкИй] <<рябий•>

Нед, [рябканИстий <<Строкатий», рябу
ватий, [ряб] <<брижі на воді•> Ч, [рЯба]
<<Ластовинка•> Нед, рябИзна, [рябfнка]
<<Віспинка•> Нед, [рЯбка] <<ТС.>> Нед,
[рЯбки] <<Ластовиння•> Чаб, рябк6 «СО
бака або кіт рябої масті•>, [ряб6к] «віс

*ere-bh-, *oro-bh-

що

прикметник

є давнім похідним від назви птаха *г~Ь-ь
<<рябЧИК>>, подібно до голубИй від го

Чернь1х ІІ 133; Фасмер-Тру
534-535; Преобр. ІІ 239-240;
Sfawski І 506-507; Brilckner 200; Holub-:-Lyer 222; Holub-Kop. 152; Schuster-Sewc 428-429; Skok І 758; Bezlaj
ESSJ І 227; ЗССЯ І 73-76; Bern. І
274-275; Mikl. EW 275; Trautmann
104-105; Pokorny 334. - Пор. горо

223). -

бачев ІІІ

бИна, рЯбчик 1 • 2 •

рябИюі, рЯбка

-

див. горобИна.

tрябіти] <<боятися•>
[рябкИй] <<боязкиЙ•> тж;

-

Сизько, Чаб,
видозмінене

запозичення з російської мови; р. ро

біть <<бОЯТИСЯ>>, рабкий <<бОЯЗКИЙ>> ПО

в'язані з [робя] <•дитина•>, др. роб'Ь <•раб,

невільник•>. - Фасмер ІІІ 487; Преобр.
li 205-206; Brilckner 459; Mik!. EW
225. - Див. ще робИти.
рябко <<каша з пшона й розтертого

пинка•>, ряботИна <<ТС.•>, ряботИння
<<Віспини; плями; брижі•>, рябуха <<Піст

в дрібні кульки борошна•>, [рябкИ] <•вид
м'ясної запорозької страви•> Пі, [рЯбчик]

рявий

<•холодник, сировець, холодець•> До; похідні утворення від рябИй; назви зу

предмет

або

тварина;

хвороба

тютюну - бурі плями на листі•>, [ряб
цун] «Людина з віспуватим обличчям
Корз; різнобарвний домотканий килим•>,
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мовлені, очевидно, кольоровою неодно

рідністю страв.

-

Див. ще рябИй.

рЯбчик

ряд

рЯбчик 1 (орн.) <<лісовий птах роди
ни тетерукових, Tetrastes bonasia>>, ря
бець; бр. рабчьtк <<ТС.>>; запози
чення з російської мови; р. рЯбчик, рЯ
бец «рябчик>>, рЯбка <<куріпка>>, похідні

від рябой <<рябий>> (за строкатим забар
вленням), пов'язані з р. ст. орябь <<ку
ріпка>>, яке відповідає укр. [орябка]
<<рябчик лісовиЙ>>.
Див. ще орябка.

-

Чернь1х

ll 133. -

рЯбчик 2 (бот.) <<Fritillaria L. >>, [ра
бець] Mak; р. рЯбчик, бр. рабчьtк
<<ТС.>>; похідне утворення від рябuй;
назва зумовлена рябим малюнком різ
нобарвних квітів цієї рослини. СУМ
VIII 921. - Див. ще рябИй.
рЯвкати <<Гавкати; голосно говори

ти, кричаТИ>>, рЯвкіт; р. рЯвкать,
ВЛ. rawcec «Глухо риЧаТИ>>; звуко
наслідувальне утворення, аналогічне до

гавкати, нЯвкати і под.;
частина близька до ревтu.

коренева

ряд <<сукупність однорідних предме
тів або істот, витягнутих в одну лінію;

договір, угода; [порядок Нед; уряд Нед;
черга; кінська збруя]>>, рядu <<коло осіб,
об'єднаних певними стосунками; [де
таль ткацького верстата (дощечка з дво
ма отворами); порядок Нед; устрій
Нед]>>, (рядuло] <<розпорядник>> О, [ря
дuтель]

«управитель,

розпорядник>>

Нед, рядовИй, рядовИк (заст.) <<рядо

вий солдаТ>>, [рядович] <<ТС.>> Нед, [ря
дойко] <<ряд>> О, рядок «кілька слів,
літер, розміщених в одну лінію>>, [рЯд
на] (заст.) <<умова, договір>>, рЯдчик
<<Підрядчик>>, рЯджений, [рЯнна] <<Ха
зяйка>> Нед, рядИвий <<працьовитиЙ>>
Куз, рядковИй, рЯднИй <<договірний;

[акуратний, хазяйновитий; працьови
тий 0]>>, [рЯннuй] <<порядний, путя
щиЙ>> Нед, О, рядком, [рЯдно] <<Наряд
НО>>, рЯдом, рядuти(ся), [рядувати]
<<обходити

ряд сидячих людей,

приго

щаючи>>, [безпорЯдщина] <<безладдя>>
Я, [безурЯддя] <<ТС.>> Я, вряд, вряджа
ти, [вuряд] <<вирядження•> Я, виря
джати, відрЯдження, відрЯдник <<ТОЙ,
хто

працює

за

відрядною

оплатою•>,

відрЯдність <<система відрядної оплати

праці>>, відрЯдний, [зряд] <<убрання; час
ТО>> Я, [зрядИти] <<Нарядити, убрати>>
Я, зрЯду, зарЯд, зарЯдка, [зарЯдник]
<<архітектор; керівник, управитель>> Ж,

[зарЯдчик] <<керівник, управителЬ•> Ж,
зарЯдний, заряджати, [зарядом] <<Під
ряд, без вибору>> МСБГ, [заурЯд] «ЗВИ
чайно•>, [знаряд] <<знаряддя; зброя>>, зна
рЯддя, знаряджати, знарядИти, [із
підрЯду] <<Підряд•> Ж, [нарадя] <<Знаряд
дя» Ж, [нарядка] <<ТС.>> Ж, [нарЯддя]
<<вбрання•> Ва, нарЯд, нарЯдник, нарЯд

ний, наряджати, надрядковий, [неряд]
<<НепорядоК>>

Ж,

обрЯд,

обрядовість, ·

[обрядно] <<Підряд>>, опорЯдження, опо
рЯджувальний, опоряджати, [перерЯж
ка] <<Переодягання•> Нед, перерЯдже
ний, підрЯд, підрЯдник, підрЯдність,
підрЯдчик, підрядковий, підрЯдний,
підрЯдчицький, порЯдність, порЯдок,

поrЯдковий, порЯдний, поряд, [поря

ду <<ПО порядку>>, порядкувати, роз
рЯд, розрЯдка, розрЯдник, розрЯд
ність, розряджати, рознарЯдка, роз
порЯдник, розпорЯдок, розпорЯдли
вий, розпоряджатися, споряджати,
спорЯдження, сурЯдний, сурЯдність,
rjряд, урЯдник, урядовець, урядовий,

[урядИти] <<прикрасити•>, [уряжати]
<<ТС.•>, урядувати, [урЄдно] <<добре, по
рядно•> ВеЗн;

-

р. ряд, бр. рад, др.

ряд'Ь, П. rzq_d, Ч. fad(a), СЛЦ. rad <<рЯД>>,

riad <<Посуд; інструмент; інвентар•>, вл.
rjad(a), нл. red, болг. м. ред, схв. ред,
слн. п~d. стсл. р.о.д'Ь; псл. r~dь
<<ряд•>, пов'язане чергуванням голосних
з *orQdьje <<знаряддя; справа•>; спо
ріднене з лит. rinda <<ряд, лінія•>, лтс.
rifida <<ТС.•>, rist, riedu <<упорядковува
ТИ•>; далі ЗіСТаВЛЯЄТЬСЯ З гр. apapiaxw
<<укладаЮ>>, apttІJO<; <<СПолучеННЯ>>, apttt-

!JO<; <<ЧИСЛО>> (Persson Beitr. 857), а та
кож з сперс. rand <<Слід>>, randitan <<Те
сати>> (Scheftelowitz WZKM 34, 227),
лат. ordo <<ряд•> (Machek ESJC 528-

529). - Чернь1х li 133-134; Фасмер
ІІІ 536; Преобр. ІІ 240-241; Горяев
309; Петлева Зтимология 1980, 3641; Brilckner 474; Holub~Lyer 427;
Holub-Kop. 321; Schuster-Sewc 1218;
153

рядати

рЯзка

Skok ІІІ 122-123; Ондруш Зтимология
1984, 176-177; Mikl. EW 276; Pedersen KZ 38, 310; Zubaty AfSIPh 15, 496;
Karulis li 123-124; Зндзелин СБЗ
198; Milh!.-Endz. ІІІ 527. Пор.
оруда, рядати, рЯжа, рЯжанка.

[рядати] <<ОСJ:джувати, ганити, гу
дити•> Нед, [рЯда] <<причепа, сперечаль
ник•>, [рядалИвець] <<ТС.•>, [рядалuвий]
<<причепливиЙ•> тж; пов'язане з ряд,
пор. рядИти <<Вести розмову, розмовля
ТИ>>, судИти-рядИти <<Міркувати, роз

мірковувати•>, р. [ряд] <<суд, розправа•>,
др. рядити <<судиТИ>>, ряд'Ь «суд; судо
вий вироК>>. - Див. ще ряд.
рядйти - див. ряд.

lрядло] <<Зерно в кісточці плоду•>;

-неясне.

[ряднйк] (бот.) <<армерія, Агmегіа•>
Нед;

-

очевидно, похідне від ряд; мо

тивація назви неясна; пор. іншу назву

цієї рослини [рівнушка]

Mak. -

Див.

ще ряд. - Пор. рядовИк під родовИк.
рядно <<Простирадло або покривало
з ряднини•>, ряденце, ряднИна <<цупке

домоткане полотно•>, [рядовИна] <<груба
тканина•>, [рядовИнка] <<скатерка•> Л,
[радЯнка] <<Віхоть з ганчірок•> ЛЖит,

ряднИнний, ряднЯний, [рядовИй] еря~
няний•>, [рядовИнний]; р. рядно
<<Товсте полотно; виріб з нього•>, бр.
радно «ТС.>>, п. rz~dzina <<рідка ткани
на•>; похідне утворення від ряд: пер
винним було, очевидно, прикметникове

значення еяке тчеться рядами (в чоти
ри підніжки)•>; менш імовірне давнє

[рядуха]

епотерть, потерта, м'ята

солома, погане, ·зіпсоване листя тютю

ну і под.>> Нед; очевидно, результат
видазміни деетимологізованої назви ря
буха <<хвороба тютюну, при якій на
листках утворюються численні бурі
плями,

що

поступово

призводять

до

відмирання вражених тканин>> (р. ря
буха <<ТС.•>, бр. рабуха <<ХВороба тютю

НУ•>). -Див. ще рябИй.
рядЮга <<ряднина•>, [радЮга] <<ряд
нина для застилання; домотканий ки

лимок•> Л, рядЮжка, [рядужка] Куз,
[рядюжкИ] <<Військовий одяг і споря
дженНЯ>> Нед, [редЮга] <<доморобна
товста ряднина•> Л, [ридЮга] <<зношене
старе

рядно;

ріб>> Корз;

-

неякісний

ткацький

ви

бр. [fадЮга] <<ряднина•>,

lрадзЮга, рздзЮга <<ТС.>>; - очевидно,
результат контамінації семантично спо
ріднених слів рядно і дерЮга; може
розглядатися і як збільшувальна форма

від рядно (див.).
рЯжа «посудина з ручками (пере
важно для миття в лазні); [начиння,
знаря.rщя, необхідні для чого-небудь]>>,
рЯжка <<посудина з ручками; [цебер

для годівлі худоби Л]•>, lрdжка] <<цебер
для годівлі худоби>> Л, [рdшка] емілка
дерев'яна посудина

з клепок,

без ву

шок•> Корз; - р. [рЯжка] (зах.) <<посу
дина для миття в лазні•>, [рЯшка] <<Тс.;
помийниця, відерце•>, бр. рсіжка <<дере
в'яна посудина для різних господар
ських потреб•>, рсішка <<ТС.>>, слц. riad
<<Начиння,

посуд;

r~diti «рядити, розпоряджатися, госпо
дарювати•>; пор. знарЯддя, ч. naradf
<<Начиння•>. Преобр. ІІ 241-242;
Фасмер ІІІ 537. -Див. ще ряд.
рЯжанка <<Топлене незбиране моло

боєм), а також підкріплений паралель
ними утвореннями в російській мові (р.
рядно - lредно], [ряднИна - редни
на, рядовИтина - редовИтина]), є,

г~d-ь

псл.

зшивався з шести полотен•> (Преобр. П
зв'язок з р1Jд'ЬК'Ь, семантично мож
ливий (рядно грубе полотно, яке
тчеться по рідкій основі і з легким при

з

-

*г~d-іа,

240);

пов'язане

порядОК>>;

значення <<Широкий мішок, лантух, що

<<Порядок•>,

ко, заквашене сметаною•>; р. [рЯ
женка] (з укр.), бр. рdжанка, [рЯ
жанка, рdженка] <<ТС.>>; результат

очевидно, вторинним. Москаленко
УІЛ 44; Чумакова Зтимология 1968,

видазміни форми *ряженка, пов'язаної

171-175; Фасмер ІІІ 537; Горяев 307.
- Див. ще ряд.
рядовИк - див. родовИк.

ною етимологією зближується з пра
жити. - Див. ще ряд.
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з [рядИти] <<ПриправляТИ>>; за народ
рЯзка, рЄзка -

див. рЯса 2 .

рязнйй

рЯса

[рязнйй] (мед.) <<грижовиЙ>> О;

-

неясне.

рЯма,

рЯмено,

рЯмина,

рЯмка,

рЯмо, рЯмці, рЯмця -див. рама 1 •

рЯми, рямити - див. рама 2 •
lрЯмпати] <<цвірінькати; тріщаТИ>>;

-

очевидно,

адаптоване

запозичення з

польської мови; п. rz~polic <<Погано гра

ти (на скрипці і под.)>>, [rzempolic]
<<ТС.>> відповідає укр. [рЯпкати] <<скри
піти,

тріщати,

видавати

різкий

звук>>;

пов'язання з п. rzз..p <<Задниця>> (Brilckпer 474) недостатньо обrрунтоване. Див. ще рЯпкати.

[рЯнда 1 ] <<Лата, рейка на кроквах
(на яку кладуть черепицю)>> О, [рян
дЯчка, рянтuще] <<ТС.>> О; - не зовсім
ясне; очевидно, є видозміненим зворот
ним запозиченням слов. *gr~da <<жер
дина, перекладина>> з неслов'янських

рЯпушка (іхт.) <<Невелика риба ро
дини лососевих, Coregonus albula L.>>;
- бр. рапушка <<ТС.>>; - запозичення
з російської мови; р. рЯпушка є одним

з діалектних новотворів (поряд з [ря
пуш, рЯпуша, ряпушuна, ряпужuна,
рЯпуха, ряпуга, рЯ.пукса, рЯпуса, рЯ

пус, рuпус, рипуса, рuпукс, рuпукса]
<<"l"C. >>), що виникли в російських північ
них говірках на основі запозичень з фін

ських мов: пор. вепс. fapus, ест. raabis,
raabus, карел. rii;,ipils, rii;,ipilkse, фін.

raapus,

саам. репас

<<ТС.>>; ПОМИЛКОВИМ

є зближення з ряб (*рЯбушка- за ко
льором луски) і нім. Raupe <<ГусінЬ>>
(Преобр. ІІ 242), а також з лтс. rempans <<короткий і товстиЙ>> (Matzenauer
LF 18, 261). - Фасмер- Трубачев ІІІ

538;

Усачева Исслед. по слав. язь1козн.

(Сб. С.Б.Бернштейну)

465-469; Шме
V 192-193; Kalima 211.

мов (пор. такого походження укр.
[.rрuнда] <<Поличка; гряділь; шлагбаум>>
< рум. grfnda <<балка>>).
рЯнда 2 , рЯндавий, ряндuна, рЯн

лев ВСЯ

дя, ряндЯр, ряндЯчка -див. ранда 2 •

бр. раса, болг. расо, м. раса, расо,
схв. раса; запозичення із середньо
грецької мови; сгр.
<<чернечий

рЯнна, рЯннuй

-

див. ряд.

lрянути] <<ревнути>> Нед;

-

очевид

но, пов'язане з ревтu; характер зв'яз
ку неясний.

[рЯпкати] <<квакати>> О, [ряпчати]
<<скрипіти,

тріщати,

звук>> Нед;

-

видавати

різкий

п. rz~polic <<погано грати

на музичному інструменті>>, ч.
<<грюкати, стукатИ>>, вл.
ти, скрипіти>>, rjapotac,

~apot

«Тр~к.

скрип»,

[rapet]
rjapac «Тріща
rjepotac «ТС.>>,

нл.

~ара~

щати, скрипіти>>, rjapota~ <<ТС.>>;

*r~p-/ rep-

-

<<скрипіти, тріщаТИ>>,

наслідувального

характеру;

«Тр~
псл.

звуко

з~тавля

єтьс!,І з

rap-, rop-, гьр-, rьр-. - Machek
ESJC 529; Holub-VLyer 418; HolubKop. 311; Schuster-Sewc 1220. - Пор.
рапати,
тати.

репати(ся),

рипіти,

роп

[ряпуха] <<ропуха>>; результат
контамінації іменників [рапавка], ро
щ)ха <<ТС.>> і дієслів [рЯпкати] <<Квака
ТИ>>, [ряпчати] <<скрипіти, тріщатИ>>.

-

Див.

кати.

ще рапавка, ропуха, рИп

рЯса 1 <<Верхній одяг православного
духовенства>>, рЯска <<ТС.>>, [р.Ясник] <<У
рясі (піп)>> Нед, підр.Ясник; - р. рЯса,

paaov

одяг>> походить від елат. rasum, діє
прикметника до дієслова radere <<скреб
ти, чистити; змиваТИ>>, пов'язаного з

rodere <<Гризти, терзати; розмивати>> і
СПОріднеНОГО З дінд. radati <<СКребе, ГрИ
Зе>>; пом'якшення відбулось, очевидно,
під впливом ряснuй <<густий, пишний;

широкий (про одяг),>. - СІС 2 739; Огі
єнко РМ 1938/3, 137; Фасмер ІІІ 538;
ИОРЯС 12/2, 271; Преобр. li 242.
[рЯса 2 ] <<бахрома Нед; торочки О;
колос проса,

вівса;

волоть,

мітелка

у

рослин, віночою>, [рЯса] <<складка, фал
да>> Нед, [рясuця, ряснuця, р{са] <<ТС.>>,
[рЯска] <<сережка на дереві; колос про
са, вівса, мітелка>>, [рЄска] <<Мітелка
Нед; колос вівса; волоть; бахрома (?)
0>>, [рЯзка] <<цвіт кукурудзИ>> Нед, [рез
ка] <<ТС.>> Нед, [рисЯнка] <<кукурудза>>
ЛЧерк, ряснота, рясота, [ріснота
Нед, рісота], [ріснuця] <<вія>> тж,
[ряснuця] <<ТС.•> Німчук, ряснuй, [ріс
нИй] Нед, ряснИстий, [рісниttеватий]

155

рвейти

рятувати

<<віястий•> Нед, [рісоватий] <<ТС.>>, [ря

лотом•>, [рясувати тж, рtсити, рtсува

рості•>, ст. i'asa <<ряска•>, слц. riasy <<ВО
дорості•>, ВЛ. rjasa <<рЯСКа>>, СХВ. resina
<<ВОДОрісТЬ>>, СЛН. resa <<рЯСКа>>; ПСЛ.
*r~sa <<ТС.•>, тотожне з *r~sa <•щось
пишне, густе; бахрома•>. ФасІ\!ер ІІІ

<<ТС.•>, бр. [раса] <<Паросток; остюК•>,

538; Machek Jm. rostl. 302; ESJC 529;
Holub-Kop. 321; Schuster-Sewc 12201221.
ряст (бот.) <<Corydalis Medic.; зелень,

сuти] <•робити, складки; . г~птува:и з~
ти] <<ТС.>>, рясніти, ряснішати, абря
снИти
<<густо
вкрити•>,
[парісний]
«рясниЙ•> (про дощ) Нед; - р. [ряса]
<<ряд, низка· нитка намиста•>, [рЯска]
[рЯссе] <<лахміття, подраний одяг•>, [рЯ
сище] <•ТС.•>, др. ряса <•бахрома•>, рясь
но <•ВіЯ•>, рясьн'Ь <<бахрома, прикраса•>,
п. rz~sa <<Вія; війка; сережка на віль
шині; КОЛОС ВіВСа>>, rz~sny <<рЯСНИЙ>>, Ч.
fasa <<фалда; ВіЯ>>, СЛЦ. riasa <<фалда; КО

лос;

rjas

сережка•>, riasпaty <<рясниЙ•>, вл.
<<Вія•>, болг. реса <•мітелка; сереж

ка; бахрома•>, м. реса (бот.) <<вусик•>,
реси <<бахрома; (бот.) сережки•>, схв.
ріс а (бот.) <<Сережка (на вербі, бере
зі); (анат.) язичок (у гортані)•>, мн. ре
ее <<бахрома•>, слн. п~sа <<остюк; воло

синка;
r~sa

бахрома

«щось

визнаної

(на

пишне,

одязі)•>;

густе,>;

-

-

псл.

загально

етимології не має; найімовір

ніший зв'язок з r~d'Ь <•рЯд>> (*r~d-sa)

(Фасмер ІІІ 539; Преобр. Il 242; Горяев
Доп. І 32); розглядалося також як по

трава;

земля,

вкрита

зеленню,

травою;

[первоцвіт весняний,

Primula veris L.;
проліска дволиста, Scilla bifolia L.; ряс
ка, Lemna Нед]•>, [ряс] <<ряст Mak; про

ліска дволиста Л>>, [рЯска] <•ряст пов
ний,

Corydalis solida Smith.•> Mak,
<<Ornithogalum L.•>, [раст] «ряст

рЯстка

первоцвіт весняний; анемона діб
ровна, Anemona nemorosa; медунка лі
карська, Pulmoпaria officinalis НеД>>,

Mak;

[растка] <•рястка зонтична, Ornithogalum umbellatum» Нед, [расть] <•ряст
порожнистий, Cory:dalis cava Schw. et
Koer.•> Mak; - р. [ряст] (пд.) <<перво
цвіт

весняний;

проліска

дволиста•>,

[раст] <<ТС.; хвилівник, Aristolochia rotunda•>, [р6стики] <•Проліски•>; оче
видно, в звуковій формі [раст] по

хідне від псл. *r~p-sati, спорідненого з

в'язане чергуванням голосних з ростu;

нвн. [rampfeп] <•дерти, смикати, скуб
ТИ>> (Machek ESJC 529); мало вмотиво
вані зіставлення з решето (Ильинский
ИОРЯС 23/2, 181), р. [ремье] <•лахміт
ТЯ>> (Jokl AfSlPh 28, 10), з дінд. rasanй

звукова форма ряст виникла під вnли

<<ШМаток; ПОЯС>>,

ras-na <<ТС.~ (Младенов
560; Skok Ill 131; Schuster-Sewc 12201221 ), ras-mi-1; <•мотузка•> (Mikl. EW
276-277) або з нвн. Rispe <•мітелка•>
(Горяев 308). - Німчук 31 О, 331; Shevelov Hist. phoпol. 132; Фасмер ІІІ 539;
Вь1гонная Белар. лінгв. З, 57-59; Brilckner 477; Holub-Kop. 321. - Див. ще
ряд.

-

ПоJ?. рЯска.

[рИсИти] «трусити•> Нед, Пі, [ряса
ти] <•потрушувати гілкою•> Пі; - оче
видно, пов'язане з рЯса <<волоть, мітел

ка, КОЛОС>> (дИВ.).

рЯска (бот.) <•Lemпa L.•>, [рЯса Нед,
раса Л, рЄска Нед, ріска Нед] <•ТС.•>,
рЯскові <•Lemnaceae•>; р.
раска, п. rz~sa <•ряска•>, ч.
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рЯска, бр.
<•водо-

i'asy

вом прикметника ряснuй; у південних
російських говірках запозичено з укра
їнської. Див. ще ростИ. Пор.
рост.

[рясть] <<вміст, зміст•> Нед;
не; можливо, пов'язане з п.

- неяс
tresc <•ТС.>>.

~;>ятувати,
[ратувати, f.атівля
Куз], рятівнИк, [ратівнuк Куз , рятів
нuцтво Куз, рятувальник, [рятун],
[рятунка] <•рятівниця•>, рятунок, [ра
тунок Нед], рятівнИй, рятівнИчий,
рятувальний, рятунк6вий, [зарату
нок], порятівля, [поратівля Нед], по
рятівнИк, [поратівник], порятунок,
[поратунок]; - р. [рятувать, рато
вать, ретовать], бр. ратаваць, п. ra-

towac, ч. retovati,
wac, нл. retowas

слц. ratovat', вл. reto<<рятувати»; через
посередництво польської мови запозиче

но з німецької; нвн. retten (двн. (h)r~t
<<рятувати, визволяти•> споріднене

ten)

рЯшка

ряф

з гол. reddeп, дфриз. hr~dda, дангл. hr~d
daп, ahr~ddan, дінд. srathayati <<ЗВіЛЬ
НЯЄ>>. - Фасмер ІІІ 44] -448; Brilck-

ner 454; Machek E$JC 513; HolubLyer 419; Schuster-Sewc 1212; Mikl.
EW 273; Кluge-Mitzka 597.

[ряф 1 ] <•лікоть; стара міра довжини•>
Нед; - п. [ryf] <•міра довжини, лікотЬ•>,
слц. ref (заст.) <<аршин, лікоть (одини
ця виміру і вимірювальний прилад)•>,

ся <•ТС.•>, ряд.

-

Фасмер ІІІ

539. -

Див. ще ряд.
рЯхатися- див. рахатися.

lрЯхкати] <•Квакати•> О, [ряхкот{
ти] <<ТС.•>, [р.Яхла] <<бубонці•>, tряхтач
кИ, ряхтила] <•ТС.>> тж; - звуконаслі
дувальне утворення, паралельне до р.Яп

кати <•ТС.•> (пор.).
ряхтіти <•блищати, мерехтіти, [шу

міти Нед]•>, !рехтИти] <•Мерехтіти•> Недj

схв. рuф <•лікоть (міра довжини, близь

ряхтлИвий <•мерехтливиЙ•>, [ряхтянИй

ко

<<блискучиЙ•>; неясне; можливо, по
в'язане з мерехт{тu; зіставлення з ко

65

см)•>, рИфа <•ТС.•>;

-

запозичен

ня З угорСЬКОЇ МОВИ; уг. ref (rбf) <<СТара
міра довжини (близько аршина)•> похо
дить від нвн. Reif <•зв'язка, обруч; ста
ра міра довжини, особливо для мірян
ня тканин•>. Skok ІІІ 139; MNTESz
ІІІ 454-455. - Див. ще рИхва.

ряф 2

-

див. рИхва.

рИфа, рЯфати

-

див. рафа.

tрЯха] <•чепуруха•> Чаб;

-

но, зворотне утворення від р.

ренем слів [рЯса, рясИти], ряснИй
{Кобилянський Мовозн. 1972 І З, 78)
мало обгрунтоване.

рЯцьки, ряцькувdти -

рЯшка
<•ТС.>> Чаб,
кругле,

очевид-

[рЯшка]

нерЯха

<•ТС.•>;

-

<•нечепура•>, похідного від [рЯхаться]

*рЯшка

<•Наряджатися•>, пов'язаного з рядИть-

-

повне

обличчя»

(вульг.)

Корз;

-

р.

<<обличчя•>, [рЯжка]

результат

<

див. рак'.

(вульг.) «обличчя•>, tрЯха]
[рdшка] (знев.) «велике,

перенесення

назви

рЯжка <•кругла посудина•>.

Див. ще рЯжа.

с
[са] (вигук для відгону свиней; ви
гук для повертання коней ліворуч) Ку

риленко, [а са, ассі Ж] <<ТС.>>;
видно,

-

оче

запозичення з польської мови;

п. [sa] (вигук до псів; вигук для по
вертання волів ліворуч), [ej sa] (вигук
для підгону корів), пов'язане з ч. [sasa] <<ліворуч•> (при повертанні волів),
слц. sasa <<ТС.•>, не зовсім ясне; вва_жається результатом редукції вигуку ч.

k sobe <<до себе•>. -

Machek ESJC 534.

Пор. ксобі.
саам <<ПредсТаВНИК народу СааМі>>,
сасімі, мн. сасіми; р. сасіми, сасімьt,
бр. сасім, сасімьt; через російське
посередництво запозичено із саамської
мови; саам. Sabme <<Саам•>, мн. Samek

-

пов'язане з

Sama (назва країни), спо
фін. Suomi <<Фінляндія>>. 540; Попов Назв. нар. 85-

рідненим з
Фасмер ІІІ
87; Баскакав та ін. Взаимод. и взаимо
обог. 57.

[сабадашки] <<Веселі пісеньки, не

билиці, анекдоТИ•> СУМ, Нед;
видно,

запозичення

з

-

оче

угорськ01

мови;

уг. szabados <<розгнузданий, розпуще
ниЙ•> є похідним від szabad <<ВільниЙ•>,
яке зводиться до псл. svobodь <<Віль
ний», svoboda. MNTESz ІІІ 641,
642-643. -Див. ще свобода.

сабадйла (бот.)

<<Sabadilla officina-

lis•>; р.
п. sabadyla,

сабадuлла, бр. сабадь!ла,
ч. sabadiJJa, слц. sabadila,
схв. сабадила; запозичення з науко

sabadilla походить від ісп. cebadiJJa, зменш.
від cebada <<ячмінЬ•>; назва зумовлена

вої ботанічної номенклатури; нлат.

подібністю цвіту сабадили до колосу
ячменю; ісп. cebada походить від лат.

дієприкметника жін. р. від сіЬа
ге <<Годувати худобу•>, пов'язаного з сі-

cibata,
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<<корм•>, етимологічно неясним.

bus

-

Симоновиh 411; Кlеіп 1369; WaldeHofm. І 210-211.
сабайон <<Підлива зі збитих з цук
ром жовтків, вина і прянощів; напій, ви
готовлений у такий спосіб•>; р. са
байон, бр. сабаён <<ТС.•>; запозичен
ня з французької мови; фр. sаЬауоп
<<ВИд крему; сабайон; лікер•> походить

від іт.
креМ•>,

zabaione (zabaglione)
яке

зводиться до

<<напій з ячменю•>.

643; Mestica 2089.
сабан (заст.)

sabaia
740; Dauzat

СІС 2

-

<<солодкий

іллір.

<<Примітивний плуг•>;

р. бр. заст. сабан <<ТС.•>, слц. saban
<<Примітивний двоколісний дерев'яний

-

плуг.>;

мов;

-

запозичення

тур. тат.

з

крим.-тат.

тюркських

sаЬап

<<плуг,
соха•>, узб. сабан споріднене з аз. са
пан <<ТС.•>, дтюрк. saban <<плуг для во
лів; рілля•>. - СІС 574; Фасмер ІІІ 541;

Преобр. П 243; Дмитриев 542; Шипова
267; Lokotsch 138; Rasaлen Versuch
402.

[сабанйти] <<дуже лаяти•>, [сабан{
ти] <<дуже довго лаятисЯ>> Корз, [цабсі
нuти] <<Грубо ДОКоряти; лаяти; НаДТО
багато просити (про ціну); підіймати•>;

р. [сабсінить] <<галасливо плакати
(про дитину); сильно дути (про вітер);
сильно витікати (про воду); валити (про
дим)•>; - неясне.

-

сабантуй <<народне свято у башки
рів і татар з нагоди закінчення весня

них

-

польових

робіт;

р. бр. сабантуй;

-

жорстокий

біЙ•>;

через російське

посередництво запозичено з татарської

і башкирської мов; тат. сабан туе (на
родне свято) складається з основ са

бан <<ПЛУГ•> і туе (туй) <<бенкет, свяТО•>,
спорідненого з каз. кирг. той <<ТС.>>.

-

сабаш

савана

Фасмер-Трубачев
ІІІ 541; Боровай
Путь слова 237; Шипова 268. Див.
ще сабан.

сабаш, сабашівка, сабашувати
див. шабаш.

-

Сабіна (жіноче ім'я);

Сабuна, бр.

-

Сабіна, схв.

р. болг.

Сабина;

-

запозичення із західнослов'янських та
інших західноєвропейських мов; п. ч.

вл.

Sabina,

слц. слн. SаЬІпа, фр.

Sabine

походять від лат. Sabїna (букв. <<Сабінян
ка>>), пов'язаного з чоловічим ім'ям Sabїnus,

похідним

від

назви

зводиться до тур. ~abata або до баск.
<<черевИК>>, і bot <<чобіТ»,
пов'язаного з botte <<ТС.>>. Чернь1х ІІ

zapata, zapato

сабе див. цабе.
[сабина] (бот.) <<яловець козаць
кий, Juniperus sabina L.>> Mak, [савина]
<<ТС.>> Mak; бр. [савіна], п. sаЬіпа,
sawina, схв. савина, сомИна, [савица]
<<ТС.>>; результат адаптації латинської
наукової назви рослини Sabina, утво
реної шляхом скорочення назви Sabina
herba <<сабінська трава>> (від назви міс
цевості). КІеіn 1388. Пор. Са

біна.

походить від sabot <<Сабо, дерев'яний
черевию>, що є результатом контаміна
ції назв savate <<старий черевИК>>, яке

місцевості

Sabїna. Вл. імена
192; Спр. личн. имен

134; Dauzat 644, 653; Кlein 1369, 1388.

-

Див. ще ботйнок.

-

Пор. чобіт.

сабур (бот.) <<алое,

Aloe L.;
сабура <<ТС.>>; -

згуще

ний сік з алое>>,
р. бр.
сабур <<ТС.>>; запозичення з тюрк
ських мов; тур. кирг. sabur, sabyr <<ТС.>>
походить від ар. ~abir, ~abr <<Те.; ви

тримка, стійкість>> (алое характеризу
ється своєю стійкістю щодо засухи). Фасмер ІІІ 541-542; Преобр. ІІ 243;
Шипова 268-269; Дмитриев 562; Lokotsch 139; Matzenauer 302; Mikl. ТЕ!
П 148; Шisanen Versuch 391.

Сава (чоловіче ім'я), Савка, [сави
ти] (заст.) <<святкувати день святого
Сави>>, ст. Сава ( 1443), Савва, Сава
<<окружене

( 1627); -

або

пьянь1и...

старець•>

р. Савва, бр. болг. м. Сава,

158; Петровский
520; Skok ІІІ 181;
Dauzat Dict. des noms 533. - Пор.

др.

Савіна.

ньоруську з грецької; гр. L:af3f3щ, оче
видно, походить від арам. saba <<старий

[саблук] <<сорт яблук; дика яблуня;
кислиця>>, [саблука] <<ТС.>>, [саблуко]
<<сорт зимових яблую> Ме, [савлукu]
<<Великі зимові

яблука>>

[саблук] <<Сорт яблук>>;

ВеНЗн;

р.

-

неясне; при

-

пущення про зв' язок з назвою якоїсь

місцевості (Преобр. ІІ 243; Фасмер ІІІ

541) необrрунтоване.

саботаж, саботажник, саботаж
ництво, саботажничати, саботува
ти; - р. болг. саботаж, бр. сабатаж,
п. sabota:i, ч. слц. sabotaz, вл. sabotaza,
м. схв. саботажа, слн. sabotaza; - за
позичення з французької мови; фр. sabotage <<Навмисне псування машин і
под.>> пов'язане з дієсловом

saboter

<<На

вмисно псувати; (первісно) кидати де
рев'яні черевики (сабо) в машину з ме
тою Їt псування>> (Кlein 1369); за іншим
тлумаченням

«стукати

черевиками•

з

переноеним значенням «швидко і пога

но працювати>>

(Dauzat 644); saboter

Сава, п.

Saba,

ч.

схв. Сава, стсл. GАв.А; -

слц.

слн.

Sava,

через церков

нослов'янську мову заnозичено в дав

чоловік, дід•>;

розглядається

також як

скорочений варіант імені Саватій (Спр.
личн. имен 452). - Вл. імена 84; Пет
ровский 192; Беринда 230; Фасмер ІІІ
542; Skok ІІІ 208; Coпstantiпescu 142.
СаВаН <<біле вбраННЯ ДЛЯ мерЦЯ>>
СУМ, Нед; р. бр. м. саван, др. са
ван'Ь, бОЛГ. СаВаН, СТСЛ. САВ.Аtt'Ь; Че
рез посередництво старослов'янської мо
ви запозичено з грецької; гр. aaf3avov
<<СаваН•> зводиться до ар. sabanijjat <<Тка
нина, що вироблялась у Сабані під Баг
дадом>>. Чернь1х ІІ 134-135; Фас
мер ІІІ 542; Mikl. EW 288; WaldeHofm. ІІ 456; Frisk ІІ 669.
савана <<безліса рівнина, поросла

травою (у Пд. Америці та ін.)•>, мн.
савани <<ТС.>>;

-

р. бр. саванна, П.

Sa-

wanna,

ч. слц. savana, вл. sawaпa, болг.
савана, схв. савана, слн. savana; запозичення з іспанської мови; ісп. sa-
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Саваоф
Ьапа,

савур

zavana

<•ТС.>> походить з мови таї

но (таїно zavaпa <•ТС.•>).

Kopaliriski 868;

КІеіn

СІС 2

-

740;

1388.

Саваоф (одна з назв біблійно-хрис
тиянського Бога), ст. Саваое'Ь «войс

ка ... •>

р. бр. Саваоф, др. Са

(1627); -

ваоф'Ь, болг. Саваот, схв. Саваот,
Сабаот, Зебаот, стсл. GАв.Ао.е.'Ь, GА
в.Ао'Т"Ь;
мову

цької;

через

-

запозичено

гр.

церковнослов'янську
в давньоруську з

Eaf3awtt походить

від

гре

гебр.

$eba'бth, що є формою множини від $З
Ьа <•військо, сила•>. Беринда 230;
Фасмер ІІІ 542; Преобр. ІІ 243; Младе
нов 566; Вуjаклиjа 848; КІеіn 1369.

[савати] <<совати, сувати•> Нед, [са
н.утися] <•увірватися, ринутися•> Нед; результат

неясної

звукової

видазміни

основи с6вdти, сун.ути (див.).
Саватій (чоловіче ім'я); - р. Сав
вdтий, бр. Савdцій, болг. Савdтий, ·
стсл. GАв.Атнн, GАВ.'ЬВ.А'Т"Ь; через цер
ковнослов'янську

мову

запозичено

в

давньоруську з грецької; гр. Еаf3f3апщ
зводиться до давньоєврейського імені

Sabbdthgi, похідного від sabbMh «Субо
Та>>. Вл. імена 84; Петровский 192;
Спр. личн. имен 452; Илчев 435. -

Див. ще субота.
савган - див. салган.

[савгати]

ЛексПол;

-

«клювати

(про

птахів)•>

неясне.

Савелій (чоловіче ім'я);

-

р. Са

велий, ст. Савел, бр. Савелій, болг.
Савел, стсл. GАв.елнн, GАв.ел'Ь; через
церковнослов'янську мову запозичено
в давньоруську з грецької; гр. Еаf3ЄЛ
Лtщ, Еаf3ЄЛЛщ походить від лат. Sabellus, утвореного від прикметника Sabellus <•сабінськиЙ•>, похідного від Sabelli

<•сабели (ряд племен сабінського похо
дження); сабіняни•>; ототожнення із Са
ул, укр. ст. Сdул'Ь (Вл. імена 84; Пет
ровский 193) помилкове. - Спр. личн.
имен 452;
кий 890.

Constantinescu 142;

Саверій (чоловіче ім'я);

-

го від ісп.
вий

Xever ( <

будиноК>>,

баск.

назва

etchaberri

замка,

в

<<НО

якому

жив монах, іспанський святий (XVI
ст.), що першим дістав таке ім'я). Вл.

імена 61; Спр. личн.
Dauzat Dict. des noms 602.

Савіна (жіноче ім'я);

имен

-

427;

р. болг.

Савuн.а, бр. Сав{н.а, м. Савин.а, схв.
Савин.а; очевидно, через церковно
слов'янську мову запозичено з грець
кої; гр. Eaf3iva походить від лат. Sabї
na. - Див. ще Сабіна.

савка 1 (орн.) <•білоголова качка,

Oxyura leucocephala Scop.•>; - р. савка
<<Тс.; зимова качка, Anas hiemalis•>, [са

утка] «зимова качка», бр. [саука] <<сой
ка, сивоворонка•>;

неясне; пов'язуван

-

ня з сова (Горяев Доп. І
ньо обrрунтоване.

-

41) недостат
lll 542.

Фасмер

Савка 2 - ДИВ. сак 1 •

[савкати] <<nашіти•> (про гарячку у
хворого) Нед;

-

очевидно, експресив

не утворення.

[савкИ] <<Сорт великих зимових яб
луК>> Нед; неясне; можливо, пов'я
зане з саблук <<ТС.>>.

[саврйтий] <<розпущений, нестрим

ний, дикиЙ•> Нед; неясне; можливо,
пов'язане з рум. urlt <<негарний, нена
висний, нестерпний, непристойниЙ•>.

[сав-сав] (вигук для підкликання
гусей) ВеБ, [сав-сав-сав-саг6, сщj-сау
сау-саг6] <<ТС.>> Нед, [сяв-сяв-сяв] (ви
гук, що імітує крик індиків) Мо; первісний вигук, очевидно, пов'язаний
з наслідуванням гусячого сичання; пор.

[с.Явкати] «rелrотати•> (про гусей, гу
сят), [сявкот{ти] <<ТС.>>.
савул, савула- див. осавул.

Дворец

[савур] <<груз, мішок з піском, ка
мінь для стійкості човна•> Дз, [саур]

р. Саві

<<ТС.>> Дз; - запозичення з молдавської
чи румунської мови; молд. савурз <•гра

рий, бр. Саверьtй; результат спро
щення нормативної форми Ксаверій,
що, як і р. Ксаверий, бр. Ксаверьtй,
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Ксавер, п. Ksawery, ч. Xaver, Xaverius,
слц. Xaver, Xaver, Xaverius, болг. Кса
верий, Ксавери, М. Ксаверие, схв. Kcaвepuje, Ксавер, слн. Ksaver, Ksaverij,
зводиться до нлат. Xaverius, утворено

вій, (заст.) балаСТ>>, рум.
походять від нгр.

Savura «балаСТ>>
aaf3oupa, яке виво-

сага

сад а в

диться від іт. zavorra <<ТС.>> чи безпосе
редньо від лат. saburra <<Пісок, піщаний

саrдак <<Сагайдак>> споріднене з монг.

баласт>>, nов'язаного з

7 40;
546;
108;

sabulum

<<Пісок>>;

пор. схв. [саворІ-Ьа] <<ТС.>>, запозичене,
очевидно,

безпосередньо

мови, і [сабура] від тур.

з

італійської

sabura <<ТС.>>,

сагадаг <<тс.; лук і стріли>>.

-

СІС 2

Огиенко 33; Фасмер ІІІ 540, 543,
Одинцов Зтимология 1973, 104Шипова 266-267; Менгес 136;
Brilckпer 4 79; Mikl. ТЕ! ll 149; Rasaneп

засвоєного, очевидно, з грецької мови.

Versuch 393.

- СДЕЛМ 369; DLRM 737; Gamillscheg 787; Walde-Hofm. 458.
cara 1 <<Затока річки; протока, стари

[са.rан] <<Тс.; дерев'яна посудина>>; р. [саган] <<миска, чашка>>, бр. [саган]

ця; озеро або болото в заплаві річки;

<<Чавунний горщик>>, п.

[вид трави на мокрих місцях 0]>>, [са
га] <<болотисте, поросле очеретом міс
це в плавнях>> Мо, [ca.ra] <<Затока>> Пі,
[сагва] <<вода в низьких місцях після
розливу>> Ч, [саговuна] <<Трава, подібна
до очерету>> О; - р. [сага] <<улоговина
біля річки, що в повінь заливається во
дою; довга піщана коса>>; запозичен
ня

з тюркських мов;

пор.

каз.

cara

<<ГИ

рло річки>>; крим.-тат. caha <<Відкрите
поле>>, тур. saha <<простір, площа>>, що
зводяться до ар. saba. Кобилянський
Зб. наук. праць І 81; Фасмер ІІІ 543;
Шипова 269; Rаsапеп Versuch 394.

cara 2
да,

<<давньоскандинавська леген

народна

поетична

повісТЬ>>;

-

Saga)

запозичено з

давньоісландської; дісл. saga <<Перека
ЗИ>> пов'язане з дієсловом segja <<каза
ТИ>>, спорідненим з дангл. secgan, двн.
sagёn, ЛИТ. sakyti <<ТС.>>, ПСЛ. SOCiti <<ВКа
зуваТИ>>, укр. сочИти <<чатувати>>. -

СІС 2

740; Акуленко 141; Фасмер ІІІ
731; РЧДБЕ 641; Кluge-Mitzka 619;
Кlein 1372, 1389. -Див. ще сочйти.
сагайдак <<чохол

на лук і стріли;

лук>>, сайдак <<ТС.>>, [сайдакар] <<воїн,
озброєний луком>> Пі, [сайдакер] <<Чоло
вік із сагайдаком, з луком>> Нед, [сай
дачник] <<виготовлювач сагайдакіВ>> Бі;
- р. сагайдак (іст.) <<сагайдак; лую>,
саадак,

бр.

ст. сагадак,

сагайдак,

укр.), ч.

п.

сагайдак

<<ТС.>>,

sahajdak, sajdak

(з

[sajdak] <<Паперовий мішечоК>>,
sajdak <<Пастухова торбинка>>, sajdacka <<торбина>>, sujdacka <<ТС.>>; - за

слц.

позичення

з

тюркських

мов;

тат.

чаг.

«Казан; великий горщИК>>,

sagan

<<казаН>>,

болг. [сахан] <<Мідне блюдо; піднос>>, м.

саан, схв. сахан <<ТС.>>; запозичення
з турецької або кримськотатарської мо
ви; тур. крим.-тат. sahaп <<блюдо з по
кришкою, миска, чашка>> походить від

ар. ~аЬп <<ТС.>>. Макарушка 12; Се
менова Сл. и балк. язьІкозн. 1983, 170;
Фасмер ІІІ 543; Шипова 269; Супрун
Тюркизмь1 72-74; Mikl. EW 287; Рад
лов IV 282; Rasanen Versuch 394.

[саганйстий] <<довгоногиЙ>> (про ко
ня) Нед; очевидно, запозичення з
чеської мови; ч. ст. sahan (sahaп) <<дов
ганЬ>> Є ПОХіДНИМ Від

sah

<<СаЖеНЬ>>.

-

Див. ще сажень.

саrмал, са.rмал - див. сакман.
саго <<крупа із зерен крохмалю з

р.

бр. болг. сага, п. вл. saga, ч. слц. слн.
saga <<ТС.>>; - через посередництво ні

мецької мови (н.

[саган]

серцевини сагавої та інших пальм, су
рогат із картопляного та кукурудзяного

крохмалЮ>>, [са.rівнuця] <<сагова паль
ма>> Нед, саговнИк (бот.) <<Cycas L.>>;

- р.
sago,
із

болr. М. СХВ. сага, бр. сага, П. ВЛ.
Ч. СЛЦ. СЛН. sago; ЗаПОЗИЧеНО
західноєвропейських мов; н. Sago

sago, фр. sagou зво
sagu <<ТС.>>. - СІС 2 740;
Фас~ер ІІІ 543; Kopaliriski 858; Machek
ESJC 535; Lokotsch 140; Кluge-Mitz
ka 619; Gamillscheg 788; Кlein 1373.
[саrан] (кличка пса) ВеБ; - неясне.
[саrатий] (ліс) <<Високодеревний, ви
сокорослиЙ>> ВеНЗн; очевидно, че
<<СаГО>>, англ.

гол.

диться ДО мал.

рез проміжну форму *сакатий пов'я

зане з тур. sak <<стовбур, стебло>>.
сад - див. садИти.

[садав] <<Я собі гадав>> Нед, [сада
ла] <<Я собі гадала>> Нед; - результат
стягнення словосполучень cu гадав,
гадала.- Див. ще гадати, ся 1 •

cu
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саджа

саджа (орн.)

садИти

<<Syrrhaptes paradoxus

р. саджа, слц. sadza «ТС.•>; неясне. - Ferianc ЗО.
саджениЙ <<ОЗДоблениЙ КОШТОВНИМ

Pall.•>; -

камінням, nерлами•>;

-

пов'язане із са

дИти (коштовні камені <<всаджують•>,
тобто вставляють в оздоблювану річ).

-

Див. ще садИти.

[садженИця] <<яєшня•> Куз; -

оче

видно, результат видазміни форми с.ма

женИця «ТС.>> із зближенням деетимо
логізованої в даному разі основи, по
хідної від с.мажити, з основою, похід

ною від садИти (див.).

[сади] <<сюди•> ВеЛ,

[садий] <<ТС.•>

Нед; очевидно, результат діалектної
видазміни форми сюдИ під впливом за

позиченого [тадИ] «rуди•> (пор. діа
лектне утворення [сенди] під впливом
запозиченого [тенди] у виразі [сенди
тенди]). -Див. ще сюдИ.

деревами ділянка; [посад у млині]•>,
[саджавка]
<<сажавка•>,
[саджалка]
«ТС.>>, саджалка, саджальник, саджа
нець, саджанка <<ПОСаджена рОСЛИНа>>,

[сажанка] <<ТС.>>, [садженИц,і] <<саджан
ці, розсада•> Нед, [саженИціj «ТС.•> Нед,
садИба, [садИво] <<садивний матеріал,
садовина>>
<<Садова

Куз,

шкілка•>,

садИльник,

[садібня]

садівнИк,

садівнИц

тво, [саділка] <<Лопата для садіння ку
курудзИ>> Мо, [садільниця] <<саджанець•>
Нед, садка (с.-г., мисливське, тех.),
[саднИця] <<насадження•> Нед, садовИ
на СУМ, Нед, [садовинЯк] <<Плодожер
ка•> Нед, [садовИще] <<Місце, де був сад•>,
садовник УРС, Г, [садовниківна Бі,
садовниченко Бі], садок, садчик, [са
дянкИ] <<цибуля•> ВеУг, [садьба] <<Са
діння•> Нед, саж <<хлів (для свиней); ко
шик для зберігання у воді риби; [озеро
в лісі Ч]•>, [сажа] «арешТ» Нед, сажав

садИзм, садИст, садистИчний, са
дИстський; р. садИз.м, бр. садьtз.м,
п. sadyzm, ч. sadismus, слц. sadizmus,
вл. sadizm, болг. садИз'Ь.м, м. садИза.м,
схв. садuза.м, слн. sadfzem; запози
чення з французької мови; фр. sadisme

ка

мальність статевого інстинкту, супрово

ний,
садівнИчий, [садь.ма] <<Сидячи•>
Корз, [вИсад] <<висадка•> Куз, вИсадка,

<<Садизм; (первісно) паталогічна ненор

джувана прагненням спричинити біль>>
походить від прізвища маркіза де Сада

(de Sade, 1740-1814), автора еротич
них романів. СІС 2 740; Фасмер ІІІ
544; Kopalinski 858; Вуjаклиjа 849;
Dauzat 645.

[садИкати] ·<<дубасити, лупцюватИ>>,

саднути <<ударити>>, саданути <<ТС.>>; р. садонуть <<ударити•>; очевидно,
пов'язане із садИти в переносному зна
ченні <<завдавати ударів•>; проте заслу

го ву~ на увагу й припущення (Machek
ESJC 521, 535) про існування псл. saditi <<розбивати, розколювати•> (sedati <<тріс
катись, лопатись•> ), до якого можуть бу
ти зведені ці форми. Пор. садИти,
садно.

садИти, [садИтися] <<силкуватися
щось зробити•>, саджати, [сажати], са
довИти, садівникувати, [садовникова
ти Бі, садівнИчити], сад <<засаджена
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<<ставок, копанка для розведення ри

би»,

сажалка СУМ, Л, [сажівка Ме,

сажовка Ме, сажалка ЛексПол] <<ТС.>>,
[сажкИ] <<сітка з лози для утримування
риби у воді; плетений з лози тин Ва;
грузькі ями в болоті Ч>>, сажок <<ХЛі
веЦЬ>>, саджальний, садивнИй, садИль

вИсадок, вИсадочний, відсадка, відса

док, засада <<Засідка; ПрИНЦИП>>, [засад
ка] <<засідка•> Ж, [засадець] <<остання
хлібина, що всаджується в піч•>, [заса
дич, засадьок], [засадничок] <<ТС.>> Чаб,
[засадчик] <<остання хлібина, зроблена
з вишкребків тіста•> Она, [засадистий]
<<МіцниЙ•>, [засаднИстий] <<Приземкува
тиЙ•> ВеНЗн, [засадний] <<великий, міц
ний, тривалиЙ•>, [засаднИчий] <<основ
ний, принциповий, істотниЙ>> Она, на
сад <<Частина ВОЗа, санеЙ>>, насаджен
НЯ, НасадИтель, насаджувач, насад

ка, насадок (гідрологічне), 6сад, осад
<<Поверх, ярус; садиба>>, осада (заст.)
<<ПОСелення;
поверх,
яруС>>,
осадка,
осадник, осадок <<ОСаД>>, осадкуватий,

осадочнuй, осадчий (заст.) <<ПОСеЛе
НеЦЬ>>, [обсада] <<облога•> Ж, обсадка,
[обсадник] <<обложник•> Ж, [пересада]

сад но

сажень

<<ПеребільшеннЯ•>,

пересадка,

переса

<<розкладає, розрізає, забиває•>, гр. xтr)

док (с.-г.), пересаднИй, пересадочний,
підсадка, [підсадистий] <<присадкува

бwv <<тріска•> (Machek ESJC 521, 535).

<<Передмістя; місце за столом для наре

нок оксамиту•>, саЄта, [сіЄта Пі, Нед]

чених; паrа МЛИНОВИХ ЖОреН>>, посада,

<<ТС.>>, сает6вий; бр. саета <<ТОНКе
сукно•>; запозичення з польської мо

тиЙ•> Нед, [підсадкуватий] «ТС.•>, посад
[посадець

<<стілець•>

Нед,

[посадище]

<<СЄЛО>>, посадка, посадник <<(іст.) на

МіСНИК

князя;

поселенець•>,

посадоч

ний, посадчик (спеціальність робітни

ка в шахті), [присада] <<Садиба; прище

па•>, прИсадка, прИсадок <<палісадниК>>,
присаджувальний, присадИбний, при
садистий, присадкуватий, присаднИй,

-Пор. садИкати, садИти.
саЄт <<Тонке англійське сукно; rату

ви; п.

sajeta <<тонке сукно>> виводиться
saietta, похідного від saia <<ВИД
саржі•> (пор. також фр. sayette, похідне
від saie <<ТС.•>), що відбиває лат. saga,
мн. від sagum <<солдатський плащ•>, за
від іт.

[просад] <<дорога, обсаджена деревами•>

позиченого з галльської мови, в якій во
но було споріднене з лит. sagis <<дорож
ній ЖіНОЧИЙ ОДЯГ>>, segti <<ЗастібаТИ>>,

Бі, просадка, розсада, розсадка, роз

лтс.

саднИк СУМ, Нед, [розсаднЯ] (у лайці
розсадні на тебе) Нед, розсадний,
розсаднИй, усадка, усадочний, узасад
нювати Куз; р. садИть, бр. сад
зіць, др. садити, п. sadzic, ч. saditi,
слц. sadit', вл. sadiec, нл. sajias, по

лаб. sode <<(він) садить•>, болг. садЯ, м.

.сади, СХВ. садити, СЛН. sadfti, СТСЛ. СА
ДНТН; псл. saditi, фактитивна форма
ДО sedeti <<СИДіТИ>>; ВіДПОВіДаЄ ДіНД. Sadayati <<садить•>, ав. ni-saбayeiti <<дає се
бе посадовити; ставить•>, лит. sodlnti
<<садити•>, гот. satjan «ТС.•>. Черньrх
ІІ 135; Фасмеру ІІІ 544; Brtickner 478-

479; Schuster-Sewc 1263-1264; Trautmann 259; Fraenkel 855. - Див. ще си
діти. Пор. досада, надсадИти, са
жа•, сало 1 •
садно <<натерта рана, зокрема у ко

ня під сідлом>>, [седн6, сердн6] <<ТС.>>
Нед, саднИти «боляче свербіти», [осад
нИти] <<натерти (коневі) рану•>; р.
[садн6], ссадина, саднИть, др. садьно
<<рана•>, п. [sadno] <<натерте сідлом міс
це•>, ч. [sadat] <<боляче свербіти•>, ст.

sadno,

СХВ. садно <<Набите сідЛОМ МіС

це у тварини>>; здебільшого вважа
ється пов'язаним з псл. saditi <<Садити•>,
в переносному значенні <<завдавати уда

ри•> (Шанский ЗИРЯ І 72; Brtickner
478); зводиться також до етимологічно
відмінного гіпотетичного псл. saditi <<роз
бивати, розколювати>>, sedati <<Тріскати,
лопатись•>, спорідненого з дінд. ksadate

segt

«Покривати, закутувати•, псл.

s~gati, укр. сягати.

- ТСБМ V/ 1,
19; SJP VIII 13; Gamillscheg 788; Walde-Hofm. ІІ 464; Fraenkel 770; Фас
мер ІІІ 825. - Див. ще сягати.
саж - див. садИти.
сажа 1 <<ЧОрНИЙ осад від ДИМУ>>, [са
джа] <<ТС.>> Нед, [сажер] <<сажотрус•>,
[сажИр] <<ТС.» Шух, [сажнИця] <<сороч
ка, в якій трусять сажу•>; р. бр. др.
сажа, п. слц. sadza, ч. saze, вл. sazy

(мн.), нл. [saze] (мн.), болг. сажда, м.

саіа, СЛН.

saje, СТСЛ. САЖДА; - ПСЛ. *sadja, пов'язане з saditi (s~) <<осідати>>; споріднене з лит. suodziai <<сажа, кіптя
ва>>, дангл. дісл. sot «ТС.>>. - Черньrх ІІ
135; Фасмер ІІІ 544; Булаховський
Вибр. пр. ІІІ 365; Schuster-Sewc 12701271; Fraenkel 292.- Див. ще садИти.
[сажа2 ] <<Головня на кукурудзі•> Дз,

сажка <<зона, хвороба злакових рослин>>,
сажкові <<рід нижчих грибів-парази
ТіВ>>; бр. сажа <<ЗОНа>>; результат

перенесення

назви

сажа 1 за

зовніш

ньою подібністю чорного пилу зони до

сажі.- Див. ще сажа 1 •
сажа3 , сажавка, сажалка

-

див.

садИти.

сажень (міра довжини), [сага ВеБ,

сажен Куз, сажінь Дз, сЯжень Нед]
<<ТС.>>,

саженний,

сажневий,

СаЖНЬО

вИй, [саженний] <<саженниЙ>> Нед, по

саженний; р. сажень, бр. сажань,
др. сяжень, п. sq_ien, ч. sah, ст. saien,
слц. siaha, вл. saien, нл. sezan, болг. м.
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сажкИ

сак

сажен, схв. сежшь, слн. sezenj; - псл.
*s~gь, *s~zenь, пов'язане з s~gati <<Про

ІІ 352-353; Lokotsch 141; Rasanen Versuch 395. -Пор. сугак•.

стягати руку>>; первісно означало дов
жину, вимірювану розставленими рука

ни; два кілки, між якими прив'язують

ми; зіставлення з лит.

овець>>;

sieksnis <<Сажень>>
(Mikkola IF 8, 302) необrрунтоване. Черньrх ІІ 135; Фасмер ІІІ 545; Булахов
ський Вибр. vпр. ІІІ 428; Brtickner 483;
Machek ESJC 535. - Див. ще сягати.
сажкИ, сажок - див. садИти.
саз (музичний інструмент); р.
саз, сааз, бр. болг. саз, схв. саз; за
позичення з тюркських мов; тур.

крим.

тат. saz <<балалайка>>, тат. саз (східний
музичний інструмент), каз. саз <<музич
ний мотив» походять від перс.

saz

<<му

зичний інструмент; очерет>>. СІС 2
740; Шипова 267; ТСБМ V/ 1, 20;
ІІІ

Шisanen

[сайгак] <<кіл висотою в ріст люди

-

запозичення з тюркських мов;

пор. каз. cairaкma <<закріпити палку у

верхньому кінці

могиЛИ>>

(Радлов

IV

222-223).
сайдак, сайдакар, сайдакер, сай
дачник - див. сагайдак.

сайка 1 <<ВИД буЛКИ>>;

-

бр. сайка;

-

запозичення з російської мови; р. сай
ка <<ТС.>> виводиться від ест. sai <<білий

хліб>>, фін.

saija

<<ТС.>>

(Kalima 212;

Пре

обр. ІІ 245), але припускається й зворот
ний шлях запозичення (Кiparsky Baltend.
Черньrх ІІ 136; Фасмер ІІІ 546.
СаЙка 2 (іхт.) <<ВИД риби рОДИНИ тріс

68). -

Versuch 406.
Cyprinus carpio
- р. бр. болг.

КОВИХ, Boreogadus Gtinther>>; - запози
чення З росіЙСЬКОЇ МОВИ; р. сайка «ТС.>>
ВИВОДИТЬСЯ від сайда <<ВИД тріСКИ>>, за

діал. сазан; запозичення з тюрксь
ких мов; тур. sazan, каз. узб. сазан
<<ТС.>> виводиться від saz <<мул, болото>>
і вважається спорідненим з чув. ша
ран, теж запозиченим у східнослов'ян
ські мови. Коломиец Происх. назв.

ПОЗИЧеНОГО з фінської (фін. saita) або
саамської мови (саам. saite). Фас

Skok

209;

сазан (іхт.) <<короп,
L.>>, [сазань] <<ТС.>> Нед;

рьrб 112; Черньrх ІІ 135-136; Фасмер
ІІІ 545; Шипова 270; Leder 112-113,
117; Rasanen Versuch 406; Менгес 172.

-Пор. шаран 1 •

[сай] <<крижана каша на річці, сало,
- неясне; можли

шерех, шуга>> ВеУг;
во,

запозичення

з

тюркських

мов;

пор.

каз. тат. телеут. шор. чаг. сай <<неглибо
кий, мілкиЙ>>; nервісне значення заnози
чення могло бути «крига з неглибоких
прибережних місць, яка пливе навесні

після великої криги>>. - Пор. сало 2 •
сайга• (зоол.) <<вид антилопи, су
гак, Saiga Gray>> СУМ, Нед, сайгак
<<ТС.>>, сайгача «маля сайгака>>; р.
бр. сайга, сайгак, ч. слц. saiga; че
рез посередництво російської мови запо
зичено з чагатайської; чаг. sajyak <<сер
на»,

як і каз. сайгак

«антилопа>>, тат.

сайга, сайгак <<ТС.>>, споріднене з кар.

suhak «ТС.>>. - СІС 2 740; Макарушка
12; Фасмер ІІІ 545; Шипова 271; Дмит
риев 542; Kowalski Symb. Rozwadowski
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мер ІІІ

546; Kalima 212.

сайра (іхт.) <<Вид тихоокеанської ри
би, Cololabis Gill.>>; - бр. сайра; - за
позичення з російської мови; р. сайра
<<ТС.>>, можливо, походить від яп.

ra <<(океанські) макрелі>>.

sawa-

сак 1 (заст.) <<сумка, торба; снасть
для ловіння риби; [сітка для носіння

трави 0]>>, [саква] <<рибальський сак;
капшук для тютюну, кресала Л>>, [сав
ка] <<ріЗНОВИД ятера>>, саквu «ПОДВіЙна
торба через

плече,

через

спину коня

СУМ, Нед; [капшук для тютюну, кре
сала Л]>>, [сакв{йj «капшук для тютю
ну, кресала>> Л, саківкu (зменш. ДО сак
вu), саковкu <<ТС.>>, (саківно] <<Частина
рибальського сака>>, сачок «сітка для
ловіння риби, комах у формі конуса з
ручкою>>, підсак <<рибальський саю>, під

сака, (nідсак{вка] <<ТС.>>, niдcaчumu
<<піймати підсаком>>; ст. сак'Ь (рибаль
ський) (1665); - р. бр. болг. м. сак, п.
Ч. СЛЦ. sak <<КОШИК, МіШОК>>, ВЛ. НЛ. sak
<<рибальська СіТЬ», СЛН. sak <<ТС.>>; очевидно, давнє запозичення з народно

латинської мови; нар.-лат. saccus <<Мі
ШОК>> походить від гр. тхххщ, яке зво-

сакма

сак

ДИТЬСЯ ДО гебр. (фінікіЙСЬКОГО)

saq <<Мі

ШОК, вовняна тканина•>; менш вірогідна

думка

(Фасмер ГС.3 ІІ 273, ІІІ 170; Кi
parsky GLG 129) про безпосереднє за
позичення з грецької або (Uhlenbeck
AfSIPh 15, 491; Peisker 67) про посеред
ництво готської мови (гот. sakkus). Гончаров Мовозн. 1982/3, 62-63;
Фасvмер ІІІ 546; Hi.itti-Worth 13; Schuster-Sewc 1264-1265; Mikl. EW 287;
Lewy Fremdw. 87. - Пор. бесаги, са
куля.

сак2 <<Верхній жіночий одяг•>, [сачuк]
Корз, сачок; - р. сак <<плащ•>, бр. сак
<<Жіночий одяг•>, п. заст. sak <<Плащ•>; очевидно,

через

польське

посередницт

во запозичено з французької мови; фр.

sac

<<МіШОК>>

походить

СІС 2 741;

<<ТС.•>. -

Dauzat 644. -

від лат.

saccus
546;

Фасмер ІІІ

Див. ще сак 1 •

[сака] <<водовозна бочка•>; болг.
[сака] <<МіХ ДЛЯ ВОДИ>>, СХВ. СаКа <<ВОДО

ВОЗНа бочка•>; ських мов; тур.

запозичення з тюрк
крим.-тат. saka <<вода

нас, водовоз» походить від ар.
думка

про

молдавське

saka

<<ТС.•>;

посередництво

(Габинский

Вост.-сл.-молд. взаим. 11
138; Vrabie Romanoslavica 14, 170) не
достатньо переконлива. Макарушка
12; Нед. 11 847; Радлов lV 241.

[сакалаш] <<гра з вогнем у Велико

дню ніЧ•>;

-

неясне.

[сакара] (бот.) <<жито, Secale cereale L.•> Mak, [сак6ра] <<ТС.>> Нед; - запо
зичення зі східнороманських мов; молд.

секарз, рум. secara походить від лат.
secale <<ТС.•>, очевидно, запозиченого з
якоїсь давньої балканської мови. СДЕЛМ 374; DLRM 756; Walde-

Hofm. ll 504.
саква•, саквu, сакв{й, саківкu, са
ковкu - див. сак 1 •
саква 2 - див. саклак.
саквоЯж; р. саквоЯж, бр. сак
ваЯж, п. sakwojai, болг. саквоЯж; запозичення з

sac de voyage

французької мови; фр.
«дорожній мішок•> скла

дається з іменників

yage

sac

<<мішок•>

і

vo-

<<Подорож•>, похідного від voie <<до
рога•>, що зводиться до лат. via <<ТС.•>,

спорідненого з дінд.

vithi <<ряд, дорога•>,
ClC 2 741; Чернь1х
ll 136; Фасмер ІІІ 547; Kopaliriski 859;
Dauzat 755; Walde-Hofm. ll 778-779.
- Див. ще сак 1 •
гр. Єіаато <<іШОВ>>.

-

[сакйрка] (зоол.) «веретільниця, без

нога ящірка,

Anguis fragilis•>

Л;

не

-

ясне.

[сакла] <<великий мішоК>> Нед, [са
кельня] <<рептух, мішок для корму>>, [са
клинок] <<сумчата тваr)Инка•> тж; - бр.
[сакелка] <<сумка•>, п. [sakielnia] <<мішок
для корму•> (з укр.?);

очевидно, ре

-

зультат гіперистичної видазміни фоне

тичної форми саква, в якій в могло бу
ти сприйняте як польське І. Див.

ще сак 1 •
саклак (бот.) <<бруслина,

Evonymus
europaea L.; [жостір, Rhamnus cathartica L. Нед]•>, [саклаковаті] <<Жостерові,
Ramneae•>, [саклачина] <<Жостір•> тж,
[саква] <<ТС.•> Mak; бр. [шаклак]
<<жостір•>, п. [saktak, szak{ak] <<ТС.•>; очевидно, запозичення з тюркських мов;

пор. тур. крим.-тат. полов. каз. sakla
<<берегти, оберігати, рятуваТИ•>; тюрксь
ка назва могла бути зумовлена ліку
вальними

властивостями

ни.

- Янь1шкова
Bri.ickner 539.

кори

.3тимология

круши

1985, 45;

сакля <<житло кавказьких горців•>;

р. бр. сакля, п. sakla; грузинської мови; груз.

-

запозичення з
saxli <<будинок»

утворене за допомогою префікса (s)а
від дієслівної основи *xl- <<бути серед,
біля•>; споріднене з мегр. oxor-. - ССРЛЯ

13, 57; SJP VII114; Климов 171.
[сакма] <<вузька дорога, лісовозна
доRога; загін, колона•> Нед; - р. [сак

.ма] <<колія, доріжка, стежка; слід людей,
коней, звіріВ•>, [сок.мd] <<ТС.•>; - очевид
но,

запозичення

з

тюркських

мов;

каз.

сокпа

( <sokma) <<доріжка, стежка•>, чаг.
sokmak <<ТС.•> є nохідними від основи
sok- <<бити•> (пор. шлях від н. schlagen
<<бити•> ); менш переконливе зіставлен
ня (Погодин РФВ 50, 229; Osten-Sacken IF 33, 258; Даль IV 129) з сок <<По
шую>, сочИти <<Стежити, підстерігати>>. Макарушка 12; Фасмер lil 547; Шипа165

сакман

сакулЯти

ва 272; Mikl. ТЕІ li 150; Радлов lV
256-257; Юisanen Versuch 426.
сакман <<Невелика OTafa ЯГНЯТ З

матками>>, [сагмал, са.rмал

<<ТС.>>, сак

манник, (сакманити] <<ДОГЛЯДаТИ ЩОЙ

Н~ наfоджених ягнят>> Гриц~ [сакма~у
вати

«ТС.>>

тж;

-

р.

сакман,

сакмал,

похідним від

sacro

<<освячую, присвячую>>,

пов'язаного з sacer <<Святий, свячениЙ>>,
спорідненим з дісл. sattr <<ПримирениЙ>>,

хет.

saklais (saklis) <<закон, обряд>>. Richhardt 97; Kopalinski 859; WaldeHofm. 11 460-461.
[саксаган] <<капут, смерть>>; не

болг. сагмал <<ОТара діЙНИХ ОВеЦЬ>>;

ясне.

запозичення з тюркських мов; тур.

<<Haloxylon Bunge>>,
- р.
бр. саксаул, п. saksauf (з р.), ч. слц. saxaul; - запозичення з тюркських мов;

sag-

<<дійна>>, каз. сакмал є похідним від
спільнотюркської основи sag- <<доїти>>,
спорідненої з монг. saga <<ТС.>>; фонетич
на форма сакман зіставляється також

mal

з кирг. сакман( чьt) <<доглядач новона
роджених

ягнят>>,

спорідненим

з

каз.

са~<;пан <<довгий батіг чабана>>. Ма
карушка 12; Гриц 154; БСЗ 37, 605;
Шипова 272; Rasanen Versuch 393.

[сакмар] у виразі [на с. (на гурт)

саксаул (бот.)

саксщjльник <<зарості саксаулу>>;

чаг.

саксаул,

Дмитриев

сіно скосити, згребти і скласти в копи

<<ТС.>>;

су,

пора>>, успадкованим з фінно-угор

ського періоду. - Балецкий St. sl. 9, 338;
О 11 201; MNTESz ІІІ 648, 653-654.

[сакомпак] <<З усіма речаМИ>> Гор; sakum-pakum <<вибратися похапцем,
щодуху>>; результат видазміни запо
зиченого виразу нім. mit Sack und Pack
п.

<<З усіма пожитками>> (букв. <<з мішком
і пакунком>>).- Гор 80; SJP VIII 16. Див. ще пака, сак .
сакрамент <<церковне таїнство; при
частя>>, сакраментальний <<священний;
традиційниЙ>>, сакраментувати <<Прича
щати>>; - р. сакраментальньtй, бр. сак
рамант, сакраментальньt, п. ч. нл. вл.
sakrament <<Святе таїнство; священний
предмет>>, слц. sakramentum, болг. м.

сакрамент, схв. сакрамен( а) т <<ТС.>>,
слн. sakrament (виг., лайка); через
польську

мову

запозичено

з

латинсь

кої; лат. sacramentum <<Святе таїнство;
зобов'язання до військової служби>> є
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кирг.

сак

542; SJP

ХІ;

Rasanen Ver-

сакси <<Група давніх гермаНСЬКИХ ПЛе

меН>>;

О; лісовий робітник 0>>; слц. [sakman] <<Відрядна робоТа>>; - ЗаПОЗИЧеН
НЯ з угорської мови; уг. szakmany (szakma) <<наймана або поденна робота>> по
в'язується з szak <<Частина, відрізок ча

сексевил,

such 396.

брати роботу] <<Зобов'язуватись вико~
нати різні етапи тривалої роботи (напр.,

ці)>> Нед, [сакман] <<ТС. Нед; відрядно

каз.

саал <<ТС.>> виводяться від монг. 3ау <<вид
саксаулу, Haloxylon ammodendron>>. Фасмер-Трубачев Ill 547; Шипова 273;

-

р. бр. саксьt, п.

(одн.), ст.

saksy, Ч. Sas
saks, вл. saks, sas, нл. Sakso

- запозичення з німецької мови;
Sachse <<саксонець; (іст.) сакс>> зво
диться до двн. sahs <<Ніж, меч>>, спорід
неного з лат. saxum <<камінь>>. Фас
мер ІІІ 548; Мельхеев 73; Feist 267.
н.

саксофон, саксофон{ст; р. болг.
м. саксофон, бр. саксаф6н, п. вл. saksofon, ч. saxofon, слц. saxofon, схв. сак
софон, саксофон, слн. saksofon; за
позичення з французької мови; фр. saxophone утворено від прізвища бельгій

ського винахідника А. Сакса (А.
1814-1894) і основи phone, як у

Sax,
gra-

<<грамофон>>, telephone <<теле
фон>>, що зводиться до гр. <j)WV~ <<звук,

mophone

голос>>. - ClC 2 741; Коваль 199-200;
Иванов РР 1983/2, 140; Kopalinski 859;
Вуjаклиjа

850; Dauzat 653; Gamillscheg

-Див. ще фон 2 •
[сакуля] <<ВИД рибальського сака>>; болг. [сакуля] <<великий мішаю>; - за

797.

позичення з

новогрецької мови;

нгр.

ааххоіJЛа <<МіШОК>> ПОХОДИТЬ від лат.
saccula <<ТС.>>, зменш. від saccus <<мі

ШОК>>. - РЧДБЕ 642. -Див. ще сак 1 •
[сакулЯти] <<Погано робити, халту
риТИ>> Нед;

-

неясне; можливо, пов'я

зане з ч. sakulajda (злегка лайливий ви
раз, <<Чорт візьми>>), sakulajdo <<ТС.>>.

саландар

сакуолка

[сакуолка] <<вишивка з вирізуван
ням>> Л;

-

неясне.

[сал] <<Простір води, льоду, охопле
ний рибальськими сітями>>; - р. [сал]
<<Місце, де пливуть із сіткою>>;

-

запози

чення з молдавської чи турецької мови;

СІС 2

549;

741; Чернь1х ІІ 136; Фасмер ІІІ
246; Frisk ІІ 673.

Преобр. ІІ

саламата <<рідка страва із заваре

ного борошна>>, [саламать] <<вінегреТ>>
Мо, саламаха <<саламата, їжа з товчено
го часнику, хліба і квасолі>>, соломаха

молд. сал (рум.

<<саламата>>, [саламашка] «rустий оса

ходить від тур.

док, залишок, гуща>> Ва;

sal) <<великий пліт>> по
sal <<ПЛіТ>>. - СДЕЛМ
370; DLRM 733. - Див. ще сала.
[сала] <<невеликий пліт із снопів для

переправи речей через річку; прив' язу

вався до коня>>; -

р. [сала, саль't] «rc.;

пліт з очерету>>, болг. сал <<Пліт; пором>>,
м. сал <<ПЛіТ>>; запозичення з турець
кої мови; тур. sal <<ПЛіТ>> споріднене з
аз. каз. кирг. тат. чаг. сал, башк. hал,
чув. сула <<ТС.>>, пов'язаними з тюрк.
сал <<КЛасти, укладати>>. Фасмер ІІІ

551; Шипова 273; Mikl. TEl ІІ 150;
Rasanen Versuch 397; Егоров 194. Пор. сал.

[саладрон] (іхт.) <<верховодка, Al-

burnus alburnus L.>>

Чаб;

-

неясне.

[салак] (ент.) <<хрущ, Melolontha vulgaris Fabr.>> ВеНЗн, lсаляник] <<ТС.>>, [са
лЄник] <<ТС. ВеНЗн; личинка хруща>>,
[саленик] <<личинка хруща>> Куз, [са
лій] <<ТС.>>; очевидно, похідні утво
рення від сало за зовнішньою подіб
ністю борозняків до кусочків сала. -

-

р. салама

та <<бовтанка, рідка каша>>, [саломата,
соломат, соломата, соломать] <<ТС.>>,
[саламать] <<Вівсяна крупа, піджарена
на салі>>, бр. [саламаха], п. saJ:amacha
<<Саламаха>>;

-

неясне; пов'язувалося з

сало (Преобр. ІІ
болевский РФВ

247) або з солод (Со
66, 348-349; Преобр.

ІІ 24 7); зіставлялося також із гр. ааЛуа
ІJатоv <<ЇЖа з ріПИ>> ( Фасмер гез ІІІ
170-171) і з пн.-тюрк. solomat (Mikl.
TEl, Nachtr. ІІ 184), телеут. salamat <<ка
ша>>;

пор.

також

каз.

салма

<<суп

лушками>>. мер ІІІ 549.

Москаленко УІЛ

приправа

м'яса;

47;

з

га

Фас

[саламур] <<солона юшка, приправа
до рибИ>> Мо, [саламура] <<Солона юшка,
до

розведений

кізяк

для удобреннЯ>> Мо, [саламурити] <<По
ливати (рибу) саламуром>> Дз; - болг.
саламура <<розсіЛ>>, м. саламура, схв.
саламура, слн. salamurja «ТС.>>; - запо
зичення з новогрецької мови в україн

Див. ще сало 1 •

ську через східнороманські (молд. са

салака <<різновид оселедця>>; __._ бр.
салака, п. saJ:aka; - запозичення з ро
сійської мови; р. салака, салакушка

ламурз <<розсіЛ>>, сарамурз, рум.

<<Плітка,

Clupea spratus>>, [салага] <<ялець,
Cyprinus rutilus; верховодка, Alburnus
lucidus>> походить від фін. salakka <<вер
ховодка», ест. salakas, вепс. salag; іт. salacca <<салака>> виводиться від sale <<СіЛЬ>>
(Mestica 1501).- Акуленко 142; Фас
мер ІІІ 549; Leder 77; Kalima 212-213.
саламандра (зоол.) <<Salamandra Laur.>>; - р. бр. саламандра, п. salamandra, ч. salamandr, слц. вл. salamander,
болг. саламандра, саламанд'Ьр, м. са
ламандра, саламандер, схв. саламст
дер, слн. salamander; - запозичення із
західноєвропейських мов; фр. salamandre, іт. salamandra походять від гр. аа
Лщнхvбра невідомого походження. -

mura, saramura

sala-

<<ТС.>> ); нгр. ааЛаІJОUра

походить від іт. salamoia <<ТС.>>, яке ви
водиться від лат. sal <<СіЛЬ>> і muria <<роз

сіЛ>>, очевидно, спорідненого з гр. ІJ\}pw
<<Течу, випускаю; плачу>>, ЛИТ.

murti <<рОЗ
murit <<брудНИТИ>>, ПСЛ. ffiUrava <<мурава>>. - DLRМ 735-736; Mestica 1501; Walde-Hofm. ІІ 130. -

МОКаТИ>>, ЛТС.

Див. ще мурава•, сіль.

[саландар] <<Поминки; панахида>> Нед;

болг. сарандар <<молитва за померло
го на 40-й день; щоденна молитва за по
мерлого до 40 днів>>, м. сарандар <<МО
литва за померлого до 40 днів>>; за
позичення з новогрецької мови; нгр.
aapavтapt <<Сороковий денЬ>> виникло з

-

гр. тс;ааарахоvта

(>

нгр. аараvта) <<Со

роК>>, утвореного з основ тtааарц; <<Чо-
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салат

Саливон

тири>>, спорідненого з дінд.

caturab, псл.
cetyre, укр. чотири, і -хоvта ( < *xwvтa < *(d)Romt-), пов'язаного з бtха
<<десять>>, спорідненим з псл. des~tь,
укр. десять. Понамарів Мовозн.

1973 І 5, 65; Фасмер гез з 172; Frisk
192. - Див. ще

ІІ 883-884; Pokorny
десять, чотИри.

салат (бот.) <<латук,

Lactuca L.;

хо

лодна страва із зелені>>, салата <<ТС.>>,

салатник <<миска для салату; [(бот.)
пшінка весняна, Ficaria verna Huds.]>>,
салатниця <<миска для салату>>, [ша
лата] (бот.) <<Салат, латуК>>, салат
НИЙ <<СВіТ ЛО-ЗеЛеНИЙ>>, салатовиЙ <<ТС.>>;
Салат, бр. салата, салат, П. saч. salat, нл. salat, болг. салата,
схв. салата, слн. solata; через

- р.
J:ata,

польське

посередництво

запозичено

з

італійської мови; іт. salata <<Соління>>,
insalata <<салат>> пов'язані з sale <<Сіль>>,
що зводиться до лат. sal <<ТС.>>. Мос
каленко УІЛ 60; Дзендзелівський У МШ

1958/2, 67; Акуленко 141; HiШI
Worth 18; Чернь1х ІІ 136; Фасмер ІІІ
549; SJ:. wyr. obcych 664; Mestica 799.
- Див. ще сіль.

[салба] <<Частина жіночого одягу>>
Нед; - запозичення з румунської мо
ви; рум. sa\ba <<НаМИСТО>> ВИВОДИТЬСЯ
від лат. subalba <<білувата>>, утворено
го з прийменника sub <<Під>> і прикмет
ника albus <<білиЙ>>. - Vrabie Romanoslavica 14, 170; СДЕЛМ 370; DLRМ
733. - Див. ще альбом, лебідь,
суб-.

[салган] <<бойня із салотопнею; різ
ник; салотоП>>, [салоган, салогон] <<ТС.>>,
[савган] <<салотопня Бі; отара, гурт
овець Мо>>; - п. [saJ:han] <<баранячий
ЖИр>> (з укр.), боЛГ. салхана <<бОЙНЯ>>;

- запозичення з турецької мови; тур.
salhane <<бойня>> походить від перс. salabane (sallahhane) <<бойня, шкуродер
НЯ>>, утвореНОГО З ОСНОВ sal\abi <<ЗабіЙ
худобИ>>, що зводиться до ар. salaba
<<Здирати шкуру>>, пов'язаного з salb
<<Знята шкіра>>, і bane <<Приміщення>>.
- Радлов IV 1, 366; РЧДБЕ 644.
саленик,
ник

-

див.

салЄник,

салfй,

саля

салак.

салеп (фарм.) <<ВИсушені кореневі
бульби рослин родини зозулинцевиХ>>,

[салєп]

<<крохмалоподібний

слиз

із

[салаш] <<намет, накриття>>, [сала
шИна] <<ТС.>>, [салаш] <<гурт овець; міс

бульб зозулинця (Orchis morio)>> Нед;
- р. СХВ. салеn (бот.) «Зозулинець,

це, де розташовані кошари>> Доп. УжДУ

Orchis L. і
слц. salep,

4, [салашuтися] <<Поселятися>>, [сала

шувати] <<жити в наметі>>, ст. салаш'Ь
(1480); - р. [салаш] <<намет>>, п. saJ:asz
<<ТИмчасова повітка, літній будиночок у
полі чи лісі, польова кошара», szaJ:as,
ст. szaJ:asz <<ТС.>>, ч. слц. salas, болг.

[салаш] <<дощата колиба>> (з тур.); -

запозичено з угорської мови, можливо,

через румунське посередництво (рум.

sa\a~

szallas

<<ЖИТЛО,

ЖИТЛО

ПастухіВ>>);

уг.

<<Нічліг; ЖИТло; бівуаК>> ПОХОДИТЬ

через нім.

мука з його бульб>>, п. ч.
болг. салеп, м. салеп; -

Salep (пор. також тур. saleb) зводиться до ар. sablab <<ТС.>>. Фасмер ІІІ 549; Skok ІІІ 194-195;
Mikl. ТЕ! ІІ 151; Matzenauer LF 19,
243.

Саливон (чоловіче ім'я), ст. Си
лоан'Ь ( 1427), Силуан'Ь (1448), Сели
вон'Ь (1498), Селіван'Ь, Сілуан'Ь <<л1>с
ник, дикий, лt,сньІЙ,

боровь1й; сfлва,

лат. л1>с'Ь»

р. Селиван, Се

(1627); -

від тур. sala~ <<намет>>, звідки й м.
салаш <<хутір, ферма>>, схв. са.лаш, слн.
salas <<ТС.>>. - Макарушка 12; Дзендзе
левский ОЛА 1965, 124; Vrabie Roma-

лифан, Селивон, ст. Силуан, Силу
Ян, бр. Селіван, Селіфан, Селівон, п.
Sylwan, слц. Silvan, схв. Силван, слн.
Silvan; - запозичення з латинської

noslavica 14,v 170; SJ:. wyr. obcych 726;
Machek ESJC 536. - Пор. шалаш.
[салашник] (бот.) <<зав'язник, Potentilla tormentilla Schr.>> Mak; - не

мови; лат. Silvanus (ім'я бога лісів, по
лів, стад) походить від silva <<ЛіС>>, оче

ясне.
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видно, спорідненого з гр. ~uЛov <<де

рево, (мн.) ДрОВа>>, ЛИТ.
укр. шула <<ТС.>>.

-

sulas <<СТОВП>>,
84; Бе-

Вл. імена

саліцИловий

салоп

ринда 232; Петровский 198, 200; Спр.
личн. имен 457; Skok ІІІ 235; Walde-Hofm. ІІ 537. -Див. ще шула.

ло 1 (Фасмер ІІІ

ліциловий натр, лікарська речовина•>;
- р. салицuловьtй, бр. салі4ьtлавьt,
п. вл. salicylowy, ч. слц. salicilovy, болг.
м. салицuлов, схв. салu4йлнй, слн.
salicilen; - запозичення, що зводить

очевидно,

ся до нлат. (acidum) salicylicum <<салі
цилова (кислота)•>, утвореного з ос

ропейських мов; нім.

саліцИловий (хім.), салі4Илка <<Са

став.

-

550) позбавлене під

Див. ще сай.

салогуб (знев. заст.) <<міщанин, тор
говець; [товстощокий чоловік Нед]•>; складне

утворення

з

основ

іменників сало 1 і губа 1 (див.).
салсіл (фарм., дезінфікуючий пре
парат); - р. бр. болг. салол, п. ч. sa-

lol

«ТС.•>;

<<ТС.•>

-

запозичення із західноєв

є результатом

Salol,

фр.

скорочення

salol
вира

<<верба•>, спорідненого з

зів нім. Sal(icyi-Saure Phen)ol «фенол

сірл. sail, двн. sal(a)ha, дангл. sealh
<<ТС.•>, і гр. UAfl <<речовина; деревина•>;

саліцилової кислоти•>, фр. sal(icylate
de phen)ol <<Саліцилат фенолу». - Чер
ньІх ІІ 136. -Див. ще саліцИловий,

нов лат.

salix

латинська

назва

зумовлена

тим,

що

відповідна речовина міститься в корі

- СІС 2 741; S1. wyr. obcych
663; Walde-Hofm. ІІ 469. -Див. ще
Саливон. Пор. шула.
[салмаш] <<Помічник чабана•>; - р.
[сал.маш] <<Старший чабан•>; - запо
верби.

зичення нез'ясованого походження.

сало 1 , [салниця] <<внутрішній сви
нячий жир•> Куриленко, [салоха] <<Товс
та, пузата жінка•> Нед, сальник (анат.,
тех.), сальнИк <<СТрава з гречаноЇ ка
ші з печінкою і жиром•> СУМ, Нед,

[сальнu4я] <<жирова залоза•> Нед,
саль4е, [салЯлка] <<бодня для сала•>
Нед, [салянка] <<Посудина, в якій за
товкують сало•> Си, [салuстий] Нед,
сальний, сальниковий, салити; р.
боЛГ. М. СаЛО, бр. Сала, Др. сало, П.
в.h. нл. sad1o, ч. sadlo, слц. sadlo, по
лаб. sodlti, схв. сало, слн. salo; - псл.
sadlo, пов'язане з saditi <<садити, сіда

ти•> (<<Те, що сідає на м' ясо•>); пов' язу
ється також (Мартьшов Язь1к 43) з
пкельт. *saldi- (ірл. saill <<солонина•>,
saillim <<СОЛЮ•>). - Фасмер ІІІ 550;
Брандт РФВ

24, J45; Bruckner 4]8479; Machek ESJC 535; Schuster-Sewc
1263; Младенов 567; Skok ІІІ 195;
Mikl. EW 287. -Див. ще садИти.
СаЛО 2 <<ТОНКИЙ шар КрИГИ або не

фенол.

[салом' Як] <<нашатИ[J•>, [сал.мом' як
Пі, саль.мЯк Нед] <<ТС.•>, [саль.мяковий]

Нед; запозичення з польської мо
ви; п. salmiak, як і ч. слц. вл. salmiak,
схв. сал.миjак, слн. salmiak, походить
від нім. Salmiak <<нашатир•>, яке зво
диться до пізньолат. salmiax <<ТС.•>

(1530), утвореного на основі виразу
sal ammoniacum <<амоніакова сіль•>. Шелудько 46; S1. wyr. obcych 663; Кlu
ge-Mitzka 19. - Див. ще амоній,
салат, сіль.
салон; - р. бр. болг. м. салон, п.
вл. salon, ч. слц. слн. salon, схв. са
лон; заnозичення з французької мо
ви; фр. salon походить від іт. salone,
збільшеної форми до sala <<ЗаЛ», яке

виводиться від фр. salle «ТС.•>. -

ClC 2
741; Чернь1х ІІ 136-137; Фасмер ІІІ
550; S1. wyr. obcych 664; Dauzat 647;
Gamillscheg 790. - Див. ще зал.
салоп (заст.) «верхній жіночий
одяГ•>, салопниця (заст.) <<жебрачка;
жінка міщанських поглядів•>;

-

р. бр.

салоп, п. salopa, ч. заст. salup; - за
позичення з німецької мови; нім. Saloppe <<ранковий жіночий одяг•> пов'я
зане з salopp <<нечистий, неохайний в
одязі і поведінці•>, яке походить від фр.

очевидно, результат видазмі

salope (вульг.) <<нечепура•>, утвореного,
очевидно, з фр. sale <<брудниЙ•> шля
хом контамінації з англ. sloppy <<ТС.•>;

ни форми сай <<ТС.•> і зближення '(і з

виведення р. салоп безпосередньо від

сало 1 ; безпосереднє пов'язання з са-

фр.

ВеЛИКі крижинки на воді nеред льодо

ставом, шуга, шерешень•>;
<<ТС.»;

-

-

р. сало

salope (Фасмер IIl 550) викликає
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салПика

салфетка

сумнів з погляду семантики. Sl.
wyr. obcych 664; Кluge-Mitzka 621622; Dauzat 647. - Див. ще саль
ний.
салфетка «серветка>>; - болг. сал
фетка, М. Салфета, СХВ. салвёт, СаЛ
вета <<ТС.>>,; заПОЗИЧеННЯ З росіЙ
СЬКОЇ мови; р. салфетка походить

від нім.

яке зводиться до іт.
salvietta <<рушниК>>. - Чернь1х 11 137;
Фасмер ІІІ 551; Преобр. 11 247; Горя
ев Доп. І 41; РЧДБЕ 644; Matzenauer
302. -Пор. серветка.

Salvette,

сальвінія (бот.)

<<Salvinia Mich.>>,
- р. сальвuния, бр. саль
вfнія, п. salwinia; - утворено від пріз
вища флорентійського ботаніка XVIIXVIII ст. А.М. Сальвіні (Salvini). Sl. wyr. obcych 664.
сальвfнієві;

саЛЬДО <<ЗаЛИШОК ПО рахунку>>, СаЛЬ

дувати, сальдовий; р. сальдо, бр.
сальда, П. Ч. СЛЦ. ВЛ. sa\do, бОЛГ. М.
салдо, схв. салдо, слн. saldo; - запо
зичення з італійської мови; іт. saldo

<<розрахунок; сальдо;

(прикм.) ціліс

ний, твердиЙ>> походить від лат. solidus <<цілісний, непорушний, твердий,

масивниЙ>>.

СІС
742; Акуленко
141; Kopaliriski 860. - Див. ще со

лідний.

[салька] <<в усик, остюк (на колос
ку)>> ВеУг, [сальковатий] <<З довгими
вусиками,

остюкамИ>>

тж;

-

запози

чення з угорської мови; уг. szalka
<<скалка; риб'яча кістка, остюк>> є по
хідним ВіД sza\ <<НИТКа, ВОЛОКНО>>, ЯКе
загальноприйнятої етимології не має.
- Лизанец 623; MNTESz ІІІ 655,

660.
саЛЬНИЙ <<НеПрИСТОЙНИЙ>>, саль
ність; - запозичення з російської мо
ви; р. сальньtй, очевидно, походить від
фр. sale <<брудниЙ>>, що зводиться до

свн.

<<мутниЙ>> (двн.

sal

salo

<<Темного

кольору>>), спорідненого з дірл.

salach

<<брудниЙ>>, лат. salїva <<слина>>; на ро
сійському грунті запозичення зблизи

.Трубачев ІІІ 551; Булаховський Нари
си 176; Jakobson IJSLP 1/2, 1959,
268; Преобр. 11 247.
[сальсин] <<верба ламка, Salix fragilis L.>> Нед, Пі; - неясне; можливо,
пов'язане з науковою назвою лат. salix <<верба>>.

сальтисон, саЛЬ4ЄСОН, [саЛ4ИСОН

ЛексПол, сал4ос6н, сальцис6н, сель

сис6н, сельтес6н, сольтис6н тж]; -

запозичення з польської мови; п. salceпоходить від іт. salsiccione <<вид ков
баси>>, пов'язаного з salsiccia <<Сосис
ка>>, яке зводиться до нар.-лат. *salsicia <<ковбаса>>, похідного від лат. sal-

son

sus <<солоний>>, sal <<сіль>>. - SJP VIII
18; Sl. wyr. obcych 663; Bri.ickner 479480; Dauzat 652; Mestica 1506. Див. ще сіль. - Пор. сосйска.
сальто «Перевертання через ГОЛО
ву в повітрі>>; р. сальто, бр. саль
та, n. ч. слц. вл. salto, болг. м. салто,
СХВ. салто <<СТрибОК>>, СЛН. sa\to; запозичення з італійської мови; іт.
salto «стрибоК>> походить від лат. saltus <<ТС.>>, пов'язаного з salto <<стри
баю>>, salio <<ТС.>>, спорідненими з гр.
СХААОІJШ <<ТС.>>, дірл. sa\d <<ТОПТаННЯ>>,

salt <<Стрибок>>. - СІС 2 742; Kopaliriski 861; Walde-Hofm. 11 468.
салЮт, салютувати; - р. бр. болг.
салЮт, п. ч. вл. слц. salut, м. салут,
схв. салgт, слн. salut; запозичен
ня з французької мови; фр. salut <<При
віТ» походить від лат. salus (salutis)

ірл.

<<Здоров'я, добробут; привіТ>>, пов'яза
ного з salvus <<здоровий, цілий, врято
ваниЙ>>, спорідненим з дінд. sarvab <<не
пошкоджений, цілий, весь, кожниЙ>>, ав.
haurva- <<непошкоджений, цілиЙ>>, гр.

оЛщ, оuЛщ <<ТС.>>.

СІС 2

742; Чер
551; Sl. wyr.
obcych 664; Dauzat 648; Gamillscheg
791; Walde-Hofm. 11 472.- Пор.
ньІх

11 137;

-

Фасмер ІІІ

залп, солідний, соло.

[салЯнка] <<(орн.) синиця,

Parus;

лося з сало; безпосереднє виведення

(ент.) огнівка жирова, Pyralis pinguinalis Нед>>; - похідне утворення від са

сумнів.

ло; назви зумовлені тим, що гусінь
цієї огнівки заводиться в салі, а си-

від сало
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-

(Фасмер ІІІ 551) викликає
ЧерньІх 11 137; Фасмер-

самаритЯнин

салятИрка

ниця охоче пощає сало.

-

Див.

ще

сало 1 •

[салятИ:рка] <<біла череп'яна мис

<<брати до уваги, враховувати>>), запо
зиченим з давніх тюркських мов чу
васького

типу;

пор.

чув.

сум

<<Число,

ка•> Мо; запозичення з польської
мови; п. salaterka «Салатниця•> виво
диться від фр. saladier <<ТС.•>, похідно

рахуноК>>, споріднене з уйr. кирг. каз.
туркм. тат. сан <<Число, кількість•>, узб.
сон, аз. caj <<ТС.>>. СДЕЛМ 371;

Див. ще са

DLRМ 755; Балецкий St. sl. 9, 338;
MNTESz ІІІ 667; Егоров 195; Rasanen
Versuch 400.

го від salade <<Салат•> (пор. [табатИр
ка], табакерка від фр. tabatiere). -

S-t. wyr. obcych 663. лат.

сам, самИй, сама, [самсія], са
ме (є), само, самИ, сам{, [саміський]
<<самісінький», самітнИй, сам{тниць

кий, [самовИтий] <<одинокий, пооди

саман <<Необпалена цегла, ГЛИНа З
соломою як будівельний матеріаЛ>>, са
мсінка <<Хата з саману•>, самсінник <<ВИ
готовлювач саману•>, самсіновий, са

манний;

р.

-

самсін

<<ТС.;

(січка]>>,

нокиЙ•> Нед, самотИнний, сам6тний,

бр. саман;

сам6тницький, [самотнИчий Нед, са
мотушний, самотЮчий тж], сам6т

чаг. крим.-тат. тур. sasaman <<Солома>>, спорідне
них з монг. saban, калм. sawn <<ТС.>>. СІС 2 742; Фасмер ІІІ 552; Шипова
274-275; Дмитриев 542; Rasanen Versuch 399.

ницький,

сам{тник,

самітництво,

[ссімость] <<одинокісТЬ>> Бі, самотсі,
самотИнсі, [самотИнець] Нед, сам6т
ник, [самотнЯ] <<Самота>> Нед, [само
туха] <<пустельник, самітнИК>> Нед,
самот{ти,

самотою,

несамовИтий,

осамітнений, осам6тнений, [осамі
ти Ж, осамітніти Ж]; р. бр.
болг. м. сам, др. сам'Ь, п. вл. нл.

ч. слц. слн.
СХВ.

сам,

sam,

СТСЛ.

полаб.

САМ'Ь;

-

sam,
som (samo),
ПСЛ.

sam"Ь

( < *somos < *sбmos); - споріднене
з дірл. som <<СаМ>>, можливо, також з
гр. clc:;; <<ОДИН>> ( < *sems), лат. semel
<<один раЗ>>; етимологічно тотожне
З самий <<ПОДібниЙ, ТОЧНИЙ>>; рОЗВИТОК
значення міг відбутися вже в індоєв
ропейській прамові за такою схемою:
<<ПодібниЙ•> <<такий самиЙ>> <<не
інакшиЙ•> - <<не іншиЙ•> - <<саме цеЙ>>
- <<Тільки цеЙ>> - <<один, сам•>. - Чер
ньІх ІІ 137; Фасмер ІІІ ,'?51-552; Brilck-

IJer 480; Machek ESJC 537; SchusterSewc 1266; Skok ІІІ 197 -198; Frisk 11
390; Pokorny 902-905. - Див. ще
самий. - Пор. самолИ:тий.

[сама] (у виразі брати у саму <<бра
ти до уваги, обмірковуваТИ>>) Нед; запозичення з румунської мови; рум.
seama <<увага; звіт; вид; сорт; кіль

кіСТЬ>>, sama <<ТС.>> (а lua ІП seama ДО
СЛіВНО <<брати в увагу•>) пов'язується
з уг. szam <<Число•> (szamba venni

ких

man,

мов;

-

запозичення з тюрксь

пор.

туркм.

[саманати] <<бути схожим•> Нед,
[самсірати] <<бути схожим, подібним,
скидатися (на кого, що}.>. [caмdJmo]
«Певно, правдоподібно, очевидно», [по
самсінити] <<Переплутати, прийняти
одне за інше>> Куз; запозичення з
румунської мови; рум. semana <<бути

СХОЖИМ>>, [samara] <<ТС.>> ЗВОДИТЬСЯ ДО
нар.-лат. *similare <<ТС.•>, похідного від
лат. similis <<nодібниЙ•>. Scheludko

142; Vrabie Romanoslavica 14, 170171; Vincenz 14; СДЕЛМ 375; DLRM
759. -Див. ще асимілЯція, сам.
самарати, самсірно - див. сама
нати.
самаритЯнин <<милосердна, жаліс
лива людина>>, самарЯнин <<ТС.>>; р.
самаритЯнин, п. samarytanin «ТС.>>,
ч. слц. samaritan <<тс.; санітар•>, вл.
samaritanski <<милосердниЙ•>, болг. са
марЯнин <<милосер!:Lна людина; член
товариства медичноІ допомоги•>, м.

са

марjанин, схв. самаритсінац, сама

рИnанин <<ТС.•>, слн. samarijan (samaritan) <<милосердна людина•>; - пов'яза
не з самаритЯнин <<житель Самарії

(колишні місто і область у Палести

ні)•>, стсл. САМАрmннн'Ь <<ТС.>>; нове зна
чення виникло під вnливом євангель-
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самарій

самий

ської притчі про одного з жителів Са
марії, який проявив милосердя до по
терпілої незнайомої йому людини. Фасмер
ІІІ
553; Kopaliriski 862;
РЧДБЕ 644.

самарій (хімічний елемент,

Sm); -

ва РР 1974/4, 157-159;

Kopaliriski

862.

самбук (бот.) <<бузина,

Sambucus

р. самбук «ТС.>>, п. ст. sambuk
<<ВИд коштовної пахучої деревини>>; -

L.>>; -

адаптована новолатинська наукова наз

р. самарий, бр. самарьtй, п. samar,
Ч. samaгium, СЛЦ. samaгium, СЛН. sama-

ва, яка зводиться до лат. sambilcus <<бу
зина>> неясного походження. Фас

rij; -

мер ІІІ

адоптована новолатинська нау

в

1879

р. французьким хіміком Л. де

Буабодраном від назви мінералу самар
скіту,

яка

походить від прізвища ро

сійського гірничого інженера В.М. Са

марського (Самарский), який відкрив
цей мінерал.

Волков

-

75; Фигур9в
Ivanova-Sa-

ский 112; Kopaliriski 862;
liпgova-Manfkova 776.

[самар'я] (бот.) <<валеріана лікар

ська, Valeгiana
неясне;

officinalis L.>> Mak; -

можливо,

результат видазмі

ни форми [валер' ян] подібно до [ове
р'ян, маrіян] «ТС.>>; ПОр. ТаКОЖ р.
[самарія (бот.) <<корінь сарсапарелю>>.
-Пор. самие.

самба <<бразильський за походжен
ням швидкий парний танець; музика
в ритмі цього танцю>>; р. бр. болг.
М. самба, П. Ч. СЛЦ. ВЛ. samba, СХВ.
самба, слн. samba; запозичення з
португальської мови; порт. samba <<ТС.>>
з

африканських

мов.

-

СІС 2 742; Кlein 1378.
[самбіf] (бот.) заст. <<вид дерева>>,
[самбірка <<верба пурпурова, Salix purpurea L.>> Г, О, [самбір6вий]; - не
ясне; можливо, складне утворення із

займенника сам і основи дієслова бра
ти; назва могла бути зумовлена влас
тивістю лози прийматися з посадже
них без коріння гілок.
самбо <<ВИД СПОрТИВНОЇ боротьбИ>>,
самбіст; - бр. самба, п. вл. sambo; запозичення з російської мови; р.
самбо є абревіатурою, утвореною шля
хом скорочення слова самооборона і
початкових літер слів без оружия. Коваль 177-178; СРЯ IV 18; Новико-
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<<істота

чоловічої статі>>

СУМ, Нед, самИця, самка; р. бр.
самец, п. samiec, ч. слц. samec, вл.
sanc, нл. samjak, полаб. samac <<ТС.>>,
болг. самец <<ТС.; ХОЛОСТЯК; бурлака>>,
СХВ. самац <<СаМеЦЬ>>, СЛН. samec <<ТС.>>;
-очевидно, псл. *sаmьсь <<самець; оди
нока, самітна істота>>, похідне від samь

<<СаМ>>;

значення

«тварина

чоловічої

статі>> могло розвинутись у зв'язку з
тим, що самці деяких тварин живуть
окремо, а піклування про виводок по

лишають самиці.

- VЧернь1х Il 137!38; Machek ESJC 537; SchusterSewc 1268; Olesch 1041. - Див. ще

сам.

[самарЯтиj <<Хмаритися, тумани
ТИСЯ>> (про погоду) Нед; - неясне.

походить

553; Walde-Hofm. Il 473.

самець•

кова назва; нлат. samaгium утворено

[самець 2 ] (бот.) <<айстра степова,
пов'язане з сам;

Aster amellus L.>>; назва

зумовлена

тим,

що

ця

рослина

цвіте пізно восени, коли інших квітів

уже немає: пор. [осінь, осінчак, осін

нє

зілля,

мороз,

зімник]

<<ТС.>>.

-

Див. ще сам.

(самець 3 ]
КіНь,

(бот.)

<<КОНОПЛЯ-ПЛОС

Cannabis sativa mascula>>

очевидно,

утворено

ВеЛ;

від самиця

-

<<КО

нопля-матірка>> за аналогією до інших

парних назв істот чоловічої і жіночої
статі. - Див. ще самиця.

самИЙ <<ПОдібниЙ, ТОЧНИЙ>> (у ВИ
разах

мий,

типу

до

такий

самого

самий;

низу,

від

той

са

самого

ранку), сама, саме СУМ, Пі <<(займ.)
подібне; точне; (присл.) якраз, точно
(в т. ч. у виразі а саме)>>, самеє, са
мо (присл. у виразі так само); - р.
самьtй, самая, самое, само, бр. ccisam, ч. sam,

Mbl, др. самьtи, сам"Ь, п.

заст.

samy, слц. sam, вл. sam (pfi samom <<мало не, ледве не>>), samsny,
нл. sam, samsny, болг. самuя, м. сам,

самозелень

самир

СХВ. сіім, СЛН

. sam, СТСЛ. САМ'l:.; - ПСЛ.
( < *somos < *sбmos) <<подіб
ний, точниЙ•>; споріднене з дінд. samab <<рівний, однаковиЙ•>, ав. hama- <<рів
ний, той самиЙ•>, hama- <<ТС.•>, гот. sama
<<ТОЙ самиЙ•>, двн. samo, дангл. same

samь(jь)

<<ТС.•>, гр. ОІJО<;; <<СПільний, подібний, рів
ниЙ•>, лат. similis <<ПОдібниЙ•>, тох. А so-

ma-, В somo-; і є. *sбm- / sem-. - Фас
мер ІІІ 551-552; Преобр. IJ 248-249;
Brilckner 480; Machek ESJC 537; Frisk
ІІ 390; Pokorny 902-905. Пор.
сам.

[самир] (бот.) <<Гадючник шестипе
люстковий, Filipeпdula

hexapetala Gilib.•>

[саміра] (вид рослини) Нед, [са

Mak,

мора] <<Підмаренник, медівник,
неясне,

verum L.•> Mak; -

Galium

можливо,

пов'язане з [самар'я] <<Валеріана•>.
[самиця] (бот.) <<конопля-матірка,

реного з основ sёm <<ім'я•> і ёl «БОГ>>. Беринда 230; Петровский 194; Спр.
личн. имен 453; Илчев 439; Кlein 1379.
- Пор. ГаврИ:ло.

[самка] <<ВИд дитячої хвороби•>;

-

неясне; можливо, пов'язане з сама як
табуїстичною назвою хвороби.

lсамо] (спол.) <<але, все ж, хоча•>;

болг. М. ссімо, СХВ. само, СЛН.

samo

-

«ТС.>>;

результат закріплення займенника
сам6 «одне, лише це, тільки це•> у ролі
тільки, вживаного як nротиставний спо

-

лучник (напр., хотів, тільки не зміг хотів, само не зміг). -Див. ще сам.
[самодери] <<рибальське знаряддя для
вилову соміВ•>;

-

очевидно, результат

видазміни незафіксованої форми *само
дери, утвореної з основ слів сом і дер
ти <<витягати•> зі зближенням першого
компонента із займенником сам. -

не утворення від сам; назва зумовлена,

Див. ще дерти, сом 1 •
самодійці (загальна етнічна назва

очевидно, тим, що матірка залишається

ненців,

евенків,

рости

конопель

пів);

бр. самадьtйцьr;

Див. ще

ня з російської мови; р. самодuйцьr <<ТС.•>
запропоновано в 1938 р. мовознавцем
Г.М. Прокоф'євим замість давнішого са
моедьt; обидві назви зводяться до най

СаппаЬіs

sativa femina•> Mak; -

сама,

nісля

того

як

виберуть дозрілу плоскінь.

з

-

похід

сам.

[самівле] (бот.) <<сухоребрик стис
нутий,

Sisymbrium

Mak; -

похідне від сам; назва зумов

strictissimum L.•>

лена, очевидно, тим, що сухоребрик не

паїдається

худобою

і

залишається

на

пасовиськах у вигляді поодиноких сте

бел.

-

Див. ще сам.

[самій] (іхт.) <<СОМ, Selurus glaпis
Л, [самотей] <<молодий сом•> Мо;

L.•>
-

похідні утворення на основі контаміна

ції слів сом 1 і сам( uй) (див.).
Самійло (чоловіче ім'я), Самко, [Са
муі'л (Ме)], Сам!}сь, [Самель ВеЛ, Са
м!}ль О, Сомко Нед], ст. Самоил'Ь (1438),
Самуuль <<Положеньrй от Бога або имя

єго от Бога•>

(1627); -

р . .Самуuл, розм.

Сам6йла, ст. розм. Сам6йло, бр. Саму
{л, розм. Сам6йла, др. Самуил'Ь, Само
ил'Ь, п. ч. слц. Samuel, болг. Самуuл,

м. Самуил, схв. Самуил(о), слн.

-

нганасанів

-

і

сельку

запозичен

менування одного з nлемен енців

мату. ІІІ 363. -

-

со

БСЗ 37, 66); Яз. нар. СССР
Пор. самоїди.

самодур <<спеціальна снасть для лов

лі морської риби; [вудка з 7-10 гачка
ми Дз]•>, [самод!}рщик] <<рибалка з само
дуром•> Мо, Дз, lсамод!}рити] «Закида
ти самодур•> Дз;

-

очевидно, резуль

тат видазміни назви [самодер] ( < *со
мадер) <<знаряддя для вилову сомів» із
зближенням другого компонента з ос

новою слова дурuти.
модери.

-

Див. ще са

[самозелень] (бот.) <<чистотіл, Chelidonium majus L. Mak; молочай мигда
лолистий, Euphorbia amygdaloides L.»; -

результат видазміни назви [зиlІ!озелень]

Samu-

<<Чистотіл•>, перша частина якоt зазнала

стсл. GАМО\(Ні\'1:.; через церковно
слов'янське посередництво запозичено
в давньоруську мову з грецької; гр. LCXІJUi}Л походить від ге бр. semil' el, ут во-

зближення з основою сам; перенесен
ня назви на молочай зумовлене подіб

el,

ністю властивостей обох рослин (молоч
ний сік застосовувався при нашкірних
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самостай

самоїди

хворобах).

55, 139.

-

вчинки; значний силою свого вияву>>) і

Machek Jm. rostl. 53-

-Див. ще зелемозень.

самоіди (заст.) <<самодійці>>; -

спорідненого з бр. самавітьt (\огрядний,
дебелий, ставний, поважний, імпозант
ний, солідний; значний за силою вия

бр.

самаедьt, п. Samojad, ч. Samojedove,
схв. Самоjеди, слн. Samojed; за
позичення з російської мови; р. заст. са

-di,

ву>>, п.

моед, -дьt, [самоедИн, зб. самоедь] по

природниЙ>>, niesamowity <<незвичний,
тривожний, несамовитиЙ>>. Brilckner
480. - Див. ще сам.

ходить від др. самоядь, яке зводиться
до назви одного з племен енців

-

самолівка <<Пастка>> Нед;

сома

ту; пов'язується також із саам. норв.

Same-JEшЗ, род. в.

Same-JEdnam(a) <<Лап

ландія>>, зближеним за звуковою подіб
ністю з р. сам і есть. Фасмер ІІІ

Яз. нар. СССР ІІІ

363; Р. Hajdu,
Benenпungen der Samojeden, He!siпki, 1950, 12-13; Кiparsky ZfSIPh 20,
362. -Пор. самодійці.

554;
Die

(заст.) <<натуральний,

samowity

[самоfдка] (бот.) <<настурція лікар

ська,

молdв], п. samof<Swka <<ТС.>>; -

-

р. [са

складне

утворення з основ займенника сам і діє

слова ловИти (див.).

[самопша] <<Пшениця волзька, Triticum dicoccum Schrank.•> Нед, [саноп
ша] <<ТС.>> ВеЛ; - очевидно, запозичен
ня з польської мови; п. samopsza, як і
ч. samopse <<ТС.>>, утворено з основ зай
менника sam і дієслова pchac, ч. рсh<Ні
<<ПХаТИ>>,

первісно

<<оббивати,

очищати

Nasturtium officinale R. Br.>> Нед,
Mak, [самоі'дний] (про цвіт росли
<<Їдкий, отруйниЙ>> Нед; - складне

від луски•>, до якого зводяться і слова

утворення з основ займенника сам і діє

назви не зовсім ясне, можливо, <<злак,

властивостями

рослини,

Jm. rost!. 285);

~я як салат.

БСЗ

Куз,
ни)

слова і'сти; назва зумовлена їстівними

-

що

16, 80.

вживаєть

-Див. ще

їсти, сам.

[самокись] «кисле молоко>>, [само
кИсє, самокИш, самокИша] <<ТС.>>; - слц.

samokysa,

м. самокиш <<ТС.>>, схв. само

киселина «Простокваша>>;

-

псл.

samo-

kysь, samokysь < *samokysjь, утворене
з основ займенника samь і дієслова kysпq_ ti <<киснути>>; первісне значення <<МО
локо, що скисло саме по собі>>. -Див.
ще кИснути, сам.

[самокиша] (бот.)
карська,

<<мильнянка лі

Saponaria officinalis L.>> Mak,

[самокЄша] (бот.) <<В'язіль барвистий,
складні утворен
ня з основ займенника сам і дієслова
кИснути: корінь мильнянки в суміші з

Coronilla varia L.>>; -

водою дуже шумує (Анненков

316)

і

нагадує кисле молоко, що перебуває в
стані бродіння. Див. ще сам, кИс
нути. - Пор. самокись.

[самолИтий] <<доброякісний; міцний;

солідниЙ>> Нед;

-

результат видазміни

пшон6, пшенИця;

початкове значення

що сам (легко) облущується>> (Machek
зіставляється також з
назвою іншого виду пшениці [супшен]
<<Спельта>> (ВеЛ 464). - Див. ще пха

ти, пшенИця,
супшен.
самора

-

пшоно,

див. самир.

Li-

Нед; складне
утворення з основ займенника сам і
дієслова родИти; мотивація назви не

thospermum L.>> Mak,
ясна.

самосИл (бот.)

<<Teucrium L.>>; -

по

в'язане з сИла, посИлення; назва, очевид
но, зумовлена в'яжучими та іншими лі
кувальними властивостями цієї росли
ни. Лік. росл. Енц. дов. 391-392;
Анненков 351. - Див. ще сам, сИла.

[самостай] (бот.) <<жовтозілля еру
колисте, Senecio aerucaefolius L.>>, [са

мостій] <<Водяний жовтець,

Rannunculus aquatilis (Batrachium aquatile).>; р. [самост6й] <<жовтозілля•>; - складні

утворення з основ займенника сам і
дієслова стати, стоЯти; перша назва
зумовлена, очевидно, тим,

тий, пов'язаного з сам (пор. несамо

тозілля
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Пор.

-

[саморідник] (бот.) «горобейник,

деетимологізованого давнішого *самови

вИтий <<Не здатний відповідати за свої

сам.

залишається

що трава жов

стояти

до

весни

(пор. р. [весеностарая трава] <<ЖОВ-

самотека

тозіллю>).

самшИт

Анненков

-

Див.

326. -

ще сам, стати, стоЯти.

[самотека] <<безіменна річка; епітет
річки Нед•>, [самотока] <<ТС.•>; - р. [са
мотік] <<Невелике джерело у яру•>; складне утворення з основ займенника
сам і дієслова тектИ; первісно означа

болг. Самсон., др. Сампсон'Ь, п. ч. слц.
Samson, м. схв. Самсон, слн. Samson,
стсл. GАМ'Ь.ЧJОН'Ь., GАМ'Ь.СОн'Ь.; через
церковнослов'янське посередництво за
позичено в давньоруську

мову з

гр~ць

кої; гр. ~щ.щ>wv походить від rебр. Simsoп, ПОВ'язаНОГО З SіШSЇ <<СОНЯЧНИЙ>>, ПО

ло джерело води на поверхні землі, во

ХіДНИМ Від S~mes <<СОНЦе>>, СПОрідНеНОГО

ду, що витікає з грунту сама, без необ

[самотока] (тк.) <<різновид витуш
ки; мотовило Нед•>, [самотічка] «Мото

з ар. sams, ак. samsu, угаритським s-p-s
<<ТС.•>. Вл. імена 84; Беринда 230;
Петровский 194; Спр. личн. имен 453;
Илчев 439; КІеіn 1379.
самум <<гарячий сухий вітер в пусте

вило Нед; пристосування для змотуван

лях Азії і Африки; піщаний ураган•>;

хідності копання криниці.
сам, тектИ.

Див. ще

-

ня пряжі

0•>, [самотЯчки, замотЯчки]
ДзАтл ІІ, ГрицАВ; - складне ут

<<ТС.>>
ворення з основ займенника сам і діє

слова точuти (ст.) <<КруЖЛЯТИ; КОТИТИ>>;
назва зумовлена тим, що при звиванні

пряжі з такої витушки вона сама обер
тається навколо своєї осі; пор. ч.

samo-

samum, samun,
ч. вл. samum, слц. samum, м. самум,
схв. самум, сG.мун., слн. samum; - кни
р. бр. болг. самум, п.

жне запозичення з арабської мови, мож
ливо, через російське посередництво;

ар. samilm «rарячий вітер; отруйниЙ•>
пов'язане з samma <•отруювати•>. -

toc
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[самотрісок] «сильце•>, [самотрас
Нед, самотраск Нед] <•тс.; пастка•>,
[самотряск] <<Сильце•> Нед; калька
п. samotrzask (заст.) <<Пастка•>, утворе

<<льоха>> споріднене з р. [самур] <<дикий
кабан•>, похідним від сам (дикий кабан
самець живе одиноко). - SW VI 28. -

<<Пристрій для автоматичного зго~
тання штор•>. -Див. ще сам, точИти.

742; Kopaliriski 863.
- очевидно, за
позичення з польської мови; п. samura
[самура] <•СВИНЯ•>;

ного з основи займенника sam <<СаМ•>
та іменника potrzask <<Пастка•>, пов'яза
ного з дієсловом potrzaskac <•потріска
ТИ•>. - Див. ще сам, тріск.

Див. ще сам, самець•.

мотужки, [самотєж] <<самотужкИ•> Нед,
[самотЯж] <•ТС.•>, [самотужний] (с-н.і

редництво запозичено з японської мо

[самотхж] <<Волоком•> ЛексПол, са

сан.и <•сани, що їх тягне людина•>) Нед,

[са.мотЯжн.ий] <•ТС.>> Нед, [самотужки]
«Невеликі ручні санИ>> Л, [самотЯжки]
<<ТС.•> Нед, lсамотЮг] (глузливе) «гос
подар без тяглової худоби•> Нед; бр.
саматугам «без допомоги тяглової си

ЛИ», п.

samociq_z

<<Самотужки•>,

hem] «ТС.•> (з укр. і бр.); -

[samotu-

складні ут

ворення з основи займенника сам і ге
нетично споріднених фонетичних форм

кореня туг-, тяг-. SW
Див. ще сам, тугИй, тягтИ.

сампорок

-

VI 24. -

див. сапорок.

Самсон (чоловіче ім'я), ст. Самсон'Ь

(XIV-XV ст.), CaмiJlWH'Ь <•слЬнце его•>
(1627); -

р. Самсон, ст. Сампсон, бр.

самурай <<член привілейованої вій
ськової касти у феодальній Японії•>; р. бр. болг. самурсій, п. ч. слц. samuraj,
слн. samuraj; через російське посе
ви; яп. samurai <<ТС.; стражник; рицар•>
пов'язане з samuгau
<<служити•>. -

СІС 2

742; ССРЛЯ 13, 152-153; БС3
33, 37; Kopaliriski 863.

[самушИння] «сухі кожушки від ци
булі, кrкурудзи; бадИЛЛЯ>> Ва, [шамо
шuння

<<обгортка

качана

кукурудзи•>

НикСгЛ, [шамуш{ння] «лушпиннЯ>>;

-

очевидно, афективне утворення за зраз
ком слів типу лушпИння. Пор. шо
лумИння.

самшИт (бот.) <<буксус, букшпан,

xus L.•>; очевидно,

р. самшИт, бр. самшь!т;
через

посередництво

Bu-

грузин

ської або тюркських мов походить від

semsad <•ТС.>>. - СІС 2 742; Фас
ІІІ 555; Преобр. ІІ 249; Горяев 311.

перс.
мер
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сандвіч

сан

сан <<чин, високе і почесне станови
ще, високе звання», сан6вник, сановй

сангвинйк, схв. сангвuник, слн. saпgvf

тий, осанка;

р. бр. болг. сан, др.

кої мови; н. Sangufпiker <<сангвініК>> ут

- остаточно не з'ясо
(Mikl. EW 288; ТЕІ І
240, ІІ 151; Огиенко 34; Шипова 275;
Мелиоранекий ИОРЯС 10/4, 127; Мла
денов 569; Skok ІІІ 199) запозиченим у

sanguis, -іпіs <<КрОВ>>, ети
- СІС 2 743; Walde-Hofm. ІІ 474-475.
[сандак] (іхт.) «судак, Lucioperca lucioperca L.•> ВеНЗн, lсандач] <<ТС.•> Л
Г; запозичення з чеської або поль
ської мови; ч. слц. candat, п. saпdacz,
[sendacz], ст. s~dak <<ТС.>>, як і вл. sandak, нвн. Zander, [Saпdart, Zannat] <<ТС.»,

-

сан'Ь, стсл. САН'Ь;

ване; вважається

староболгарську мову з дунайсько-бул

гарської (пор. тур. чаг. кипч. san <<Вели
ка кількість; сан, слава>>); розглядається

також

як

.

спорщнене

з

.

~

дшд.

sа,nu-

<<верхівка, висота, вістрЯ>> (Meillet Etudes 243; Brugmann Grundriss ІІ І, 182;
Зализник ВСЯ VI 37; Trautmann 250)
або

з

ав.

hап-

(Matzeпauer LF
nah- <<святість•>

<<заслужити,

виграти•

19, 245-246) чи spa(Ильинский

ИОРЯС

23/2, 211-212). - Чернь1х ІІ 138;
Фасмер ІІІ 555; Преобр. ІІ 250; Филин
Образ. яз. 170.

nik; -

очевидно, запозичення з німець

ворено від лат.

мологічно неясного.

етимологічно

не

з'ясовані;

виведення

слов'янських назв від німецьких

(Brilckner 481) необгрунтоване. - Коломиец
Про!:JСХ. назв. рь1б 113-114; Machek
ESJC 81; Leder 136-137; Кluge-Mitz
ka 875. -Пор. судак•.
сандал (бот.) <<Santalum L.; барв

санаторій, заст. санат6рія, сана
т6рець, санат6рник, санат6рський; р. санат6рий, бр. санат6рьtй, п. ч. saпatorium, слц. saпatorium, вл. saпatorij,
болг. м. санат6риум, схв. санаториjум,
слн. sanatorij; - через російське посе

ник із деревини цього дерева>>, сантал
<<ТС.•>, сандалові, сандалити <<фарбува
ти сандалом>>; р. бр. болг. сандал,
п. sandat, sandafowiec, ч. sant<H, sandal,
слц. santal, схв. сандал, слн. saпdal; запозичення з пізньолатинської мови;
пізньолат. sandalum походить від гр.
О"<хvтаЛоv або ар. ~andal, які зводяться

редництво запозичено,

до дінд. сапdапаЬ «ТС.>>.

очевидно, з

ні

мецької мови; н. Sanatorium, походить
від пізньолат. sanatorius <<ЛікувальниЙ>>,
пов'язаного з лат. sапаге <<лікувати>>, по
хідним від saпus <<здоровиЙ>>, можливо,

разом із sacer <<святиЙ•, satis <<досить•,
спорідненого з двн. gisund <<ЗдоровиЙ>>,
дангл. gesund <<ТС.>>. Чернь1х Il 138;
Фасмер ІІІ 555; Kopaliriski 863; Wal-

de-Hofm. Il 476.
санація <<ОЗДОровлення; Профілак
ТИЧНИЙ лікувальний захід; приведення
до ладу>>, санірувати; - р. болг. сана
ция, бр. санацьtя, п. saпacja, ч. sапасе,
слц. sanckia, вл. sanerowac, м. схв. са
нациjа, слн. sanckija; запозичення з
латинської мови; лат. saпatio <<лікуван
ня•> пов'язане з saпus <<здоровИЙ>>. -

СІС 2

742; Kopaliriski 863. -

Див. ще

санаторій.
сангвінік, сангвінічний; р. м.
сангвйник, бр. сангвінік, п. sangwinik,
ч. слц. saпgvinik, вл. saпguiпikar, болг.
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- СІС 2 743;
St. wyr. obcych 665; Dauzat 649.

сандалія (взуття), сандалета, [сан
дал, сандалuІ (Ме), сандалик, сандаля,
сандсільний; р. сандалия, бр. сан
даля, др. сандалия, сан'Ьдалия, п. saп
dat, ч. слц. sandal, вл. sandala, болг.
сандал, м. сандала, схв. сандала, слн.

sandala, стсл. САн(ть)дАлнm; -

запози

чено з грецької мови через старосло
в'янську і через західнослов'янські та

італійську (іт. sandala); гр. ааvбаЛюv <
ааvбаЛоv (лесбійське aa1-1f3aЛov) етимо
логічно

неясне.

-

Фасмер

ІІІ

556;

Frisk Il 675.
сандвіч <<бутерброд у вигляді двох

СКЛадеНИХ СКИбОЧОК>>; - р. болг. санд
вич, бр. сандвіч, п. saпdwicz, ч. слц.
sendvic, вл. sandwich, м. сендвич, санд
вич, схв. сёндвич, сандвич, слн. sendvic; - запозичення з англійської мови;
англ. sandwich походить від титулу анг
лійського дипломата Джона Монтегю,

санджак
лорда

санкора

Сендвіча,

який

нібито

запрова

див цю їжу у вжиток (провів одного
разу

24

години за грою в карти, вжи

- СІС 2
80; Ко
13, 161; Kopalinski

ваючи тільки такі бутерброди).
743; Кравчук УМШ 1957/4,
валь

118;

863;

Кlеіп

ССРЛЯ

1380.

санджак

нутися через проміжну форму *сун
дучитися.

сани, [санuці) <<ПОЛОЗИ санеЙ>>, [сан
ка) «ПОЛОЗ>>, CaHKU, (саннuк) «КіЛЬКісТЬ
сіна, соломи, що вміщується на санях•>

«адміністративний

ЛексПол, саннuця <•погода, сприятлива

округ у султанській Туреччині; турець
кий губернатор, намісник; начальник
турецької військової частини Нед; вій
ськовий штандарт у турків Нед•>; р.
болг. санджак <•адміністративний округ
у султанській Туреччині•>, п. sandzak,
Ч. СЛЦ. saпdzak, М. Caнt,JaK, СХВ. санІ,ІаК
<<ТС.•>; запозичення з турецької мови;

для їзди на санях; санна дорога•> СУМ,

тур.

sancak

(іст.)

СЯ•>; афективне утворення неясного
походження; можливо, пов'язане із с!}

<•прапор; (іст.) адміністра

тивна одиниця•> є похідним від sапс <•Ко

лоти; увіткнути в землю (прапор)•>. СІС 2 743; Макарушка 13; Дмитриев

542-543; Шипова 277; Skok
Радлов lV 1, 310.

ІІІ

200;

[санджарівка] (заст.) <<(назва пісні)

Нед; нісенітниця Пі•>, санжарfвка (на
родна ПісНЯ і танець), санжарка <<ТС.>>; виводиться від назви населеного пунк

ту Санжари Новосанжарського району

Полтавської області (між м. Полтавою і
м. Кременчуком). - Нед 852.

[сандИ:rа] <•незграба, ледар•> О; -

неясне; можливо, пов'язане з уг. szeп
<•смирний, тихий, сором'язливиЙ•>. О ІІ 203.

Нед, саночник, санчата, [санчатар
ство] (спорт.) Куз, санчuща <<великі са
НИ•>, СаННUЙ, (санкатися) «КаТаТИСЯ на
санях•> ВеУг, [санкуватися] <<ТС.•>, пfд
санки <•невеликі санки•>; р. болг. ді
ал. сани, бр. сані, др. сани, п. san~. s~
ni, Ч. sапе, sane <<Сани; СПіДНЯ щелепа>>,
san <<драКОН, ЗМіЙ>>, СЛЦ. sane <<СаНИ», san
<•дракон, зміЙ•>, вл. saпje <•сани•>, sanja

<<ПОЛОЗ>>, нл. sarie, полаб. sопаі, м. сан
ка, СХВ. саони, саоне, сани, СЛН. san~

-

sonas

<<бік,

сторона•>, лтс. sans «те.•>, первісно «реб
ро•>; вис,увалось декілька інших непере
конливих пояснень,

зокрема як запози

чення. Коваль 35; Черньtх ІІ 138139; Фасмер- Трубачев ІІІ 556-557;
Преобр. ІІ 250; Zubat)t St. а с!. І 2,

!15-116; Machek ESJC 537; SchusterSewc 1269; Skok ІІІ 200-201; Karulis
ІІ 153-154; Менгес 205. -Пор. сян.
[сані] <•пристосування для ловлі ри

de

[сандова] <•залізний тризубець для
биття риби•>, [санд6ля] <•довга жердина

-

псл. sапі, мн. від sапь <•ПОЛОЗ•>;

можливо, споріднене з лит.

би•>

Л;

-

очевидно,

запозичення

з

польської мови; п. [sanie] <<Сітка для ри
би у формі санеЙ•>, [sапі] <<ТС.•> є ре

з залізною вилкою на два зубці Г; вели

зультатом перенесення назви

кий гачок на дерев'яній ручці Дз; підеа

НИ•>, sani «ТС.>>. -Див. ще СаНИ.
санітар, санітарfя, саніщарка, са
нітарний; р. болг. м. санитар, бр.
санітар, п. sanitariusz, ч. sanitar, слц.
sanitar, вл. sanitetar, схв. санuтар,
санитарац, слн. saпitarec; очевид
но, запозичення з французької мови;
фр. sanitaire <•санітар, санітарниЙ•> ут
ворено від лат. sanitas <•здоров'я•>, по
в'язаного з sanus <<здоровиЙ•>. Фас
мер ІІІ 557; Dauzat 649. Див. ще
санаторій.

ка Чаб•>; - р. [санд6вь] <<дворога остро
га для биття риби•>, [сандаль] <•ТС.•>; неясне.

-

Фасмер ІІІ

556.

сандомИрка (сорт пшениці), [сан
домірка] <•пшениця польська, Triticum
polonicum•> Mak, [судомuрка] <•те.•>; р. сандомuрка, бр. сандам{рка; за
позичення з польської мови; п. sandoст. saпdomirka <•ТС.•> походить від

mierka,

назви міста

SW VI 29.

Sandomierz

<<Сандомир•>.

-

[сандучитися] <•телющитися, суну
тися» Ме, [сундачитися] <•плентати-

sanie

«са

(санкор а) <<КОЗа З КрИВИМИ рогаМИ>>
- результат спрощення форми

ВеНЗн;
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санкоша

саші

[санкор6га]

<<ТС.•>, утворено'( з основ

імеННИКіВ санка

<<ПОЛОЗ

санеЙ>>

і ріг

(роги); пор. [санкоріжка] <<криворога
коза•>, [санкор6га] <<ТС.>>. ВеНЗн

75-76.-

Див. ще ріг, сани.

[санкоша] (назва вівці, пов'язана з
формою рогів) Доп. УжДУ IV; - слц.
[saпkusa] (назва кози); - очевидно, по
в'язане з [санка] <<полоз санеЙ•>; у та
кому разі назва зумовлена подібністю
рогів ДО ПОЛОЗіВ. Див. ще сани. Пор. санкора.
санкція <<затвердження, схвалення;

зичення з французької мови; фр.

metre

лівника

centum

tion

походять від лат. saпctio <<непоруш

ний закон•>, пов'язаного з

sancio

чую,

зводиться

<<освя

1795

centi-

р. з основ чис

cent

<<СТО•>, що походить від лат.
<<ТС.•>, спорідненого з псл. sьto,

укр. сто, та іменника
СІС 2 743; Черньrх ІІ

metre <<МеТр>>. 139; Фасмер ІІІ
557; Dauzat 153; Gami!lscheg 202. Див. ще метр 1 , сто.

[санувати] <<шанувати•>;

-

результат

видазміни форми шанувати під впли

вом уг. szaпni <<ШКОдуваТИ>>; ПОр. [поса
нувати) <<Пошкодувати•> ВеУг. - Див.
ще шана.

[санутися]- див. савати.
[санцай] <<клишоногий чоловік•> Корз;

(мн.) карні заходи щодо порушників між

народних угод•>, санкціонувати; р.
бОЛГ. Санкция, бр. саНКЦЬlЯ, П. saпk
cja, ч. saпkce, слц. saпkcia, вл. sankcija,
М. санкциjа, СХВ. CCli-LKЦиja, СЛН. sankcija; - запозичення із західноєвропей
ських мов; н. Saпktion, фр. англ. sanc-

утворене в

-неясне.

сап

<<сопіння;

хвороба

однокопит

них тварин•>, [сапай] (у загадці) <<НіС•>,
[cantjн) <<ТС.>>, сапатий <<ХВОJ?ИЙ сапом;
[астматичний Нед]», [сапкИй] <<утомлю
ючий, важкиЙ•>, [саплИвий] <<важко ди
хаючиЙ•> Нед, сапнИй <<Хворий сапом•>,

до

сапати <<дихати з сопінням; [пашіти]>>,

sacer <<святий, освячениЙ•>.
- СІО 743; Kopaliriski 864; HolubLyer 431; Dauzat 648; Walde-Hofm. ІІ
459-460. - Див. ще сакрамент.
санопша - див. самопша.

сапн!)ти <<Подути, потягти•>, сапот{ти

підтверджую•>,

яке

прикметника

санскрИт <<давньоіндійська літератур
на мова•>; р. болг. м. санскрИт, бр.
санскрь'tт, п. sanskryt, ч. sanskrt, заст.
sanskrit, слц. вл. saпskrit, м. санскрит,
схв. санскрит, слн. sanskrit; запози
чення з давньоіндійської мови; дінд. samskrta <<санскрит•>, букв. «оброблений;
складений, зібраниЙ•> складається з пре
фікса sam- <<З-, разом», спорідненого з
Гр. аj.Ш <<раЗОМ З>>, ГОТ. sama <<СаМИЙ>>,
псл.

samь,

від дієслова

укр.

сам,

і дієприкметника

kmoti (karoti) <<робить•>, спо
лит. keras <<чари•>, kurti <<буду

рідненого з
вати, засновувати•>, псл. сагу, укр. ч.сіри.

- СІС 2 743; ССРЛЯ 13, 170; Kopaliriski
864; КІеіп 1382. -Див. ще сам, чар.

<<Сильно сапатИ>>, [відсапуватися] МСБГ;
р. бр. болг. сап (хвороба), др. сапа
ти <<Сопіти, хропіти», п. [sap] <<Сопіння;

-

хвороба сап•>, [sapa] <<Нежить•>, [sapka]
«ТС.•>,

[sapy] (хвороба тварин), sapac
sapac <<сопіти, сапати; при
палахкотіти•>, нл. sapas «палах

«сапати•>, вл.
скати;

котіти; прискати•>, схв. сёта <<дух, ди
хання•>, СЛН. sapa <<ДИХаННЯ, ПОДИХ, Ві
тереЦЬ>>;

-

псл. sарь,

sapa, sapati, по
sopeti

в'язані чергуванням голосних із

<<Сопіти•>. - Фасмер ІІІ 558;Лреобр. ІІ
252; Brilckner 481; Schuster-Sewc 1270;
Skok ІІІ 202. - Див. ще сопіти. Пор. саптіти.

сапа 1 (с.-г.), [сап] <<Сапка>> О, [сапал

ка] <<fОЗПаШНИК» Дз, сапальник, [сапа
нИця <<Сапа•> Ва, [сапанка] <<сапання•>
Дз, Мо, сапачка <<СаПа>>, [сапивно] <<дер

сантиметр <<сота частина метра; лі
нійка з поділами на сантиметри•>; р.
сантиметр, бр. сантьtметр, п. ceпty

жак сапи•> Нед, [сапuллє Л, сапіельня
Л], сапИлно, [сапИло] НикСгЛ, сапuль
но, [сапuльник Мо, саписько Ме, сапИ
ще Дз] <<ТС.>>, [сапИч.ка] <<вузька моти

metr, ч. вл. centimetr, слц. centimeter,
болг. сантимет'Ьр, м. сантиметар, схв.
центиметар, слн. centimeter; запо-

ка•> Гриц, сапувальник, сапсіти СУМ,
Нед, сатцjти <<ударити сапою•>, сапу
вати, просапка, просапник, просап-
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сапа

нии;

сапрофіт

-

р. сапка, [сапа], п.

очевидно,

запозичення

зі

ських МОВ; МОЛД. сапз, рум.

мер ІІІ

[sapa]; -

східнороман

sapa

<<СаПа>>,

як і фр. sape <<кирка>>, іт. zappa, sapa
<<ТС.>>, зводиться до доісторичного *tzap-

pa; виведення р. сапа від фр. sape (Фас
мер ІІІ 558) мало переконливе. - Vrabie Romaпoslavica 14, 171; Vinceпz 13;
Matzeпauer LF 19, 246; Gamillscheg
793. - Пор. сапа 2 •
сапа 2 (віЙськ.) <<Траншея ДЛЯ насту

ПУ>>, тихою сапою <<СКрИТНО>>, сапер; р. бр. сапа, сапёр, п. sapa, ч. слц. saper, saper, болг. сапь6р, схв. сішёр, слн.
saper; - запозичення з французької мо

ви; фр.
від

558; Шипова 278; Mikl.
155; Lokotsch 139.

сапеТОН <<КИСіль З бузини; (дурНИК
Чаб]»; - неясне.
[сапіна] <<ВИД сокири у карпатських

лісорубіВ>>, [цап{н.а] <<ТС.>>; ні

і

зведенні

колод>>

походить

від іт.

zappone <<велика мотика (сапа), кирка>>,
uохідного від zappa «сапа>>. IvanovaSalingova-Manikova 778; Mestica 2091.
-Див. ще сапа•.

[сапкИй] <<Пухкий, сипкиЙ>>;

-

не

sap(p)e «траншея>> є похідним
<<Підкопувати, підводити міни>>,

ПОЮ>> (пор. МОЛД. сзпат <<розпушениЙ,

яке зводиться до доісторичного *tzappa
<<кирка>>. - Коваль 188; Чернь1х ІІ 139;

скопаниЙ>>, руrм.

Пор. сапа 1 •
[сапатор] <<розпашник, вид культи
ватора>> Дз, ЛЧерк, [сапаторка Дз, са
пать6р ЛЧерк] <<ТС.>>, [сапат{рувать]
<<розпушувати сапатором>> ЛЧерк, [са
пат6рити] <<ТС.>> Мо; - результат ви

um consolida L.>> Mak; -

дозміни і зближення з основою сапа,

мар6кj <<суп, юшка>> О;

Gamillscheg 793.-

сапати

форми

екстирпатор

(заст.)

«культиватор>>, запозиченої з німецької
мови; н. Extirpator <<культиватор, екстир

патор>> (фр. extirpateur, англ. extirpator
<<ТС.>>) утворено від лат. extirpo (exstirpo)
<<викорінюю, вириваю з коренем, викор

човую, знищую» (пізньолат. exstirpator
<<культиватор>>), яке виникло з префік
са ех- <<із-, ви->> і основи іменника

stirps

<<Нижня частина стовбура з корінням>>,
спорідненого з лит. stirpti <<трохи підій
матися,

випинатися,

виростати>>.

БСЗ

48, 425; Dauzat 309; WaldeHofm. li 595. - Див. ще екс-.

сапет <<КОШИК З ЛОЗИ>>, (сапета], са
петка, [сапет( н.)ик Чаб, сепет Дз, се
петка Чаб] <<ТС.>>; - р. [сапетка] <<ЛО

зовий вулик; плетений футляр для пля
шки; кошик для риби>>, п. заст. sepet
<<СКрИНЯ>>, М. сепетка «КОШИК>>, СХВ. ее
<<ТС.>>;

мов; тур.

pat

запозичен

ня зі словацької мови; слц. sapfna <<зна
ряддя лісорубів, уживане при накладан

ясне; можливо, результат контамінації
слів сипкuй і сапаний <<розпушений са

saper

пет

ТЕ! ІІ

<<ТС.>>

- запозичення з тюркських
sepet <<КОШИК>>, крим.-тат. saвважається

перської мови.

-

10;

<<ТС.>>).

очевидно, ру
сифікована назва, якій відповідає укр.

[божі чобітки, черевички, зозулині че
ревички] <<ТС.>> (див.).
[сапорок] <<Підлива від печені>> Нед,
[самп6рок] <<Картопляний суп>> Нед, [са

-

запозичення

з польської мови; п. [sapor] <<Підлива,
приправа>>, [sompor] <<ТС.>> виводиться
від лат.

sapor

<<смак, ласощі>>, пов'яза

ного з sapa «rустий морс, сироП», спо
рідненого з дісл. safi «сік дерева>>, двн.

saf, дангл. srep <<ТС.>>, вірм. ham ( < *sapno-) <<Сік; смак>>. - Brilckner 481; Walde-Hofm. ІІ 476. -Див. ще соплі.
сапропель <<мулисте відкладення пе
регнилих залишків нижчих організмів

на дні водоймища>>; р. сапропель,
бр. сапрапель, п. ч. слц. sapropel, болг.
сапропел, слн. sapropel; запозичен
ня із західноєвропейських мов; нім. Sapгopel, англ. sapropel утворено з основ
гр. аатrр6<;; «rнилиЙ>>, пов'язаного з o~1rOIJШ <<ГНИЮ>>, і тrГ)Л6<;; <<глина, грязь,
мул>>, можливо, спорідненого з лат. palus <<СТОЯЧа ВОДа, бОЛОТО>> або ЛИТ. pelke «болото>>. - СІС 2 744; St. wyr. obcych 666; РЧДБЕ 646; Gr. Fwb. 678;
Frisk ІІ 528-529. - Див. ще сепсис.

з

сапрофіт <<рослинний організм, який

Фас-

живиться органічними речовинами від

запозиченням

Макарушка

sapat

[сапожки] (бот.) <<сокирки, Delfiпi
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сарана

салсан
решток мертвих рослин

-

і тварин>>;

р. болг. canpoфum, бр. сапрафіт, п.
saprofit, ч. слц. saprofyt, схв. сапро
фйт, слн. saprofft; - запозичення із за
хідноєвропейських мов; нім. Saprophyt,
англ. saprophyte утворено з основ гр.
аакр6<; <<гнилий» і cpuт6v <<рослина>>, по
в'язаного з cpuw <<вирощую, росту>>. -

СІС 2

744; Kopaliriski 865; Holub-Lyer
431; РЧДБЕ 646; Gr, Fwb. 678; Кlein
1383. Див. ще неофіт, сапро
ш~ль.
салсан (орн.) «сокіл мандрівний,

co peregrinus L.>>; неясне;

р. бр.

припускається

запозичення

з

[саптіти] <<пашіти жаром>> Па, [сопо
тіти] ЛексПол; - бр. [сапацець] «ТС.>>,

sapotac

очевидно,

<<Палахкотіти, палати»;

результат

спрощення

-

інтен

сивної форми *сапотіти (від ссіпати)
<<ТС.>>, можливо, зближеної з сахтіти
<<ТС.>>. -Див. ще сап.

[сапуга] <<Пужално>>; -

не зовсім

ясне; у якийсь спосіб пов'язане з щjгсі

<<батіг>> (див.).
[сапуха] <<сажа>>; - р. [сащjхсі, contjxci] <<ТС.>>, бр. [c6nyxa] <<Те.; челюсті
печі>>, п. [sopucha] <<сажа; чад; отвір ко
мина; кагла>>, ч.

ла•>;

-

sopouch

«димохід, каг

псл. [sopuxь] <<димохід•>, пов'я

зане із sopt'Ш <<сопітИ•>; значення <<Са
жа•> вторинне. - Див. ще сопіти.

сапфір, [ссіфір];

-

р. болг.

can-

фup, бр. сапфір, др. сапфир-ь, ч. слц.
слн. saffr, вл. safir, схв. сафйр, стсл.
CAn'l:.фнp'l:.;

-

через

старослов'янську

мову запозичено в давньоруську з

гре

цької; гр. а<хксрє.tро<; походить від гебр.

sappїr, яке зводиться (з певними сумні
вами) до дінд. sanipriya- <<сапфір» (букв.

<<любимий Сатурном•>).

139; Фасмер 1ІІ 566;
lub-Lyer 429; Frisk
сап'sін,

-

Чернь1х

11
251; Ho-

Преобр. ІІ
ІІ 677.
саф' Ян, can' Янець <<сап'я

новий чобітоК>>, саф'Янець, [сапоЯнці]

<<сап'янці•> Бі;- р. сафьЯн, бр. саф'Ян,
п. вл. safiaп, ч. слц. safian, слн. safiaп; очевидно, запозичення з тюркських мов;
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(Mikl. ТЕІ 149; EW 287) заперечується.
- Макарушка 12; Огиенко 29; Фасмер
ІІІ 566; Преобр. ІІ 254; Дмитриев 562;
Шипова 281; Lokotsch 140-141; Ri:isaпen Versuch 394; Стаховекий Зтимоло
гия 1965, 209; Ногп 160.
сарай <<Господарське приміщення для

Falсапссін; -

тюркських мов. Булаховський Вибр.
пр. ІІІ 238; Шипова 278.

вл.

тур. балкар. карач. saxtijan <<Сап'ян•>,
крим.-тат. кипч. saktyjaп <<ТС.•> виводять
ся з перс. sextijaп <<ТС.>>, яке пов'язу
ється з sext <<Міцний, жорсткиЙ•>; зв'я
зок з назвою міста Саффі в Марокко

зберігання різного майна•>; - р. сарсій
<<ТС.•>, п. ч. ст. saraj <<турецький палац•>,
болг. сараЙ <<ПаЛаЦ>>, М. capaj, СХВ. са

рёіj,

(seraj, saraj)

<<ТС.•>;

-

запозичення

з тюркських мов; тур. кипч. уйг. тат.

rai

sa-

<<будинок; палац; кімната для жит

ла, стійло; сарай для возів>> походить

від перс.

sara(i) <<Палац•>, яке зводиться

до праіранського *sraoa-, можливо, спо
рідненого з гот. hrot <<дах, будинок». Акуленко 138; Чернь1х ІІ 139-140;
Фасмер ІІІ 560; Преобр. ІІ 252; Дмит
риев 543; Шипова 278-279; Skok ІІІ
204; Mikl. ТЕІ 154; Horn 161. - Пор.
сераль.

[сарака] <<бідолага•>, [серсіка] <<ТС.>>;

-

запозичення зі східнороманських мов;

рум.

sarac

<<бідНЯК,

жебраК>>,

sereac,

молд. сзрсік <<ТС.>>, жін. р. молд. [сара
ка] походять від болг. сирсік <<Сирота•>
або СХВ. ЗаСТ. сuрёік <<ТС.>>, СПОріднеНИХ
з укр. сирота. Scheludko 142; Vrabie Romaпoslavica 14, 171; Vincenz 2;
СДЕЛМ 416; DLRM 740. Див. ще
сирота.

сарана 1 (ент.)

<<Locusta L.•>, саран

чсі, [сереньча ВеЛ, шаранеі Нед, ша

ранчсі Нед] «ТС.•>, саран6вий, [саранЯ
чий], ст. саранча (XVI ст.); - р. са
ранчсі, [сарана], бр. саранчсі, п.

raricza,

Ч.

sarance,

СЛЦ.

saranca; -

szaзапо

ЗИЧеННЯ з тюркських мов; тат. саранча

<<сарана>>, кипч. saryпcka <<ТС. •> є похід

ними від тюрк.

sary(y)

<<жовтиЙ•>.

-

Німчук 231; Макарушка 13; Огиенко
34; Чернь1х Il 140; Фасмер ІІІ 560; Ши
пова 279; Korsch AfSIPh 9, 666; Стру
мінський Slavia 38, 109; Kowalski JP

сардИ:на

сарана

27, 52-53; Rasanen Versuch 404. Поg. сарап~к(и).
[сарана ] (бот.) <•лілія лісова,

Lili-

запозичення
з російської мови; р. сарана <•Сибірська
червона лілія, Lilium tenuifolium; [лілія

um martagon L. •> Mak; лісова,

Lilium martagon L.]•>, [саранка]

<•ТС.>> походить від тат. сарана «Лілія~>,

спорідненого з монг. sarana «дикий час
НИК•>. - Фасмер ІІІ 560; Дмитриев 568;
Шипова 279; Rasanen Versuch 403.
саранча - див. серенча.

[сарапати] <•скиnіти, роздратувати

СЯ•>, [саркат~] «фиркати; рі_зко відn~ві

дати~>, [сарчатиl <•Те.; киПІти, шумпи

0>>, [сарчіти] <•фиркати ВеНЗн; шуміти
0•>; - р. [сарпать] <•фиркати•> (про ко
ня), бр. [сарпаць] <•ТС.•>, n. sarkac «скар
житися,

ремствувати;

різко

відповіда

ти; бурчати•>, ч. srkati <•сьорбати•>, слц.
sfkat', схв. сркати, слн. sfkati <•ТС.>>;
- nсл. *s"rkati, звуконаслідувальне ут
ворення, nаралельне до sьrbati; в східно
слов'янських мовах, очевидно, з поль
ської; виведення від рум. sireap <•дикий,

буйний•>

(Scheludko 142) непереконли
- Фасм}р ІІІ 563; Brilckner 482;
Machek ESJC 572.
ве.

[сарапатня] <•всяка всячина~> Чаб;

-неясне.

[сарапук(и)] <•сорт зелених слив•>
Нед, Mak; - очевидно, пов'язане з тур.
sап <•жовтий~>; пор. інші назви цього сор

ту [білянки, більохи зелені, білосливи,
зелепухи, золотосливи туркені, тур

кині]. - Пор. сарана 1 •
сарафан (вид сукні},

[шарафан]

<•сnідниця з вибійки•>; бр. сарафан,
п. sarafan, ч. слц. слн. sarafan, схв. са
рафан; - заnозичення з російської мо
ви; р. сарафан <•вид жіночого плаття~>,

(ст.) сарафан'Ь <•довгий чоловічий кап

тан•>,

очевидно,

через

тюркське

посе

редництво запозичено з перської мови;

перс. serapa «Почесний одяг•> зіставля
ється з гр. a<xpam<;. Коваль 127;
Фасмер ІІІ 561; Преобр. ІІ 252; Тороп

чина РР

1983/1, 144-145; Шиnова
280; Korsch AfSIPh 9, 489; Mikl. EW
288; Lokotsch 146; Horn 160.

[сарахкотіти] <•сахтіти Нед; спала
хувати Ба•>, [сарахтіти] <•сахтіТИ>> Нед;
~ афективне утворення І-Іа основі фор
ми сахтіти. - Див. ще сахнути.

сарацИни (давня назва мусульман
ських народів); <•араби, мусульмани у
середньовіччі•>, ст. саракuни (1627); р. сарацuньt, бр. сарацьtньt, n. Saracen,
ч. слц. Saracen, болг. сарацuни, схв.
Сарасени, слн. Saraceni; запозичен
ня з середньолатинської мови; елат. sarraceni (гр. аарахГ)vоі) виводиться від
ар. sarkin <<СХіДНі>>, ПОХіДНОГО Від sark
<•схід•>. СІС 2 744; ССРЛЯ 13, 186;
Фасмер ІІІ 561; Преобр. П 252; Lokotsch 147; Mikl. EW 316; КІеіn 1383.

[сарган]

снігу» Ник;

<•наметена

-

вітром

купка

очевидно, результат кон

тамінації слів [сугр6б] і [курган] <•те.•>
тж.

- Див. ще курган, сугроба.
сардак, сардат, сардачuна сердак.

див.

[сардель] (іхт.) «чорноморська кіль

ка,

Spratus spratus phalericus Rissco»

Л-Г, сарделька (іхт.) «звичайна тюль
ка,

Clupeonella delicatula Nordm.;

чорно

морська кілька•> Л-Г, [сарделя] Нед;

-

р. сарделька <•Те.•>, сардель «чорно

морська кілька•>, п. слц. вл. sardela, ч.
sardel, болг. м. сардела, схв. сардела,

слн. sardela; ської мови; іт.

запозичення з італій
<•тюлька•> виво

sardella
sardina

диться від лат.
<•риба, виловле
на біля берегів Сардинії~>. Фасмер

ІІІ 562; Преобр. П 253; Sl. wyr. obcych
667; Holub-Lyer 431; Mestica 1521.Пор. сардИ:на.
сарделька «товста коротка сосис
ка•>; бр. сардЗлька; запозичення
з російської мови; р. сарделька виво
диться від сардель <•риба сарделька~>.
- Чернь1х П 140; Фасмер-Трубачев
ІІІ 562. - Див. ще сардель.

сардИ:на (іхт.)

<•Sardina Antipa•>, сар

дuнка; р. м. схв. сардuна, бр. сар
дзіна, п. sardyпka, ч. слц. sardiпka, вл.
sardina, болг. сардuнка <•те.~>, схв. сар
дuна «консервована сардина•>, слн. sar«Те.~>; запозичення з французь
кої мови; фр. sardine, як і іт. sardina,

dlna
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сарна

сардонічний
походить від лат. sardina<sarda <•Сардин
ська риба>>. Акуленко 141; Чернь1х
ll141; Фасмер lll562; SJ:. wyr. obcych

к.бм;

-

англ.

sarcoma

667; Holub-Lyer 431; Mestica 1521;
Dauzat 650. - Пор. сардель.

<<НаріСТ

сардонічний <•уїдливиЙ•> (про сміх);

р. сардон.uческ.ий, бр. сардан.ічн.ьt,
п. sardoniczny, ч. слц. sardoпicky, болг.
сардон.uчен., м. сардон.ск.и, схв. сардЬ
н.ичк.а, с~рдбн.ск.а, слн. sard6n~en, sa~
d6nski; - запозичено з латинської мо
ви, можливо, через західноєвропейські;

-

лат.

(risus) sardonicus

походить, очевид

но, від гр. (уЄЛwс;;) сюрМvюс;; (сюрf)(ХVІ

ос;;) <•гіркий (сміх)•>, що виводиться від
назви о-ва Сардинії ~apbw (лат. Sardinia), на якому росла дуже гірка тра

СІС 2 744; ССРЛЯ 13, 187; Kopaliriski
865; Holub-Lyer 431.
ва, що спотворювала риси обличчя.

саржа (ТеКСТ.) <<ТКаНИНа З діагональ

НИМ переплетіННЯМ НИТОК>>; - р. бр. сар
жа; - запозичено з французької або іта
лійської мови, очевидно, через росій
ську; фр. ст. sarge, іт. sargia похо
дять від лат. Sёrica <<ШОВКОВі ТКаНИНИ>>,

яке виводиться від назви Sёres (гр.
Е~рєс;;) <<Китайці>>. - СІС 2 744; Фасмер
ІІІ 562; Преобр. Il 253; Dauzat 663;
Walde-Hofm. ll 521. -Пор. шовк'.
сарказм, сарк.астuчн.ий; р. бр.
сарказм, п. вл. sarkazm, ч. sarkasmus,
слц. sarkazmus, болг. сарк.аз-ьм, м. сар
к.азам, схв. сарк.~зам, слн. sarkazem; -

заnозичення із західноєвропей

ських мов; н.

Sarkom(a),

фр.

походять від гр.

м'яса>>,

утвореНОГО

sarcome,
aapxwf.1a
від

аар~

- СІС 2 745; Чернь1х li 141;
Kopalinski 865-866; Holub-Lyer 431;
Dauzat 650; КІеіn 1384; -Див. ще сар
<•м'ясо•>.

казм.
саркофаг «Невелика гробниця у ста
родавніх народіВ>>;

-

р. болг. м. сарко

фаг, бр. сарк.афаг, п. вл. sarkofag, ч.
слц. слн. sarkofag, схв. сарк.Ьфаг; - за
позичення із західноєвроnейських мов;
н. Sarkophag, фр. sarcophage, англ. sarcophagus походять від лат. sarcophagus
<•ТС.>>, яке зводиться до гр. аархосрауос;;

(букв. <•м'ясоїдний•>), утвореного з ос
нов іМеННИКа аар~ <<М'ЯСО>> і діЄСЛОВа
срауєТv <<поїдати», можливо, сnорідне
ного з укр. богун. «частина шлунка у

жуйних тварин•>.

- СІС 2 745; ССРЛЯ
13, 191; Kopaliriski 865-866; HolubLyer 431; КІеіп 1384. - Див. ще боr 2 ,

сарказм.
сармати <<Група стародавніх ірано
мовних племеН•>; р. бр. болг. сар
мат, п. Sarmata, ч. слц. вл. Sarmat,
схв. Сармати, слн. Sarmati; запози
чення з латинської або грецької мови;
лат. Sarmatae <<Сармати•> nоходить від
гр. ~арf.1атш, ~uрf.1атш, що є, очевид
но, запозиченням з якоїсь азіатської мо
ви;

досить

переконливим

є

виведення

запозичення із західноєвропейських мов;
н. Sarkasmus, фр. sarcasme, англ. sar-

від індоарійського *sar-ma(n)t- «Жіночі•>
( <•належні жінкам•> ), похідного від *sаr
<•Жінка•> і спорідненого з ір. *har-va(n)t-

casm

<<TC.•>,

походять від елат.

sarcasmus,

яке

зводиться до гр. сюрхааf.16с;;. «уїдливе
глузування•>, nохідного від aapxa~w <•роз

риваю, роздираю (м'ясо)•>, пов'язаного
з аар~ <•м'ясо•>, етимологічно неясним,
можливо, споfідненим з ав.

8varas- <•рі
- СІС 745; ССРЛЯ 13, 190; Kopaliriski 865-866; Holub-Lyer 431;
Dauzat 650; КІеіn 1383; Frisk li 679.
саркати, сарчати, сарчіти. - див.

затИ>>.

сарапати.
саркома <•ВИд злоякісної пухлини•>;
- р. бр. болг. м. сарк.6ма, п. sarkoma,
ч. sarkom, слц. слн. sarkom, схв. с~р-
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до якого зводиться й псл. *x"rvatь

<<Хорват•>; не менш обгрунтованим мо
же бути визнане й пов'язання компо

нента sar- з дперс. sar(ah) <•Голова•>
(пор. дінд. sfrab <<ТС.•>), а mat- з ір. ma-

tar- <•МаТИ•> і тлумачення ~ервісног~ зна
чення назви як <•головНІ (зверхНІ, па
нівні) матер(инськ)і•>.
нонімія

Геродатової

-

Стрижак, Ет

Скіфії

161-167;
1979/4, 40; 3ССЯ 8,
150-151; Агеева 33-34; Попов Назв.
нар. 17; КІеіn 1384. - Пор. хорват.

Трубачев

ВЯ

сарна (зоол.) <<Серна•>, сарн.ен.Я, сар

н.Юк <•Самець сарнИ•>;

-

р. діал. бр. сар-

сарпИнка

н.а,

нл.

сатинувати

sarna; -

запозичення

з

nоль

ської мови; n. sarna споріднене з укр.
сірн.а. Німчук 198; Фасмер ІІІ 263.
- Див. ще серна.

сарпИнка (текст.) <<легка бавовня
на тканина типу ситцю (з Сарепти)»,

сарпuн.н.ик <<робітник, що працює на ви

робництві сарпинки•>, [серпuн.ка] <<Сар
пинка•> (Ме);

бр. сарпін.ка, п.

-

sar-

запозичення з російської мо

pinka; -

ви; р. сарпuн.ка утворено від назви р.

Сарпи

(притоки

Нижньої Волги),

на

березі якої розташоване місто Сарепта.
- Фасмер ІІІ 563.

сарсазан (бот.)

р. сарсазан.

-

<<Halocnemum
<<ТС.•>; - неясне.

М.В.•>;

lсарсама] <<інструменти ремісника•>,

[сарсан., серса.ма, серсан.а] <<те.; мате
ріал для виготовлення возів•> Нед; запозичення з угорської мови; уг. szerszam <<ЗНаряддя, інструмеНТ>> СКЛада
ЄТЬСЯ з основ іменників szer <<засіб, на
чиння•>, спорідненого з мане.

ser

«У ви

гляді чого, у формі чого•>, хант. sir <<ТС.•>,
мар. ser <<Спосіб, звичай•>, і szam <<чис
ло, рахунок», яке

є давнім запозичен

схв.

-

саса

«ТС.•>,

етимологічно

неясні.

Bruckner 482; Machek Jm. rostl. 47.

[сасар] <<болото, трясовина•> Шух;

-неясне.

сатана, сатан.із.м, сатанЯ, [сото

на] О, Ме, сатан.uн.ський, сатан.іч
н.ий, сатан.Ячий, сатаніти, ocamaн.u
<<дуже розізлити•>; - р. бр. болг. са

mu

тана, др. сатан.а, сотон.а, п. szatan,
sataпiczny, ч. слц. sataп, satanas, вл.

НЛ. sataп, М. саmан.а, СХВ. саmан.а, СЛН.
sataп, стсл. CO'Т'OttA; запозичено в дав
ньоруську мову з грецької; гр. craтavac;

ПОХОДИТЬ ВіД гебр. satan, букв. «ПрОТИ
ДіЮЧИЙ>>, спорідненого з ар. saltan «Те.,
чорт•>.

Акуленко 132; Кобилянський
1980/1, 44; Чернь1х ІІ 141;
Фасмер ІІІ 565; Преобр. ll 253-254;
Кlein 1385. -Пор. шайтан.
сателіт; - р. сателлuт, бр. сатз
літ, п. satelita, ч. слц. вл. satelit, болг.
М. cameлum, СХВ. саmелйm, СЛН. Sate-

-

Мовозн.

]ft; запозичення із західноєвропей
ських мов; н. Satellit, фр. англ. satellite
походять від лат. satelles (род. в. satel<<ОХоронець, супутник; спільник•>,

litis)

ням з чуваської мови.

- Лизанец 624;
St. sl. 9/1-4, 338; MNTESz
lil 730-731, 741-742; Barczi 280, 287.
- Див. ще сама.
саршИна - див. саш.
[саршін] <<Шершень, Vespa crabro L.•>

очевидно, запозиченого з етруської мо

Балецкий

- СІС 2 745; Dauzat 651; Кlein
1385; Walde-Hofm. li 481.
сатИн, сатин.іт; р. сатИн., бр.
сацін., п. satyna, ч. слц. слн. saten, вл.
satin, болг. сатін., м. сатен., схв. са
тйн., сатен.; - запозичено з французької

<<ТС.•>; не зовсім ясні результати фоне
тичної видазміни форми шершень, мож
ливо, зумовлені зближенням з п. ст.
szarszun <<МеЧ>>. -ДИВ. ще шершень.

мови,

ВеНЗн, [саршон. ВеЛ, сіршун. ВеНЗн]

[сас] <<Тарган, nрусаю>;

-

очевидно,

запозичення з nольської мови; п. Sas
<<Сакс, саксонець•>, як і ч. Sas, сболг.
сасин.-ь, серб. ст. сасин.ь, походить від

двн.
з

sahso

<<ТС.•>, пов'язаного з

однобічним

лезом•>;

значення

пор.

рум.

<<Саксонець•>

sas

прусак;

щодо

sahs

<<меч

розвитку

виведення

від

(Scheludko 142)
- Фасмер ІІІ 548,

менш переконливе.
Див. ще сакси.

564. -

[сасанка] (бот.) <<анемона, Aпemone

Куз; запозичення із західносло
в'янських мов; п. ч. слц. sasaпka, як і

L.•>

ви.

можливо,

редництво

через

німецьке

посе

(н.

Satin); фр. satiп виво
дять від ар. zaitoni, букв. <<З Цзяодуня
(китайського міста)•>. СІС 2 745;
Чернь1х li 141; Фасмер ІІІ 565; Преобр.
ll 254; Kopaliriski 867; Lokotsch 171;
Dauzat 651.
сатинувати <<лощити (папір)•>, са

тин.увальн.ик; - р. сатин.uровать, бр.
сатьtн.іраваць, n. satynowac, ч. заст. satiпovati, слц. satinovat', вл. satinerowac,
болг. сатин.uра.м, м. сатин.uран., схв.
сатин.ирати, слн. satinlrati; - запози
чення з французько'і мови; фр. satiner
утворено від іменника satin <<Сатин•>.
SJ:. wyr. obcych 668; Dauzat 651. -

Див. ще сатИн.
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сафлор

сатИра

сатИра, сатuрик, сатирuчний;
р. м. схв. camupa, бр. camьtpa, n. satyra, Ч. СЛЦ. ВЛ. satira, болг. сатира,
слн. satfra; заnозичено з латинської

мови, можливо, через французьку (фр.

satire); лат. satira <<вид поетичного тво
РУ•>, satura <•Тс.; суміш, всяка всячина;
миска з різними nлодами•> пов'язані з
<<СИТИЙ; ПОВНИЙ•>, satis \<ДОСИТЬ>>,
спорідненим з двн. sat <•СИТИЙ», лит. so-

satur

tus <<ТС.>>, псл. sytь, укр. сuтий. - СІС 2
746; Акуленко 136; Чернь1х ІІ 141142; Kopalinski 867; Walde-Hofm. ІІ
481-482. -Див. ще сИтий.
сатисфакція

«почуття

приємності;

сатуратор <<апарат для насичення
рідини газом або для приготування на
сичених розчинів•>, сатурація, сату
раторний, сатураційний; р. болг.
сатуратор, бр. сатуратар, п. saturator, ч. слц. saturator, схв. сатурациjа,
слн. saturacija; - запозичення із захід
ноєвропейських мов; н. Saturateur, фр.
saturateur, англ. saturator походять від
пізньолат. saturator << насичувач•>, по

в'язаного з лат.

satur <<СИТИЙ•>. - СІС 2
746; ССРЛЯ 13, 201; Kopalinski 867;
Кlein 1386; Dauzat 651. - Див. ще са

тИра.

Сатурн (назва планети; бог давньо

задоволення; (заст.) утамування почуття

римської міфології, покровитель земле

образи, звичайно у формі дуелі•>; р.
болг. сатисфакция, бр. сатьtсфакцьщ
п. satysfakcja, ч. satisfakce, слц. satisfakcia, вл. satisfakcija, м. сатисфакциjа,
схв. сатисфакциjа, слн. satisfakcija; -

робства), сатурналії <<гучна забава; ор
гія; у Стародавньому Римі свято на честь

Сатурна•>;

-

р. бр. болг. Саmурн, п.

Saturn,

ч. слц. Saturn,
Сатурн, слн. Saturn; -

Saturnus,

схв.
запозичення з

ської; лат. satisfactio <•задоволення•> утво
рено від дієслова satisfacio <•задовольняю;

латинської мови; лат. Saturnus (італій
ське божество) походить з етруської мо
ви. - СІС 2 746; ССРЛЯ 13, 201; Wal-

виправдовуюсь•>,

de-Hofm.

через польську мову запозичено з латин

яке

складається

з

при

слівника satis <•досить•> і дієслова facio
<роблю•>, спорідненого з псл. deti, укр.

(по)діти.

СІС 2

746; ССРЛЯ 13, 199;
565; Дворецкий-Корольков
777; Walde-Hofm. І 440-441. - Див.
ще діти2 , сатИра. - Пор. факт.

-

Фасмер ІІІ

сатрап <<намісник області в старо
давній Персії; деспотичний адміністра
тор>>, сатрапія <<область, якою управ
ляв сатрап•>; р. бр. болг. сатрап, п.

satrap, м. сатрап,
схв. сатрап, слн. satrap; - через захід
ноєвропейські мови (н. Satrap, фр. satrape, англ. satrap) запозичено з грець

ч. слц.

satrapa,

вл.

ІІ

483.

[сать] «інеЙ•> Куз;

-

неясне; можли

во, результат фонетичної видазміни не
зафіксованої форми *садь, пов'язаної з

садuти (те, що осідає з атмосфери).
сауна <<фінська ЛаЗНЯ>>; р. бр. М.
сауна, П. Ч. СЛЦ. sauna, СЛН. savпa <<ТС.>>;
- запозичення з фінської мови; фін. sa-

una

<•лазня», можливо, споріднене з ко

мі чом <•намет, будка; холодний хлів•>,

удм. чум <<хижа (для одягу)•>.

- SJ:. wyr.
obcych 668; Holub-Lyer 432; Льп
кин-Гуляев 309.

кої; гр. craтpcorl']c; <•намісник перського

[сафатина] (бот.) <<Чортола смердю
ча, Ferula assa foetida L.•> Mak, [асса
фет, асафатина] <<ТС.•> Mak; - очевид

багач•> походить від дперс. *xsa<<управитель області•>, яке скла

но, результат адаптації латинської наз
ви assa foetida.

царя;

8rapavan-

дається з основ xsa8ra <<держава>>, спо
рідненої З ав. xsayeiti <<Панує, наказуЄ>>,
гр. XТ<XO!Jat <•набуваю, наживаю, маю,
володію>> і

paiti

<•пасе, береже•>, спорід

- СІС 2 746;
HUttl-Worth 14; ССРЛЯ 13, 200201; Kopalinski 867; Кlein 1386; Frisk ІІ
573, 680; Chantraine І 590-591.
неної з гр. 7IOІIJ~V <<пастух•>.
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сафлор (бот.)

"Carthamus L.; олія з

сафлору; фарба з сафлору•>; р. бр.
болг. сафл6р, п. ч. saflor, схв. сафлор;
- запозичення з німецької мови; н.
Saflor через італійське посередництво
виводиться з арабської мови; менш пе

реконливе виведення (СІС 746) через
голландську мову (гол. saffloer) з пер-

сваволя

сахар

ської. St. wyr. obcych 662; IvanovaSalingova-Man(kova 773; Gr. Fwb. 674.

сахар 1 , сахарат, сахарИн., сахар
ник, сахарн.иця СУМ, Нед, сахарн.я,
сахароза, сахарИстий, сахарИти, ст.

сахар-ь

н.а,

(1627); -

lcaxap ],

п.

р. сахар, бр. сахарь't

sacharyna, ч. sacharln,

слц. sacharfп, вл. sacharin, болг.
захар, М. сахарИн., схв. сахар, слн. saharfn; - запозичення з грецької мови;
гр. craxxap(ov) nоходить від палі sakkhara <<цукор•>' яке зводиться до дінд. sarkara <•гравій, nісок; цукровий пісок»,

sacharin,

що зіставляється з гр. хрохаЛш (мн.)
<•морська галька•>, хр6х11 «ТС.•>.

-

Коло

мієць УМЛШ 1967/6, 10; Коваль 117;
Чернь1х ІІ

142; Фасмер ІІІ 567; Frisk ІІ
22, 672-673; Mayrhofer ІІІ 308. ПоR. цуко.Р'·

[сахар"] <•рогач у рибалок, залізний

гачок з довгим держаком Дз, Мо; вила

для гною Л•>, [сах ор] <•вила для гною•>
ЛексПол, [сахур] <<ТС.•> Ник; - бр. са
х6р <•ТС.•>;

<•рогіз•>, [шалин.а] <<очерет; рогіз•>, [ша
лана] <•леnеха•> тж; - n. [saszyna] <•Ле
nеха•>, [sasyna, szaszyna] <<ТС.•>, ч. [saSf] <•осока, Carex L.; очерет; ситняг, He-

!eocharis R.ВГ.>>, sasina <<СаШНИК>>, sasina
«ТС. >>, СЛ Ц. sas <<ОЧерет; роГіЗ>>, sasina
«ТС.>>, (sesina) <<ОЧереТ>>, ВЛ. sasnja «СаШ
НИК•>, СХВ. шаш <<ОСОКа, рогіз; ОСИТНЯК,
шаша «сухе кукурудзиння;
рогіз, ОСИТНЯК>>, СЛН. sas <<ОСОКа»; - За
ПОЗИЧеННЯ З угорСЬКОЇ МОВИ; уг. sas <<ОСО
Ка>> етимологічно неясне; nов'язання з
ч. sachor <<СМикавець, Cyperus L.>>, слц.

Juncus L.•>,

sachor <•ТС.•> (Matzenauer 80) помилко
ве. Bruckner 482; Machek Jm. rostl.
275; ESJC 603; Skok ІІІ 383; Mikl. EW
337; MNTESz ІІІ 408.
came <<ПОдушечка З аромаТИЧНИМИ
речовинами;

торбинка для

хустиноК•>,

chor]

[сохирь] <•дерево з розвилкою•>, п. [so<•жердина•>, ч. слц. вл. нл. sochor

сашетка «ТС.>> Куз; р. болг. саше,
п. saszetka; запозичення з францу
зької мови; фр. sachet <•Мішок; саше•> є

<•важіль, лом•> і, в такому разі, зводить

зменш. від

ся ДО СОХа (див.).

від лат.

-

очевидно, nов'язане з р.

L.•> Mak, [сашин.а] <•очерет; лепеха»
Mak, [саршИн.а] <•очерет•> ВеНЗн, Mak,
сашн.Ик «Schoenus L.; [очерет Mak]•>,
[шаш] <•очерет; ~огіз•> Mak, [шашин.а]

сахаТИСЯ <<ЗЛЯКаНО Відскакувати; цу

раТИСЯ; [вмішуватися, втручатися Нед]•>,
сахн.!}_тися, відсахн.утися, [відшахн.у
тися]
<•Відхилитися,
відсахнутися•>,
[підсахн.утися] <•nристати, причеnити
СЯ•> (про хворобу); неясне; можли

sac <•мішоК•>, яке nоходить
saccus <•ТС.•>. - СІС 2 580; SJ:.
wyr. obcych 668; Dauzat 644. - Див.
ще сак 1 •

[саще] <•кімнатний собачка•> Нед, [са

ща] <<щеня від вовка й собакИ•> Чаб;

-

неясне; можливо, результат видазміни

деетимологізованого укр.

*сасче <•Сак

во, nов'язане З ЛИТ. sokti «СКаКаТИ>>,
зв'язок якого з укр. ск6чити піддаєть

сонча•>, nохідного від сас <•саксонець•>;

ся сумніву

сонський собачка•>; пор. [шашок] «по

(Fraenkel 1021-1022);

мож

ливий також вплив з боку жахатися.

[сахнути] «Війнути, дихнути•>, [сах
тіти] <•Палахкотіти, nашіти жаром; пах
тіти; важко дихати Нед; зітхати О; хни

кати О; віяти, пашітИ•>, [сахтЯчка] <•яду

ха,

астма•> Нед;

-

неясне;

можливо,

звуконаслідувальне.

сачок' - див. сак 1 •
сачок 2 , сачик - див. сак 2 •
[саш] (бот.) <<очерет звичайний, Phragmites communis Frin.; (у виразі с. бі
лий) лепеха звичайна, Acorus ca!amus
L.; (у виразі с. чорн.ий) рогіз, Typha

в такому разі первісно означало «Сак

рода собаки•>.
сваволя, свавілець, свавілля, сва

вільн.ик, свавільство, свав6лець, сва

в6льн.ик, свав6льство, [свав6льця] Нед,
свавільничати, свав6лити, [слав6ли
ти] <•Сваволити•> Нед; р. [свав6лить] <<СВаВОЛИТИ>>, бр. евавалле <<ПУС
тощі, бешкет; пустот ливість; сваволя•>;

- запозичення з польської мови; п.
swawola, як і ч. svevo!e, слц. svevo!'a, є
результатом стягнення давнішої форми

*swojawo!a

(ч.

svojevole),

що відnовідає

р. своев6лие, схв. свЬjево;ьан. і скла-
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Снарог

свадлйвий

дається із займенника swoja
<<СВОЯ>> та іменника

wola

(> swa)

<<ВОЛЯ>>; біль

шість похідних утворено від запозиче

ної форми на українському грунті.

запозичення

з

чеської

або

словацької мови; ч. слц. [svadlivy], як і
болr. свадлИв, СХВ. сваД;ьив <<ТС.>>, Від
ПОВідає укр. звадлuвий <<ТС.>>. Див.
ще вадити.

[свадьба] <<весілля>> СУМ, Нед,
[свсійбсі] <<Весілля>> тж, [свсільба] <<ТС.>>,
[свадьбu] «Сватання>> Нед, [свсідьбини,
свсільбини] <<ТС.>>, [свадьбИчка] <<Наре
чена, молода>> тж, [свсітба] «весілля>>,
[свадьбЯний] Нед, [свадьбувсіти]; р. свсідьба, бр. [свсідзьба], др. свать
ба, п. swadiba, swacba, ч. svatba, [svajba], слц. svadba, нл. swajiba, болг.
свсітба, м. свадба, схв. свадба, слн.
СТСЛ. СКА'Т'Ь.SА; ПСЛ. SVatьba,

svatba,

похідне від svatь <<Сватання>>; зближен

ня

з

вед!},

водuти
(Желтов ФЗ
неприйнятне. Фасмер
Булаховський Вибр. пр.

1876/1, 20)
568-569;
ІІІ 366; Собалевский Лекции 104; Brilckner 527; Machek ESJC 594; Skok ІІІ
369; Mikl. EW 332. -Див. ще сват.
ІІІ

[свай] «ПаЛЯ>> Дз, [ чвая] <<ТС.>> Пі;

-

запозичення з

російської мови;

р.

свсія, [швсія], р.-цсл. скмt етимологічно

неясне; зіставлялося з р. совсіть (Пре
обр. Il 256), ваЯть, вить (Горяев 319).

-

Фасме[)

ник] «ТС.>> Нед, сваrнЯ, lсварун] <<СВар
ливеЦЬ>>, [сварунок <<Сварка>> О, сварИ
ти,

-

Огієнко РМ 1938/7-8, 347; Brilckner
527. -Див. ще воля, свій 1 •
[свадлйвий] <<СВарливИЙ>> Нед; очевидно,

вий чоловіК>> Нед, [ сварлИвець, свар

lll 571.

сварИтися,

свсіркtlй,

сварлИвий

СУМ, Нед, [сварнИй] «сварливИЙ>> Нед,

[сварлИве] <<Сердито>>, [нсісварка Ж, пе
ресвсір], пересвсірка СУМ, Куз, [по
свсір(а) Пі, п6сварка]; - р. болг. ева
ра, бр. сварка, др. свар-ь, п. swar, swara, ч. слц. svar, вл. нл. swar, полаб. svoret <<СВарИТИСЯ>>, СЛН. svarfti «ПОПереджу
ваТИ>>, СТСЛ. СКАр"Ь; ПСЛ. svarь; споріднене з дісл.
гот.

swaran

svara

<<ВідповідатИ>>,

<<присягатИ>>, двн.

swerian

<<ТС.; говорити певно>>, дангл. andswaru
<<Відповідь>>, нвн. Schwur <<клятва>>, лат.
sermo <<бесіда, розмова>>; іє. *sl,Jer- «ГО
воритИ>>; зіставлення з ч. svada <<звада>>

(Machek ESJC 594) необгрунтоване. -

Фасмер ІІІ 569; Чернь1х ll 142-143;
Преобр. ІІ 255; Brilckner 527; Младе
нов 571; Skok ІІІ 369; Trautmanп 296;
Гамкрелидзе-Иванов 123; Pokorny 1049.

[сварка] (бот.) щмин піщаний, Helichrysum arenarium D.C.; льонок звичай
ний, Linaria vulgaris Mill.>> Mak, [цварка]
<<ЦМИН>> Mak, [сварлИвець] <<ТС.>>, [свар
ник] <<ТС. Mak; плаун звичайний, Lycopodium clavatum L.>>; - найменування,
пов'язані зі сварИтися;

назва плауна

[сварнИк] викликана розповсюдженим
повір'ям,

нібито присутність цієї рос

лини в хаті викликає сварку (Аннен

ков 203); пор. інші назви плауна: [де
реза, звсідник]; така ж мотивація і

відповідних назв цмину. Шамота 72.
Див. ще свар.
Снарог <<СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЯЗИЧНИЦЬКИЙ
бог, покровитель ковальства та інших

[енака] <<Стрижень для шпульки у
ткацькому човнику>> Нед, сват, [ева
ток] Чаб «ТС.>>; - запозичення з поль
ської мови; п. [ cwak] <<ТС.>> походить від
нім. [zwack] <<ЦВЯХ>>. - Трубачев Рем.

-

терминол.

бог законів і часу>> Нед; р. Свсір6г,
др. Сварог-ь, Сварожичь, Сварожь «Сва
рогів»; - загальноnрийнятої етимології
не має; здебільшого пов'язується з псл.

136.

-Див. ще цвях.

свани (кавказька народність), Сва
нетія; р. бр. свсіньt; запозичен
ня з грузинської мови; груз. swan- від
повідає самонайменуванню сванів swan-,
спорідненому з мегр. son- <<ТС.>>. Кли
мов 174.

[сваf] <<лайка>>, евеіра СУМ, Нед,
[сварбсі О, сварка, [сваркут] <<СВарли-

186

ремесел>>, Свар6Жич <<СИН Сварога, бог

вогню>>, [С6варог] «батько всіх богів,

svara <<Свара, незгода, війна>> (Jagic
AfSlPh 1, 412-413; 4, 426; Brilckner
AfSlPh 40, 10-11; KZ 46, 236-237;
Jakobson IJSLP 1/2, 269); зіставляєть
ся ТаКОЖ З дінд. svargab <<НебО>>, даНГЛ.

свекор

свастика

sweorc (\темнота, хмара, туман>> (Uhlenbeck 355; PBrB 22, 199-200; Fortunatov
ВВ З, 69), з дінд. s(u)var <<сонце>>, ав.
hvara, лат. sol, nсл. *s"!nьce <<ТС.>>
(Преобр. ll 255). - Фасмер-Трубачев
lll 570.
свастика (культовий знак ряду ста
родавніх релігій; емблема німецького на

цизму);

-

р. болг. свастика, бр. свсіс

тьtка, n. swastyka, ч. слц. svastika, схв.
свастика, слн. svastika; заnозичення
з давньоіндійської мови; дінд. svаstіkа
пов'язане із

svasti

<<успіХ>>, утвореним з

основи su- <<добрИЙ>>, сnорідненої з nер
шим компонентом гр. uyt~c;; <<ЗдоровиЙ>>,
nсл. *sьdorvь <<ТС.>>, і дієслова asti (\він

Є>>, спорідненого з nсл. (j)estь, укр. є. СІС 2 747; Чернь1х Il 143; Kopalir\ski 933;

Chantraine І 388; Frisk ll 954-955; Mayrhofer ІІ 637. - Див. ще гігіЄна, е, здо
ровий. - Пор. смерть, щастя.
сват, [свсін:ен:ька] <<Свашка>>, [свсі
н:ен:ько] <<Сваток>>, [свсін:ечка, свсін:ечко,
сван:Ютка, евеіня О, свсін:ька], сваталь
ник, [свсітан:ець] <<СВат>> Нед, [свата
нок] <<ТС.>> Нед, [свсітан:кu] <<Сватання>>
СУМ,

Нед,

свсітан:н:я,

сватсіч

тж,

[свсітиця] <<Сваха>> Нед, сватк6, [сват
ник] <<ЗВідниК>> Нед, [сватн:uцтво] (\звід
ництво•> Нед, сват6к, [свсіття] <<Сва

ти», сватун:ьо, свсіха, [свсічин:и] <<Сва

тання>> Кур, [свсішин:и] <<nригощання
свах>> Нед, [сващсік] <<дружко (?), сват
Нед•>, [свсіщин:иj <<частування весіль
них гостей у свахИ•> Нед, свсітальн:ий,

[свсітн:ій] <<Сватів•>, сватати, сватати

ся, свататися <<fодичатися•>, [свахсі
тися], [свсішити <<Свашкувати•> Нед,
[свсішчити] <<ТС.>>, свашкувсіти, [під
свсітан:н:я, npucвaxa]; - р. бр. болг.

swat, ч.
SVat; псл. svatь; виводиться зі *svojat-, по
хідного від займенникової основи svo-,
sve-; - зіставляється з лит. svecias,
SVetis «ГіСТЬ>> (первіСНО <<ЧУЖИНеЦЬ, СаМ
no собі•>), лтс. svess <<чужий; гість•>, гр.
м. сват, др. сват-ь,

ЗаСТ. СЛЦ.

SVat,

n.

вл. нл.

СХВ. сват, СЛН.

(f)ЄтІ']с;; <<родич, друг>>, Єтарщ <<Това
риш, СУПУТНИК>>; ЗбЛИЖеННЯ З ав. XVae;

tu-

<<належний до сім'Ї>>

(Machek ESJC

594) сумнівне з точки зору фонетики.
- Чернь1х ІІ 143; Фасмер ІІІ 570; Пре
обр. ll 255-256; Brilckner 527; Skok
ІІІ 369; Mikl. EW 332; Fraenkel 950,
952; Karulis ІІ 336; Мартьшов Язь1к 85.
-Див. ще свій 1 •

[свекла] (бот.) <<буряк, Beta L.; бу
рякове бадилля>> Г, Л, [свсікля] <<Столо
вий буряк•> Корз, [свекловиця] <<буряк•>
Mak, [свікла Пі, Mak, свіколка Mak]
<<ТС.•>, [свеклян:ий]; - р. свёкла, др. се
vкл-ь, П.
цвекла;

М. свеКЛО, цвекло, СХВ.
давнє запозичення з грець

CWikJ:a,
-

кої мови; гр. crєuxЛov (іон. сrєuтЛоv, атт.
тєuтЛоv) є запозиченням невідомого по
ходження. Німчук 273; Чернь1х ll
144; Фасмер-Трубачев lll 571; Пре

обр.

ll 256; SJ:awski І 134-135; Frisk
887. - Пор. цвйкля.

ІІ

[свековка] (бот.) <<ВИд рослинИ•>
Нед, [свековн:uк] <<ясенець білий, Dictamnus albus L. (D. fraxinella Lenk.)>> ВеНЗн,
[цвиковн:Ик] <<ТС.>> тж; - похідне утво
рення від свекла; назва, очевидно, зу
мовлена тим, що в народній медицині
використовувався корінь ясенцю. Анненков 126. -Див. ще свекла.

свекор <<батько чоловіка; [тесть
ВеБ],>, [свекра] <<Свекруха Нед; теща

ДзАтл

Il>>,

свекеuця, свекрівщина СУМ,

Куз, [свекр6хаj <<теща•> ВеБ, свекруха,

[свекрухн:а] <<Свекруха•>, [свекрушина]

«ТС.•>; р. свёкор, бр. свёкар, др.
свекр-ь, n. заст. swiekier, ч. ст. svekr,
СЛЦ. svokor, болг. свеК'Ьр, М. свекор,
СХВ. свекар, СЛН. sveker, СТСЛ. СК€Кр"Ь;
- псл. svekrь; - споріднене з дінд.

svasurab <<СВекріВ>>, ав. xvasura-, ЛИТ. Sesuras «СВеКОр>>, гр. E:xup6c;;, ДВН. swё
hur <<ТС.•>, лат. socer <<ТС.; тесть•>; іє.
*sveкuro- <<Свекрів>>, першим комnонен
том якого є займенникова основа *svе
(\свіЙ•>. - Трубачев Терм. родства 118-

125; Чернь1х ІІ 144; Фасмер ІІІ
Преобр. ll 256-257; Brilckner

572;
536;
Machek ESJC 595; Skok ІІІ 370; Trautmann 295; Fraenkel 977; Wa!de-Hofm.
ІІ 550-551; Бурлакова ВСЯ VI 61;
Гамкрелидзе-Иванов 112, 123, 374,
760; Pokorny 1043-1044.
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еве пк а

свердел

[свепка] <<Сваха•> Нед, [свЯпка] <•ТС.•>
Нед;

-

неясне.

свербИвус (бот.) <•Свербигуз, Buni[шипшина, Rosa canina L. Ме]•>,

as L.;

свербuус <<ТС.>> СУМ, Ме; результат
видазміни форми свербuгуз <•ТС.•> через
зближення другого компонента з імен
ником вус. - Див. ще свербИгуз.

свербИга (бот.) <•свербигуз,

Bunias
L.; [бутень Прескотта, Chaerophyllum
prescottii D.C. Mak]», [свербин:а] <•бу
тень Прескотта•> Mak, [свербсік] <•ШИП
шина собача, Rosa canina L.•> ВеНЗн,
[свербиrсін: ВеНЗн, евербила Mak, евер
бИло Нед] <•ТС.•>, свербіжн:иця <•Knautia
Coult.; [скабіоза голубина, Scabiosa columbaria L. MakJ.>; - р. свербИга <•Bunias•>, [свеfбейка, свербарика] <•ТС.•>,
[свербuгуз

<<ТС.; бутень бульбоносний,

Chaerophyllum bulbosum L.•>, бр. свер
бігуз <<СВербига, BuniaS>>, п. swierzqbek
<<бутеНЬ>>, swierzbnica <<СВербіЖНИЦЯ>>;
- похідні утворення від свербіти; наз
ви перших трьох рослин зумовлені їх
смаковими властивостями або дією на
кишечник; свербіжниця дістала свою
назву як засіб для лікування
корости

(пор. [короставн:ик], р. [ чесотн:ая тра
ва, чесоточн:ая трава] «ТС.>>). - Ша
мата 67,
Анненков
свербіти.

139; Меркулова Очерки 81;
72, 73, 317-318. -Див. ще

свербИгуз (бот.) <•Свербига, Bunias
L.; [шипшина собача, Rosa canina Нед,
Ме; Torilis anthriscus Gmel. (Gaert.);
бутень заnашний, Chaerofyllum aromaticum L. Mak; бугила лісова, Anthriscus silvestris Hofm. Mak•>, [све,оби-гуз
н:о] «бутень•> Mak, [свербивуз] <<ШИn
шина•> Mak, [свербиуз Mak, свербиуза
Mak, свербиузин:а Mak, ВеЛ, сверби
узка Mak, свербовіс Mak, евербогалуз
ВеЗа, евербогалуза ВеНЗн, Mak, свер
богуз, свербогуза, сверболуз, сверболу

за, свербоуза, свербоузин:а тж] <<ТС.•>;
- р. [свербuгуз] <•бугила•>; - складні
утворення з основ дієслова свербіти
та іменника гузн:о <•зад•>; назва зумов
лена подразливою дією насіння з 'їде
них плодів шипшини на задній прохід;
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очевидно, подібну дію виявляють і свер
бига, бугила, окремі різновиди яких ви
користовуються в їжу. Німчук 280;

Шамота 138-139; Меркулова Очерки
81; БС3 24, 75; 38, 201; Machek Jm.
rostl. 109-110. -Див. ще гуза, свер
біти. Пор. свербИга, свербИвус.
свербила, свербИло, свербин:а див. свербИга.
свербіти, сверб, свербець, свербіж,

[сверблЯк] (ент.) <•свербун, коростяний
кліщ

Sarcoptes•>

Нед, сверблЯчка <•Свер

біж; [кропива Чаб]•>, [сверб6та] «свер
біЖ•>, сверб!)н: (ент.) <•Sarcoptes•>, [евер
б' Ячка], [своріб] <•Короста, nарша•> ВеБ,
сверблЯчий; р. свербеть, бр. свяр
біць, n. swierzbiec, ч. svrbiШ, слц.

svrbiet', вл. swjerbjec, [swjerbic], нл.
swerb'es, болг. с-ьрбЯ, м. сврби, схв.
сВf56ети, слн. srbeti; nсл. *sv•rbeti;
- зіставляється з двн. swёrban <•крути
тися; стирати•>, лтс. svarpsts <•Свердло»,
дісл. svarf <•опилки•>, гот. af-swafrban
<<змахнути». - Фасмер lll 573; Преобр.
Il 257; Bt:,Uckner 536; Machek ESJC 598;
Schuster-Sewc 1391; Младено в 623;
Skok ІІІ 375; Варбот 78; Mikl. EW 380;
Trautmann 295; Milhl.-Endz. lli 1144.

еверготіти <•цвірінькатИ•>, [свірго
тати] <<ТС.» ВеЛ; заnозичення з
nольської мови;

n. swiergotac є варіан
swierkotac (swierkac), сnо
рідненої з укр. [свірчсіти]. - Brilckner
536. -Див. ще свереніти.
[свердан] (ент.) <•цвіркун, Gryllus
L.•>, [свердун:, евігур «ТС.•>] ВеНЗн; -

том форми

не

зовсім

ясні

результати

видазміни

форм [сверч6к, свіргун:, свірч6к] «ТС.•>.

-

Див. ще свереніти.

свердел [свердель], (свербел] <<СВер

деЛ>> Гриц, (свербл6] <<ТС.>> ТЖ, свердло,

[ свердликар] <<СвердильнИК•> Нед, сверд

лИльник, свердлій, свердловИн:а, сверд

лувсільн:ик,

[свердлЯк

(корабельний)]

<•корабельний хробаК>>, свердлЯр, [сверл]
Нед, [сверликсір ], [сверло] тж, [евер
лЯк] <•вид гусені•>, [свірло] <•Свердел•>,
свердлИ ти

СУМ,

Нед,

свердлувати,

[сверлити] Нед, свердлuльн:ий, сверд
лувальний, свердлЯчий;

-

р. сверл6,

евереміти

евигнати

бр. свердзел, др. свьрдьл'Ь, п. [swierdziotek], swider, Ч. svidrfk, СЛЦ. SVider,

ксіть <•ТС.•>, стсл. сн.р"ЬЧЖШ'Т'"Ь <<блиску

ЧИЙ•> (про розжарене залізо);

неясне;

-

болг. свірдел, м. сврдел, схв. сврдао,
сврдло, слн. sveder, с.-цсл. скр"ЬдьNь;
- псл. *svьrdьlo; - можливо, спорід
нене з ді сл. svero <<меч•>, свн. swert,
нвн. Schwert <<ТС. •>; зіставлялось також

зіставлялося з р. ст. еверкати «швид

рез попередню форму *svьгb-dlo з дісл.
hvirfill <<вихор, кільце, верхівка•>, нвн.
Wirbel <<ВИхор•>, двн. hwёrfan <<оберта

obates minor L.•>

(Младенов 573; Machek ESJC 596) че

ТИ•>,

werban <•ТС.•> або (Преобр. ІІ 258;
Holub-Kop. 363) з nсл. *vьrteti <•верті

ти•>, хоча з форми *s(ь)vьrt-dlo мало б
вийти

*сверло. Фасмер ІІІ 573ІІІ 375; Трубачев Рем. терми

574; Skok
нол. 375.

Фасмер ІІІ

574;

Преобр. ІІ

527-528.
Dry-

[сверлик] (орн.) <•малий дятел,

Шарл; пов'язане із
свердел; назва зумовлена, очевидно, тим,
що дятел робить діри в корі дерев.

-

Булаховський Вибр. np. ІІІ 217. -Див.
ще свердел.
еверлЯк - див. свердел.

[свертки] (бот.) «Конюшина швед

ська,

Trifolium hybridum L.•> Mak; -

очевидно, результат видазміни деетимо

[свереніти] щвіркотати•> ВеУг, [све

рен.ьчсіти тж, свірчсіти, свиршuти Лекс

Пол] <•ТС.•>, [сверч6к] <<цвіркун•> ВеУг,
[сверщук] Г, [сверщ6к, свірк, свірко,
свірч6к, свірщ6к] ВеНЗн, [свирин.ь6к,
свирін.ь6к, свирін.ька] ВеУг, [свіркал
ка] Нед, [свірен.ь] Куз, [шверщ6к]
ВеНЗн <<ТС.•>; - R· [сверчсіть] <•цвірча
ТИ•>, свеfч6к, бр. [свірчсіць] <<цвірчати•>,
(свершч <<ЦВіркуН•>, П. swierszczec <<ЦВіR
ЧатИ•>, SWieГSZCZ <<ЦВірКуН>>, Ч. (svrcek),
СТ. SVГCek <<ТС.>>, СЛЦ.

ко рухати, ворушитИ•> (губами), з свір
чсіти (Mikl. EW 330), з дінд. svarati
<<звучить; світить, сяє•> (Горяев 313). -

svrcek,

ВЛ.

SWjerc,
м. свирец, стсл. скр"Ьчь.(к..,) <•ТС.•>; очевидно, nсл. svirati (svьreti) <<свисті
ТИ•>, SVbГCbk"Ь <<ЦВіркуН>>, З ЯКИМ nов'яза
не svirelь <•дудка, сопілка•>; - лит. svlrksti <•бриніти, nищати, свистіти•>, лтс.
svirkstet <•ТС.•>; менш переконлива дум

ка (Фасмер ІІІ 574-575; Machek ESJC
91) про звуконаслідувальний характер
цих слів і про їх безnосередній зв'язок
із *cvьrk-, укр. цвіркати. - Преобр. ll
258; Brikkner 536. - Пор. сверrотіти, цвіркати.
·

[еве ріпа] <•каша з nшона і молодої
лободи зі свинячим жиром•> Нед;

-

оче

видно, пов'язане з [свиріпа 3 1 «Сверби

га•> (свербига може вживатися в їжу у
вареному вигляді). - БСЗ 38, 201. Див. ще свиріпа 3 •

[сверкати] «блискати, блиматИ•> Нед,
[сверкот1 <<блискання, блимання•> Нед,
[свіркуха] <<блискавка•> Гриц; - р. евер-

логізованої частини назви (конюшина)
шведська.

[свертушка] (орн.) <<звичайна вів
сянка,

Emberiza citrinella L.•>

Шарл;

-

неясне; може бути зіставлене з n. [poswierka] <<ВіВСЯНКа», ПОВ'язаНИМ З SWier<<ЦВірЧаННЯ>>.
сверчок, сверщ6к, еверщук -див.
свереніти.
светр; р. болг. свuтер, бр. св{

kot

тзр,

п.

sweter,

ч.

svetr,

слц.

sveter,

схв. светер, слн. svfter; - через захід
нослов'янські мови заnозичено з англій
ської; англ. sweater <•Светр•> утворено

sweat <<nіт, nотітИ•>, сnорідненого з
swei3 <•ПіТ•>, дінд. sv~da-, лат. sador, лтс. sviedri <•ТС.•>. - СІС 2 747; SJ:.
wyr. obcych 715; Holub-Lyer 460; Кlein
1552.
[свиб1 (бот.) <•дерен, Cornus L.•> ВеЛ,
Mak; - очевидно, заnозичення зі сло
вацької МОВИ; СЛЦ. svfb, ЯК і СХВ. свuба,
слн. svfba <•ТС.•>, відповідає укр. [свид]
«ТС.>>; ВИВОДИТЬСЯ З ПСЛ. *svidy <<ТС.>> че
рез nроміжні форми род. в. svidьve >
*svidbe. - Фасмер ІІІ 577; Machek Jm.
rostl. 171; Skok ІІІ 371-372. - Див.
від

двн.

ще свид 1 •

[ свиrюіти] <•мугикати під ніс•> Нед,
[свигн.сівець] <•той, хто мугиче•>, [свuг
н.авка] <•мугикання•> тж; - неясне; мож
ливо, є результатом контамінації форм

свистсіти і [гугн.ати] <<гугнявитИ•>.
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свИнка

свид

[свид 1 ] (бот.) <<Свидина криваво-чер
вона, Thelucrania (Cornus) sanguinea L.>>,

[свидва Mak], свидИна, [свидовник
Mak] <<ТС.>>, [шведина] <<ТС.; свидина бі
ла, Th. (Cornus) alba Led.>> Mak; р.

[свидИна] <<дерен червонИЙ>>, [свид6в
ник] <<ТС.>>, бр. свідзіна, n. swidwa, [swid,
swidzina], ч. svfd, svfda, вл. нл. swid,
болг. [свит] <<ТС.>>; псл. *svidy; -

зіставляється з прус. sidis <<ТС.>>, лит.
svidus <<блискучий, яснИЙ>>, svidёti <<бли
щати, світитись>>, лат. sїdus <<Зоря>>,
дангл. svitol <<ЯСНИЙ>>; в такому разі на
зва

рослини

воним

мотивується

кольором

яскраво-чер

плодів;

заперечення
проти цих зіставлень і пов'язання з н.

Wein(weide) <<свидина» (Machek ESJC
596; Jm. rostl. 171) недостатньо обгрун
товані. Фасмер ІІІ 577; Brilckner
535; Holub-Kop. 363; Fraenkel 952. ПоR. свидь.

[свид2 ] <<велика і добре зав'ялена nал
ка>>, [засвидИти] <<ударитИ>> Я; ч.
[svidyj] <<твердий, тугиЙ>>; - пов'язане
зі [свид] <<СВИдина>>; назва зумовлена
особливою міцністю свидинового дере

ва; щодо семантичного зв'язку пор. бук

<<ломака>>, [бучок] <<nалка>> дерева>>;

дубок

<<ціпок>>,

бук <<ВИд

дубИна-дуб.

-Див. ще свид 1 •
[свидь] <<СИрий стан>> Нед, [свидИй]

<<СИрИЙ>> Нед, [свИднИй] <<НаnівдозрілиЙ>>
Г, Нед, [свид6вИй] <<ТС.>> тж, [свидовИ

тий] <<Недозрілий; зеленуватий; моложа
ВИЙ>>, [свидувсітий] <<ТС.>>, [свИдність]

<<вогкість; недозрілість>> ЛЧерк, [насвИд]
<<НедозfілИМ>>, tнасвИді] <<моложавиЙ>>,
[усвИд <<НедозрілИМ>>, [усвиду] <<ТС.>>;
- р. [свИдьtй1 <<недозрілий; сирий; кис
лий, терПКИЙ, ОСКОМИСТИЙ», (свид6й,
свидовсітьtй1 «ТС.>>, п. [swid] <<щось чор
не; недозрілість>>, ч. [svidyj] <<тугиЙ>>; неясне; можливо, пов'язане зі [свид]
<<свидина>>;

у такому разі

nервісно оз

начало <<кислий, терnкий, твердий, (як
nлоди свидини)>>.
[свИжка] <<Стріла з очерету і смо
ЛИ>>; результат дисиміляції в неза
свідченій формі *швижка, nохідної від

[швuгатиl «КИдати, шnурлятИ>> (див.).
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[свиюірик] (бот.) <<шавлія кільчас
та, Salvia verticillata L.>> ВеНЗн, [сви
нушник] <<ТС.>>; - nохідні утворення від
деетимологізованого [ евинЮх 1 «ТС. >>, яке
первісно було пов'язане зі *с-ьвивати
<<звиваТИ>>. -Див. ще свинЮх.
свинець, свинчсітка, свинцевий,
свинцевистий, свинцювсітий, свинцю
вати; р. свинец, бр. свінец, др. сви
ньць, болг. заст. свинец <<СВИНець; ку
ЛЯ>>, слн. svfnec, стсл. скннь.ць.; псл.

(svinьcь); -

сnоріднене З ЛИТ. SVtnas,
svins <<Свинець>>; зіставляється ще
З гр. xuavoc;; <<СИНЯ реЧОВИНа>>, яке вва

лтс.

ЖаЄТЬСЯ заnозиченим з невідомої мови

і ототожнюється з хет. kuІ,Janna(n) <<Мід
ний (куnорос), коштовний камінь>>; зі
ставляється також (Трубачев 3тимоло
гия

1965, 33-34)

З ОС. (~)fs~n <<СОШ

НИК, леміш, залізо», афг. ospina (ospana) <<залізо>>. - Чернь1х ll 146; Фасмер
ІІІ 577 -578; Преобр. li 259; Karulis li
339; Frisk ll 37; Boisacq 527; Persson
Beitr. 963.

свИнка' (мед.) <<заnалення nривуш

ної залози у дітей, nаротит»;
ка, бр. свінка, n. swinka;

-

р. свИн
похідне

утворення від свинЯ; назва зумовлена
зовнішнім виглядом опухлої шиї хворо
го; пор. лат. scrofula <<опух шиЇ>> від

scrofa <<СВИНЯ>>, гр. хо1рас;; <<оnухлі ший
ні

залози>> від хоТрос;; <<Порося,

свиНЯ>>.

Фасмер lll 578; Горяев Доп. І
Див. ще свинЯ.

-

42. -

свИнка 2 <<дерев'яна куля, яку ганя
ють ковіньками в грі; відповідна гра»;

р. [свинка] щурка, свинка>>, [свинки]
«rpa в цурки, свинкИ>>, n. [swinka], болг.
свИнка «ТС.>>, слн. svfnjka <<дерев'яний
м'яч>>; nсл. *sьvinьka, nохідне від sь
vi(nQ)ti <<ЗВИТИ>>; первісно, очевидно, оз
начало м'яч, звитий з ганчір'я або шерс

ті; пор. [звИнка1 <<м'яч із шерсті; гра в
м'яч>> Ж; зазнало зближення зі свинЯ.

-

Див. ще вИти 1 , з2 •

-

Пор. свИнкИ,

свитойкий.

[свИнка 3 ] (іхт.) <<nідуст звичайний,

Chondrostoma nasus L.>>, [свИнька] <<ТС.>>
ВеНЗн; - р. [свинка] <<Волзький підуст,
Chondrostoma nasus variabile Jakowlew>>

евИнкП

евинИк

Л-Г, бр. [св{нка]

<<Підуст•>, [свінюк]

<•Підуст дніпровський,

П.

swiпka,

СJЩ.

пasus•>,

Ch. vasus

(sviпka)

<<ПідуСТ>>;

-

похідне утворення від свинЯ; назва зу
мовлена формою рота підуста, що нага

дує рило свині.

-

Leder 98. -

Див.

ник, [свинчсі] <<ПороСЯ•>, свинЮка, сви
нЮшник, свинЮшня, [свинЯк] «свиня
чий послід•>, свинЯка, [свинЯтина] <<СВИ
нина•>, [свинЯтник] <<Свинарник>>, сви
нсірний, свинсірський, свинИй, [свино
вИй] <<СВИНИЙ•> Нед, свИнський, свину

ще свинЯ.

всітий, свинякувсітий Куз, свинЯчий,

евИнкП (бот.) <•нетреба, Xaпthium•>
СУМ, Нед, [свиннсік] <<осот, Soпchus;

свинарювеіти Нед, [свинИти] <<брудни
ти як свиня•> Нед, підсвинок, [пітсвин
ча] <<Підсвинок» О, [піцвелок, піцвсік]

скереда дворічна,

Crepis

Ьіеппіs•> ВеНЗн;

очевидно, пов'язане зі звИнути (псл.
sьviпQti); зв'язок міг бути зумовлений

-

тим, що квітки і молоді плоди цих рос
лин покриті, завинуті листяними об
гортками; пізніше відбулося зближення

з основою свинЯ. Пор. свйнка 2 •
свинюік

-

Див. ще вИ:ти 1 •

-

ка, Nardus stricta•> ВеНЗн, [свинЮх
ВеНЗн, свинЮха, свинЯчка] <<ТС.•>; очевидно, похідні утворення від свинЯ;
назви могли бути зумовлені схожістю

мички до свинячої щетини (пор. р. [ще
тИнница] <<ТС. •>). - Див. ще свинЯ.
[свинЮх] (бот.) <<шавлія кільчаста,
Salvia verticillata L.•>, [свинюшник] <<ТС.•>
ви

очевидно, залишок давньої наз

*с-ьвин-ькьt,

похідної від с-ьвивати
«звиватИ•>, в якій префіксальне с-ь- у
зв'язку з деетимологізацією не зазнало
зміни в з-; назва зумовлена, очевидно,

наявністю волосистого кільця в трубці

віночка.

-

Пор. свйнка 2 •

[свинюха] (бот.) <<лутига розлога,

Atriplex patula L.•>

Корз;

-

похідне ут

ворення від свинЯ; назва зумовлена ви
користанням лутиги на корм свиням.

-

Див. ще свинЯ.
свинЯ, свинар, евинеірка <<доглядач

ка свиней; [свинарник Л]•>, свинсірник,
свинсірня,
свинарство,
[свинарчсі]
<<ХЛОПЧИК-СВИНОПаС>>, (свинарчук] <<ТС.>>,
[свинвсі] <<Свинота•> Чаб, свинИна, сви
нИнець <<Свинарник•>, [свинірка] <<Стадо
свиней»

Нед,

скннь.m;

-

псл. sviпьja, моЖJІиво, з давні

шого *svїпї (жін. р.), похідного від прик
метника svіпь <<СвинячиЙ•>;

див. свИ:нкИ.

[свинниця] <<біловус стиснутий, мич

Mak; -

<<ТС.•> Ва; р. свиньЯ, бр. свіннЯ, др.
свиния, П. swiпia, Ч. sviпe, СЛЦ. svina,
вл. swiпjo, нл. swiria, полаб. svairia, болг.
свинЯ, м. схв. свИІ-Ьа, слн. svlпja, стсл.

свИнка

<<жук

довгоно

СИК•>, [свИннє] (зб.) <<свині•> Л, [свин
нИк] <<Свинарник•> До, [свИння] <<ТС.•> Л,

евинота СУМ, Нед, свИнство, свИн

тус, [свинтух] «свинтус>> О, свинуш-

спорідне

-

sus
uc;;, ав. hu

не з лтс. suvёпs <<Порося•>, лат.

<<СВИ

НЯ•>, двн.

«ТС.>>;

sO,

очевидно,

нвн.

Sau,

гр.

індоєвропейське

утворення

su; зі
sdte <<народ
жує•>, псл. sупь <<СИН•> (Uhleпbeck 339340). -Коваль 82-83; Чернь1х ІІ 147;
Фасмер ІІІ 579; Преобр. Ц 259-260;
Brilckпer 537; Machek ESJC 596-597;
Skok ІІІ 372; Критенко Вступ 510, 546;
Трубачев Назв. дом. жив. 61-63; Мар
тьІнов Язь1к 61; Milhl.-Eпdz. ІІІ 1129;
Karulis ll 189; Кluge-Mitzka 626; Walde-Hofm. ІІ 635-637; Frisk ІІ 973974; Pokorпy 1038-1039; Гамкрели
дзе-Иванов 593.
від звуконаслідувального кореня

ставлялося також з дінд.

[свинЯк 1 ] <<ВИД грибів», [свинюха]

<<ТС.•> Mak; ха, сироїжка,

р. свинуха <•гриб синю
violaceпs або iп

Agaricus

volutus», бр. [свінка] <<Гриби синювато
го кольору•>, п. [swiпiak] (вид гриба);

-

очевидно, результат видазміни зву

ково·! форми *синЯк, зближеної з ос
новою іменника свинЯ; первісна назва
могла бути зумовлена кольором гриба.

[свинЯк 2 j (зоол.) <<Зернова стонога,
мокриця, Porcellio» Нед; очевидно,
запозичення з польської мови; п. swiпiak,
як і ч. svinka «Мокриця•>, sviпka <<дріб
ний рачок, що живе на вологих місцях,
Armadillidium•>, вл. swinjatko <<Стонога•>,
нл. swinka <•зернова стонога, Porcellio
scaber>>, пов'язане З SWiПia <<СВИНЯ>>; наз-
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СвирИд

свистати

ва зумовлена, очевидно, схильністю тва

рин до вологих місць або зовнішньою
подібністю до свині. - Див. ще свинЯ.

СвирИд, Свирид6н - див. Спири
дон.
свиріль <•Народний духовий інстру

очевидно, результат фонетич
ного зближення назви свербИга з наз

Mak; -

вою евиріпа <•суріпиця•> (див.).
[свИрка] (бот.) «ялина звичайна, Рі

[свирайка], схв. свuрала, слн. sviгel,

pilla L.; гір
Mill. Mak•>,
[свірка] «Ялина•>, [свірок] <<ТС.•> Mak; запозичення з nольської мови; n. swirk
<<СМерека>>, swierk «ТС.>> рОЗГЛЯДаЄТЬСЯ
як варіант форми smrek <<ТС.•>, сnорідне
ної з укр. смерека. - Bгilckner 537. -

sviгalo, стсл. скнр'kль;

псл. svirelь,

Див. ще смерека.

на

[свискати] (про кота) «шиnіти, фир
кати•> Нед; - слн. [sviskati] «ШИпіти,
бризкати•>, [svisk] <•шиnіння•>; - очевид

мент

у

вигляді

скріплених

[сверівочка О, свирілка];

-

дудочок•>,

р. евирель

«Сопілка•>, др. свирt,ль, ч. svirka, болг.
свир6л, свuрка, м. свирала, свирка,

nохідне

від

svirati

-

«грати

сопілці»

(др. свирати, свирити, стсл. скнр"тн),
сnорідненого з лат.

susurro

«Шиплю, шеп

чу, брИНЮ», дінд. svarati <<ЗВучИТЬ>>, дісл.
svarra <•бушувати, свистіти•>, нвн. surren
<•бриніти, свистітИ>>, schwiггen <•ТС.>>. Фасмер-Трубачев ІІІ 579; Преобр. ІІ
260; Skok ІІІ 372-373; Walde-Hofm.
ІІ 637.

свиріпа 1 (бот.) «Суріпиця звичайна,
ВаrЬагеа vulgaris R. Br; [гірчиця по

льова,

Sinapis aгvensis L.; дескурайнія,
Descuгainia Webb. et Bert. (Sisymbгium
sophia) Нед; редька дика, Raphanus гa
phanistrum L.; кінський часничник лі
карський, Alliaria officinalis Mak]», [еве
ріпа] <<гірчиця польова•> Mak, [свиріпка
Mak, свиріпиця] «ТС.•>, свиріп' Яний; р. [свирепа] <•суріпиця•>, бр. свірЗпа <•ТС.•>,

др. сверt,пь «дикоростучий», свир"Бпь
«ТС.>>, сверt,пица <<ДИКИЙ ГОрОХ>>, П. swieГZOp <<СуріПИЦЯ>>, Ч. sverep <<ПОЛЬОВИЙ
бур'ян; жеребець», svefepec «ТС.•>, слц.

sveгepy (про коноплю), ст сл. скер'knь

<•ДИКИЙ•>;

-

пов'язане

з

[свіріпний]

сеа excelsa Link. Mak; Pinus
ська сосна, Pinus montana

но, звуконаслідувальне утворення, спо

ріднене

зі

свистати. Фасмер
Див. ще свистати.

ІІІ

580-581.-

[свИслі] «нижній кінець плавної сіт
КИ•>, [свuсель] <•Вільні кінці верхів і сnо

дів рибальської сітки•> Дз; похідне
утворення від др. *сьвисати <•звисати•>,

в якому префіксальне с (ь)- не зазнало
зміни в з- завдяки деетимологізації (пор.

ч. svisel «фронтон, підрЯ•>, вл. swisle
<<фронтон даху•>, слн. svisli «Сінник, nід
РЯ•>, які загальноприйнятої етимології

не мають); пор. також свuнка 2 , свu
та1.- Machek ESJC 597.
свист - див. свистати.
свистати, свистіти, свuснути, сви

с6нути, [свuснява], свист, свuставка
СУМ, Нед, свистало, свистальце, евис

та чка «Свисток; [(орн.) свіязь, Anas penelope L. ВеНЗн]», [свuстель] <•дудка•>
Нед, свuстик, свистілка, [свист6вач]
«Порожній горіх з отвором•>, свисток,

<•злий, сердитиЙ•>. - Меркулова Очер
ки 75-78; Зтимология 1964, 78-79.
- Див. ще свіріпний.

свистуля, свистун, [свистунка] (орн.)

ра

тЮчий, свистЯчий, вuсвист, пересвuст,
підсвист, посвист, прuсвист; р.
свuстать, бр. свістаць, др. свиста
ти, n. swistac, ч. svisteti, слц. svist'at',
м. свисти, слн. sviskati <<шипіти, бриз
кати•>, SVЇSCati <<СВИСТіТИ>>, СТСЛ. СRНС'Г"

[свиріпа 2 ] (бот.) «ріпа, Bгassica га

L. Mak;

ріпак,

Brassica napus L.•>,
tсвіріпа] <•ріпак>> Mak, [суріпа Mak,
суріпиця] «ТС.•>, [суріпок] <•олійна ріпа,
Bгassica гара oleifeгa

DC.•> Mak; -

по

хідні утворення від ріпа (ріпак), викли
кані впливом з боку свиріпа 1 <<суріnи
ця•>. - Див. ще ріпа 1 •
[свиріпа 3 ] (бот.) <•свербига східна,

Bunias orientalis L.•>, [свиріпиця] «ТС.•>
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<•Вівчарик жовтобровий, Phylloscopus siШарл, свистуха, свищ

billatrix Bechst.•>

(орн.) <<СВіЯЗЬ>>, свuщик <<СВИСТОК>>, свис

тн;

-

nсл.

svistati; -

можливо, сnорід

нене з дісл. hvisla «шептати, свистіти,
бушувати•>, дангл. hvistlian <•свистати•>,

свистуля

англ.

св і ба

whistle

<<ТС.>>; у такому разі зводить

ся до іє. *кvis-/кveis- (Walde-Hofm. li

403-404); розглядається також (Meillet-Ernout 1099) як експресивне утво

Чернь1х 11 148; Фасмер ІІІ 581; Пре
обр. 11 262; Dauzat 690; Walde-Hofm.
ІІ 519.- Пор. сюїта.

-

[свитойкий] <<гнучкий, виткиЙ>> Нед;

рення; в окремих слов'янських мовах іс
нують інші звукові варіанти: схв. звuз

-

нути, СЛН.

збереглося без заміни на з- внаслідок

(zvizdati], СТСЛ. ЗRНЗДА'Т'Н,
n. gwizdac, ч. hvizd_ati, вл. hwizdac; зі
ставлення з лит. svilpti <<свистати~ і ви
ведення від *svipati (Machek ESJC 597)
є гіпотетичним. Чернь1х ІІ 147148; Фасмер ІІІ 580-581; Преобр. ІІ
261-262; Brilckner 538; Skok ІІІ 373.
свистуля (бот.) <<Conioselinum Fisch.>>,
[свистЮля] <<болиголов плямистий, Conium maculatum L.>>, [свист{ля] <<ТС.>>
Пі; похідні утворення від свиста
ти; назви зумовлені трубчастим харак
тером стебла рослин, з якого діти роб
лять свистки. - Див. ще свистати.

свИта 1 (вид одягу), свитІіна «ТС.»,

свuтка, свuтник <<ВИГОТОВЛЮВач свит;
торговець свитами>>, свитІінка <<КОfот

ка свита>>; - р. свuта (вид одягу); <<ли
кова мотузка]>>, бр. світа (вид одягу),
др. С'Ьвита, свита, п. swita (зі сх.-сл.)
<<ТС.>>, болг. СВUта (вид ТКаНИНИ), М.
свита <<дороге тонке сукно>>, схв. свu

та <<СУКНО>>, слн.
очевидно,
слова

viti

svita (заст.) ~одяГ>>; -

ти <<ЗВИТИ>>, в якому початкове с( 'Ь)
деетимологізацІї.

-

Пор. свИнка2 , свИн

кИ.

[свитушка] (бот.) <<тонконіг дібров
ний, Роа nemoralis L.>> Mak; очевид
но, відповідає п. wyklina «ТС.>>; мотива
ція обох назв неясна.

[свищ1 ] ~чарунка для бджолиної мат
ки; виїдений черв'яками пустий горіХ>>,

[свистун] <<Пустий горіх>> О, [свисту
шина] <<яма в піску>> Ч; р. свищ
<<Наскрізна діра в дошці, в посуді; про

кол у шкірі; пустий горіх; виразка в ті

лі>>' п. swistufa <<пукавка (дитяча забав
ка, з якої стріляють); [чарунка для бджо
линої матки]>>; похідне утворення
від свистати; назва зумовлена подіб
ністю відповідних отворів до трубок,
свистків,

придатністю

пустого

горіха

для свистання; пор. схв. евИрка «фіс

тула>>

(букв.

«музика>>).

-

Булахов

ський Вибр. пр. ІІІ 364; Фасмер ІІІ
- Див. ще свистати.

582.

від діє

свищ 2 <<отвір, канал у стінці пораж

«ВИТИ, звивати>>; реконструю

ниетого органа; глибока виразка в тка
нинах організму>>; - бр. свішч <<ТС.>>; запозичення з російської мови; р. свищ

псл.

sьvita,

похідне

валось також (Преобр. ІІ 262; Milhl.Endz. ІІІ 1167) як псл. svita, спорідне
не з лтс.

похідне утворення від давнього С'Ьви

svietas

<<шерстяні обмотки на

<<ТС.>> споріднене з укр. свищ 1 <<пустий

ногах у жінок>>; зіставлялось ще (Мла
денов 572) З болг. СВUЛа <<ШОВК>>. Фасмер ІІІ 581; Brilckner 538; Skok ІІІ
373. -Див. ще вИти 1 , з 3 •

горіх;

свИта2 <<почет, супровід високоnо

- р.
[свистунья] <<рідка вівенна юшка, іноді
з м'ясОМ>>, [свистуха] <<ріпний розсіл з

ставленої особи>>; р. болг. м. свuта,
бр. світа, П. SWita, Ч. СЛЦ. suita, СХВ.

квасом на дріжджах>>; пов'язане зі
свистати; назва могла бути зумовле

свuта, слн.

svita; -

через польське

або німецьке посередництво (н.

Suite)

запозичено з французької мови; фр.
<<Продовження, наслідок; ряд; сви
та; сюїта>> nов'язане з дієсловом suivre

suite

<<СЛідувати>>, яке походить від нар.-лат.

sequere,

пов'язаного з лат. sequї <<ТС.>>,

спорідненим з гр. Ё7rOfJШ <<Слідую>>, дінд.
sacate, -ti <<СЛіду€>>, ЛИТ. sekti <<СЛідуваТИ>>.

чарунка для

бджолиної матки>>

(див.).
[свищ3 ] <<дуже рідка страва>>;

на

уявленням

про

розлад шлунка

від

такої їжі або про шум при їі сьорбанні.
- Див. ще свистати.

свищ4 див. свистати.
[свіба] (бот.) <<Калина звичайна,

Viburnum opulus L.>> ВеНЗн, Mak; - п.
swibka <<тризубець, Triglochia L.; шейхце
рія болотна, Scheuchzeria palustris L.>>;
- очевидно, пов'язане зі [свиб] <<СВИДИ-
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евіготати

свій

на>>, п. [swidba] <<ТС.>>; мотивація nере
несення назви свидини на ці рослини

не зовсім ясна.

-

<<ЗНаТИ>>, ПОХіДНИМ Від
Див. ще відати, за.

Див. ще свиб.

[свіготати] <<цвірінькати, щебетатИ>>

- запозичення з польської мови;
swiegotac «ТС.>>, SWiegot «ЦВіріНЬКаН
НЯ>>, як і його фонетичні варіанти [swiekot, swiechotac], є звуконаслідувальним
утворенням, паралельним до ч. svechtati <<базікатИ>>. - Bri.ickner 535-536.

vedeti «ТС. >>. -

свіжий, евіжак <<новачок; свіжа во

да, свіжий продукт>>, [свіженuна] <<ос

ВеЛ;

віження;

П.

<<Свіжість; свіже м'яСО>>, свіжість, [еві
жати] (про повів свіжого вітру) Нед,

евігур

-

див. свердан.

[свідер] <<СВердел>>; бр. евідар
«ТС.>>; запозичення з польської мови;
п. swider вважається результатом видо
зміни давнішого *swьrd-ьl-

(> *swьrd-ьr-),
- BrUck-

спорідненого з укр. свердел.

ner 536. -

Див. ще свердел.

свідок, свідка (жін. р., заст.), [сві
дальник] <<свідок>> О, свідоцтво, свід
чення, свідчий <<СвідоК>>, [свідчик] Нед,
[свідчина] <<посвідчення>> Пі, свідчиця,
свідкувати, свідчити, свідчитися (заст.)
·<<закликати в свідкИ>>, [освідчини] <<ОС
відчення>>, [освідувати]
<<ОГлянути>>,
[освідчити] <<оповістити, повідомиТИ>>,
пересвідчення <<переконання>>,

посвід

чення, [присвідченє] <<Свідчення>> Нед,
[присвідувати] <<СВіДЧИТИ>>; - бр. евед
ка <<СВіДОК>>, др. С'Ьвtд'ЬК'Ь, П. swiadek,
Ч. svedek, СЛЦ. svedok, БЛ. swedk, бол~
еведача <<СВідЧУ>>, М. сведок, СХВ. еве

док; - псл. s-ьved-ьk-ь, [s-ьvedok-ь], похі
дне утворення від s-ьvedeti <<Знати (ра
зом з кимсь)>>, паралельне до s-ьvede
telь (пор. стсл. С'Ь~1.д1.тель, р. свиде
тель). - Schuster-Sewc 1385-1386. Див. ще відати, за.

свідомий, [свідім] <<свідомиЙ>> Нед,
[свідо.м] <<знання>> (у виразі до свідома
<<до відома>>) Нед, свідомість,

[свідом

ство] <<досвідченістЬ>> Нед, [свідо.мува
ти] <<знати>> Нед, [несвідо.мець] <<не зна

підкріплення>>

свіжuти СУМ, Нед,

Нед,

свіжина

свіжіти, свіжі

шати, [за-свіжа] Ж, освіжнuй;

-

р.

свежий, бр. свежьt, др. свtжь, п. swiezy, Ч. svezi, СЛЦ. sviezi, М. свеж, СХВ.
свёж, слн. svez, стсл. св.1.жь; псл.
svezь; дальші зв'язки неясні; зістав
лялося з гот. swikns <<чистий, цнотли

виЙ>>, дісл. sykn <<НевинниЙ>> (Zubaty
ВВ 17, 325-326; Mikkola IF 23, 126),
З ірл. feig <<ГОСТрИЙ>> (Zupitza ВВ 25, 104),
з лат.

vigere «бути сильним, свіжим>>
(Machek ESJC 596); лтс. svaigs <<сві

ЖИЙ>>, з яким також робились зіставлен

ня (Trautmann

294; Buga RR 11 614),

може бути пізнім утворенням на грунті
р. свеж або П. swiezy (Mi.ihi.-Endz. ІІІ

1141). - Фасмер ІІІ 571;
263-264; Skok ІІІ 373.

Преобр.

11

свій 1 , своЯ, своЄ, свійський, [свійн.Я]
(зб.) <<СВОЯКИ>> Нед, [своЄщина] <<Своє
власне господарство або майно>>, [свої

на] <<родина Нед; рідня 0>>, сво.Як, [сво
Якиня], [своятина] <<родинність>> Нед,
своЯцтво, сво.Ячениця, [сво.Ячцна] <<ро
дина>> Нед, [сво.Ящина] <<батьківщина>>
Нед, [своі'ти] <<приборкувати Нед; при
своювати 0>>, [своі'тися] <<ріднитися>>
Нед, сво.Ячитися, засвоїти, [освійча

тися] <<освоїтися>>, освоїти, [посвоє
ний] <<СпоріднениЙ>> ВеБ, посво.Ячити,
присвійний, присвоювач, присвоїти;
р. бр. др. болг. свой, П. БЛ. НЛ. SWOj,
ч. svuj, слц. svoj, полаб. sUj, м. своj,
схв. свдj, слн. svoj, стсл. екон; псл.
svojь; - споріднене з прус. swais <<СВіЙ>>,

-

вець>> Ж, підсвідомий, усвідомити; бр. свяд6.мьt; - очевидно, запозичення
З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ; П. SWiadomy <<СВідо
МИЙ>>, ЯКе відповідає Ч. СТ. svedomy <<СВі
ДОМИЙ, ВіДОМИЙ>>, БЛ. svedomy <<СВіДОМИЙ,
обізнаниЙ>>, др. С'Ьвtдомьщ <<Відомий, ви

лит. savas, лтс. savs, лат. suus ( < sovos)

пробуванИЙ>>, р.

302). -

знайомиЙ>>,
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[сведо.мьtй]

пов'язане

з

псл.

<<Відомий,
s-ьvedeti

«ТС.>>, гот.

swes <<ВласнИЙ>>, дінд. svab
«ТС.>>, двн. swio «СВОЯК>>; іє. *sце- / sцо-,
споріднене з *se-; останнім часом по
в'язується з іє. *su- <<рід, народжуватИ>>
(Трубачев
Преобр.

Сл.

язь1козн.

1988, 299583;
11 263; BrUckner 528; Machek

Чернь1х

11 148;

Фасмер ІІІ

свій

евість

ESJC 598; Schuster-Sewc 1392-1393;
Skok ІІІ 373-374; Karulis Il 162; Pokorny 882.
[свій 2 ] <<сувіЙ•> Нед; бр. [свой],
П. ZWOj «ТС.>>, СХВ. CBOj <<ВИр•>; ПСЛ.

ваниЙ•>, нвн.

schwer <<важкиЙ•>, лит. svarus <<ТС.>> (Младенов 572; Slavia 2, 2829; Bri.ickпer 536-537), з псл. sur-ov-

<<cyвopиЙ•> (Меркулова Очерки 75-78),
з лат. verpus <<підданий обрізанню•> (Lowental ZfSIPh 8, 129), розкладалося на

*s-ьvojь <<сувій; те, що звивається, кру
титься•>, пов'язане з s-ьviti, s-ьvivati
<<ЗВИВаТИ>>,
ПОХіДНИМ
від viti
<<ВИТИ,
крутити»; префіксальне s-ь- збереглось
в українській і білоруській формах без

дієслівну ~ОСНОВУ rep- <<ЧіПЛЯТИСЯ>> (Ma-

зміни

373.

в

з-,

очевидно,

під

впливом

паралельної форми сув{й (сув6й) з псл.
SQvojь. Див. ще вИти 1 , з 3 • Пор.
свИнка 1 , евитой кий.
свінути(ся) <<розвиднітися•>, розсві
нути <<ТС.•>; - др. свьнути «ТС.>>, СВ"Б
нути <<ВСТаТИ на світанку>>, СХВ. свану
ти <<рОЗВИДНіТИСЯ>>, СТСЛ. ОСRЬНЖТН <<ТС.>>;

-

nсл. svьnQti, пов'язане чергуванням

голосних із svet-ь ( < *svoit-ь), виникло
зі *svьtnQti ( < *svltnQti); випадіння кін
цевого

приголосного

кореня,

як у

псл.

kanQti (р. кануть) з *kapnQti (пор. kapati, укр. капати), g-ьnQti (укр. гну
ти) з *g-ьbпQti (пор. zagybati, р. заги
бать); голосний і ( <1>) в евінути на

місці колишнього ь з'явився, очевидно,
в період занепаду редукованих під впли

вом основи світ (др. свtт'Ь). мієць Вступ 50;
Див. ще світ. -

Коло

Skok ІІІ 368-369. Пор. розсвЯнути.

[свіргун] щвіркун, Gryllus L .•>; -

результат контамінації форм цвіркун і

запозиченого [свірготати] щвірінька
ТИ•>. - Див. ще сверготіти, цвіркати.
свірень - див. сворінь.

[свіріпний] <<злий, сердитИЙ•> Чаб,
[свіріпа] <<причепа•> Чаб, [присвир{пи
тись] шристати, прив'язнутИ•> ЛексПол;

-

р. свирепьtй <<лютиЙ•>, др. сверtп'Ь

«ДИКИЙ, ЗЛИЙ>>, СВИр"Бп'Ь <<ТС.>>, Ч. svefepy
<<Лютий, жорстокиЙ•>, болг. евиреп <<ЛЮ
тий», СХВ. СВUреп <<ТС.>>, СТСЛ. CREP,rf>n'Ь

\(ДИКИЙ»; -

ПСЛ. sverep-ь, [svirep-ь]; -

дальші зв'язки неясні; зіставлялося з

лит.

siui"pti «Здригатися•> (Fortunatov
71; Преобр. ІІ 261; Mikl. EW 330),
sarpiШus <<забіякуватий півень•> (Schmidt
Vok. ІІ, 29, 67), з дісл. svarr <<Важкий,
ВВ З,

жорстокий, сильниЙ•>, гот. swёrs <<Шано-

займенникову основу

sve- <<Свій, сам•> і

chek ESJC 595; Jm. rostl. 286; Nase fec
29, 112). - Фасмер ІІІ 580; Skok ІІІ
свірк, св{ркалка, свірко, свірчати,
сві[Jч6к, свірщ6к - див. свереніти.

[свірка 1 ] <<зв'язка у батога, ремінець,

яким батіг прикріпляється до пужална•>

Нед, [свірник] нак, який утримує роз
вору•> О, [св6ра] <<розвора•> l)ед, [шва
ра] <<плетении шнуроК•>, шворка; р.
св6ра «ремінь для мисливських собак,

ШВОра•>, СВОрКа <<ТС.>>, бр. (шворка] <<МО
тузка•>, п. ст. swora <<зграя собак; ремінь
для собак•>, ч. svor <<скріпа; шворінь;

[вінок цибулі]•>, [svora] <<зв'язка між ці
пом і ціпилном•>, слц. svorka <<зграя (со
бак)•>, слн. svora <<розвора•>, с.-цсл.

С'ЬRОрА <<пряжка•>; псл. s-ьvora <•зв'я
зка, вірьовка•>, nов'язане зі *s-ьverti
<<Зімкнути•>, утвореним
<<З-, разом•> і дієслова

з

префікса s-ь
<<замика

*verti

ТИ•>; паралелізм початкових с

у [ск{ра -

шкіра] та ін. -

- ш, як
Чернь1х Il

148-149; Фасмер ІІІ 5§3; Преобр. І
630, ІІ 263; Machek ESJC 598. - Див.
ще вір\ з 1 •

-

Пор. обора 1 , розвора,

сворінь.

свірка 2

-

див. свИрка.

[еві рон] <<Комора•> НепокупньІЙ, [еві
ранок] «ТС.•> тж, ст. свирен'Ь, свtрен'Ь
<<ТС.•> (XVI-XVII ст.); р. [свuрен,
свuрна, свирон], бр. св{ран, свір6нак,
[сверан], п. ст. діал. swiroп, swiroпek
<<ТС.•>;

-

запозичення з литовської мо

ви; лит. svii"пas (svirna) <<Комора•> спо
ріднене з двн.

swiron

<<укріпляти», дінд.

SVclГU- <<ДОВГа деревина, МіЦНИЙ КіЛ>>. НепокупиьІЙ 189; Фасмер-Трубачев
ІІІ 579; Bri.ickпer 537; Лаучюте 22;

Fraenkel 955.

[свість] <<своячка, сестра дружини•>,
[свізь] <<ТС.•> Нед, [свещенька, св{стонь-
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світ

СВІТ

ка] (зменш.), [свестин] (прикм.) О;
р. діал. др. свесть, бр. [свесць], п.
[swiesc], болг. [свестка], м. свеска, схв.
свfіст, слн. [svast]; - псл. svьstь, svestь,
давнє утворення від кореня *sцо- / sцІ
<<СВіЙ>>; паралельне ДО ЛИТ. svainis
<<СВОЯК>>, svaine <<Сестра друЖИНИ>>, ЛТС.
svalnis <<СВО ЯК>>, svalne <<своячка>>, двн.
swein <<слуга, пастуХ>>, geswїo <<СВОЯК>>.
- Трубачев Терм. родства 140; Фас

мер ІІІ 575; Преобр. 11 258-259; Iljinskij AfS!Ph 28, 455-457; Брандт РФВ
1890/4, 187-188; Младенов 571; Trautmann 294-295. -Див. ще свій 1 •

Нед, світлянИй, [світлячий] <<блиску
ЧИЙ>> ВеЗа, світнИй, [світовИй] <<освіче
НИЙ>> Дз, світський, свічковИй, свічнИй,

[свитати] <<Світати>> Нед, світати, [сві
теніти] <<Слабо світитиСЯ>> Нед, світИ
ти, [світіти] <<СВітитися, блищати>>
Нед, світліти, світлішати, [світну
ти] <<блиснутИ>>, [світонути] <<ТС.>>,
[світувати] <<Ходити по світу>>, [свіць
кувати] <<прилюдно лаяти>> Нед, [сві
читися] <<просвіщатися>> Нед, Пі, [світ
ком] <<досвіта>>, світом, [вИсвіт] <<ОТ
вір; дірка>> Она, вИсвітлити, відсвіт,
досвіт <<передрання>>, досвітки, досві

<<СВітаноК>>, світач <<Світило; [підсвічник]>>,

ток, [досвітчанин] <<парубок, який хо
дить на досвітКИ>>, [досвітчанка], до

світелка <<світ лиця>>, світець <<підстав

світковий,

світ, світання, світанок, світань

ка для евітильної скіпки; [лампадка Бі]>>,
[світлач] «ТС.>>, [світИвка] <<Світова зо

ря>> Нед, світИлка <<дівчина, що вико
нує обряд тримання меча і свічки на ве
сіллі>>, світИло, світИльник, світИч

<<світоч, світильник СУМ, Нед; [світець,

панікадило]>>, світИще <<СВіточ; [світило
Нед]>>, [світівка] <<Світилка>> Нед, [сві
тілка] <<ТС.>> Пі, світка <<Карта, що по
казує козирну масть (світить)>>, світлИ

на <<фотографія, полнск світла>>, [світ
лИнник] <<фотоапараТ>> Она, світлИця,
[світлич] <<Світич>> Нед, світло, [світ
лавина] <<речовина для освітлеННЯ>> Нед,
світлість, [світлушка] <<жук-світляк>>
Нед, світлЯк (ент.), [світлЯнка] (ент.)
«rеофіл (світний), Geophilus electricus>>
Нед, [світлЯчка] <<блискучі, кольорові
буси>> Нед, [світнИк] <<Світильник>> Куз,
[світниця] <<лампа>> Пі, [світнЯ] (жін.)
<<бленда>> Она, [світова] <<Тоня, яку тяг
нуть на світанку>> Мо, [світовИк] <<Світ
ський чоловік>> Нед, [світ6та] <<далека
сторона>>, світоч <<Смолоскип, світиль

НИК>>, [світун] (ент.) <<СВітляК>>, [свіць
ка] <<повія>> Нед, свіча, свічар <<виготов
лювач свічоК>>, свічарник, свічкар <<ТС.>>,
свічарня, свічка, свічкарня, свічнИк

<<підставка для свічок; [світильник; пала
мар; жук-світляк]>> СУМ, Нед, [свіччи
наj <<цивільне (світське) звання>> Нед,
світИльний, світлий, світловИй, світ

луватий, [світлущий] <<дуже світлий>>
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досвітній СУМ,

Нед,

до

світчаний, [досвіткувати] <<бути на
досвітках>>, [д6світа] <<удосвіта>> (Ме),
[засвіт] <<СВітаНОК>> Ж, засвітла Нед,
[насвіти] <<Справді>>, [насвічник] <<СВі
тильнИК>> Нед, [неосвітний] <<Неосвіче
НИЙ>>, [несвітщина] «духовенство>> Ж,
[несвітний] <<Неприродний, незвичай
ний, надмірниЙ>> Ж, [несвітній, несві
товuй Ж], несвітський <<ТС.>>, несосві
тенний <<ТС.; вражаюче безглуздИЙ>>, не
сусвітний «ТС.>>, недасвіт <<передранко

вий морОЗ>>, [несвічний] <<НевіглаС>> Пі,

освіта, освітлення, освітлювач, осві
тЯнин, освітЯнка, освітлювальний,
освітній, освічений, освінути <<розвид

нітися>>, освічувати, [опосвітИти] <<опуб

лікувати>> Ж, одсвіт, передсвіт, перед
світання, передсвітанок, передсвіт

ній, підеві чник, [п6світ] <<освіт лення>>,
[посвіта] <<ТС.>>, [посвітач] <<Підсвічник>>,
[посвітич] <<Світильник>> Нед, пресвіт
лий, [прИсвітка] <<присвічування>>, про
світ, просвіта, просвітuтель, [пр6світка] <<прозора муха, Phania>> Нед,
пр6світок, просвітник, просвітЯнин,
просвітЯнство, просвітлий, просвіт
ній, просвітчастий <<прозориЙ>> СУМ,

Нед, [просвічний] <<ТС.>> Нед, розсвіт,
розсвітанок, [р6зсвітка] <<висвітлен
НЯ>> Нед, [р6зсвіток] <<СВітаноК>> Нед,
розсвінути, удосвіта; р. бр. м.
свет, др. свtт'Ь, п. swiat, ч. svet, слц.
svet, вл. нл. swet, полаб. svet, болг.

світйлень
свят,

схв.

світлИчка
свет,

свщет,

слн.

svetel

<<СВіТЛИЙ•>, СТСЛ. C&"kт"k; - ПСЛ. svetь <
*svoit-; - ЛИТ. svyteti <<СВіТИТИСЯ, бли
щати, СЯЯТИ>>, SVaityti <<СВіТИТИ>>, SViesti
«ТС. >>, дінд. svёtal) <<СВіТ ЛИЙ, білИЙ>>,
svitral) <<білиЙ•>, дперс. spi&ra-, ав. spaё
ta- «ТС.>>, гот. lueits <<білиЙ•>, двн. hwї3,
нвн. weiss «ТС.•>, лат. vitrum <<СКЛО>>; іє.
*кцеіt-, *кцоіt-. Чернь1х 11 145;

Фасмер ІІІ 575-576; Преобр. )І 265;
BrUckner 535; Machek ESJC 597;
Schuster-Sewc 1387; Skok ІІІ 370-371;
Trautmann 310; Karulis 11 340; Топоров
11 84-85, Feist 284-285; Кluge-Mitz
ka 851; Зализняк ВСЯ VI 37; Pokorny
628-629.

[світйлень] «ВИд рибальської снас

ті•>;

-

похідне утворення від світuти

ся <<бути прозорим•>; назва мотивується
тим, що ця снасть виготовляється з рід

кого, прозорого полотна.
Див. ще світ.

-

Грінч.

lV

97, 109. -

[світилка 1 ] (бот.) <<Очанка червона,
Euphrasia odontites•> Mak, [світлик,
сьвічка] <<очанка гірська, Euphrasia mon-

tana Jord. (Euphrasia officinalis L.)•> Mak;
- р. (светлuк] <<ОЧанка>>, П. swiet\ik, Ч.
svet\ik, СЛЦ. svet\ik, БЛ. swet\ik; - ПО

прикметника светльtй, похідного від
свет. Петровский 196; Спр. личн.
имен. 521; Илчев 442. Див. ще
світ.

[світлик] (бот.) <<флокс, Phlox

L.•>

штучне утворення, зумовлене
впливом латинсько-грецької назви лат.
Phlox, гр. <рЛ6~ <<ТС.; полум'я•>. - Див.
ще світ.

Mak; -

[світлИця] (бот.) <<рудбекія розділь
нолиста, Rudbeckia laciniata L.•> ВеНЗн;
- похідне утворення від світлий; наз
ва

зумовлена

квітів.
світ.

блідо-жовтим

БС3

-

37, 292. -

кольором

Див.

ще

[світлуха 1 ] <<деревна-оцтова кислота,
одержувана при гонці смоли і дьогтю•>

Г, Нед;

-

р. [светлуха]

«ТС.•>;

по

-

хідне утворення від світлий; назва зу
мовлена світлим кольором підсмоленої
води порівняно з одержуваною одночас

но чорною смолою. Див. ще світ.

БС3

41, 23 7-

238. -

[світлуха2 ] (бот.) <<Сафлор красиль
ний, Carthamus tinctorius L.•> Пі, [світ
лухи, світлушка Нед] <<ТС.>>, [світли
ця] «rc.; шафран посівний, Crocus sativus•> Mak; - Ч. svetlice <<Сафлор>> (з

хідне утворення від світло, світ; назва
зумовлена традиційним народним засто

рос.

суванням рослини як лікувального засо

світлий; назва зумовлена використан
ням обох рослин для фарбування у
жовтогарячий або світ ло-жовтий колір.
- БС3 38, 146; 47, 549. - Див. ще
світ.

бу, що посилює зір (<<Світло очеЙ•>); пор.
назви р. укр. очан.ка, р. [свет очей, оч
н.ая трава], хорв. vidica, нім. Augen<<ТС.•>, букв. <<Відрада для очеЙ•>. Шамота 96-97; Носаль 47-48; Machek Jm. rostl. 215. - Див. ще світ.

trost

світйлка 2

див. світ.

-

[світич] (бот.) <<тирлич, Gentiana L.•>,
[свічурн.ик, чочурн.икj <<ТС.>> Нед; - по
хідне

утворення

від

діалектних

назв

свічника (lсвlтач, світець, світич] і
под.); назва зумовлена, очевидно, по
дібністю форми стебла тирлича синьо

го до свічника.

-

БС3

12, 85. -

Див.

ще світ.

Світшіна (жіноче ім'я);

-

бр. Свят

лана, ч. SviШana, болг. Светлан.а; очевидно, запозичення з російської мо
ви; р. Светлан.а утворене на основі

? Machek Jm. rostl. 256); -

похід

не утворення від основи прикметника

[світлушка] (бот.) <<лунарія ожива

юча,

Lunaria rediviva L.•> Mak; -

похід

не утворення від прикметника світлий;
назва, очевидно, зумовлена тим, що піс

ля

достигання

і

вилущування

насіння

на лунарії залишаються світлі, прозорі,
ніби слюдяні nеретинки, які звисають
у вигляді квітів. - Див. ще світ.

[світлИчка (альпейська)] (бот.) <<аде

ностилес,

Adenostyles albifrons>>

Нед;

-

похідне утворення від світлий; назва
зумовлена характером забарвлення рос
лини чи 'й квітки, на що вказує і нау
кова назва лат. albifrons <<білолобиЙ•>.
- Див. ще світ.
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Світозар

сволок

Світозар (чоловіче ім'я), Світоза
ра (жіноче ім'я); - р. Светозсір, Све

видно, запозичення з російської мови;

тозсіра, бр. Светазсір; - очевидно, за
позичення з болгарської мови; болг. Све
тозсір, Светозсіра, Светлозар, Свет
лазара, зменш. Светлозсірка є склад

ється з назвою річки СвиЯга.

ними утвореннями з основ свет- <<світ,

світлиЙ•> і дієслова зарЯ <<сяю, свічу•>. Илчев 442. - Див. ще заграва, світ.

L.•>

[світуян] (бот.) <<Незабудка, Myosotis
Mak, [світцЯн] <<ТС.>>; - неясне; пер

ша форма нагадує п. swi~ty Jan, друга
форма може бути результатом помилко
вого прочитання рукописного у як ц.

свічадо <<дзеркалО•>;

-

видозмінене

запозичення з польської мови; п. zwierciadlo <<ТС.>> є результатом видазміни де
етимологізованої форми ст. zrciadlo, за
позиченої з чеської мови і зближеної з

п. wierciec <<вертіти•>; ч. zrcadlo є відпо
відником до стсл. зрьцмо, укр. дзерка
ло; в українській мові польська форма
зазнала зближення з основою світИти

(свічсі).

-

BrUckner 658. -

Див. ще

дзеркало.

lсвічарник] (бот.) <<конвалія зви
чайна, Convallaria majalis L.•> Нед, [еві
чі] <<дивина, коров'як, Verbascum thapsus L.•> Mak, [царська свічка] <<ТС.•> Mak,
[свічка божа] <<билинець запашний, Gymnadenia odoratissima Rich.•>, [свічка ко

лосата] <<фітеума колосиста, Phyteuma

spicatum L.•> Mak; ча] <<Коров'як•>, бр.
<<ТС.•>;

-

результат

р. [царская еве
[царская свечка]

перенесення

назви

свічка (свічсі) <<Засіб для освітлення•>
на відповідні рослини; назви рослин зу
мовлені зовнішньою подібністю їх сте

бел, зокрема в період цвітіння, до сві
чок. -Див. ще світ.

[свічканйстий] (про вівцю, козу)
<<Чорний або сивий, навколо очей білий
або жовтиЙ•> ВеНЗн; очевидно, по
хідне утворення від *свічканя, можли
вого результату деетимологізації і збли

ження з основою свічка форми [вічка
ня] (назва вівці за мастю), похідної від
вічка.

-

Див. ще око 1 •

свіЯзь (орн.) <<СВИЩ, Anas penelope
L.•>, [звіязь, в'язь] «ТС.>> Шарл; - оче-
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р. свиЯзь, свиЯга, [свизь] <<ТС.>> пов'язу
мер ІІІ

Преобр. ІІ

582;

-

Фас

262.

свобода, lслобода] <<свобода•>, сво
бідний, [свободний, слободний] <<Віль
ниЙ>>, [свободuти] <<ЗВільнитИ•>, [слобо
дuти] <<ТС.•>, [вuсвобода] <<ЗВільнення,
емансипація•> Ж; - р. свобода, бр. сва
бода, др. свобода, слобода, п. вл. нл.
swoboda, п. ст. swieboda, ч. svoboda,
слц. sloboda <<свобода•>, болг. свобода,
м. слобода <<свобода•>, схв. слобода <<сво
бода, сміливість, рішучість>>, слн. svobб
da, заст. sloboda, стсл. скоБодА; - псл.
svoboda, *sveboda; виводиться від осно
ви svobь, зіставлюваної з прус. subs <<Сам,
власниЙ•>, двн. Swaba <<Швабія•>, похід
ної від *svojь <<СВіЙ•> і наявної в стсл.

CROБbCTRO

(

СОБЬСТRО) <<ОСОба>>; первісне

значення, очевидно, <<СТановище вільно

го, свого члена роду•>; суфікс

-oda,

той

самий, що у Ягода, відповідає гр. -а<;,
-абщ; визнання за вихідну форму svo-

bodь (СТСЛ. СRОБОДЬ <<ВіЛЬНИЙ>>) і спроби
виведення їі від фрак.

<<бог Діоніс•>

фріг. ~сфа~ІЩ

(Jakobson IJSLP 1/2, 269)

або від гіпотетичного *svopotь, утворе
ного з основ svo- <<свій, сам•> і роtь <<пан,

господар•> (Zubaty St. а сі. І 2, 43; Machek ESJC 597 -598), недостатньо об
грунтовані; щодо паралелізму св- : сл
див. статтю слобода. Черньrх ІІ
148; Фасмер-Трубачев ІІІ 582-583;
Преобр. 11 262; BrUckner 528; Skok ІІІ
286, 373-374; Vondrak І 454; Meillet
Etudes 322; Karulis 11 329-330. Див. ще свій 1 •
сволок <<балка, що підтримує стелю•>,

[свалок, ств6лок] <<ТС.•> Нед, [сволокu]
<<ПОКрівля•>, [сволоківщина] <<Частуван
ня тих, що підіймали сволок на хату•>,

[сволочок] <<брус, набитий на борт чов
на;

жердина

для

сушіння

сітеЙ•>

Дз,

Мо; - р. [сволок] <<балка під стелею•>,
[сволочек] <<зв'язок під розсохою у со
ХИ•>, ч.
ка чи

слц.

svlak

<<прибита поперечно дош

планка для скріплення

<<ТС.>>;

дощок•>,

- псл. *sьvolkь, яке
тлумачиться (Machek ESJC 597) як
zvlak

сволоч

святИй

[свягнути] <<висихати, засихати•> Нед;

результат спрощення гіпотетичного s-ь

volv-k-ь, спорідненого з лат. con-volv-ulus
<<повитиця•>; скоріше може бути пов'я
зане З *ve(kti <<ВОЛОКТИ, ТЯГТИ>> ЯК <<Те,

-

що стягує>>.

слов'янського

результат видазміни деетимологізо

ваної форми *свяднути, пов'язаної як
запозичення

чи

як

успадкована

періоду

з

паралель

пра

з

п.

[св6лоч] <<наволОЧ•> Куз, сволота,

sw~dzic <<ВИділяти кіптяву, чадити•>, спо

сволоцЮга; бр. сволач <<ТС.>>; за
позичення з російської мови; р. сво
лочь <<Негідник; наволоч; дрібні істоти
або предмети, бур'ян, трава, коріння,
зволочені бороною з ріллі>> утворене
від дієслова сволочь <<ЗВОЛОКТИ>>; форма
сволота утворена в українській . мові
за зразком слів типу голота. Огі

рідненим зі стсл. nрнсв.д~.нжтн <<приема
лити•>, nрнсмжднтн <<Висушити, пров'я

єнко РМ

1938 І 7-8, 349. -

Див. ще

ЛИТИ>>, схв. заст. свуд <<чад•>, смудити
<<Обпалювати•>, ч. smoud <<Чад, кіптява•>,
двн. swёdan <<палити•>, а також з п. wi~d

nц,c <<В'янути•>, w~dzic "коптити>> (м'я
со), укр. в'Янути, вудИти <<Коп_тити>>.

- Bri.ickner 527; Machek ESJC 561,
666. -Пор. вудИти, в'Янути.
[свЯкнути]

волоктИ.

[сворінь] <<Шворінь•>, [свірень] <<ТС.>>
Нед, [свірні] <<Кайдани•>, [свірнЯк] <<СВерд

Нед;

-

<<бризнути,

порснутИ>>

афективне утворення звукона

слідувального характеру, паралельне до

ло, яким робиться отвір для швореня>>

[чвЯкати]. - Пор. чвакати.
[свЯлий] <<ЗГірклиЙ>> Нед, [свяділий]

ня отвору під шворінь>> Нед; р. шво
рень, шкворень, бр. шворан, п. sworzeri <<Шворінь>>, ч. svor <<Скріпа; зажим;
шворіНЬ>>, svornfk <<ШВоріНЬ>>, слц. svorefi, СХВ. сворница «ТС.>>; - СПОріднене
З р. СВорка <<Зав'язка, прив'язка, ШВОр

ня, пов'язане зі [свяліти] <<СВербіти>>,
в' я нути, [свягнути] <<висихати, засиха

Нед, шворінь, [швірень], шкворінь,
[свірневийj <<призначений для свердлін

Ка>>, свора <<зграя, пара (собак)•>, укр.
[свірка] <<зв'язка (у батога)>>, п. zwora
<<Сполучний елемент механічної конст
рукцЇі>>; похідне утворення від псл.

<<ТС.>> Нед;

очевидно, давнє утворен

-

ТИ•> (див.).

[свяліти] <<свербіти•> Нед, [сьвалі
ти] «ТС.>> Нед; - очевидно, через про
міжну форму *свялий <<СВерблячиЙ•> (з
давнішого *sv~dl-) пов'язане з дієсло
вом *свядіти

<<СВербіти>>, яке відпові

дає п. sw~dziC (sw~dziec) <<свербіти; коп
тіти, смердіти>>.

-

нови ver- І vor-; паралелізм початкових
с - ш, як у скло - шкло, [скура] -

др.

шкура та ін. Фасмер ІІІ 583; Пре
обр. ІІ 263; BrUckner 528; Machek

*s-ьv~zslo <<ТС.>>,
v~zati <<в'язати•>.

ESJC 598. -Див. ще вір 1 , з 3 •

-

Пор.

об6ра 1 , свірка 1 •

[свЯгати] <<бити батогом•> Нед, [свЯ
гнути], [цвЯгнути] <<Хльоснути•>, [цвіга
ти] <<бити батогом•> тж, [цвИгати]
"хльостати Г; бити Пі, Нед>>, [цвигну
ти] <<хльоснути•>, [цвіг] <<батіг•>, [цвігач]

Див. ще свягнути.

[св'Ясла] <<В'язка предметіВ>> Л; -

*s-ьvor-iti <<змикати•>, утвореного від ос

р.

свЯсло

<<перевесло;

С'ЬВЯСЛО

<<В'язка,

пучок

ПуЧОК>>;

льону•>,

-

ПСЛ.

похідне від дієслова
- Фасмер ІІІ 584. -

Див. ще в'язати.

святИй, свят, святенницький, свя

тенський, (святетешний] <<СВЯТКОВИЙ>>,
святійший, святковий, святнИй <<свя

тковий•>, святоблИвий <<побожний; ша

цвьохкати,

нобливиЙ•>, святочний, свячений, [свя
тошлИвий] <<святенницькиЙ•> Нед, [свя
тунезний] <<святиЙ•> Нед, [сятuй] «ТС.>>
Кур, [сятнИ] <<святковиЙ•> Л, святен

звуконаслідувальні утворення, в яких

святенник; [статуя святого]•>, святИли

відображається характерний свистячий
звук від батога в повітрі; пор. п. smi-

ще (зі стсл.), святИня, святИтель,
свЯткИ СУМ, Пі, свЯто (свЯта) <<уро
чистий день; [клечання на зелені свята

<<ТОЙ,

що

хльостає>>

"хльостати•>,

ЦВЬОХ (виг.); -

-

gac

Нед,

цвьохнути,

П.

цвьохати

CWikac <<ХЛЬОСТаТИ>>;

<<Шмагати, хльостати•>.

ник, святенництво, святець "святий;
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Святослав

Л]•>, [святоха] <<святенник, ханжа•> Нед,
святоша, [святошник, святошок]
«ТС.>> Нед, свячене, [свяченина], [свят
ковище] <<СВЯТО•> Нед, [святоство] <<СВЯ
тенництВО>> Нед, [святота] <<святість•>
Нед, [свЯтош] <<ТС.•> Нед, свЯтощ, свЯ

Lampyris noctiluca L.

тощі, свЯтці, святИти, святкувати,
святками Куз, вuсвята, освятИтель,

swi~ty <<СВЯТИЙ>> та іменника

[посвят] <<Жертва (на церкву)•>, посвЯ
та, [посвЯтини] <<освячення•> Куз, [по
свЯтство] <<Посвята•>, [посвяч{ння], [по
святнИй] <<святковиЙ•>, пресвятuй, [прИ
свят] <<присвята•>, присвЯта, [прuсвя
ток] <<невелике свято•>, присвЯтнuй; р. свят, святой, бр. святьt, др. свя
тьtи, п. swi~ty, ч. svaty, слц. svaty, вл.
swjaty, нл. swety, полаб. svq_te, болг. м.
свет, схв. свет, светй, слн. svet, стсл.
св.д~.'Т"Ь;

-

псл.

sv~t-ь;

-

споріднене з

лит. svefitas, прус. swenta- (у топоні
мах), ав. sp;шta- (ав. sp<sv) <<СВЯТИЙ•>,

spanah- <<СВЯТіСТЬ>>, дінд. svanta~ <<КВіту
ЧИЙ•>, лтс. svinet <<СВяткувати•>; як видно
з осоr:ових назв типу псл. Sv~topь!k-ь,
Sv~toslav-ь,
Sv~tovit-ь==Jarovit-ь,
первіс
ним значенням було <<сильниЙ•>, церков
ного значення слово набуло у слов'ян
ських, а за ними в балтійських мовах

Чернь1х ІІ 149; Фа~мер ІІІ 585; BrU<;kner
537; Machek ESJC 594; Schuster-Sewc
1390; Skok ІІІ 370-371; Критенко
Вступ 523; Fraenkel 1041-1042; Trautmann 311; MUhl.-Endz. ІІІ 1156, 1160;
Зализняк ВСЯ VI 38; Pokorny 630; Гамк
релидзе- Иванов 801; Топоров Зтимоло
гия 1986-1987, 3-50.
лише

під

впливом

християнства.

ВеНЗн•>, свято
янське зілля <<ЗВіробій звичайний, Hy-

Нед);

pericum perforatum•>

(у назвах swi~tojanski robaczek, swi~
утворене з прикметника

tojanskie ziele)

заний з днем святого Івана•>.
ще Іван,

святИй.

-
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хробачок

(ент.)

<<СВітлячок,

ВеЛ,

[святоянка] <<ТС.•> ВеНЗн; -

ВеНЗн,

резуль

тат універбізації двослівної назви [свя

тоянський хробачок] ВеНЗн, запозиче
ної з польської мови; п. swi~tojanski

robaczek <<ТС.•> відповідає укр. [яновий
хробачок], р. иванов червячок; назва

пов'язана, очевидно, з віруванням, згід
но з яким у ніч на Івана Купала сві
тяться надприродні вогники. Див.
ще святоЯ:нський.
священний, священик, священст

во, освящати, посвящати, преосвя
щенний, преосвященство; р. свя
щенньtй, бр. свяшчЗнньt, болг. свещен,
м.

свештен;

-

запозичення зі

старо

слов'янської мови; ст сл. св.д~.щЕньш j СКАІ.
щЕньньІн є прикметником від дієслова
СRА\'Т'Н'Т'Н <<СВЯТИТИ>>, ЯКИЙ ВіДПОВідає укр.
свячений. -Див. ще святИй.

[се 1 ] (спол.) <<ЯКЩО•>, [ее-б] <<Коли б•>
Нед, [ся-б] «ТС.•> Нед; - очевидно, ре
зультат редукції сполучника если (б)
через проміжну форму ели (б) (див.).
се 2 - див. сей.

від лат. sedёre «ТС.>>.

янський

Див.

-

святоян

[святоянчик] (ент.) <<жук світлячок,

Lampyris noctiluca L.•>,

Славко; р. Святослав, Святослава,
бр. Святасла!), Святаслава, др. Свя
тослав'Ь, болг. Светослав; - псл. Sv~
toslav-ь; складне утворення індоєвро
пейського типу з основ прикметника

[святоЯ:нський] (у назвах: свято

Пор.

чик.

ans,

14/3, 16. -Див. ще святИй, слава.

<<ІВаН>>;

Jan

відповідає укр. [святойванський] <<пов'я

Святослав (чоловіче ім'я), Свято
слава (жіноче ім'я), Слава, Славик,

sv~t-ь <<СВЯТИЙ•> та іменника slava. - Вл.
імена 85; Петровский 196-197; Спр.
личн. имен 454; Илчев 442; Роспонд ВЯ

запози

-

чення з польської мови; п. swi~tojanski

сеанс; р. бр. болг. сеанс, п. seч. seance, слц. seansa, м. сеанса,
схв. сеанса, сеанса, слн. seansa; за
позичення з французької мови; фр.
seance <<Засідання, сеанс•> пов'язане з
дієсловом seoir <<СИдітИ•>, яке походить

- СІС 2 747; Чер
149; Фасмер ІІІ 586; Kopalinski
873; Dauzat 657; Gamillscheg 799, 804.
- Див. ще сидіти.
НЬ!Х ІІ

себе, собі, собою, [соб{й] <<себелюб,
егоїст•> Нед, [соб[йниця] <<его"істка•>, [со

б{йство] <<еГОЇЗМ>>, (соб{йний] <<еГОЇСТИЧ-

СеверИн

ний, себелюбниЙ•> тж, [собічити] <<При
власнювати•>, [збесебитися] <<Вийти з се
бе•> Я, [межиусобиця Ж, межиусобник
Ж], міжусобиця, міжусобний, [обезсе
бИти] <<збити з пантелику•> Ж, усоби
ця, ус6бн.ик; р. себЯ, себе, собой,
собою, бр. сябе, сабе, сабой, саб6ю,
др. себе, соб'Б, собою, п. siebie, sobie,
sоЬц_, ч. sebe, sobe, sobou, слц. seba, sebe, sebou, вл. sebje, sebi, sobu, нл. se-

b'e, sobu, полаб. sibe, болг. себе (зн.,
дав. в.), м. себе (род.-зн., дав. в.), схв.
себе, себи, сдбом, слн.

sebe, sebi,

стсл.

С€Б€, С€Б'"k, СОБОІЖ; ПСЛ. sebe (seb~)
замість давнішого *seve ( <іє. *sец-) під
впливом форми дав. в. sebe (sobe),

sobojQ; - споріднені з лит. sav~s. savo
<<Себе>>, savei (v- З даВНЬОГО род. В.) <<СО
бі>>, прус. sebbei, оск. sifei <<ТС.•>, лат. suї
<<Себе•>, sіЬї <<собі•>, гр. U <<Себе•>, CJ<pi(v)

<<Йому•>; іє. *s(e)цe-/s(e)цo-/se; первісне

значення <<осторонь, окремо•>.
Фасмер
ІІІ 586, 588, 703; Schuster-Sewc 1278;
V-

Skok ІІІ 211; Trautmann 251-252;
Fraenkel 767; Walde-Hofm. ІІ 626;
Brugmann Demonstrativpron. 30-32;
Pokorny 882-883. Пор.
засіб,
особа, свій 1 , себний.

[себель] (іхт.) <<Верховодка, Alburnus alburnus L.•> Тат, [себелик, сибелик

Тат, сИбuль Нед, Тат, сибіль Тат] <<ТС.>>,
[себелИ] (назва риби) Пі; - р. [себель,
сИбИль, сибелики]; Паллас ( 1811) знає
ці назви тільки з території України;

-

припускається давніша форма *вьсебt;ль,

утворена з основ весь ( < vьsь) і білий
( < ЬеІь), яка могла б мотивуватися еріб
лясто-білим кольором риби; пор. також

інші назви верховодки; укр. [білИця, бі
лЮга], р. [беловка], п. [biela], ч. [belice], слц. belicka, [belka, bielica, belica],
болг. [белИца], схв. беовица, белица,
слн. [belica], лат. Alburnus (похідне від
<<білИЙ•>) і lilcidus (похідне від lilx
<<СВітло•>), нвн. Weфfisch (букв. «біла
риба>>), гр. ОАОАЕUХЩ тарtхщ (букваль
но << ВСебіла риба•>). - Коломиец Про

albus

исх. назв. рь1б

der 76. -

25;

Фасмер ІІІ

587; Le-

Див. ще білий, весь 1 •

себерний

-

див. сібfр.

[себний] «сильний; мужніЙ•> Нед; очевидно,

видозмінене

запозичення

з

угорської мови; уг. szebb <<КрасивішиЙ•>
Є формою ВИЩОГО ступеня від szep «Кра
СИВИЙ; великий, значний•> неясного по
ходження. - MNTESz ІІІ 726-727.

себорея (мед.) <<захворювання, що

характеризується збільшенням або змен
шенням виділення шкірного жиру•>;

-

р. себоррея, бр. сзбарЗя, ч. seborrhoea,
слц. seborea, болг. себорея, схв. себо
реjа, слн. seboreja; термінологічне
утворення медичної латині; нлат. seborrhoea складається з основ лат. sёbum
<<сало, жир•>, пов'язаного з sapo <<МИЛО•>,
двн. seifa, нвн. Seife <<ТС.•>, і гр. роіа
<<ВИтікання•>, пов' я за ного з дієсловом

рЄw «rечу•>. СІС 2 74 7; Вуjаклиjа
858; Кlein 1408; Walde-Hofm. 11 478,
504.- Див. ще ревматИзм.

Севаетни (чоловіче ім'я), Севас
ті.Ян., [Саваст.Ян.], Севастіана (жіно
че ім'я), [Собко] Нед, ст. Севастіан.'Ь
<<ПОЧестеН'Ь, ЧеСТИ ДОСТОИН'Ь>> ( 1627); р. Севастиан., Севасть.Ян., СевастьЯ

на (жін.), Севастиан.q, <<ТС.•>, бр. Севq,с
ць.Ян., п. Sebastian, ч. Sebestian, слц. Sebastian, Sebastian, болг. Севасти.Ян., Се
васти.Ян.а, схв. Себастиjан., слн. Sebastijan; - запозичення з грецької мови;
гр. ~c;~acrпavo<;, пов' язане з ~с;~асrто<;

(особове ім'я), утвореним на основі прик
метника crc;~acrтo<; <<Високий, священ
ний, високошановниЙ•>, пов'язаного з
дієсловом crЄ~Of.lШ (crЄ~w) <<Соромлюся,
боюся; поважаю, шаную, поклоняюся•>,
очевидно, спорідненим з дінд. tyajati <<ПО
кидає, залишає напризволяще•>. Вл.

імена

85; Беринда 231; Петровский
197; Спр. личн. имен 454; Илчев 443;
Frisk 11 686-687. - Пор. Овсій.
[севель] (ент.) <<ВИд слимака, Buccinum•> Нед; - неясне.

СеверИн (чоловіче ім'я), СеверИна
(жіноче ім'я); - р. болг. СеверИн., Се

верИна, бр. Севярьtн., Севярьtн.а, п. Seweryn, Seweryna, ч. Severfn, Severyn,
слц. слн. Severin, м. Северин., Северина,
схв. Северино, Северина; частково

через грецьку мову (гр. ~EUflpїvщ) за-
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северілька

сегрегація

позичена з латинської; лат. Sevёr1nus є
похідним від Sevёrus, пов'язаного з прик
метником sevёrus <<Серйозний, установ

лений, сувориЙ>>, утвореним із *se (sё)
vёro <<без люб'язності>>; sё (sёd) <<без>>
є, очевидно, давньою формою аблатива
від основи зворотного займенника se з

первісним значенням <<Сам собою (без
нічого),>; *vёro- <<люб'язністЬ>> спорідне
не з дісл. vi":ёr <<дружній, спокійний, при
ємниЙ>>, гот. unwёrei <<небажаннЯ>>, мож
ливо, також з лат. vёrus <<справжніЙ>>.
- Бл. імена 85; Бе ринда 231; Петров
ский 197; Спр. личн. имен 454; Илчев

444; Constantinescu 145; Dauzat Dict.
des noms 551; Walde-Hofm. ІІ 506,
507, 528.

[северілька] (бот.) <<Підбіл, андра

меда багатолиста,
Нед; - неясне.

L.>>

Andromeda polifolia

[северка] <<чорно-сіра вівця>> Нед;

-

результат видазміни незафіксованої фор

ми *сиверка, похідної від [сивера] (наз
ва сивої вівці). -Див. ще сИвий.
Север'Ян, Северіан, ст.

<<ОкрутньІЙ>>

(1627); -

Сєвіріан'Ь

р. СеверьЯн, Се

вериан, СеверьЯнка, бр. Сев яр' Ян, стсл.
Gев.ернАн'h;

-

очевидно, через грецьку

мову (гр. LБUfJpшv6<;) запозичено з ла
тинської; лат. Sevёrianus утворено від
прикметника sevёrus <<сувориЙ>>. - Бл.
імена 85; Бе ринда 231; Петровский 197;
Спр. личн. имен 454. Див. ще Се
верИн.
севка - див. сИвий.

севрЮга (іхт.)

<<Acipenser stellatus

севрЮжина, севрЮжачий; бр. сяf}руга, п. sewriuga, siewruga, слц.
sevruha, схв. sevrljuga; - запозичення
з російської мови; р. севрЮга запози
чено з тюркських мов; тат. soirok, уйг.
surtik «ТС.>> ВИВОДИТЬСЯ із *sowrtik <<ГО
стрИЙ>>; виведення з фін. sarki <<плітка»

Pallas>>,

(Преобр. ІІ

268)

неприйнятне.

-

Коло

реконливого пояснення не має; пов'я

зання з р. север (Фасмер ІІІ

589)

тур. savruk <<безглуздий, незграбний, не
вмілиЙ>>, savmak <<Гнати, проганяти, від
ганяти, звільнятисЯ>>; разом з тим, з~а
чення

<<наглядач,

охоронець>>

в

украІН

ській формі могло з'явитися під впли
вом укр. сердЮк <<Охоронець гетьмана>>.

[сегельба] <<Підготовлене для поля
місце, де вирубано і випалено ліС>>; запозичення з румунської мови; рум.

[sehelba] <<поросле молодими деревами
і кущами місце, де вирубано ліС>> ети
мологічно неясне, можливо, виникло з

seJba

<<МОЛОДИЙ Ліс>>, ЯКе ПОХОДИТЬ ВіД

лат.

silva <<ЛіС>>. - Vrabie Romanoslavica 14, 171; DLRM 758.

[сегінь] <<бідниЙ>> Нед, [се.rін] <<бід
НЯК>> ВеЛ, [се.r{нь ВеУг, се.rінисько ВеЛ]
«ТС.>>;

-

запозичення з угорська! мови;

уг. szegeny <<бідний, бідняк; жалюгід
ний, безпомічниЙ>> етимологічно неяс
не. - ВеУг 257; Лизанец 623; MNTESz
ІІІ 694-695.
сегла -див. сИгла.

[сегмарок] (бот.) <<Гібіск, Hibiskus
L.>> Mak; - очевидно, пов'язане з нім.
Sigmarskraut, Siegmarswurz <<рожа, маль
ва, АІсеа palmata>>.
сегмент, сегментація, сегментар
ний, сегментаційний;

сегмент, п.
мент, схв.
запозичення
н. Segment,

від лат.

-

р. бр.

segmentum ( < *secmentum) <<Від

різок, секція, смуга>>, пов'язаного з діє
словом secare <<різати>>, спорідненим з

псл.

*sekti, укр. сіктИ. - СІС 2 747; Kopaliriski 874; Holub-Lyer 433; Dauzat
658; Gamillscheg 800; Кlein 1411; Walde-Hofm. ІІ 504-505. - Див. ще сік
тИ.

-

сегрегация, бр. сеграгацьtя, п.
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болг.

ч. слц. вл. segment, м. сег
сегмент, слн. segment; із західноєвропейських мов;
фр. англ. segment походять

миец Происх. назв. рь1б 135-136; Фас
мер-Трубачев ІІІ 589; Чернь1х ІІ 149150; Шипова 282; Дмитриев 562.

[севрЮк] <<наглядач, охоронець>> Нед;
р. [севрЮк] <<Понура, сувора людина,
бурчун>>, lсеврук, севрЮга] «ТС.>>; - пе-

не

узгоджується із значенням слова в ук
раїнській мові; може бути зіставлене з

сегрегація

<<Відокремлення

кольо

рового населення від білоГО>>, сегрега
ційний, сегрегувати Куз; р. болг.

gacja,

ч.

segregace,

слц.

segresegregacia, м.

сеrельчастий

сей ка

схв. сегрегациjа, слн. segregactja; за
позичення із західноєвропейських мов;
фр. segregation <<Відділення, іЗОЛЯЦіЯ>>,
англ. segregation <<ТС., сегрегаціЯ•> похо

утворено укр. сіднИця.
діти.

-

Див. ще си

gregare

сезам (бот.) <<Кунжут східний, Sesamum orientale L.•>; - р. бр. сезам, п.
sezam, [cezama, cezanna], ч. sezam, sesam, слц. вл. sezam, схв. сезам, [сузам,
сусам, сусан] <<ТС.•>; - адоптована ла

<<Збирати в отару, в купу•>, похідного від

тинська наукова назва, яка походить від

grex (gregis) <<Отара, табун, натовп•>,

гр. тlаа,..юv, запозиченого, можливо, із
семітських мов: пор. ак. samassamu,

дять

ти,

від пізньолат.

відлучати•>,

sёgregare

утвореного

<<Відділя

з

префікса

sё(d)- <<набік, без-•> і дієслова

сnоріднеНОГО

З

Гр.

ауєірw

<<збираЮ•>,

ayopd <<ЗбОрИ>>, ЛИТ. greta <<ПОруч ОДИН
з одним•>, псл. *gьrtati, укр. гортати.

- СІС 2 747; Kopalinski 874; HolubLyer 433; Dauzat 658; Gamillscheg 800;
Walde-Hofm. І 622, ІІ 506. -Див. ще
агрегат, гортати, СеверИн.

[сеrельчастий] <<кутастий, з кутами•>
ВеУг; пов'язане з уг. szegely <<край,
канн, похідним від szegni <<Підрубати,
підшити,

відрізати окраєць•>, спорідне
ного з мане. sang- <<розбивати, дроби

ТИ•>, хант. sє11- <<бити•>, комі t'segnl <<роз
бивати•>, удм. cig- <<рВаТИСЯ, дерТИСЯ>>. ВеУг 257; MNTESz ІІІ 693.

[седлЯ.к] <<Селянин•>; -

п. рідк. sed-

<<Селянин, мешканець села•>; - запо
зичення з чеської мови; ч. sedlak <<бага
тий, заможний селянин•> є похідним від
основи слова sldlo <<місце проживан

!ak

НЯ•>, яке відповідає укр. село. ckner 484; Machek ESJC 539. -

Bril-

Див.

ще село.

седмИ:ця (заст.) «Тиждень•>, [седмu
нонька] «ТС.•> Нед, [седмu] <<Сім раз•>; р. заст. седмuца, др. седмица; за
позичення із церковнослов'янської мо
ви; ЦСЛ. СЕДМНЦА, ЯК і болr. М. діал. сед

мица, схв. седмица, є, очевидно, каль
кою гр. Є~оо,..нх<;; <<сім, сімка, тиждень•>,
похідного від t1rтa <<СіМ•>, утвореною від
числівника седмь, якому відповідає укр.

сім. Німчук
Див. ще сім.

59;

Фасмер ІІІ

590. -

[седно] <<Задниця; садно, рана від

арам. sums•m~ <<ТС.•>.

wyr. obcych 680;
ІІ 698.

-

СІС 2 748;

Симоновиh

S!.
434; Frisk

сезон, сезонник, посезонний; р.
бр. болг. сезон, п. sezon, ч. слц. слн. sezona, вл. sezona, схв. м. сезона; - за
позичення з французької мови; фр.

saison походить від лат. satio (зн. в. sationem) <<Сівба, час сівби>>, пов'язаного
з дієсловом sero <<СіЮ•> та іменником sё
men <<Сім'я, насіннЯ•>, спорідненими з
псл. sejQ, sem~. укр. сію, сім' я. - СІС 2
7 48; Черньtх ІІ 150; Фасмер Ili 591;
Dauzat 646; Кlein 1407; Walde-Hofm.
ІІ 522. -Див. ще сіяти 1 •

сей «ЦеЙ•>, [сесь] (редупліковане) О,
ся <<ЦЯ•>, [сЯя] «ТС.•>, [сесЯj (редуплікова
не) О, ее ще•>, [сеє] «ТС.•>, [сесе] (редуп
ліковане) О, сі щі•>, [сес{] <<ТС.•>, [пред
сій] <<КолишніЙ•> Нед; - р. сей, др. сь,

si, sie, ч. ст.
са, ее, слн. ст.

си, ее, п. ст.

схв. ст.

caj,

sen, si, se,
sej, стсл. сь

(снн), сн (снm), ее, снн; - псл. sь(jь),
si(ja), se, si(ji); - споріднене з литов
ським sls «ЦеЙ•>, Sl <<ЦЯ>>, лтс. sis, SЇ, прус.
schis <<цеЙ•>, лат. cis <<ПО цей біК•>, гот.
hina <<ЦЬОГО•>, гр. Є-хєт <<Там·/~ вірм. kі
щеЙ•>, ірл. ее «ТС.>>; іє. *k'is k'o-/k'e-.
- Черньtх ІІ 150; Фасмер ІІІ 591592; Brilckner 113; Machek ESJC 541;
Skok ІІІ 187-188; Trautmann 304; Fraenkel 990; Walde-Hofm. І 192-193; Brugmann Demonstrativpron. 38-56; Pokorny 609-610. -Пор. цей.

сідла у коня•>; очевидно, запозичен
ня з польської мови; п. sedno <<ТС.•>, як
і слн. sedno <<рана від сідла; рана від си

[сейка] <<угорський сивий віл•> ВеЛ,
[сейки] (мн.) ВеЛ; запозичення з
угорської мови; уг. [szajka] <<ТС.•>, szejke

діння або лежання•>, походить від псл.
sedьno, ПОВ'ЯЗаНОГО З sedeti <<СИДіТИ>>; ВіД
праслов'янської основи з коротким е

<<темно-сіриЙ•> задовільної етимології не
має. - Лизанець Тези доп. УжДУ 1965,
48; MNTESz ІІІ 698-699.
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секанс

сейм
сейм <<Законодавчі збори, представ
ницька установа в Польщі; парламент у
Польщі, Литві, Латвії, ФінляндіЇ>>, сей
мик, сеймJJвати <<брати участь у сеймі>>,

[сейматиJ <•розмовляти>> Нед, [сеймuти]
<<радити>>

sejm,

О;

-

р.

бр.

болг. сейм, вл.

sejm; мови; п. sejm

схв. сеjм, слн.

запозичен

ня з польської
<<Зібрання,
з'їзд, конгрес; законодавчі збори, парла
менТ», як і слн. sejem <•базар, торг; со
бор>>, укр. СОйМ <<СеЙМ>>, СТСЛ. C'hN-bM'h,

Ч. snem, ПОХОДИТЬ Від ПСЛ. sь(n)-jЬШЬ <<Зі
браННЯ>>, пов'язаного з дієсловом *sь(n)
jьmati (s~) <<Збирати(ся)>>, утвореним за
допомогою префікса sьn- <•З-, разом>> від

дієслова

imati <•брати>>. СІС 2 748;
Огієнко РМ 1936 І 1, 17; Фа~мер ІІ 592;
Holub-Lyer 433; Schuster-Sewc 1280;
РЧДБЕ 651; Bruckner 484. Див. ще
з 2 , імати. - Пор. сонм.
[сеймен] <•Вид рибальського лома для

пробивання ополоноК>> Мо, Дз, Берл; неясне; можливо, походить від болг.
сеймен <<жандарм, поліцаЙ>>. Пор.
семени.

сейнер (вид рибальського судна);

р. бр. болг. сейнер; запозичення
з англійської мови; англ. seiner є похід
ним від seine <•невід, рибальська сітка>>,

-

яке через ст.

segne

походить від лат.

sa-

gёna <<Велика рибальська сітка, невід>>,
що зводиться до гр. aayf!vГJ «ТС.>>, ети

мологічно

неясного.

СІС 2 748;
1412; Walde-Hofm.

РЧДБЕ 651; Кlein
ІІ 463; Frisk ІІ 670.
сейсмічний, сейсміка;

- р. сейс
sejsmiczny,
seizmicky, вл. seis-

мuческий, бр. сейсм{чньt, п.

ч.

ч. слц.
сеизмuчен, сеизмuчески,
м. сеизмички, схв. сеизмичкй, слн. seizmicen; - очевидно, запозичення з фран
цузької МОВИ; фр. seismique <<СеЙСМіЧНИЙ>>,
sismique <<ТС.>> пов'язане із seisme <<Під
ЗеМНИЙ ПОШТОВХ>>, ЯКе ЗВОДИТЬСЯ ДО Гр.
О"БЮ/.16<;; <<Землетрус>>, похідного від аєіw
<•трясу, хитаю; хвилюю; збуджую>>, спо
рідненого з дінд. tve~ati <•збуджує>>, а в.

sejsmicky,
miski, болг.

&way-ah- <•Страх, небезпека>>. - СІС 2
7 48; Kopaliriski 875; Dauzat 659; Frisk
ІІ 689.
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сейсмограф, сейсмографія, сейс
мограма, сейсмографічний; р. бр.
сейсмограф, п. вл. sejsmograf, ч. seismograf, seizmograf, слц. seizmograf, болг.
м. сеизмограф, схв. сеизмограф, слн.
seizmograf; - запозичення із західно
європейських мов; н. Seismograph, фр.
seismographe, англ. seismograph утворе
ні з основ гр. О"БЮ/.16<;; <•Землетрус>> і

ypaqJw <•пишу>>. - СІС 2 7 48; Kopalinski
875; Holub-Lyer 433; Dauzat 659; Кlein
1412. -Див. ще графіка, сейсмічний.
сейсмолог, сейсмологія, сейсмоло
г{чний; р. сейсмолог, бр. сейсмолаг,
п. sejsmolog, ч. seismolog, seizmolog, слц.
seizmolog, болг. м. сеизмолог, схв. се
измологиjа, слн. seizmolog; запози

чення

із західноєвропейських

мов;

н.

Seismologle, фр. seismologie, англ. seismology утворено з основи гр. О"БЮ/.16<;;
<•Землетрус>> і компонента гр. -Лоуіа, по
в'язаного з Л6уо<;; <<СЛОВО>> і вживаного
лише як друга частина складних слів.

СІС 2 748;

S!. wyr. obcych 672;

-

Кlein

-Див. ще логіка, сейсмічний.
сейф; - р. бр. болг. сейф, п. ч. safe,
seif, слц. safe, схв. сёф, слн. sef, safe; запозичення з англійської мови; англ.
safe <•сейф, вагнетривка скриня або ша
фа>> є результатом субстантивації прик
метника safe <•непошкоджений, безпеч
ний, надійниЙ>>, який походить від фр.
ст. salf, sauf, що зводиться до лат. salvus <•непошкоджений, цілий, недоторкан
ниЙ>>, СПОріднеНОГО З дінд. sarVaQ <<НеПО
ШКОДЖеНИЙ, ЦіЛИЙ, весь; КОЖНИЙ>>, ав.
haurva- <•непошкоджений, цілиЙ>>, гр. атт.

1412.

оЛщ «ЦіЛИЙ>>.

-

СІС 2 748; ЧернЬІХ ІІ

150; Kopaliriski 875; РЧДБЕ 651;
1372; Walde-Hofm. ІІ 472. -

Кlein
Пор.

залп, салЮт.
секанс; р. бр. м. секанс, п. ч.
СЛЦ. Sekans, бОЛГ. секанс, СХВ. секанс,
слн. sekans; запозичення з латин
ської мови; лат. secans, букв. <•січниЙ>>,
є

активним

слова

secare

дієприкметником
<•різати,

рідненого з псл.

діє
спо

*sekti, укр. с{ктu. Walde-Hofm. ІІ

СІС 2 748; РЧДБЕ 651;

504-505. -

від

розсікати>>,

Див. ще сіктИ.

секрет

секатор

секатор <<Садові НОЖИЦі>>; - р. болг.
секдтор, бр. секатар, п. sekator, слц.
sekator; - запозичення з французької
мови; фр. secateur <<садові ножиці; кіст
кові ножиці, остеотОМ•> утворене на ос

нові лат.

<<різати, розсікати•>, сnо

secare

цької мови; гр. L:uухЛГJтіхєю утворене
на основі прикметника сruух.ЛГ]ТLХО<;; <<Се
натськиЙ•>, ПОХіДНОГО від cruyXAГ]TO<;; <<СИН
кліт; сенат•>. Бл. імена 159; Беринда
234; Петровский 201; Chantraine І 484485. - Див. ще синкліт.

*sekti, укр. сіктИ. 748; Kopaliriski 875; РЧДБЕ 651;
Dauzat 657; Walde-Hofm. ІІ 504-505.
- Див. ще сіктИ.

[секман] <<Керівник групи робітни
кіВ>> Нед, [сикман] <<артіль дереворубів
на весь час роботи•>, [сикманич] <<Ке
рівник ліСорубів•> (?) Шух; неясне;

секвестр <<Заборона або обмежеННЯ

можливо, пов'язане з уг. szakma <<про
фесія, фах•>, szakmany <<Відрядна робота•>.

рідненого з псл.

СІС 2

на користування майном; (ст.) конфіска
ціЯ•>, секвестратор <<службовець, що
примусово збирає борги•> Куз, секве
страція <<накладання секвестру•>, секве

струвсіти <<Накладати секвестр•>, ст. сек

вестр'Ь <<В'язницЯ•> (XVII-XVIII ст.);
р. бр. секвестр, п.
<<призначене

sekwestr,

владою

ч.

sekvestr

тимчасове

управ

секрет• <<таємниця•>, секретка <<спе
ціальний поштовий папір; лист на тако
му папері•>, секретничати, засекрети
ти, розсекретити; р. болг. м. сек
рет, бр. сакрЗт, п. sekret, ч. ст. sekret
<<ПечатКа•>, СХВ. секрёт, СЛН. sekret «Туа
ЛеТ>>; - запозичення з латинської мови;

ління майном•>, слц. sekvester <<ТС.•>,
болг. секвест'Ьр, м. секвестар, схв. сек
вестар, слн. sekvester; запозичено з

лат. sёcrёtum <<Віддалене місце, самоти

латинської

поза-•> і основи дієслова

мови через польську; лат.
sequestrum <<Збереження, депозит•>, sequester <<службовець-посередниК•> пов'я
зані з дієсловом

sequi

<<іти слідом, про

воджати, стежити, переслідувати•>, спо

рідненим З ЛИТ. sekti <<іТИ СЛіДОМ>>, дінд.
Sacate <<СуПрОВОджує, іде СЛіДОМ», ав.

hacaiti

<<ТС.•>, гр. Ё1ТО/.ЮL <<іду слідом•>,

МОЖЛИВО, ТаКОЖ ПСЛ.

укр.

сочИти

SOCiti

<<СТеЖИТИ>>,

<<Підстерігати•>.

- СІС 2
749; ІУМ Лекс. і фраз. 495; Kopaliriski
876-877; Holub-Lyer 433; WaldeHofm. 11 519; Fraenkel 773. - Див. ще
соч Ити.

СеКВОЙЯ (бот.) <<МаМОНТОВе дереВО,

Sequoia gigantea Decne•>; - р. секвойя,
бр. болг. секв6я, п. sekwoja, ч. sekvoje,
слц. sekvoja, слн. sekvoja; назва, ут
ворена на основі імені індійського вож

дя, творця алфавіту чірокі

Sequoyah. -

СІС 2 749; Kopaliriski 877; Кlein 1421.
[секерний] <<стрункий, спритниЙ•>;
-неясне.

Секлета (жіноче ім'я), СеклетИна,
ст. Сvнклитикіа <<сенаторка•> (1627); р. Синклитикuя, Синклитuя, Синк
лuта, розм. Секлетея, бр. Сінкліці
кія, Сінклета; запозичення з гре-

на; таємницЯ•>, sёcrёtus <<Віддалений, та

ємниЙ•> утворені з префікса sё(d)- <<без-,

cerno

<<просі

ваю, розрізняю, відділяю, враховую, пі

знаю•>, спорідненого з гр. xpivw <<розді
ляю, суджу, вибираЮ•>, гот. hrains <<ЧИС
тиЙ•>, дісл. hreinn, двн. hreini <<ТС.•>, псл.

krojiti

<<Кроїти•>, укр. край.

-

СІС 2

749;
11 150; HiШI-Worth 16; SJ-. wyr.
obcych 672; Walde-Hofm. І 205, ІІ
505. -Див. ще край 1 , СеверИн.

Чернь1х

секрет 2 <<Виділювана залозами речо

вина•>, секретuн, секреція, секретор
ний; - р. болг. м. секрет, бр. сакрЗт,
п. ч. вл. sekret, слц. слн. sekret, схв.
секрет; запозичено, очевидно, з ні
мецької мови; н. Sekret <<Виділення за
ЛОЗ•> походить від лат. sёcrёtus <<Відділе

ниЙ•>.- Див. ще секрет 1 •
[секрет 3 ] (іхт.) <<судак берш, Lucioperca volgensis pmel.•>, [секретик] «ТС.•>
Л-Г; - р. [секрет] «ТС.•>, п. sekret (з
укр. ?); неясне; виведення від іє.
*(s)ker- <<різати•>, *(s)krё-, *(s)ker-t-,
*(s)kre-t- і зіставлення з р. [червь] <<серп•>,
оскорд <<Велика сокира•>, [скорода] <<бо
рона•>,

лтс.

чересло, лит. kirvis <<сокира•>,
cirvis «ТС.•> (Leder 139-140) семан

тично
нівне.

можливе,

але

фонетично

сум
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секретар

секстет

секретар 1 , секретарuха, секретар
ка, секретаріат, секретарство, сек
ретарша, секретарювати; - р. секре

тарь, бр. сакратар, п. sekretarz (наз
ва державних посад у деяких країнах),

<<Відділення, подіЛ>>. 749, 750; Kopaliriski 875; HolubLyer 43б; Dauzat ббS; КІеіn 1427; Walde-Hofm. ІІ 529. - Див. ще секанс,
ним

значенням

СІС 2

сіктИ.

сексот (розм.) <<секретний співробіт

ч.

sekretar, слц. слн. sekretar, вл. sekretar, болг. м. секретар, схв. секретар;
- запозичення з німецької мови; нім.
Sekretar <<Секретар>>, раніше Sekretar

НИК>> Куз; запозичення з російської
мови; р. секс6т <<ТС.>> є абревіатурою,

<<діловод>>

сотрудник.

походить від пізньолат.

sёc

утвореною на основі виразу секретньи'і

секста (муз.) <<ШОСТИЙ СТуПіНЬ діа

rёtarius <<повірениЙ>>, пов'язаного з sёc

rёtum <<Секрет>>.

СІС 2

-

749;

140; Фасмер-Трубачев ІІІ
НЬІХ ІІ 150-151; Kopaliriski
zat

Акуленко

593; Чер
875; Dau-

б57-б58. -Див. ще секрет 1 •
секрепір 2 (орн.) <<Sagittarius serpen-

tarius Moller>>; - р. секретарь, бр. сак
ратар, п. sekretarz, схв. секретар; запозичення із західноєвропейських мов;
нім. Sekretar, фр. secretaire, англ. secretary-bird <<ТС.>> пов'язані з відповідними
назвами

секретаря,

писаря;

перенесен

ня назви зумовлене наявністю на голо

ві цього африканського птаха чуба, що
нагадує

заткнуте

як ознаку писарів
з другою

за

вухо

XVIII

частиною

гусяче

перо,

ст.; __ пов'язання

науковоt

назви лат.

serpentarius (Булаховський Вибр. пр. ІІІ
211) помилкове. - Булаховський На
риси 58; БСЗ 38, 39б; Urania Tierr. V
112. -Див. ще секретар 1 •
секретер <<Вид письмового стола,
шафи>>; р. секретер, п. sekretera, ч.
sekretar, слц. sekretar, схв. секретар,
секретёр, слн. sekretar, sekreter <<ТС.>>;
- нове запозичення з французької мо
ви; фр. secretaire <<ТС.>> етимологічно то
тожне з secretaire <<Секретар>>. Kopa-

liriski 875. -

Див. ще секретар 1 •

секс <<Статевий потяг, статевістЬ>>,
сексуал{зм, сексуальний; р. бр. м.
секс, п. вл. seks <<Стать; статева приваб
ливістЬ>>, ч. sexus <<статевий потяг>>, слц.
sex, болг. сексуалUЗ'ЬМ, схв. секс, слн.

seks(us); -

запозичення з англійської і

французької мов; англ.
sexe <<ТС.>>, sexualisme,

sex <<СтатЬ>>, фр.
sexuel <<Сексуаль
ниЙ>> походять від лат. sexus <<СтатЬ>> (піз
ньолат. sexualis <<статевиЙ>>), пов' я за но
го з secare <<різати, відрізати>> з первіс20б

ТОНіЧНОЇ гами; інтервал від будь-якої
даної ноти до шостої цієї гами>>; р.
бр. болг. м. секста, п. вл. seksta, ч.
слц. sexta, схв. секста, слн. seksta; -

sexsextus

запозичення з латинськоt мови; лат.

ta

<<шоста>>,

форма

жін.

р.

від

<<шостиЙ>>, є похідним від sex <<ШісТЬ>>,
спорідненого з гр. Ё~, псл. sestь, укр.

- СІС 2 750; Kopaliriski 875Holub-Lyer 43б; Walde-Hofm. ІІ
528-529. -Див. ще шість.
шість.

87б;

секстант <<КутомірниЙ інструмеНТ>>,
секстан «ТС.>>; р. бр. болг. М. секс
тант, п. sekstans, sekstant, ч. слц. sextant, вл. sekstant, схв. секстант, слн.
sekstant; - запозичення з латинської

мови; лат. sextans (род. в. sextantis) по
в'язане із sex <<ШісТЬ>> (секстант являє со

бою

1/б кола, поділену на градуси). 750; Kopaliriski 875-87б; HolubLyer 43б. - Див. ще секста, шість.

СІС 2

секстерень

(заст.)

<<ЗОШИТ>>,

сек

стерн <<ТС.>> Пі, секстерня <<ЗОШИТ із б
аркушіВ>> Бі; бр. ст. секстерн'Ь <<ЗО

ШИТ»

(XVII

ст.);

ської мови; п.

- запозичення з поль
sekstern <<Складений ушес

теро аркуш паперу>> походить від піз
ньолат. sexternus <<Зошит із б аркушіВ>>,

пов'язаного з лат.
льІка 29б; S!. wyr.
ще секста, шість.

sex <<ШісТЬ>>. obcych б73. -

Бу
Див.

секстет (муз.) «Твір для б голосів
чи інструментів; ансамбль із б вико
навціВ>>; р. болг. м. секстет, бр.
секстЗт, п. вл. sekstet, ч. sextet, слц.
sexteto, схв. секстёт; - запозичення

з німецької мови; н.

Sextett походить
sestetto і нлат. sextetum, пов'я
заного з лат. sex <<ШісТЬ>>. - СІС 2 750;
від іт.

секція

сект

Kopaliriski 875-876; Holub-Lyer 436;
Gr. Fwb. 695. - Див. ще секста,
шість.

[сект 1 ] <<шипуче вино>> Нед; -

п. ч.

СЛЦ. ВЛ. sekt, СХВ. сект, СЛН. sekt <<ТС.>>;
- запозичено з німецької мови, можли
во, через польську; н. Sekt <<ТС.>> похо

дить від фр. (vin) sec <<Сухе вино>>, що
зводиться до іт. (vino) secco <<ТС.>> (тоб
то вино із сушених плодів), у якому
<<сухиЙ>> походить від лат. seccus
<<ТС.>>, спорідненого з ав. hiku- <<ТС.>>,
лит. seklus <<мілкий, неглибокиЙ>>, гр.
ioxv6<; <<сухий, зморщениЙ>>, далі з псл.

secco

suxь

(<*sous-), укр. сухИй.- SJP VII
125; Holub-Lyer 433; Вуjаклиjа 861;
Кluge-Mitzka 701; Dauzat 657; Walde-Hofm. ІІ 533. - Див. ще сухИй.

[сект2 ] <<розділ; ділянка, район Нед>>;

- очевидно, пов'язане із секція, лат.
sectus <<ВідрізаниЙ>>; шляхи запозичен
ня чи спосіб утворення неясні.
секта <<релігійна громада, що відокре
милася від панівної церкВИ>>, сектант,
сектантство, сектЯр, сектЯрство;
- р. бр. болг. м. секта, п. ч. слц. вл.
sekta, схв. секта, слн. sekta; - запо
зичення з латинської мови; лат. secta
<<учення, напрям, школа>> пов'язане із

sequor <<іду слідом,>; виведення від лат.
secare <<різати>> ( Фасмер ІІІ 593; HolubLyer 433) необгрунтоване. '- СІС 2 750;
Hi.ittl-Worth 16; Kopaliriski 876; Кluge
Mitzka 701; Dauzat 658; Walde-Hofm.
ІІ 506. Див. ще секвестр. Пор.
секунда.
сектор, секторальний; р. болг.
М. сектор, бр. сектар, П. Ч. СЛЦ. ВЛ.
sektor, схв. сектор, слн. sektor; - за
позичено з латинської мови, можливо,
через посередництво західноєвропейсь
ких; н. Sektor, англ. sector походять від
пізньолат. sector <<частина кола між дво
ма радіусами>>, пов'язаного з лат.

sector

<<ріжучий», похідного від

ТИ>>.

СІС 2

593;

ІІІ
сіктИ.

-

secare <<різа
750; Коваль 175; Фасмер
1409. - Див. ще секанс,

Кlein
Пор. секція.

секунда << 1 /60 частина хвилини;
частина градуса; (муз.) другий ступінь

у діатонічній гамі, інтервал між першим
і другим тоном>>, секундарний <<Вторин
ниЙ>>; р. бр. болг. секунда, п. ч.
слц. вл. sekunda, м. секунда, секунд,
схв. секунд, секунда, слн. sekunda; запозичення з латинської мови; лат. se-

cunda (pars) <•друга, зменшена (части
на)>> є формою жін. р. від secundus <•на
ступний, другиЙ>>, пов'язаного з sequor
<<іду слідОМ>>. СІС 2 750; Чернь1х ІІ
151; Фасмер ІІІ 593; Kopaliriski 876; Holub-Lyer 433. - Див. ще секвестр. Пор. секта.
секундант; р. бр. болг. м. се
кундант, п. ч. слц. вл. sekundant, схв.
секундант, слн. sekundant; - через ро

сійське і, можливо, німецьке (н. Sekundant) посередництво запозичено з ла
тинської мови; лат. secundans <<допома
гаючиЙ>> пов'язане з дієсловом secun-

dare <<сприяти». - СІС 2 751; Фасмер
ІІІ 594; Hi.ittl-Worth 16; S!. wyr. obcych
673; Holub-Lyer 433. - Див. ще се
кундувати.
секундарний

-

див. секунда.

[секундувати] <<допомагати>>;

-

р.

ст. секундовать; запозичення з по
льської мови; п. sekundowac, як і ч. sekundovati, слц. sekundovat', вл. sekundowac, болг. секундuра.м., м. секундuра

<<ТС.>>, схв. секундИрати <<бути секун

дантом; (муз.) ВТОрИТИ>>, секундовати
«ТС.>>, слн. sekundfrati «rc.; допомагати>>,
походить від лат. secundare <<сприяти>>,
пов'язаного із secundus <<сприятливий,
щасливий; потужний; такий, що йде
слідом>>, похідного від

sequor

<<іду слі

ДОМ>>; сюди ж заст. секундатор <<ТОЙ,

хто карав різками учнів бурси>> (від піз
ньолат. secundator, букв. <<Помічник>>).

- Фасмер ІІІ 594; Kopaliriski 876; Holub-Lyer 433. - Див. ще секвестр.
секція <<Відділення, частина; рОЗТИН
трупа», секційний, секціональний, сек
ціонувати, підсекція; р. болг. сек
ция, бр. секцьrя, п. sekcja, ч. sekce,
слц. sekcia, вл. sekcija, м. секциjа, схв.
секциjа, слн. sekcija; запозичено з
латинської мови, очевидно, через німе

цьку (н.

Sektion); лат. sectio <<різання,
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селадон

селекція

seco <<рі
- СІС 2 751; Kopaliriski 875; Holub-Lyer 433; Gr. Fwb. 688; WaldeHofm. ІІ 504-505. - Див. ще секанс,
сіктИ. - Пор. сектор.

[селезка] <<Качка>> Нед, [селезнuстий]

селадон <<Залицяльник; волоцюга>>;
- р. бр. болг. селад6н, ч. seladon, seladoп, слц. seladon, схв. селадон; - за
позичення з французької мови від
прізвища героя роману д'Юрфе <<АстреЯ>>

тиЙ>>
srj<Ш

розріз>> пов' язане з дієсловом

жу>>.

(XVII ст.) Celadon. Чекалов РР 1984/2,

Фасмер ІІІ 594;
110.- Пор. се

ледйн.

[селеrонити] <<дуже тонко прясти>>
Нед, [сли.r6нити] <<ТС.>> тж; - неясне;
можливо, пов'язане з уг. szal <<нитка;
волокнО>>, szalag <<Стрічка, тасьма>>.

[селедйн] <<блідо-зелений колір» Куз,
[селедuновий] Куз; запозичення з
польської мови; п. seledyn походить від
фр. ce\adon <<ТС.>>, утвореНОГО на ОСНОВі
прізвища Celadon, героя роману д'Юр
фе; безпосередньо з французької мови
походить р. селад6новьtй <<блідо-зеле
ниЙ>>. S!. wyr. obcych 674; Фасмер

ІІІ

594. -

Пор. селадон.

[селедочна (трава)] (бот.) <<лобода

смердюча, Chenopodium vulvaria L.»
похідне утворення від селедець

Mak; -

<<оселедецЬ>>;

назва,

можливо,

на своєрідним запахом рослини.

зумовле

-

Див.

ще оселедець•.
[селезеночник] (бот.) <<аспленій во
лосовидний,

Asplenium trichomanes L.>>
Mak, [слезинець] <<аспленій північний,
А. septentrionale L.>> Mak; р. селезё
ночник <<[аспленій]; жовтяниця, Chrysosplenium L.>>, п. sledzionka <<аспленіЙ>>,
s\edzionne zie\e <<ТС.>>, Ч. S\ezin(k, СЛЦ.
slezinnfk «ТС.>>; - калька латинської нау
кової назви аспленію, яка походить від
гр. &mrЛГJvo<;;, утвореного за допомогою
заперечної частки а- від іменника (J7fЛf)v <<селезінка>>; грецька назва мотиву
ється приписунаною аспленію здатніс
тю пом'якшувати селезінку. Machek

Jm. rostl. 31.

-Див. ще селезінка.

селезень, селезник (зменш.), [селег]
<<СелезенЬ>> Чаб, [селєх, селик Нед, се
ляг ЛексПол] «ТС.>>, [селеш6к] (зменш.),
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<<З

кольоровим

відблиском,

хроматич

ниЙ>>; - R· селезень, схв. [сJЬез, слезен,
слезигьак]; неясне; непереконливо
зіставлялося з лтс.

zllgans <<голубува
(Matzenauer LF 19, 249 ), з дінд.
(sarjati) <<Виливає>>, ав. harazaiti
<<Випускає, кидає, виливає>>, нвн. selken
<<Капати>> (Потебня РФВ 2, б; Преобр.

Il 272), із схв. сJЬез <<рожа>> (Skok Festschrift Koschmieder 1958, 202-203);
припускалося звуконаслідувальне похо

дження

( Фасмер ІІІ 595). - Фасмер
595; ЧерньІх ІІ 151.

Трубачен ІІІ

селезінка, [сележінка Нед, сележінь
Нед,

селезінь ВеНЗн,

селедінка Нед];

-

селеджін ВеЛ,

р. селезёнка, бр.

селязёнка, др. селезеня, п. sledziona,
ст. sleziona, ч. слц. slezina, вл. нл. s!ozy-

na, болг. [слезен, слезенка, слезка], м.

слезина, слезена, слезенка, схв. слезе

на, слезuна, слн. slezena, 'slezen, стсл.
- псл. *selzenь чи, можливо,

слі>зенА;

*sьlezena (Вайян ВЯ 1960/б,

66-67);

споріднене з дірл. selg <<селезінка>>,
ав. sparazan-, гр. (J7[Af)v, дінд. plihan-,
лат. Ііёn, лит. bluznis, прус. blusne «ТС.>>;
у слов'янській звуковій формі після s
відсутнє р, у давньоіндійській і балтій
ських відсутнє s, у латинській sp; не
зовсім ясний також вокалізм:
псл.
*selz- на східнослов'янському грунті
мало б дати *soloz-. Чернь1х ІІ 151;
Фасмер ІІІ 594-595; Преобр. li 271---::-

-

272; Brйckner 930-531; Machek ESJC
554; Schuster-Sewc 1308-1309; Skok
ІІІ 284; Trautmann 256; Fraenkel 52;
:Топоров 236-237; Walde-Hofm. І 799;
Frisk ІІ 769-770; Pokorny 987.
селектор (телефонний пристрій), се

лекторний;

-

р. болг. селектор, бр.

селектар, п. ч. слц. selektor; - запози
чення з англійської мови; англ. selector
походить від пізньолат. selёctor <<ТОЙ,
хто вибирає>>, пов'язаного з лат. sёligo
<<Вибираю>>. S!. wyr. obcych 674;
Кlein 1413. - Див. ще селекція.
селекція, селекціонер, селекціонер

selek-

ство, селекційний, селекціонувати;

р. болг. селекция, бр. селекцьщ п.

селемено

село

cja, ч. selekce, слц. se\ekcia, вл. selekcija, м. селекциjа, схв. селекциjа, слн.
selekcija; - запозичення із західноєв
ропейських мов; н. Selektion, фр. selection походять від лат. sёlёctio <<вибір,
відбір•>, пов'язаного з дієсловом sёligo

зводиться до гр. аЄЛїvоv <<ТС.•>, етимоло

гічно неясного; р. сельдерей, сел(л)е

рей, звідки і бр. сельдзрЗй, виводиться
від гол. selderij, яке через н. Sellerie,
фр. celeri і лат. selїnum пов'язується з
тим самим гр. аЄЛїvоv. Коваль 70-

<<Поза-, геть•> і дієслова

71; Дзендзелівський St. sl. б/ 1-2,
134; Чернь1х ІІ 152; Фасмер ІІІ 597; S!.
wyr. obcych 675; Frisk Il 691.

ще легенда, СеверИн.

літрЯницяf <<Місце добування селітрИ•>

<<Вибираю•>, утвореним з префікса sё(d)

lego <<Збираю•>. СІС 2 751; Kopalinski 877; Holub-Lyer
432, 434; Walde-Hofm. І 780. - Див.
[селемено] <<поперечна балка в сте
лі•> ДзАтл ІІ, [селемена] <<ТС.>>, [селе
мен] <<найвища центральна балка в су
шарці•> тж; запозичення з угорської
мови; уг. szelemen <<лата; балка•> засво
єно з південнослов'янських мов; пор.
болг. діал. м. слеме <<центральна балка

в даху•>, схв. слёме
балка в даху•>, слн.

(сJЬеме) <<найвища

sleme

<<ТС.•>, р.-цсл.

слі.мАІ. <<Колода, перекладина•>. Нім
чук НЗ УжДУ 14, 187; Клепикова ОЛА
1981, 52-53; MNTESz ІІІ 707.- Див.
ще слемено.

[селенка] <<Наймит•> Пр. ХІ діал. н.;
-неясне.

селенографія <<розділ астрономії, в
якому вивчається поверхня МісяцЯ•>, се
лен6граф, селенографічний; - р. болг.
селенография, бр. селенаграфія, п. слц.
selenografia, ч. se\enografie, схв. селе

нограф, слн.

selenograffja; -

нове ут

селітра

[салетра, салітра], [са

Нед, [салітрЯнка] <<Мокра земля, грунт,

багатий на солі азоту•> ВеНЗн, сел{т
ряний, селітрувати; р. селИтра,
бр. салетра, п. saletra, ч. salnitr, sanytr, salitr, слц. sanitra, болг. селИтра,
салuтра, схв. шалйтра; очевидно,
через німецьке й італійське посередни

цтво (бав. Salitter, нвн. Salniter, іт.
salnitro) запозичено з латинської мови;
лат. sal nitrum <<Лужна сілЬ•> складаєть
ся з sal <<сіль•>, спорідненого з псл. sоІь,
укр. сіль, і nitrum <<натр, сода•>. Чер
ньІх ІІ 151-152; Фасмер ІІІ 596; Пре
обр. ІІ 272; Bruckner 479; Младенов
578. -Див. ще нітрат, сіль.

село, [селИна] (зменш.) Нед, [селu
сько] (збільш.) Нед, [селИтва] <<осно
ва, фундамент•>, [селИтьба] <<селище,
садиба, будИНОК>>, селищанин, селИще

<<Поселення; місце, де було село», [селі
не] <<ПОселення, земля•> Нед, [сел6вич]

ворення з гр. аєЛf!vГJ <<місяць•>, пов'яза
ного з аЄЛш; <<СВітло•>, остаточно не з'я

<<Сільський мешканець•> Нед, сельбище

сованим, і

селЮцтво, селюча <<Сільська дитина•>,

ypacpw <<ПИШУ•>. - СІС 2 751;
S!. wyr. obcych 674; Frisk ІІ 689-691.-

Див. ще графіка.

[селепйтися] <<Присікатися•> Нед; -

неясне; очевидно, афективне утворення.
селеоун - див. шелепій.

[селепухи] (сорт слив) Mak; результат видазміни форми [з~(len_tjги]
<<ТС.•>,

можливо, контамtнованоІ з

paщjкu] <<ТС.•>.

-

-

lca-

Див. ще зелепуга.

Пор. сарапук(и).

селера (бот.) <<Apium L.•>, [салєра,

салєри, салдерей, сельдерей, сельдерея,

селєр, сильдирій] «ТС.>> Mak; -

запози

чення з польської і російської мов; п.
seler нс. •> походить від іт. sellero, яке

(заст.)

<<ПОселенНЯ>>,

селкж,

[селЮх],

селянИн, селЯнство, [селянИця] <<Селян
ка•>, [селЯчка] <<Поселення, село•> Нед,
сільчак <<Житель села•>, селЯнський, сіль
ськИй, селИти, виселенець, вИселок, вИ

сілок, [заселенниця] <<жителька>> Ж,
[заселище] <<Заселене місце•>, [заселлє
Пі, заселок Ж, Пі] «ТС.•>, [засілля] <<ТС.
Пі; виселок•>, населення, [осел] <<зал•>
Пі, оселенець (<ПОСеленецЬ>>, [оселець]
<<ТС.>>, [оселица] <<Садиба» Л, оселище
<<місце поселення•>, [оселок] <<оселя•> Ж,
оселя, [оселянИн] <<ПОселенецЬ>> Ж, пе
реселенець, переселець, [переселЯнин],
поселенець, поселення, поселок, [посель
чанин] <<ОДНОсельчанИН>> Мо, [поселЮх]
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семасіологів

сель

<<бездомниЙ•> Нед, пасілля <<садиба•>, по

селЯнИн, приселок, присілок, [при
сільний] <<СусідніЙ>> Нед; - р. село, бр.
сял6, др. село, п. sio1:o, siedlic <<селити•>,
ч. selo <<Село; рілля•>, sfdlo <<місцепере
бування•>, sedlak <<заможний селянин•>,
СЛЦ. sed\iak <<ТС.>>, НЛ. sedJ:o <<ЖИТЛО>>,
болr. село, м. село, схв. село, слн. selo,
стсл. село <<населене місце, двори, будів
лі•>; псл. sedlo, пов'язане із *sedeti
<<СидітИ•>; ця лексична основа змішалася
з основою псл. selo <<рілля•>, спорідне
ною З ЛИТ. sa\a <<ОСТріВ>>, СХ.-ЛТС. so\a,
лат. solum <<ГрунТ», двн. sal <<будинок,
житло•>, лангобардським sala <<двір, буди
ною>; пор. др. село <<поле•>, ч. selo <<ріл
ля•>, СЛН. se\o <<ГрунТ», СТСЛ. С€1\0 <<ПОЛе,
земля», п. sio1:o замість закономірного
siod1'o. - ЧерньІх ІІ 152; Фасмер ІІІ 596;

Преобр. ІІ 272-~73; BrUckner 491492; Machek ESJC 539; Младенов 578;
Skok ІІІ 218-219; МарТЬІнов Сл.-герм.
взаимод. 228-230. - Пор. зал.
сель <<бурхливий паводок на гірських
річках З намулом і КаМіННЯМ>>, селевuй;
- р. сель, силь, бр. сель, ч. sil, sel <<ТС.>>;

-

запозичення з тюркських мов;

кирг.

сел «Повідь; сель, селевий потіК•>, аз.
сел <<потік, повідЬ•>, тур. sel <<потіК>> по

ходять від ар.

sail

<<бурхливий потіК>>.

-

СІС 2 752; Шипова 283.
сельджуки (стародавні туркменські
племена); - р. сельджуки, бр. сельджу
кі;

-

назва племен походить від осо

бового імені Сельджук, яке належало
родоначальникові династії, що стояла
на чолі цього племені. - БСЗ 38, 240.
селькупи <<Народність самодійської
групи в Північній АзіЇ•>; р. бр. сель
купьt; прийнята тепер замість давні
шого остяко-самоїди назва походить
від самоназви селькупів соль ~<;.yn, букв.
<<тайгова людина•> або <<Земельна люди

на•> (відповідно до відмінностей у вимо
ві першого компонента). - Попов Назв.
нар. 154-155; Прокофьева Яз. нар.
СССР ІІІ 396.
сельтерський - див. зельтерська.

селЯва (іхт.) <<шемая дніпровсько

азовська,
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Chalcalburnus schischkovi Dren-

sky chalcoides; [верховодка, Alburnus alburnus L. (Leder)]•>; - р. [селЯва] <<Ше

мая; вид верховодки•>, [селава] <<Верхо
водка•>, бр. сялЯва <<ТС.•>, п.

sielawa

<<СИГ

європейський, Coregonus albula L.; [вер
ховодка]•>; задовільного пояснення
не має; припускалося запозичення з бал

тійських мов (лит. seliava <<СИГ європей
ськиЙ•>, [salava, sel(i)ova, selava, selava]
«ТС.•>

- Преобр. ІІ 271; Matzenauer LF
19, 249; Leder 75); але й навпаки, ли

товські форми вважаються запозичення

ми зі слов'янських мов

(Fraenkel 77 4);

зіставлялося з· гр. аЄЛахо<;; <<fШба, що ви
пускає фосфоричне світло•> (Горяев Доп.

1 42);

пов'язуваЛОСЯ З р. СОЛОВеmь <<СО

ЛОВіТИ>> за характером забарвлення, пор.

р. соловай <<ЖОвтуватиЙ>>

(Leder 75). -

Фасмер ІІІ 594.
семантика <<Сфера значення одиниць
мови;

учення

про значення

мовних оди

ниць•>, сем.антuчний; - р. болг. м. се
мантика, бр. сем.dнтьtка, п. semantyka, ч. слц. semantika, вл. semantika,
схв. сем.сттика, слн. semantika; - за
позичено з французької мови, можли
во, через німецьку; н. Semaпtik похо
дить від фр. semantique, утвореного
М.Бреалем у 1897 р. на основі гр. аrнш
vпх6<;; <<позначаючий, значущиЙ•>, яке
через форми O"f\f.ШVТ6<;; <<Відзначений,
позначениЙ•> і O"f\f..шivw <<означаю, nозна
чаю•> зводиться до O"~f.la <<знак, відзна
ка•>, дор. аа11а <<ТС.•>, що малоперекон

ливо зіставлялося з дінд.

dhyaman

<<дум

ка•> (Brugmann Grundriss ІІ 348). СІС 2 752; Kopaliriski 877 -878; Dauzat

659-660; Frisk

ІІ

695-696.

семасіологів <<учення про значення•>,
семасіолог, сем.асіологічний; - р. болг.
сем.асиол6гия, бр. сем.асіял6гія, п. semazjologia, ч. semasiologie, semaziologie, слц. semaziologia, вл. semaziologija,
м. сем.азиологиjа, схв. сем.азиологиjа,
слн. semaziologfja; запозичення з ні
мецької мови; н. Semasiologfe утворено
з гр. O"f)f.laaia <<Значення•>, пов'язаного
з O"~f.la <<Знаю>, і -Лоую, пов'язаного з
Лбуо<;; <<СЛОВО>> і вживаного лише як дру

гий компонент назв наук.

-

СІС 2

752;

семафор

семестр

Kopalinski 877 -878; Fremdworterbuch
573. - Див. ще логіка, семантика.
семафор, семафорник, семафори
ти; - р. бр. семафор, п. ч. слц. вл. semafor, болг. семафор, м. семафор, схв.
семафор, слн. semafor; - запозичення
з французької мови; фр. semaphore утво
рено З гр. O"~f...ICX <<ЗНаК>> і qюро<; <<НОСіЙ•>,
пов'язаного з <PEPW <<несу•>, спорідне
ним з псл. berQ, укр. беру. Чернь1х
ІІ 153; Фасмер ІІІ 598; Dauzat 660. Див. ще брати, семантика.

[семаш] (бот.) <<одинарник європей
ський, Frientalis europaea L. Нед; брат
ки, Viola tricolor L. Куз•>; р. сед

мuчник <<одинарниК•>, бр. семачок, [сед
мачок], n. siodmaczek, ч. sedmikvftek,
слц.

sedmokvietok

<<ТС.•>;

-

похідне ут

ворення від числівника сім (семи); наз
ва

зумовлена

тим,

що

квітка

одинар

ника має найчастіше сім пелюсток; на
братки назва перенесена, очевидно, за
зовнішньою подібністю. Machek Jm.
rostl. 174. -Див. ще сім.

[сембреля] «плата наймитам; вина
города пастухаМ•>, [сембрuля, сембрИла
Шух] «ТС.•>, [сембрuня] <<служба; вина
города за службу•> Нед; запозичення
з румунської мови; рум. simbrfe <<жалу
вання, заробітна nлата•> є похідним від

заст. s!mbra <<об'єднання, артіль•>, яке
зводиться як запозичення до псл. *s~br

Simeon, болг. Симеон, схв. Симеон,
стсл. Gvмеwн-ь; через церковносло
в'янське посередництво запозичено в
давньоруську мову з гр~цької; гр. ~U/1E

wv

походить від гебр.

Sim'on,

пов'яза

ного з sama' <<СлухаТИ>>. Бл. імена
86; Беринда 235; Петровский 198; Спр.

личн. имен
СИмон.

[семени]

455;

Кlein

(іст.)

1445. -

<<добірні

Пор.

(надвірні)

козаки•> Куз, Brilckner; - болг. сеймен
<<жандарм, nоліцаЙ•>, м. сеjмен <<ТС.•>, схв.

сеjмен(ин) «СОЛДаТ, страЖНИК>>;

-

ЗИЧеННЯ з турецької мови; тур. заст.

ЗаПО

seg-

meп (сіііміін) <<Псар; яничар•> зводиться

до перс. sagban <<псар•>, похідного від
sag «СОбака•>. - Brilckner 484; Младе
нов 577; Skok ІІІ 214; Радлов lV 1,

439; Rasanen Versuch 407.

[семеник] (орн.) <<коноплянка, Carрезуль
тат видазміни назви [сіменник] <<Коно

duelis (Acanthis) cannabina•>; -

плянка•>, похідної від сім' я <<насіння ко
ноплі•> з наближенням до особової наз

ви Семен. -Див. ще сім'я 1 •
[семенівкИ] (сорт ранньоосінніх груш)
ВеНЗн; похідне утворення від імені
Семен; назва зумовлена тим, що ці гру
ші доспівають на день св. Семена (14

вересня). - ВеНЗн 54.
[семернИк] (бот.) <<Вовче тіло болот

(пop. др. сябр'Ь <<сусід, член общини•>,
укр. [сЯбер] <<учасник, здольщик•>, серб

не, Comarum palustre L.•> Нед; - похід
не утворення від семеро, сім; назва по
в'язана, очевидно, з кількістю стебел,

ське ст. себрь <<учасник, спільник, ком

що звичайно виростають з одного коре

паньйон•>); виведення рум. slmbra від
уг. cimbora <<побратим, приятель» (DLRМ
775) або від стсл. сжnржп. <<парна уп
ряжка•>, схв. супруг <<чоловік у шлюб

ній парі»

(MNTESz І 436-437) позбав

лене підстав. Sheludko 142; Габин
екий Вост.-сл.-молд. взаимод. ІІ 138-

139; Vrabie Romanoslavica 14, 171; Vincenz 4; Фасмер ІІІ 824. - Див. ще сЯ
бер1.

ник, Сень, Сенько, Сеньо, Сеня, ст. Сv

(1627);

р. Семён, ст. Симеон, бр. Сямён,
др. Симеон'Ь, Семеон'Ь, Семен'Ь, ч. слц.

-

семерЯ:га, семирЯга, семрЯга див. серм'Яга.
семестр; р. бр. семестр, п. ч.
semestr, слц. вл. semester, болг. семес

т'Ьр, м. семестар, схв. семестар, слн.

semester; кої мови; фр.

запозичення з французь
semestre <<півріччя; шес

тимісячниЙ•> походить від лат. sёmёst

Семен, [Семdнь Нед, Семко тж], Се
меон «слухаючий, або вислухане»

ня; пор. іншу назву вовчого тіла [сім
паличок]. -Див. ще сім.

ris (*secsmenstris)

<<шестимісячний», ут

вореного з основ числівника sex <<шість•>,
спорідненого з псл. sestь, укр. шість,

та іменника
ного з псл.

mёnsis <<Місяць•>, спорідне
*mes~cь, укр. місяць. -

211

сенбернар

семижильник

СІС 2

- СІС 2 752; Фасмер
599; Kopalirlski 878. - Див. ще се

садник, школа>>.

752; Чернь1х ІІ 153; Фасмер ІІІ
599; Kopalirlski 878; Holub-Lyer 434;
Walde-Hofm. ІІ 71.- Див. ще місяць,
шість. - Пор. менструація, триместр.

ІІІ
мінар.

[семижильник] (бот.) <<Подорожник

великий,

Plaпtago

major L.>> Mak; -

складне утворення з основ числівника

сім (семИ) та іменника жИла; назва
зумовлена,

очевидно,

тим,

що

на лист

ках подорожника чітко виділяється де

кілька

(3-9) жилок. -

Шамота

8. -

Див. ще жИла, сім.

[семиколінка] (бот.) <<рдесник блис
кучий, Potamogetoп luceпs

L.>> Mak; -

складне утворення з основ числівника

сім (семИ) та іменника колігю; назва
зумовлена, очевидно, звичайною кіль
кістю вузлів на стеблі цього виду рдес
ника. - Див. ще коліно, сім.

[семисильник] (бот.) <<золототисяч

ник, Erythraea ceпtaurium Pers.; ранник
вузлуватий, Scrophularia пodosa L.>> Mak;

-

складне утворення

з основ числів

ника сім (семИ) та іменника сИла; наз
ва пов'язана з лікувальними властивос

тями цих рослин (пор. дев' ятисил під
дев' ясИл). - Див. ще сИла, сім.

[семиуріка] (вид рослини) Нед, ВеЗн;

-

складне утворення з основ числів

ника сім (семИ) і, очевидно, іменника

уроки

<<Пристріт>>;

точніша етимологія

неможлива через неясність значення.

семінар; р. семинар, семинарий,
бр. семінар, п. semiпarium, ч. semiпar,
слц. слн. semiшir, вл. semiпar, болг.
семинар, м. семинар, схв. семИнар; запозичення з німецької мови; н. Semi-

шir походить від лат. sёmiпarium <<роз
садник; школа>>, пов'язаного з sёmеп
<<Сім'Я>>, СПОрідненим З ПСЛ. sem~, укр.

сім'я. -

СІС

752; Чернь1х li 153; Kopalirlski 878; Fremdworterbuch 573. 2

Див. ще сім'я 1 •

-

Пор. семінарія.

семіотика <<наука про знаки; (мед.)
учення про ознаки хвороб>>; р. болг.
семи6тика, бр. семіётьtка, п. semiotyka, ч. semiotika, слц. вл. semiotika,
схв. семиотика, слн. semiotika; - запо
зичення із західноєвропейських мов; н.
Semiotik, фр. semiotique, англ. semiotics
походить від гр. GГJf.1Бtwтtx6c; <<такий,
що має ознаки>>, пов'язаного з GfJf.1Бiov

<<ознака, знак>>, a~f.la <<знак>>. -

СІС 2

752; Kopalirlski 877 -878; РЧДБЕ 654;
Кlеіп 1415. -Див. ще семантика.
семіти «семітські народи євреї,
араби та ін.>>, семіт <<представник се
мітського народу>>, семітИзм, семітИч
ний; р. болг. семИт, бр. семіт, п.
ч. слц. Semita, вл. Semit, м. семитски,
схв. СемИти, слн. semft; запозичен
ня з німецької мови; н.

Semite

(з

1781)

утворено від біблійного імені гаданого
родоначальника семітських народів Сі
ма, одного з трьох синів Ноя; н. Sem

(чере~ лат. Sёm, гр.

Eflf.l)

походить від

гебр. Sёm, букв. <<знатне ім'я, слава>>. СІС 585; Kopalirlski 878; Gr. Fwb. 690;
Dauzat 660; Кlеіп 1416.
сенат, сенатор, сенаторство; р. бр. болг. сенат, п. вл. seпat, ч. слц.
слн. seшit, м. сенат, схв. сенат; за
позичення з латинської мови; лат. seпa
tus <<сенат, державна рада Риму>>, seпa
tor <<Член сенату>> є похідними від sе
пех

<<Старик, старець>>,

спорідненого з

гр. Єvщ <<стариЙ>>, дінд. sапаЬ, sапауаЬ,
аВ. hапа-, ЛИТ.
seпas, вірм. hіп <<ТС.>>,
дкімр. корн. hёп <<старик>>, брет. hеп

<<ТС.>>.

СІС 2

753; HiШl-Worth 17;
601; Kopalirlski 879; HolubLyer 434; Walde-Hofm. 11 514.
сенбернар (порода собак); - р. бр.

-

Фасмер ІІІ

з

болг. сенбернар, п. berпard, ч. berпar
dyп, слц. berпardfn, схв. бернардИнац,
слн. bernardfnec; запозичення з фран
цузької мови; фр. Saint-Bernard <<святий
Бернар>> пов'язане з монастирем св.
Бернара в Альпах, де розводилась ця

латинської мови; лат. sёmiпarium <<роз-

порода собак для надання допомоги гір-

семінарія, семінарИст, семінарій
ний; р. болг. семинария, бр. семі
нарьtя, п. semiпarium, ч. semiшif, слц.
semiшir, вл. semiпar, м. семинариjа,

схв. семuнарйj(а),
польське
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семИнар; -

посередництво

через

запозичено

сеньйор

сенес

ським

подорожнім.

РЧДБЕ

655.

[сенес] (бот.) <<касія,

СІС 2

753;

фр. sensuel, англ. sensual походять від
nізньолат. sёnsualis <<чуттєвиЙ>>, пов'я

Cassia senna

<<Почуття», sentio
- СІС2 754; Kopalinski 685;
Fremdworterbuch 575; Dauzat 661;
Кlein 1418. -Див. ще сенс.

Нед; запозичення з nольсь
кої мови; п. senes <•висушені листки
або стручки касіЇ•>, як і схв. сена <<Cassia acutifolia•>, походить від nізньолат.
sene <<КасіЯ•>, яке зводиться до ар. sana;
senё <<ТС.>>. - Sl. wyr. obcych 676.

Lamk.•>

[сеник] (орн.) <<синиця чорноголо

ва,

Parus palustris L.>> Нед, сенчик «СИ
ниця блакитна, Parus caerulens L.>>, [се

менівка]

<•синиця чорноголова;

різно

вид сови•> Куз; очевидно, результат
видазміни назви синИця, зближеної з
особовим ім'ям Сеник, зменш. від Се
мен.- Див. ще Семен, синИця.
сенс; р. сенс, бр. сзнс; запо
зичення з польської мови; п. sens похо
дить від лат. sёnsus <<Почуття, свідомість,

розум, значення, зміст, думка•>, пов'я
заного з sentio «відчуваю, розумію, ду
маю•>, можливо, спорідненим з двн. sin-

nan

sin <<дух,
сенс•>, senten <<nосилати•>, гот. sandjan
«ТС.>>, sinps <<знак; шлях, хід», лит. [sfnteti] <<вирішувати, думати, міркувати•>. СІС 2 753; Фасмер ІІІ 601; S!. wyr. obcych 676; Кlein 1417-1418; WaldeHofm. 11 516.
<<іти, прагнути; думати•>,

сенсація, сенсаційний; р. сен
сация, бр. сенсацьtя, n. sensacja, ч.
sensace, senzace, слц. senzacia, вл. sensacija, болг. сензация, м. схв. сенза
циjа, слн. senzacija; запозичення із
західноєвропейських мов; н. Sensation
«сенсація•>, фр. англ. sensation <•Те.; по
чуття,

відчуття•> походять від пізньо
лат. sёnsatio <•відчуття», пов'язаного з

sensus <<nочуття•>, sentio <<nочу
- СІС2 753; Чернь1х 11 155; Kopaliriski 879-880; Gr. Fwb. 691; Dauzat
661; Кlein 1417.- Див. ще сенс.
лат.

ваю>>.

сенсуальний, сенсуалістИчний, сен
суалізм, сенсуаліст; р. сенсуаль
ньtй, бр. сенсуальньt, n. вл. sensualny,

ч. sensualnf, seпzualnf, слц. senzualny,
болг. сензуален, сенсуален, схв. сен
зуалан, слн. senzualen; - заnозичення
із західноєвропейських мов; н. SensшШ,

заного з лат. sёnsus

<•почуваю>>.

сентенція, сентенц{йний, сентен
ціозний; - р. болг. сентенция, бр. сен
тЗнцьtя, п. sentencja, ч. sentence, слц.

sentencia,

вл.

sentenca,

схв. сентенциjа, слн.
рез

польське

м. сентенциjа,

че

sentenca; -

посередництво

з латинської мови; лат.

запозичено

sententia

<•дум

ка, погляд, вислів, сентенціЯ>> nоходить
від дієслова sentio «nочуваю, розумію,

- СІС 2 754; Фасмер ІІІ 601;
Hiittl-Worth 16; Kopalinski 880. - Див.

думаю».

ще сенс.

сентимент, сантимент, сентимен
талізм, сантименталізм, сентимен
тал{ст, сантиментал{ст, сентимен
тальщина, сентиментальний, санти

ментальний, сентиментальничати; р. сентимент, сантимент, бр. сентьt
мент, п. sentyment, ч. слц. sentiment,
вл. sentimentalny, болr. сантимента
лен, м. сентимент, схв. сентимента
лан, слн. sentimentalen; запозичен
ня з французької мови; фр. sentiment
«почуття,

чутливість>>

є

похідним

від

sentir <<nочувати>>, що зводиться до лат.
sentio, sentire «ТС.•>. - СІС 2 754; Фас
мер ІІІ 602; Dauzat 661, 662; Gamillscheg
804. -Див. ще сенс.
[сеньrа] (іхт.) (<ЛОСОСЬ, сьомга, Salmo salar L. Нед; вид риби>>; - р. [сень
га] «ВИД ляща, Abramis ballerUS>>, [синь
га] <<nлітка, Cyprinus>>; - неясне; виво
диться Від МОКШ. seni <<ПЛіТКа>>, фін. saynas <<ЯЗЬ, Cyprinus idUS>>, ест. sainakas,
саам. sivn «ТС.>> (Фасмер ІІІ 602, 626) і
від

ня

J>·

сИний за характером забарвлен

(Leder 84);

може бути nов'язане і з

р. сёмга. - Пор. сьомга.
сеньйор,
сеньйора,
сеньйорИта,

сеньйорат, сеньйорія, сеньйоральний;
- р. болг. сеньор, бр. сеньёр, n. sefior,
ч. слц. seiior, вл. senior, м. сениор, схв.
сеІ-Ьёр, сеІ-Ьор, слн. senjor, sefior; запозичення з іспанської і французької
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септИчний

сепаратний
мов; ісп. sefior <<ПаН>>, фр. seigneur <•се
ньйор•> nоходять від лат. senюr <<стар
шиЙ•>, пов'язаного з senex <<старик•>. -

СІС 2

754; Фасмер ІІІ 602; Kopaliriski
879; Dauzat 658. - Див. ще сенат.

сепаратний, сепщ:;атuвний, сепа

ратИзм, сепаратИст, [сепаратка] <<ОК
рема кімната; купе•> Куз;
ньtй, бр. сепаратньt, п.

- р. сепарат
separatyzm, ч.
separatny, вл. separatny,

ця>>,

етимологічно

пов'язаного

<•гниття>>.

з

неясного,

оі]7ТОf.1Ш

можливо,

<•ГНИЮ>>,

а~ц.>н;

- СІС 2 755; Sf. wyr. obcych
677; Fremdworterbuch 575; Кlein 1419;
Frisk 11 696. - Пор. сепсис.

сеПСИС <<Загальне заражеННЯ організ
МУ>>; р. болг. сепсис, бр. сепсіс, n.

sepsis,

ч.

sepse,

слц.

sepsa,

м.

сепса,

separaten; - запозичення з німе
цької мови; н. separat <<відособлений,

схв. сепса, слн. sepsa; заnозичення
з німецької мови; н. Sepsis походить
від гр. а~ц.>н; <•гниття>>, пов'язаного з
оі]7ТОf.1Ш <•ГНИЮ>>, яке зіставляється з
дінд. kyaku «ГрИб>> і ЛИТ. siupti <<ГНИТИ>>.

окремиЙ•> nоходить від лат. sёparatus
<<ТС.•>, nов'язаного з sёparo «Відокрем

Кlein

separatnl,

слц.

болг.

сепаратен,

м.

схв.

сёпаратан,

слн.

люю, роздіЛЯЮ>>, утвореНОГО З

se(d) <<ДЛЯ

себе•>, спорідненого з псл. sebe, s~, укр.
себе, ся, і paro <<ГОТУЮ•>. СІС 754;
Фасмер ІІІ 603; Fremdworterbuch 575;

Walde-Hofm. 11 517.

-Див. ще апа

рат, себе, ся 1 •

сепаратор, сепарація, сепаратор
ник, сепараторна, сепараторний, се
параційний, сепарувати; р. болг.
м. сепаратор, бр. сепаратар, n. separator, ч. слц. слн. separator, схв. сепа
ратор; запозичення з німецької мо
ви; н. Separator походить від пізньолат.
separator <<відокремлювач•>, пов'язаного
з лат. separo <<відокремлюю, розділяю•>.
- СІС 2 754; Фасмер ІІІ 603; Kopaliriski
880. - Див. ще сепаратний.

сепарацін

-

див. сепаратор.

[сепеліти] <<шепелявити>> Нед, [се
пелЯвіти] <•ТС.>>, [сепелЯвий] <<Шеnеля
виЙ•>, [сепелЯвець] тж; - очевидно, ре
зультат контамінації основ дієслова ше
пелЯвити і запозиченого його відповід
ника п. seplenic <<шепелявити•>. - Див.
ще шепелЯти.
сепет, сепетка - див. сапет.

сепія (зоол.) <•Каракатиця,

Sepia L.;

коричнева фарба, виділювана каракати
цею або виготовлювана штучно>>; р.

болг. сепия, бр. сепія, п. sepia, ч. sepie,
слц. sepia, вл. sepija, м. сепиjа, схв. се

sepija; - через західноєвро
пейські мови (н. Sepie, фр. sepia, англ.
sepia) запозичено з латинської; лат. sepia походить від гр. arpria <•каракатипиjа, слн.
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СІС 2

755; Fremdworterbuch 575;
11 1419; Frisk 11 696-697.
септет (муз.) <•твір для 7 голосів або
інструментів; ансамбль із 7 виконавців•>;
- р. болг. септет, бр. септЗт, п. вл.
septet, ч. слц. septeto, схв. септет, слн.
septet; - запозичення з німецької мо
ви; н. Septett, як і англ. septet(te), утво
рено від лат. septem <•сім•>, споріднено
го з дінд. sapta, лит. septyn\, nсл. sedmь
<<ТС.», укр. сім, за аналогією до Duett
<•дуеТ», Quartett <•квартет•>. - СІС 2 755;
Kopaliriski 881; Holub-Lyer 435; Gr.
Fwb. 692; Кlein 1420. -Див. ще сім.

-

септима (муз.) <•Сьомий ступінь діа
тонічної гами; інтервал від будь-якої да
ної ноти до сьомої цієї гами•>; - р. болг.
м. септима, бр. септьtма, п. septyma,
ч. слц. вл. septima, схв. септима, сеп
тИма, слн. septima; запозичення з
латинської мови; лат. septima <•сьома•>

(чол. р.
<<СіМ>>. -

septimus) пов'язане з septem
СІС 2 755; Kopaliriski 881; Holub-Lyer 935; РЧДБЕ 657. - Див. ще
септет.
септИчний <<гнилісниЙ•>; р. сеп
тИческий, бр. септьtчньt, п. septyczny,
ч. слц. septicky, вл. septiski, болг. сеп
тИчен, септИчески, м. септичен, схв.
септичан, слн. septicen; запозичен
ня із західноєвропейських мов; н. septisch, фр. septique, англ. septic походять
від лат.

septicus,

яке зводиться до гр.

GfJ7ТТ1x6<; <•такий, що викликає нагноєн
НЯ•>, пов'язаного з а~ц.>t<; <•гниття•>. -

СІС 2

КІеіn

755; Kopaliriski 881; Dauzat 662;
1419.- Див. ще сепсис.

сербаюінка

сер

сер (звертання до чоловіка в Англії,
США та ін.); - р. бр. сзр, n. ч. слц. слн.

sir,

болг. С'Ьр, СХВ. сер;

(звертання), ст.

фр. ст.

senior

sire

sire

-

англ.

sir

<<ПаН>>

«ТС.•> nоходить від

<•ТС.•>, яке зводиться до лат.

<•старшиЙ•>, nов'язаного з

<<старик•>. - Кlein 1449; Dauzat
Див. ще сенат, сеньйор.

серадела (бот.)

senex
669. -

<<Ornithopus L.•>; -

р. сераделла, бр. сьtрадЗля, n. ч. слц.
вл. seradela, болг. серадела; заnози
чення з португальської мови; nорт. serra-

dela (ісп. serradella) <•ТС.•> походить від
serreado (ісп. serrado) <•зубчастий, зазуб
лениЙ•>, пов'язаного з порт. ісп. serrar
<•пиляти•>, яке зводиться до лат. serra
<<Пилка•>, етимологічно неясного; назва зу

мовлена формою неnарио-перистих лист

ків. - БСЗ 38, 538; Sl. wyr. obcych
РЧДБЕ 657; Walde-Hofm. 11 524.

678;

сераль <•палац (у країнах Сходу)•>;

р. бр. сераль, п. seraj, ч. слц. serail,
схв. cepiij; заnозичення з французь
кої мови; фр. serail через італійське по

-

середництво (іт.

serraglio)

зводиться до

saray <•палац» і, далі, до перс.
sara(i) <•тс.•>, звідки й укр. сарай. СІС 2 755; Фасмер ІІІ 560; Kopaliriski
881; Dauzat 663. -Див. ще сарай.

тур.

Серапіон, ст. Серапіон'Ь, речен(о):
серафімскій (1627); - р. болг. Серапи6н, ч. Serapion; запозичення з гре
цької мови; гр. Eєpшriwv виводиться
від ЕЄршщ;, імені єгипетського бога жи
ття, смерті і зцілення; пов'язання з се

рафИм (Беринда
кове.
имен

231),

очевидно, помил

- Петровский 198;
465; Илчев 447.

Спр.

личн.

серафИм (церк., ангельський чин);

СерафИм, СерафИма, [СарахвИна],
Сіма, Фіма; - р. болг. СерафИм, Сера
фИма, бр. Серафім, п. ч. Serafima, слц.
Seraffn, схв. Серафан, слн. Serafin; запозичення з грецької мови; гр. Eєpa

cptf.l ПОХОДИТЬ Від гебр. Saraphfm <<Сера
фИМИ>>. Петровский
личн. имен 455; Илчев
серафИм.

198-199; Спр.
447. -Див. ще

серб, сербин <•серб; [вид танцю]•>,
[сербинчук] <•молодий серб•>, сербіЯнин,
сербіЯнка <<Сербка; вид танцю•>, серб
ка; - р. бр. серб, п. вл. нл. Serb, ч. слц.
Srb, болг. с'Ьрбин, м. Србин, слн. Sfb;
- запозичення із сербахорватської і лу
жицьких мов; схв. Срб, Србин, ст. срь
биrь, срьблиrь, вл. нл. Serb є давньою
слов'янською nлемінною назвою, яка збе
рігається також в укр. пасерб «паси
НОК>>, присербитися <•приєднатися•>; за
гальноприйнятої етимології не має; виво

диться від і є. *surb- І sirb- І serb- «сьор

бати•>, спочатку як назва МQЛочних бра

тів

(Bri.ickner 485; Schuster-Sewc 12831284); пов'язувалося також з іє. *sег-v

<<оберігати•>, до якого через скіф. *хаrv

зводиться й псл.

*x"rvati <<хорвати•> (Moszynski PZJP 147-148); спроби зведен
ня до псл. *s~Ьгь «сябер•> (Преобр. 11
267; Solmsen KZ 37, 592-593; Kalima
ZfSIPh 17, 349-350) або зіставлення з
дінд. sarbh- <•бити, рубати, убивати» (По
тебня РФВ 1, 91) чи з лат. sero <•нани
зую, складаю», гр. Єtpw <<ставлю в ряд•>

(Ильинский ИОРЯС

2411, 138-139)

викликають сумніви. Фасмер-Тру
бачев ІІІ 603-604; Skok ІІІ 315-316;

Mikkola AfSIPh 42, 91.

[сербадЯнка] <•трохи nrокисле мо

р. болг. серафИм, бр. серафім, др.
серафим'Ь, п. serafim, ч. вл. seraf, слц.
seraf, serafin, м. серафим, схв. серафим,

локо•> ВеУг, [сербадзЯнка

слн.

несмачний, прісний; блідиЙ•>,

-

seraf, seraffn,

стсл. серАфнм'Ь;

-

через церковнослов'янську мову запози
чено в давньоруську з грецької; гр. Eє

УжДУ

lV; -

<•ТС.>> Доп.

пов'язане з рум.

searhad

(молд. сарбзд) «кислий (про молоко),

si'irbezf

<•Мі

нятися, втрачати смак, скисати•>, яке зво

горить, пече•>. Фасмер ІІІ 603; Пре
обр. 11 276; Kopaliriski 881; Кlein 1421-

диться до лат. exalbidus <•білуватиЙ•>, ут
вореного з префікса ех- <<ВИ-, з-•> і прик
метника albidus «білиЙ•>, похідного від
aibus «ТС.•>. - Дзендзелівський Терит.
діал. 87; Клепикова Сл. и балк. язь1козн.

1422.

188; Vrabie Romanoslavica 14, 171-

pacpif.l зводиться до гебр. saraphfm (мн.)
<<СерафИМИ>>, ПОВ'язаНОГО З

saraph

<<ЯКИЙ
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cepra

серберяна

172; DLRМ 755; СДЕЛМ
ще альбом, екс-.

Див.

vтre <<служити•>, пов'язаного із servus
<<слуга, раб•>, мабуть, запозиченого з ет

[серберина] (бот.) <<шипшина соба

руської мови. - СІС 2 755; Kopaliriski 883;
Dauzat 664-665; Walde-Hofm. 11 527.

ча, Rosa сапіпа L.•> Mak; -

372. -

р. [серберu

серветка, сервета, [серветяний];

на, сербарин, сирьбяfuчник, сербалu

на] <<ТС.•>, [ сорбалuна <<ожина, Rubus•>,
[соробалина] <<ТС.•>, бр. [сербал{н, церба
лін] <<ТС.•> (з р. ?); - остаточно не з'ясо
ване; зіставляється (Jakobsoп IJSLP 1/2,
1959, 272) з ч. srabariпa (*svrabariпa) <<гні
тючі

відносини,

важка

ситуація•>,

слц.

sraborit «міль•> і зводиться до псл. *svьr
beti <<свербіти•> (пор. [свербИгуз] <<ШИП

шина•>, [свербак] <<ТС.•>); порівнювалось
також з лит. serbeпta <<смородина•>, sirpti <<дозрівати•>, лат. sorbus <<Горобина•>

- запозичення з польської мови; п. serweta, як і бр. сурвЗтка, сурвата, ч.
servftek, слц. servftka, вл. serwieta,
болг. сервиетка, м. сервета, схв. cepвujema, слн. servieta, походить від фр.
serviette «серветка•>, пов'язаного з ser-

vir

«служити;

користуватися;

подавати

на стіл•>.

- Акуленко 136-137; Sl.
wyr. obcych 679; РЧДБЕ 657; Dauzat
664. - Див. ще сервант.

(Milhl.-Eпdz. ІІІ 807; Krogmaпп WuS
20, 183; Peterssoп PBrB 40, 81), а та

сервіз <<набір столового посуду•>, сер
вірувати, сервувати Куз, серв6ваний;
- р. болг. сервuз, бр. сервіз, п. serwis,

кож вважалось запозиченням з невідо

Ч. СЛЦ.

мого

сервйз, слн. servfs; запозичення з
французької мови; фр. service <<сервіз,
обслужування; служба•> походить від лат.
servitium <<рабство; служба>>, пов'язано

джерела

(Matzeпauer

304). -

Фасмер-Трубачев ІІІ 721.
серберіз, серборіз - див.
різ1.

серпо

сербщИпа (заст.) <<робота на пана,
панщина•> Бі;

-

очевидно, тотожне із

го з

servis,

servus

М. Сервuс, СХВ.

Сервйс,

<<слуга, раб•>; значення <<сер

віз•> розвинулось у французькій мові під

серебщина (заст.) «податки на військо

впливом

ві

ся; подавати на стіл•>. - СІС 755; Чер
ньІх 11 156; Kopalinski 883; Dauzat 664.
- Див. ще сервант. - Пор. сервіс.

потреби; податок на землю•>; може

бути пов'язане і з [сербувати] <<служи
ти у війську•>; пов'язання з лат.

<<слуга•> (Бі

325)

необrрунтоване.

servus
-

Див.

ще серебщина.

сервал (зоол.) <<хижак із родини кі
шок•>, серваль Куз; - р. бр. сервал, п.
serwal, ч. слц. serval; - запозичення з
французької мови; фр. serval походить

від порт. (\оЬо- )cerval <<(вовко- )олень•>,
що зводиться до пізньолат. (lupus) cervalis <<(вовк) оленеподібниЙ•>, у якому

servir

<<служити; користувати

сервіс <<ОбслуговуваННЯ населеННЯ>>;

- р. м. сервис, бр. сарвіс, п. вл. serwis, ч. слц. servis, болг. сервuз, схв.
сервас, слн. servis; запозичення з
англійської мови; англ. service <<обслу
говування,

служба•>

походить

від фр.

service <<ТС.>>. - СІС 2 756; Holub-Lyer
435; Кlеіп 1424. -Див. ще сервіз.
cepra, сережка; - бр. [серьга]; -

<<олень•>,

запозичення з російської мови; р. серь

<<рогатиЙ•>,

га, [uсерга], ст. серьга загальноприй

*korva, укр. корова. - СІС 2 755;
Kopalinski 883; Dauzat 664; WaldeHofm. І 208. - Див. ще корова.
сервант; р. бр. болг. сервант, п.

нятої етимології не має; пов'язувалося

використано основу лат.

спорідненого

з

гр.

cervus

хєрабс;

псл.

serwaпtka <<ТС.•>, ч. servaпtka <<Пристрій

для ховання предметів (у цирку)•>;

-

з др. усерязь «вушна прикраса•> (Пре
обр.
РФВ

11 281; Соболевсю;~й Лекции 93;
66, 351; Vaillaпt RES 18, 78; Mikl.
EW 294, 372), з чув. ст. silri.iy <<обручка,
кільце•> (Фасмер ІІІ 611) і, зовсім непе

запозичення з французької мови; фр.
servaпte <<невеликий буфет•> пов'язане

реконливо, з лат. seriёs <<вушні підвіс

із servir <<служити, користуватися; пода
вати на стіл•>, що походить від лат. ser-

24/1, 137-138);
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КИ•>, гр. Ёрf.1а <<ТС.•> (Ильинский ИОРЯС
найбільш прийняте
виведення (Rаsапеп

Neuphilol. Mitt. 56,

Сергій

сердолік

1955, 52)

з чаг.

isirya (ysyrya)

<<вушні

підвіски•>, туркм. кар. кипч. карач. тат.
каз. кирг. телеут.

шор.

Фасмер-Трубачев ІІІ
ва 284-285.

syrya <<серга•>. 611-612; Шипо

Сергій (чоловіче ім'я), заст. Сергій,

Серьога, Серь6жа, ст. Сергій <<сt.ть,

ил(и) славен·Ь»

...

р. Сергей,

( 1627); -

Сергий, бр. Сяргей, др. Сергий, ч. слц.
Sergej, болг. Сергий, Сергей, схв. Сер
геj, слн. Sergej, стсл. Gергін; через
церковнослов'янську мову запозичено
в давньоруську з грецької: гр. ЕЄ.руюс;
походить від лат. Sergius, родового іме
ні. Вл. імена 86; Петровский 199;

Сщ~. личн. имен

455;

[сергій] <<нагаЙ•>,

Илчев

447.

[серп1й]

<<ремін

ний нагаЙ•> Нед; неясне; можливо,
пов'язане з рум. sirg <•старанність•>, молд.
сьtргуu <•старатися•>.

[сердак] <<верхній суконний одяг•>,
[сардсік, сардсіт, сардачuна, сердачu
на], сердук <<ТС.», [осердсік] «кожушок

властивостями рослин при внутрішніх

( <<сердечних•>) хворобах. - Лік. росл.
93, 345, 466-467; Носаль 157,
162. -Див. ще серце 1 •

Енц. дов.

[сердечник] (бот.) <•Вид рослини Нед;

фізаліс звичайний,
L.; золототисячник,

Physalis alkekengi
Centaurium Hill.

Mak•>, [сердешник] <•золототисячник•>
Mak, [сердушник, сердешне дерево
Mak] <<ТС.•>; - бр. [сардзчнік] <<золото
тисячник•>, [сярдзечнік] <<ТС.•>; - похід
ні утворення від серце; назва фізаліса
зумовлена тим, що його плід знаходить
ся в середині круглої червоної коробоч
ки, подібної до серця; назва золототи
сячника пов'язана з його широким за
стосуванням

як

лікувального

засобу.

-Див. ще серце•.

[сердзевий] <<червоний•> ВеЗн;
ясне; можливо, nов'язане з п.
<<рудуватий; іржавиЙ>>.

- не
rdzawy

без рукавів•>; - п. слц. діал. serdak (з
укр.); виводиться (Макарушка 13)

сердИтий, сердити, [сердувсіти]
<•сердитисЯ•>, [серджjк] <<гнівливий чо
ловіК>> Нед, [сердЮк] «ТС.•>, [пересердя 1
<<роздратування•>, [розсердuтий] <<дуже

Фасмер

сердитий•> Нед, спересердя; р. сер
дuтьtй, бр. сярдзітьt, др. сьрдитьщ,
п. sierdzisty, слц. srdity, болг. С"Ордuт,
м. срдит, схв. срдит, слн. srdft, стсл.

від тур. [sirdag, serdak] (пор. чаг. шірдак,
шірда5 <<ВИд одягу•>. - Радлов lV /2,
1075); пов'язується також із серце

(Bri.ickner 485;
лапсердак.

11 459). -

[серденько] (бот., с.

Пор.

зозульчине)

<•трясучка середня,

Briza media L.•> Mak,
Dicentra spectabilis Borkh. (Dielytra)•> Mak; ч. [srdfcka] <<трясучка середня•>, srdcovka <<дицентра•>; - похідні утворення

[серденька] <<дицентра велична,

від серце; назви зумовлені подібністю
форми

квіток

обох

рослин

до

серця;

пор. н.

Herzeln <•трясучка середня•>. Machek Jm. rostl. 56, 280. - Див. ще
серце 1 •

[сердечна (трава)] (бот.) <<волошка
лучна, Centaurea jacea L.•> Mak, [сер
дешна (трава)] «Підмаренник м'який,

Galium mollugo L.; чина весняна, Lathyrus (Orobus) vernus Bernh.•> Mak; - р.

[сердечная] <<волошка лучна, горошок•>
та ін., бр. [сцярдзюшкаj <•Підмаренник
nівнічниЙ•>; похідне утворення від
серце; назва зумовлена лікувальними

ср'Ь.днrь;

-

nсл. *sьrditь, *sьrdistь, по

хідне утворення від іменника *sьrd(ьce)
<•серце•>, оскільки серце уявлялося як
центр емоцій, зокрема гніву; пор. мати

серце на когось <<Сердитись•>, р. в серд
цах «У стані гніву•>; пор. паралельні ут

ворення хет. kartimija <•Гніватися•> від
kard- <<Серце>>, ЛИТ. sirdaТ <<СВарка>> Від
sirdls <<Серце•>. - Булаховський Вибр.
пр. Ili 383-384; Фасмер-Трубачев ІІІ
605; Шанский 3ИРЯ li 135-136; Кри
тенко Вступ 507; Mikl. EW 292; Traut-

mann 302.

-Див. ще серце 1 •

[сердн6] <<саднО•> Нед;

-

результат

видазміни деетимологізованої форми сад
но і, можливо, зближення 'й з основою

слів сердИтий, сердешний.
сердолік <<напівдорогоцінний камінь,
різновид халцедону>>; бр. сердалік,
болг. сердолuк; запозичення з ро
сійської мови; р. сердолuк походить від
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сердушка

сережник

гр. aapMvu~ <<ТС.•> (поf. стсл. сАрдо
ннкс'Ь.,

САрдоннкнн

<<ТС.•>

,

утвореного

з

основ іменників а<хрбюv <•камінь із Сард

(у ЛідіЇ)•> і бvu~ <•онікс (коштовний ка
мінь)», очевидно, тотожного з бvu~ <<Ні
готь•>, спорідненим з псл.

nogьtь, укр.

ніготь; на rрунті російської мови від
булося зближення з основами р. серд

це і лик <•обличчя•>.

- СІС 2 756; Фас
398-399, 678. -

мер ІІІ 605; Frisk ІІ
Див. ще ніготь, онікс.

[сердушка] (зоол.) <•серцевидна ра
ковина, Cardium•> Нед, [серцівка] <<ТС.•>
Куз;

похідні

-

утворення

від

серце

(*сердце); назви зумовлені подібністю
форми раковини до серця.

серце 1 •

Див. ще

-

сердЮк <<Охоронець гетьмана•>, сер
дюківна <•дочка сердюка•> Бі, сердючен
ко Бі, сердЮччина <<лейбгвардія геть

мана•> Нед; - р. сердЮк, п. serdiuk (з
укр.); - виводиться від тур. silrti.ik <•про
відник, наглядач•>. Фасмер ІІІ
Преобр. ІІ 278; Шипова 284.

[серебране

(дерево])

(бот.)

606;
<•лох,

маслинка вузьколиста, Eleagnus angustifolia L.•> Mak; - похідне утворення

від серебра (заст.) <<срібло•>; назва зу
мовлена

сріблястим

відтінком

забарв

лення листя лоху.

[серебщина] (заст.) <<Податки на вій
ськові

потреби

Л;

податок

за

землю

Нед•>, [серебщИзна] (заст.) <•податок за

середа <<третій день тижня•>;

р.

-

[середа], бр. серада, др. середа, п.

sro-

da, СТ. srzoda, Ч. stfeda, СЛЦ. streda, ВЛ.
srjeda, нл. sfoda, полаб. sreda, болг. ере
да, м. среда, схв. среда, сриjеда, слн.
СТСЛ. ср<kдА; ПСЛ. *serda, ВЛаС

sreda,

не <<середина (тижня)•> пов'язане із *sьrdь
<•серце•> (з іншим ступенем вокалізму);
у функції назви дня тлумачиться як каль
ка двн. mittawёcha, букв. <<середина тиж

НЯ•> або нар.-лат.

media hebdomas «ТС.•>.
1967 І 1,
29; Чернь1х ІІ 196; Сf?асмер ІІІ 607;
Brilckner 534; Schuster-Sewc 1349; Кри
тенко Вступ 507; Ивашина Веснік БДУ
1976 І 1, 56; Mikl. EW 292.
-Німчук

58;

Кочерган УМЛШ

середИна СУМ, Нед, [середечка]
<<осередок бузини•> Нед, [середИзна] <•за

сіб•> Нед, заст. середник <•крапка з ко

мою•>, середнЯк, середнЯцтво, [середо
вич] <•чоловік середніх ліТ» Нед, середо

вище, [середок] <<середина; засіб•> Нед,
середИнний, середній, середовИй <•внут
рішній; середній; середніх літ•>, середуль
ший, середущий, всередині, відосеред
ковий Куз, відасередній Куз, досереди

ни, зсередини, зосередити, [осердок]
<•осередок•>, осереддя, осередок, [осере
дище] <•центр•> Ж, [осередня] <•засіб•> Ж,
опосередкувати, опосереднити, [підсе
редульший, підсередушний], посеред
ник, посередництво, [посередИна] <•сере
дина•> Нед, посередині, посередній, по

землю•> Нед;

бр. заст. серебщина,

середничати, [просеред] <•піщана коса

п.

(іст.) <•данина сріблом

на Дніпрі•>, розосередити; - р. середИ
на, бр. сярЗдзіна, п. srodowisko, sredni, ч. stredisko, strednf, слц. stredisko,
stredny, вл. srjedzina, нл. sfedny, полаб.
sreda, болг. средИна, м. средина, схв.
средuна, слн. sredfna; nохідні утво
рення від псл. *serda <<середина•>. - Чер
ньІх ІІ 156-157. -Див. ще середа.

serebszczyzna

у середньовіччя в Литві і на Русі•> (з
укр. бр.);

ребро. срібло. -

-

nохідне утворення від ее

SJP VIII 155. -

Див.

ще

Пор. сербщйна.

серед (прийм.), заст. середИ, середу,
[серідь] Нед, з-серед, з-посеред, насеред,
(осередь] <<Серед>>, посеред, (посередки]
«посеред•> Пі; р. средИ, средь, бр.
сяр6д, др. середt, середи, п. srod, ч.
uprostred, слц. prostred, вл. srjedi, нл.
srjei, болг. м. схв. сред, слн. sredi; псл. *serde <•всередині•>, первісно фор
ма місцевого відмінка від іменника *serda <•середина•>. - Мельничук Вступ
488. - Див. ще середа.
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[середника] (іхт.) <<сардель•> Мо;

-

результат видазміни форми сардuнка і
зближення їІ з основою середИна. Див. ще сардИ:на.

[сережник] (бот., с. первенець) <•пер

воцвіт, Primula auricula•> Нед; -

р. [се

рёжник] (бот.) <•трясучка середня,

za media•>; -

Bri-

похідне утворення від сер-

серж Ин а
га; назва відображає, очевидно, форму
квітки. -Див. ще cepra.

[серен] <<замерзлий твердий сніг Г;

іній Нед; ожеледиця Нед; пливуча кри

га Нед•>, [сере!іь] <<ТС.•> Нед, [ceputi] <<за
мерзлий nісля відлиги сніГ•> ЛПол, [си
ре!іь] <<твердий сніг•> О, [cиputi] <<обле
деніла кірка на nоверхні снігу; насТ» Л,

[ciputi, шараІі, шaputi Л, ширu!і Л]
<<ТС.•>, [сереІіів] <<Гололід•> ВеЛ, [шере!і]

заnозичення з угорської мови; уг.

rencse

<<щастя,

удача»,

ст.

<<доля;

szeвипа

доК>> походить від півд.-сл. *sr~ca ( < псл.
*snr~tja) <<зустріч, випадок•> (пор. схв.
<<ЩаСТЯ>>, СЛН. sreca <<ТС.», болг.
среща <<зустріч•>, стсл. С'Ь.рА\ЦJА <<зу
стріч, доля•>. О 11 204; Лизанец 624;
MNTESz ІІІ 737. -Див. ще стрітити.
- Пор. стрsіча.

Cpeha

серетонька

-

див. сирітка.

[шержеІіь] <<іній•> Нед; - р. [серёtі] <<За
мерзлий після відлиги шар снігу•>, [сере
Ііа, Сере!іЬ] «ТС.>>, бр. (шар6Іі, Сярё!і],

[сереш] <<тонка крига на воді•> ВеУг,
[засерешuти] (воду) <<затягти (воду) тон
кою кригою•> ВеУг, [шереш] <<крига•>
Нед, [шерешитися] (про річку, коли nо

др. сереІі"О <<ТС.>>, П. SZГОП <<ЇНіЙ•>, СТ. SГZОП,

середині течії рушає крига) Нед; -

<<примерзла

вода

на

річці;

крига•>

О,

SГОП <<ТС.•>, Ч. (stfffi] <<ПершиЙ ТОНКИЙ ЛЇД
на воді•>, с.р. [strfnf] <<Лід на гілках•>, слц.

srien <<ЇНЇЙ•>, СЛН. sren <<ТС.>>; *sernь,

первісно

<<світло-сіриЙ•>,

ПСЛ.
пор.

др. сереІі"О <<білиЙ•> (про коня), р.-цсл.
ср<kн'Ь. <<ТС.•>; споріднене з вірм. satn
<<лід•>, дісл. hiarn <<замерзла маса снігу•>,
а таКОЖ ЛИТ. sarma <<ЇНЇЙ•>, ЛТС. saf'ma,
serma <<ТС.•>; очевидно, в якийсь спосіб
nов'язане зі стсл. СІ\АНА «ініЙ•>, болг. схв.
СЛа/іа <<ТС.>>, ЛИТ. saJna <<ТС.>>, saJti <<мерз
НУТИ>>, sa\tas <<ХОЛОДНИЙ>>, ЛТС. sa\ts <<ТС.>>.
- Німчук 150-151; Фасмер ІІІ 608;
Преобр. 11 279-280; Фил,ин Происх.
яз. 940-541; Machek ESJC 588; Meil-

let Etudes 446; Trautmann 303; BOga RR
481; Fraenkel 973-974.- Пор. сереш.

І

серенада; р. болг. м. схв. сере
Ііада, бр. серз!іада, п. вл. serenada, ч.
слц. слн. serenada; - запозичення з фран
цузької мови; фр. serenade походить від
іт. serenata <<вечірня nісня, серенада•>,
пов'язаного із sera <<вечір•>, яке nохо
дить від лат. sёrus <<пізніЙ•>, спорідне
ного з дірл. sir «тривалий, вічниЙ•>, кімр.
корн. брет. hir «довгиЙ•>, гот. seфus
<<ПізніЙ•>, sainjan <<зволікати•>, дангл. sio

<<ПізніЙ•>, дінд. sayam <<увечері>>. -

756;

Чернь1х

11 157;

Фасмер

ІІІ

СІС 2

608;

Kopaliriski 882; Dauzat 663; WaldeHofm. ІІ 526-527.
[серенИти] <<Напирати•>; - неясне.

[серенча] <<щастя•> Нед, [сара!іча]
<<ТС.•> О, ст. сери!іча (XVII ст.), сре!ічля
вий (XVI ст.); - слц. serenca «ТС.•>; -

р.

[шерошь] <<Перший лід, шуга•>, [шорошь]
<<ТС.•>, бр. [шарзш], п. [srez] <<ТС.•>, ст.
strysz <<дрібна крига•>, ч. [sti'fi] <<тонка
крига•>, слц. [strfi] <<наст; ініЙ•>, [sriei]
<<ТС.>>, ВЛ. srez <<ТОНКа Крига; ЇНЇЙ>>, НЛ.
srez <<ДОННИЙ ЛЇД>>, болг. М. скреЖ <<ЇНЇЙ•>,

схв. [среш, среж (стреж)] «ТС.•>, слн.
srez <<НаСТ»; - ПСЛ. *sersь/ serzь <<ТОН
ка крига;

насТ»,

словотворчо паралель

не до *sernь <<наст•>; споріднене з
ЛИТ. serksnas <<ЇНЇЙ>>, sarma <<ТС.•>, ЛТС.
sёrsna <<іній; ожеледиця; насТ»; парале
лізм nочаткових с - ш, як у сипіти -

шипіти, [скіра] - шкіра та ін.; nов'я
зання з р. шершавьtй, шорах ( Фасмер

ЯК і з іє. *serg- <<МОрОЗ•> (Holub-Kop. 359), помилкове. - Німчук
151; BrilcJner 534; Machek ESJC 589;
Schuster-Sewc 1348-1349; Skok ІІІ

lV 430),

320. -

Пор. серен, шерех 2 •

сержант; р. болг. м. сержаІіт,
бр. сяржаІіт, п. sierzant, ч. слц. вл. seriant, СХВ. серЖаІіт, СЛН. serzant; - за
ПОЗИЧено через російське і німецьке посе

редництво (н. Sergeant) з французької
мови; фр.

sergent

походить від лат.

ser-

viёns (зн. в. servientem) <<служачиЙ•>,
пов'язаного з servire <<служити•>. - СІС 2

756; Коваль 188; Чернь1х 11 157; Фасмер
608; Dauzat 663. - Див. ще сервант.

ІІІ

[сержИна] (бот.) <<жоржина, Dahlia

результат видазміни форми
жоржuІіа, очевидно, зближеної з осно
вою особової назви Сергій. Див. ще
жоржИна.

Cav.•>; -
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серія

серп

серія, серійний; бр. серьtя, П. seria, Ч.
вл.

serija,

р. болг. серия,
СЛЦ. seria,

serie,

м. схв. сериjа, слн.

serija; -

запозичення з німецької мови; н. Serie
походить від фр. serie, яке зводиться як
запозичення до лат. seriёs <<ряд, низка,

ланцюг•>, пов'язаного з sero <<сплітаю,
зв'язую, з'єдную•>, sermo <<розмова•>, sors
<<Жереб; доля•>, спорідненими з дірл. serпaid <<сплітає, з'єднує>>, гр. єїрw <<ставлю
в ряд•>, дінд. sarat- <<Нитка•>, дісл. sorve
«намисто з перлин або камінців•>. -

СІС 2 756; Чернь1х ІІ 157; Фасмер ІІІ
608; Gr. Fwb. 693; Dauzat 663; Walde-Hofm. ІІ 522-523.

серйозний, серйоз, серйознішати;
р. серьёзньtй, бр. сур'ёзньt, п. serio
<<серйозно>>, ч. seriosпf, слц. seri6zпy,
болг. м. сериозен, схв. сёриі5зан, слн.
seri6zeп; запозичення з французької

-

МОВИ; фр.

serieUX (жін. р. serieuse) <<Сер

ЙОЗНИЙ» походить як запозичення від
пізньолат. sёriosus, пов'язаного з лат.

sёrius <<Те.; (первісно) ваговитий, важ
кий», спорідненим з двн. swari <<Важкий»,
нвн. schwer <<ТС.•>, гот. swёrs «Ша
новниЙ•>, лит. svei'ti <<Підіймати, важи
ТИ•>, svarus <<ВажкиЙ>>. - ЧерНЬІХ ІІ 158;
Фасмер ІІІ 612; Dauzat 663; WaldeHofm. ІІ 521.

swar,

серм'Яrа

<<домоткане

грубе

сукно;

верхній одяг з такого сукна•>, [серем'Я
га Куз, серм' Яжuна, серм' янuнаj <<ТС.>>,

[серм' Яжник] <<бідняк, що носить серм'я
гу•>, [серм' Янець] <<серм'яга•> Нед, семе
рЯга (одяг), семирЯга, семрЯга, [семі
рЯка] <<серм'яга•> Нед, [сімрЯга, сіро
м' Яга] <<ТС.•> Нед; - р. сермЯга, [сем
рЯга], бр. сярмЯга, п. siermi~ga <<груба
тканина>>;

-

остаточно не з'ясоване; зі

ставлення З ЛИТ. s)rmas <<СірИЙ>>, ЛТС.
sifms <<СИВИЙ>>, пов'язаНИМИ З ЛИТ. Sar-

ffiUO (sermuб) <<дика кішка•>, двн. harmo
«ГорностаЙ•> (Bruckпer 489), з елат. scaramaпgum, сгр. ахарщнхууюv «перська

туніка, ткана золотом>> (Грот Фил. раз.
ІІ

511;

даю,

Matzeпauer

ставлю

304),

в ряд•>,

з лат.
seriёs

sero

<<СКЛа

<<ряд•>,

гр.

єїрw <<плету, звиваю, нанизую•> (Ильин
ский ИОРЯС 24/ 1, 138) сумнівні; зі-
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ставлюване раніше ерз.

sirmaga

<<Літній

полотняний кафтан•> (Горяев 357; Пре
обр. ІІ 280; Даль IV 138) саме запозиче
не з російської мови.

- Фасмер ІІІ 609.
<<Rupicapra BlaiпV.•>,
[серна] <<козуля, Capreolus Gray•> Нед,
серна

(зоол.)

[серн Нед, сернuця] <<ТС.•>, серненЯ, сер
нИна <<м'ясо серни~ Нед, [серщjл] <<Са
мець серни•> ВеУг, сернкж <<ТС.», [сернЯ]
Нед, [серній] <<сернячиЙ•> Нед; - р. сер
на, др.

сьрна,

п.

sarпa,

ч.

слц.

srпa,

вл.

sorna, [serna], нл. sarnja, болг. сьрна, м.
срна, схв.

cfma, слн. sfпa, стсл. ср'Ь.нА;

- псл. sьrпа; - споріднене з лтс. ст.
sirna <<серна•>, прус. sirvis <<олень•>, лат.
cervus «ТС.•>, cornO <<ріг•>, ав. srva <<ріг,
НіГОТЬ>>, діНД. sfl)gam <<ріГ>>, ГОТ. haurп
<<ТС.>>, а також з псл. *korva, укр. коро
ва; існує думка (Machek ESJC 572) про
спорідненість тільки з лит. stlrпa <<сер
на•>, лтс. stii'пa, фонетично й інтонаційно
відмінними від слов'янських, і про праєв
ропейське походження слова. Німчук
198-199; Чернь1х ІІ 15 7-158; Фасмер

ІІІ

609; Преобр. 280; Bri1clшer 482; Holub-Kop. 348; Schuster-Sewc 13341335; Skok ІІІ 321-322; Trautmaпп 260;
Karulis ІІ 299-300; Muhl.-Eпdz. ІІІ
1074; Fraeпkel 909. -Пор. сарна.
[серний] <<лагідниЙ•> Шух; - неяс
не; можливо, запозичення з угорської
мови; пор. уг. szereпy <<СКромний; прос
тий; достатній; помірний; незначний;
убогиЙ•>; може бути зіставлене також
із вл. serпiwy <<гнилий, м'який, трухля

вий, крихкиЙ•>.

серп, серпастий, [серповатий] <<сер

повидний~ Нед;

- р. бр. серп, др. сьрn"О,
sierp, ч. слц. srp, вл. нл. serp, полаб.
sarp, болг. c"Opn, м. срп, схв. с{т, слн.
sfp, стсл. ср'Ь.n'Ь.; - псл. *sьrрь; - спо
ріднене з лтс. slrps <<серП•>, slrpis, гр.

п.

ар7П} <<ТС.>>, ар7Г(І~W <<ХВатаю, грабЛЮ•>,

лат.

sarpio (sarpo) <<Підрізую лозу•>, мож

ливо, також двн. sarf <<гострий, грубий,
жорстокий, дикиЙ•>, ос. cexsyrf <<серп•>;
іє. *serp- <<Серп, кривий гак•>. Фас
мер-Трубачев ІІІ 609-61 О; Чернь1х ІІ
158; Преобр.)І 281; Bruckп~r 489-490;

Machek ESJC 572; Schuster-Sewc 1285-

сершіпок

серп ій

1286; Младенов 624; Skok ІІІ 322;
~орячева 3тимология 1982, 55; Meillet

Etudes 239; Trautmann 260-261; Karulis 11 187 -188; Walde-Hofm. 11 480;
Абаев ВЯ 1959/2, 146-147; Pokorny
911-912.
сершіпок СУМ, Нед <<прозора тка

нина; (заст.) жіноче покривало на голо
ву; [очіпок О],>, [серпанка] «ТС.>> Нед,

Пі, серп'Янка, серпанк6вий; р. сер
пінка <<рідка льняна тканина•>, серпЯн
(<ТС.», бр. сярпЯнка <<легка бавовняна

тканина рідкого переплетення•>, п. [sierpanka] «тонка тканина, покривало» (з
укр.), слц. [serviaпka] «Жіноча одежи
на•>; запозичення з турецької мови;
тур. serpeпek походить від перс. sarpanak <<Жіноча головна прикраса•>, яке
має в своєму складі елемент

sar

<<голо

серпень; - р. ст. бр. діал. серпень,
др. сьрпьнь, п. sierpieri, ч. srpeп, болг.
сірпен, схв. српаІ-Ь <<липень», слн. sfpan
<<липень;

nень•>;

-

<<Серп•>,

серпень>>,

с.-цсл.

tр'Ь.nь.нь.

<<ЛИ

псл. sьrрьnь, похідне від *sьrрь
можливо,

через

прикметникову

форму -~<sьrрьnь <<серповиЙ•>; пряме зна
чення <<Місяць серпа, жнив•>. Кочер

ган Мовозн.

1967/1, 58; Кравчук УМШ
1955/3, 62; Коваль 198; HolyriskaBaranowa 57; Фасмер lil 610; Преобр.
ІІ 281.- Див. ще серп.
[серпик] (орн.) <<річковий крячок,

Sterna hirundo L. (Cypselus apus Нед)
Шарл•>; похідне утворення від серп;
назва зумовлена подібністю крила кряч

ка до серпа; пор. [серпокрИл] «ТС.>>.

-

Див. ще серп.

[серпівнИк] (бот.) <<цикорій дикий,

ва•>. Макарушка 13; Коваль 137;
Фасмер ІІІ 610; Преобр. 11 281; Jоряев

петрові батоги,

318; Brilckner 486; Machek ESJCS 443;
Mikl. EW 294; Lokotsch 148.

рення від серп; назва пояснюється фор
мою листків цикорію, ніби вищерблє

серпантИн <<скручені вузькі папе
рові стрічки; звивиста дорога•>, серпен

них по к_раях; пор. іншу назву цикорію

тИн «ТС.>>, серпантИна <<закруглення
шляху>>; р. серпантИн, бр. серпан
цін, п. serpentyna, ч. слц. вл. serpentina,
болг. серпентИн, серпантИна, м. схв.
серпентИна, слн. serpentina <<звивиста

Див. ще серп.

дорога,>;
мови;

запозичення з французької

-

фр.

serpentin

serpent

із

«змія>>,

що походить від лат. serpёns (зн. в. serpentem) «Тс.; (первісно) повзаючиЙ•>, по
в'язаного із

serpo

<<повзаю>>, спорідне

ним з гр. Єрко <<ПОВЗУ•>, Єркєт6v <<nла
зун>>, дінд. sarpati <<ПОВЗе, ЙДЄ>>, sarpaQ

[серпник] <<ТС.>>

[щербак]. -

Cichorium intybus L.•>,
Mak; - похідне утво

Machek Jm. rostl. 231. -

серпій 1 (бот.) <<серпуха,

Serratula L.»,

[серп Mak, серпник Mak, серпок Нед],
серщjха, [сірпуха Mak] «ТС.>>; - р. сер

пий, серпуха, бр. сярпуха, п. sierpik,
ч. srpice, srpek, слц. sfpok, болг. С'Ьр
пец, схв. cfmaц, слн. srpek; похідні

утворення від серп ( <*sьrрь); назви зу
мовлені подібністю верхніх листів рос

лини до серпів. Machek
258. - Див. ще серп.

Jm. rostl.

[серпій 2 ] (бот.) <<деревій звичайний,

- СІС 2 756; РЧДБЕ 658; Dauzat 664; Walde-Hofm. ІІ 524.

Achillea millefolium L.•> Нед, [сеfпий Mak,
серпівнИк О, серпнИк Нед, о <<ТС.>>; -

на Великдень•> Г, Нед;

похідні утворення від серп; назви є,
очевидно, результатами скорочення фор

<<змія•>.

[серпен] <<вид танцю або хороводу

-

неясне.

серпентИн (мін.) <<змійовик>>;

- р.
n. ser-

болг. серпентИн, бр. серпенц{н,
pentyn, ч. слц. слн. serpentfn, схв. сер
пентин; запозичення із західноєвро
пейських мов; н. Serpentln, фр. serpentin, англ. serpentine <<ТС.>> утворені від
лат. serpentїnus <<зміїниЙ•>, похідного від

serpёns <<змія•>.
Кlein

588. -

-

СІС 2

756; Dauzat 664;

Див. ще серпантИн.

ми серпоріз 1 (див.).

[серпій 3 ] (бот.) << королиця звичайна,
Leucanthemum vulgare L. (Chrysanthemum leucanthemum)>>, [серпнИк] «ТС.>>;
- похідні утворення від серп; назви зу
мовлені, очевидно, надрізанозубчастою
формою листків у частини екземплярів

королиці (Лік. росл. Енц. дов. 214).
Див. ще серп. - Пор. серпоріз 2 .

-
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серпкИй

серце

[серпкИй] <<Шершавий (язик у коро
ви) ВеУг; потрісканий від вітру (про ру
ки) .3тимология 1982>>; - не зовсім яс
не; зіставляється (Горячева .3тимоло
гия 1982, 54-55) з р. [серпнет] <<ХО
лодно, морозить, коли вода покриваєть

ся тонким льодом>>; може бути пов'я
зане і з серп як позначення шерехатої
поверхні, як на внутрішній лінії серпа.

[серпоріз 1 ] (бот.) <<деревій, Achillea
millefolium L.>>, [серпоруuзник] Л, сер
беріз Mak, серборіз Mak] <<ТС.>>; - р.
[серпорез], бр. [серпарззнік] «ТС.>>; -

складні утворення з основ іменника серп

і дієслова різати, пізніше деетимологі
зовані; назва зумовлена, очевидно, кро
воспинною дією, найчастіше викорис

утвореним з основ прикметника

certus

<<вірний, певний, безсумнівний, надій
ний, вирішениЙ>>, пов'язаного з дієсло
вом cerno <<розрізняю, помічаю, врахо
вую, вирішую, наважуюсь>>, і дієслова

facere (>-ficare) <<робити>>. - СІС 2 757;
Kopaliriski 162; Holub-Lyer 112; Dauzat 155. -Див. ще декрет, факт.
[сертувати] <<тягати сюди і туди>>; -

очевидно, запозиЧення з польської мо
ви; п.

certowac

si~ <<церемонитися, мані

ритися; (ст.) брати участь у боротьбі,
боротися>> походить від лат. certo <<зма
гаюся, борюся>>, пов'язаного з certus
<<певний, вирішальниЙ>>. Sl. wyr. obcych 108; Walde-Hofm. І 205. -Див.
ще сертифікат, декрет.

серпом;

пор.

серце' <<центральний орган кровонос

кривсівник <<деревіЙ>>. Носаль
20. - Див. ще різати, серп.

19-

ної системи>>, сердега, сердека, серде

[серпоріз 2 ] (бот.) <<різак, Falcaria rivini>>, [серпачка Нед, серпень Mak,
серпики Mak] «ТС.>>; - бр. сярп6к, п.

серд.Яга <<сердега>>, серцевuна, сердеч

товуваною

при

порізах

нЯ, [сердечина] <<Сердега>>, сердечник,

ч. srpek <<ТС.>>; складне ут
ворення з основ серп і різати; назва

ний, сердешний, серцевий, [серцева
тий] <<У формі серця>> Нед, безсердеч
ний, безсердий, безсердний, [з-серця]
<<розсердившись>>, [насердниця] <<хворо

зумовлена

ба, біль у ділянці серця; коліки>> Нед,

sierpnica,

тим,

що листки

різака

ма

ють зубчасті краї.

- Шамота 136; Machek Jm. rostl. 157. -Див. ще різати,
серп. - Пор. серпій 3 •
[серпун] (ент.) <<наїзник, Ophion» Нед;
- похідне утворення від серп; назва зу
мовлена формою тіла комахи, яка збо
ку нагадує серп. - Див. ще серп.
серсама, сереана - див. сарсама.

[серстИна] <<Шерсть; худоба>> Нед,
[серстінник] <<Підклад під сідло>>, [серс
натий] <<Оброслий шерСТЮ>> ВеНЗн; запозичення з польської або словацької
мови; п. siersc <<Шерсть; звірина для по
лювання>>, слц. srst' <<шерсть>> відпові

дають укр. шерсть (див.).
сертифікат

<<Посвідчення,

редсердя; р. сердце, бр. сЗрца, др.
сьрдьце <<середина, глибина, внутріш
ність, серцевина; серце; душа, дух, дум

ка, почуття, бажання, гнів», п.

підтвер

ве зобов'язання>>; р. болг. сертифи
кат, бр. сертьtфікат, п. certyfikat, ч.

слц. certifikat, схв. цертификат; запозичення з французької мови; фр.
certificat походить від пізньолат. certificatum <<Посвідчення>>, пов'язаного з certificare «Ствердити у вірі; окреслити>>,

serce,

ч.

слц. srdce, нл. serce, болг. с-ьрце, м.
срце, схв. сfще, слн. srce, стсл. ср'Ьдь.

це, срь.дь.це; псл. *sьrdьce ( < *sьrdь
ko), очевидно, похідне від *sьrdь <<Серце,
середина>>, пов'язаного із

*serda

на>> з іншим ступенем вокалізму;

ріднене З ЛИТ.

sird)s

<<Середи

-

<<Серце>>, ЛТС.

спо

sirds

seyr <<Серце>>,
sirt, гот. hafrto,
лат. cor (cordis), дірл. cride, хет. kard<<TC.>>; іє. *кer-d- І кr-d-. - Фасмер ІІІ
605-606; Чернь1х ІІ 156; Преобр. IJ
277-278; Brilckner 485; Machek J;SJC
572; Holub-Kop. 348; Schuster-Sewc
1284-1285; Младенов 623; Skok ІІІ
316-317; Критенко Вступ 506-507,
542-543; Trautmann 302; Fraenkel 986987; Karulis ІІ 184; Walde-Hofm. І
<<ТС.; мужність, гнів>>, прус.

гр. х~р, харОіа, вірм.

дження (зокрема, в торгівлі); фінансо
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осердя, [насердний] «Сердечний, серце
виЙ>>, [пасердя] «серцевина дерева>>, пе

серце

С€Ж

Абаев И3СОЯ IV
нов ВСЯ Il 12-13; Pokorny
- Пор. сеrдйтий, середа.

ви органу кровообігу за nодібністю ру
хів медузи до nульсації серця. Див.

159; Преобр. ІІ 282; Brilckner 492;v Machek ESJC 541-542; Schuster-Sewc
1335-1336; Olesch 980-981; Младенов
579; Skok ІІІ 226; Критенко Вступ 504,
540-541; Trautmann 258; Fraenkel 777778; Walde-Hofm. ІІ 563; Pokorny 1051.
(сестрики] (бот.) <<Перестріч дібров
НИЙ, Melampyrum nemorosum L.•>, [се
стрИчка] <<братки, Viola tricolor L.•>; -

ще серце'.
[сершун] <<шершень•> ВеУг, [серсень]

похідні утворення від сестра; назви зу
мовлені подвійним забарвленням суцвіть

<<ТС.>> О;

srsen, [srsan,

перестрічу (жовті квітки і фіалково-си
ні приквіткові листки) і квіток братків
(жовтим і фіалковим); пор. брат-і-сест

див. сей.

ра <<перестріч•>, р. Иван-да-Марья <<ТС.>>.
-Лік. росл. Енц. дов. 329. -Див. ще
сестра.

271-272;

301; Ива
579-580.

[серце 2 <<Медуза; велике зосереджен

ня медуз у морі, які, nотраnляючи в сі

ті, nерешкоджають рибальству Мо•>;

-

результат nеренесення на тварину наз

-

очевидно, заnозичення з че

ської або словацької мови; ч.
слц.
шершень (див.).

srsan, srsin],

сесе, сес{,

srsen

відnовідають укр.

сесь, сес.Я

-

сесія, сесійний, ст. сесія (XVI ст.);
- р. сессия, бр. сесія, n. sesja, ч. ст. sese, sesf, слц. sesia, вл. sesija, болг. се
сия, м. сесиjа, схв. сесиjа, слн. sesija; через nольське посередництво запозиче

но з латинської мови; лат. sessi5 <<Сидін
ня, засідання•> пов'язане із sedeo <<СИ
джу•>, спорідненим з псл. sedeti, укр.

сид{ти. -

СІС 2

159; Фасмер
Walde-Hofm.

ІІІ
ІІ

757; Чернь1х ІІ 158612; Kopaliriski 883;
507-509. - Див. ще

сидіти.

сестра, [сестрінець] <<СИН сестри•>
Нед, [сестрИнець, сестрич, сестрінець,
сестрінич, сестрінок] <<ТС.>>, [сестренИ
ця] «дочка сестри•> СУМ, НЗ УжДУ 26,
сестрИниця, [сестрuчна О, сестрівнИ
ця, сестрілниця НЗ УжДУ

26,

сестрі

ниця, сестрінка] <<ТС.>>, [сестрИна] <<Се
стра•>, сестрИчка, [сестрінча] «Мала
сестра>>, сестрИчний, сестритися, по

сестра <<Названа сестра, ПОдруга>>, [nо
сестрuна], посестриця <<ТС.>>; - р. болг.

сестра, бр. сястра, др. сестра, п.
ч. слц. sestra, вл. sotra, нл. sotsa,
полаб. sestra, м. сестра, схв. сестра,

сетер (порода мисливських собак);

- р. сеттер, бр. сатзр, П. Ч. СЛЦ. seter, болг. сетер, схв. сетер, слн. seter;
- запозичення з англійської мови; англ.
setter <<ТС.>> є похідним від set <<Садити•>,
пов'язаним із sit (дангл. sittan) <<сидіти•>,
спорідненим з гот. sitan, лат. sedёre,
ПСЛ. sedeti «ТС.>>, укр. сид{ти (отже,
пес, який <<Садить•> дичину). СІС 2
757; Чернь1х ІІ 159; Holub-Lyer 435;
ODEE 813.- Див. ще сидіти.
[сетний] <<великий Нед; багатий 0•>,
[сетно] <<дуже>> Нед; - запозичення з
польської мови; п. ст. setny <<численниЙ•>,
setnie «дуже>> є результатом семантич
ної видазміни setny ( < *sьtьnьjь) <<Со
тиЙ•>, похідного від sto (sьto), спорідне
ного з укр. сто (див.).
сеча, сеч, [сечина] «Сечовина>> Куз,

сечівнИк, [сечнИк] <<сечовий міхур•> Куз,
сечовИна, [сИча] <<Сеча тварИН>> Бі, [си
чівнuк] <<сечовий міхур•> Нед, [сечовuк]
<<ТС.•> Чаб, [щИна] <<сеча•> Нед, [щИни]

siostra,

(мн.) <<ТС.•> Нед, [передсечник] <<перед
міхурова залоза•> Куз, [присечник] <<ТС.•>

sestra, стсл. сестр"; - псл. sestra;
- споріднене з лит. sesu5 (род. в. sesei's), прус. swestro, дінд. svasar-, ав. xval)haг-, вірм. k'oir, гот. swistar, лат. soror,
дірл. siur, тох. А ~ar ( < *~а~аг); очевидно,
з іє. *sцe-(*se-) «СвіЙ•> і *sor <<Жінка•>. Трубачев Терм. родства 63-65; Фас
мер -Трубачев ІІІ 612, 613; ЧерньІх ІІ

Она;

слн.

-

др. сьць <<Сеча>>, схв. сач, слн.

СТСЛ. СІ:.ЧІ:. <<ТС.>>; ПСЛ. SbCb, ПО
в'язане зі sьcati <<СЦЯТИ•>. - Фасмер ІІІ

sec,

-Див. ще сик1 •
[сєж] <<Місце, де збираються докупи

815-816.

бджоли для формування рою•> Л; - оче
видно, пов'язане із сідати, садИти. Див. ще сидіти.
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сИвка

c€pra
[c€pra] <<рвучкий вітер з морозом>>
Корз; -

неясне.

си- див. ся 1 •
сибарИт <<Людина, яка живе в розко
ші і бездіяльності•>, сибарИтство, сиба
рИтствувати; - р. болг. сибарuт, бр.
сібарь'tт, п. sybaryta, ч. слц. sybarita,
схв. сибарйт, слн. sibarft; запози
чення із західноєвропейських мов; н.
Sybarft, фр. англ. sybarite походять від
лат. Sybarїta, яке зводиться до гр. ~u
f3apiтГJ<;; <<житель міста Сибаріс>>; місто
Сибаріс було відоме пишністю і безді

яльністю його багатьох жителів. -

757;

Фасмер ІІІ

615;

КІеіn

СІС 2

1554.

сибірка, сибірЯк, сибірЯка, сибір
ний -див. сібір.

[сивак] (бот.) «Синяк звичайний, Echium vulgare L.>> Нед, [сиваш] <<Самосил
білоповстистий, Teucrium polium L.>>
Mak, [сивець] <<комонник лучний, Succisa pratensis Moench.•>, [сивуха] <<тимо
фіївка лучна, Phleum pratense L.>> тж; р. сивец <<КОМОННИК>>, [ сивуха] «ТИМОфі
ЇВКа>>, бр. сівец <<комонник; біловус, Nardus L.; tкомонник]•>; - похідні утворен
ня від сИвий; назви зумовлені кольором
листків або квіток цих рослин; пор.

синЯк <<Echium•>, [синець] «ТС.•>, [сідач]
<<самосил білоповстистий», [сідник, ка
мандра сіра] <<ТС.>>. Шамота 91. Див. ще сИвий.

-

Пор. сивИця.

сИвий, [сив] <<СИвиЙ•>, сивсівий, [си
вавистий] <<СИвастиЙ>> ВеНЗн, сивсістий,
сивезний, сивенький, [сивк6вий] <<СИ
ВИЙ; сірий, із сірої шерсті•>, [сивлЯвий]

<<сивавиЙ•> Нед, сивуватий, [сивувИтий]
<<сивуватиЙ•> Нед, [сив' Ястий] <<Сивас

УжДУ IV, сивИзна, сивина, [сивuці]
<<ожина звичайна, Rubus caesius L.•>
ВеНЗн, сивінь, [сИвка] «сива кобила
ВеЗа; сива вівця Доп. УжДУ IV; сива
коза Нед•>, сивко <<Сивий кінь; [назва ба
рана Доп. УжДУ IV],>, [сuвощі] <<сиви
на у волоссі; старечий вік•> Нед, [сиву
ля] <<Порода грибів; сива корова, сива
вівця, коза ВеНЗн; стара дівка Мо•>, [си
вулЯк] <<Сіfий, не полив'яний горщик•>,
[сивулька <<ВИд грибів Нед, мухомор,
Amanita Pers. Mak•>, [сивунь] <<Сивий чо
ловік; сивий кінь•> Куз, [сивух] <<вид гри
бів>> ВеБ, сивуха <<Погано очищена хліб

на горілка•>, сивуч (зоол.) «морський
лев>>, tсив' Яга] <<СТарий дід>> Нед, сИві
ти, сивішати, [засивИти] <<Забілити мо
локом (страву)» Ба, посивілий, [поси
вЯстий] ВеЗа, [пр6сивий] <<сивуватИЙ>>,
[просивина] <<сивина•>, [пр6сивінь] <<ТС.>>;
- р. сИвьtй, бр. с{вьt, др. сивьtи, П. siwy, ч. слц. sivy, вл. sywy, полаб. saive,
болг. м. сив, схв. сйв, слн. sfv, стсл.
снк'Ь; псл. sivь; споріднене з лит.
syvas <<СВіТЛО-СірИЙ, СИВИЙ>>, прус. sywan
<<сірИЙ>>, дангл. hoewe «Голубий, багря
ний, сірий, зелениЙ>>, дінд. syavab <<Тем
ниЙ>>, ав. syava- <<чорниЙ•>, ос. sau <<ТС.>>;
іє. *Кї-, *кеі-; стосунок до сИній неяс
ний. Чернь1х ІІ 160; Фасмер ІІІ 617;
Преqбр. ІІ 283; Bri.ickner 492; Machek
ESJC 545; Младенов 579; Skok ІІІ 246-

247; Trautmann 306; Specht 121; Гамкре
лидзе-Иванов 417; Pokorny 540-541.

[сивИця] (бот.) <<Мичка, Nardus stricta L.>>, [сивець Mak, сивушка ВеНЗн]
<<ТС.•>; - р. [сивец], бр. сівец; - похід
не утворення від сИвий; назва зумовле

тиЙ>> О, [севок] <<сивий віл•> Нед, [си
вак] <<СИВИЙ ЧОЛОВіК; СИВИЙ віл, СИВИЙ

на світло-сірим (білим) кольором відцві
лих стеблин. БС.3 4, 536. Див.

кінь Нед; порода голубів; сиве горнят

ще сИвий.

ко ВеЗа; гадюка Нед>>, [сиван] <<Сивий
віл•> Нед, [сиваник] «ТС.•> Нед, [сиваня]
(назва вівці) Доп. УжДУ IV, сиваш <<СИ
вий КіНЬ>>, сивець «ТС.>>, [сивера] <<СИВа
вівця>> ВеНЗн, [сівера] (назва вівці)
Доп. УжДУ IV, [сивета] <<сива коза>>
ВеНЗн, [сівета] Доп. УжДУ IV, [сев
ка] <<вид гриба із сивуватою шапкою>>
Корз, [северун] (назва барана) Доп.
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сИвка (орн.) <<Piuvialis BrisS.>>, [сів
ка] <<ТС. (Charadrius pluvialis L.)•> ВеНЗн,
ВеБ; - р. [сИвка, сИвчик] <<ТС.•>, п. [siewka] <<Charadrius L.•>, [siejka] <<Pluvialis L.•>;
- не зовсім ясне; польські відповідни
ки виводяться від siac <<Сіяти•>, siew <<ПО
сів>> (Bri.ickner 487; Strutyriski 104); в
українській і ро.сійській мовах, можли
во, зближене із сИвий.

сИгла

сИвний

[сИвний] <<рясниЙ•> Нед; - неясне.
[сивограк] (орн.) <<сиворакша, Coracias L.•>; - р. [сивограк], бр. сіваграк
<<ТС.•>; - результат видазміни форми си
воракша <<ТС.•> і зближення другого ії
компонента

через

назвою птаха грак.
ракша.

деетимологізацію

з

-

Див. ще сиво

сиворакша (орн.)

<<Coracias garru-

lсиводрака Нед, Л, сиводрак
ша Нед, сивокрак Нед, сівакраха Л,

lus L.•>,

сівара Л, шивера Куз, шиворакша Л]
«ТС.>>;

-

р. сиворакша;

-

складне ут

ворення з основ прикметника сИвий і в
ряді варіантів деетимологізованого імен

ника ракша <<сиворакша•> (див.).
[сиворотень] (бот.) <<медівник,

Galium veгum L.•> Mak, [сиворотка] <<ТС.•>
Mak; - пов'язане із сир6ватка, р. сь't
воротка <<сироватка•>;

назва зумовлена

тим, що ця рослина викликає зсідання

молока; пор. р. [сь'tвороточная трава]
<<Медівник•>, [сьtчужник] «ТС.•>. - Аннен
ков

152-153.

-Див. ще сИроватка.

sig,

шв.

но

неясних;

дісл.

sik,

sikr

<<ТС.•>, етимологіч

недостатньо

обгрунтовані

припущення про давню спорідненість з
північногерманськими і балтійськими

(лтс. sїga <<ТС.•>) назвами (Фасмер ІІІ
про зв'язок з р. сигать <<Стриба

617),

ти•> і запозичення з російської мови у

північногерманські (Даль IV 181, Solmsen KZ 38, 143; Petersson BS. Wortst.
87) та ін. - Чернь1х ІІ 160; Баскакав
та ін. Взаимод. и взаимообог. 56; Leder
35-36; Kalima 2) 7; Кiparsky Baltend.
181; Machek ESJC 542.
сигара, сигарета, сигаретник, си
гарка, сигарник, сигарниця; р. си
гара, бр. цьtгара, п. cygaro, ч. cigaro,
cigara, слц. вл. cigara, болг. схв. цига
ра, м. цигара, слн. сіgага; запозиче
ння з французької мови; фр. cigare, cigarette походять від ісп. cigarro, яке за
гальноприйнятого пояснення не має. -

СІС 2

75 7;

Чернь1х ІІ

ІІІ 617; Gamillscheg
цигарка.

160-161; Фасмер
229-230. - Пор.

сИворотка1 (мед.) <<рідкий відстій зсі

[сигинЯ] <<потворна новонароджена

лої крові і лімфи•>; - запозичення з ро
сійської мови; р. сь'tворотка <<ТС.; сиро
ватка•> виводиться від псл. *syrovat-ь
<<пов'язаний із сиром•>, звідки походить
і укр. сирr5ватка; припущення про зв'я
зок російського слова з реконструйова
ним *sQvoгtь <<Одержане збиванняМ>> або
з герм. *surs <<КислиЙ•> і гот. wat5 <<Во

дитина•> Нед; не зовсім ясне; може
бути пов'язане З уг. szegyen <<СОрОМ,

да>> (Зеленин ИОРЯС

но Нед•>, [сегла] <<Невеликий (гарний)
ліс Нед•>, [сиглина] <<Пріле сіно з мокро
го грунту•> О, [сигловачка] <<гірська осо
ка, Сагех montana•> Mak, [сиглЯнка]

грунтоване.

<<вид гриба,

8/4, 267) необ
221; Фасмер
ІІІ 816; Потебня РФВ 1891/6, 339.-

Чернь1х ІІ

Див. ще сир.- Пор. сиворотка2 •

[сиворотка 2 ] <<сироватка•> Нед, [си
воротчаний] Нед; результат видо
зміни форми [сиров6тка] «ТС.•> і збли
ження їі з основою сИвий або ворот

(вертати). -

Див. ще сир. -

Пор.

сИворотка 1 •
сиворотка3 - див. сиворотень.
сиг (іхт.) «Coregonus lavaгetus L.•>;

як

запозичення

до

дат.

Agaricus piperatus•>

Нед,

Mak,

[суглянки] <<ВИД рижиків•> О, [сигло
вИй] (у виразі [сиглове дерево] <<Тверде
дерево•>) Нед; р. [сИгла] <<болото,
трясовина•>, п. [sihla] <<болото на лісис
тій горі», Ч. si\ha <<ЛіС>>, СЛЦ.
де глицеве дерево•>, sihliak,

-

sihe\' <<МОЛО·
sihlina <<ТС.•>;

не зовсім ясне; очевидно, запозичен

ня з угорської мови; уг. szikla <<Скеля»
виводиться від слов'янського скала; по

-

бр. сіг, п. siga, ч. sfh «ТС.»; запози
чення з російської мови; р. сиг «ТС.•>,
очевидно, походить з прибалтійсько-фін
ських мов; ест. siig, вепс. sig, фін. siika
зводяться

ганьба•> або із szegeny <<бідниЙ•> (пор.
слц. [seginatko] <<біднятко»).
[сИгла] «гірський ліс; смерека Г; баг

ст.

в'язується, також (Scheludko 142; Machek ESJC 543) з рум. sfhla <<густий
молодий лісок•> або {Фасмер ІІІ 618) з
лтс. slklis <<невелике болото в лісі•>; вва
жається (Лаучюте Зтимология 1984,
116-119) залишком балто-іллірійська-
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сИгма

сидіти

го або балто-фракійського субстрату. ВеЗн 62; Barczi 289; MNTESz ІІІ 751.

сИгма (буква грецького алфавіту
~.cr,<;;), сигматИчний; р. болг. сИг
ма, бр. сігма, п. sygmatyczny, ч. слц.
sigma, схв. сигма, слн. sfgma; - запо
зичення з грецької мови; гр. criyf.Ja, оче
видно, пов'язане із ai~w <<Сичу•>, звукона
слідувального походження. Frisk Il

702; Schwyzer KZ 58, 186-187.
сигнал, сигналізатор, сигналізація,
сигналіст, сигнdльник, сигнdловий, сиг
нальний, сигналити, сигналізувати; р. болr. м. сигнал, бр. сігнал, п. syg-

nal, ч. слц. слн. signal, вл. signal, схв.
сИгнал; запозичення із західноєвро
пейських мов; н. Signal, фр. англ. sig-

nal походять від пізньолат. signale (signalis), субстантивованого прикметника,
пов'язаного із sїgnum <<знак•>, зіставлю
ваним із secare <<різати, вирізьблюва

ти•>. -

758; Чернь1х ІІ 161; Фас
618; Dauzat 667; КІеіn 1443;
Walde-Hofm. Il 534-535. - Див. ще
мер

СІС 2

ІІІ

секанс, сіктИ.

[сигот{ти] «МЖИЧИТИ, СіЯТИСЯ>> (про
дрібний дощ туман) Нед; - очевидно,
запозичення з чеської або словацької

МОВИ; Ч. [siho\it', saho\it'] <<ТС.», [sihlJ\ka]
«дрібний дощик•>, [sihla, syhla] <<ТС.•>,
СЛЦ. siho\it' <<МЖИЧИТИ>>, sih\y <<ВОЛОГИЙ>>
пов'5руються з sft <<сіяти•>. Machek
ESJC 542.
[сИrнет] (заст.) <<перстень з печат
кою•> Нед; бр. ст. сьtкгнет-ь, сикг
нет-ь, п. sygnet, ч. слц. вл. signet, схв.
сигнет, слн. signet <<Знак видавництва
або друкарні на книзі•>; через поль

Сuдор, ИсИдор, бр. Сідар, п. Izydor, ч.
слц. Izidoг, Izidora, болг. Исид6р, Иси
д6ра, м. Исидор, Сидор, схв. Исидор,
слн. lzidor, стсл. Исндор'Ь, Gндор'Ь; через церковнослов'янську мову запози
чено з грецької; гр. 'Iaiowpo<;; походить

від "lm<;; <<lзіда•> (ім'я єгипетської бо
гині землеробства) і owpov <<дар>>, спо
рідненого з псл. dагь, укр. дар.

імена
имен

86;
419.

-

Вл.

Петровский 125; Спр. личн.
-Див. ще дар, дати.

сидіти, сідати, [сідатися] <<надри
ватися•>, сідлати, сісти, сістоньки, [ся
дати] <<сідати•>, [сЯдкати] (дит.) «Те.;
сидіти•> Нед, [седушка] <<лавочка на по
двір'Ї•> Л, сuдень, [сидt'ft{ь] <<Частина ко
шари» Доп. УжДУ IV, tсидечня] <<без
діяльне сидіння•> Нед, [сИдження] <<СИ
діння•>, сиділка, [сидільник] <<сидень•>
Куз, [сидільниц,я] <<Сиділка•> Куз, сИдні,
сидні, [сидуляj <<стара дівка•> Нед, [си
дун] «сидень•>, [сидух] <<ТС.>> Нед, сиду
ха, [сидушка] <<стільчик для дітеЙ•>,
[сідавка] «сидіння•>, [сідалка] <<ТС.•>, [сі
дак] «Те.; частина кошари Доп. УжДУ
IV•>, сідало, сіделка, сіделко <<частина
упряжі•>, сідельник, [сідень] <<сидень•>
Нед, [сідець] <<стілець, сидіння•>, [сід
лак] «Землевласник; МісцевиЙ ЖИТеЛЬ>>
Нед, [сідлИсько] <<Місце перебування,
проживання•> Нед, сідло <<частина упря

цузької мови; фр. ст. signet <<невелика
печатка•> пов'язане із signe «Знак•>, що

жі; [підвищення у возі Нед]•>, сідловИ
на, сідл6вка, сідлЯр, [сідна] <<Сіднична
кістка•> Нед, [сіднИк] <<стілець шевця>>
Си, сіднИця, [сіднЯ] <<СИдінНЯ>> Нед, сі
док, [сідуха] <<квочка Нед; перекупка•>,
[седЮшка] <<пристрій, у якому вчиться
сидіти немовля•> Л, [сєдушкаj «ТС.>> Л,
сидЯчий, [сіднИй] <<На якому сидять•>
Нед, сИдьма, сИдячи, сИдячки, [седька]
<<НаВСИДЯЧКИ>> До, [седячки] <<СИДЯЧИ>>

походить від лат. sїgпum <<ТС.>>. -

Па, вИсидка, вИсідка, відсИдка, зсіда

ське посередництво запозичено з фран

БульІ

ка

315; Kopalinski 934-935; Dauzat 667.

тися <<Скисати, гуснути•>, [зсіданИна]

-

Див. ще сигнал.

«звурджена

[сидИба] (заст.) <<садиба•> ЛексПол;

очевидно, результат контамінації ос
нов іменника садИба і дієслова сидіти.
- Див. ще садИти, сидіти.

-

СИдір, Сидорко, ст. Исидор-ь

Сидора
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(1440),
(1498), Ісідwр-ь (1627); - р.

частина

молока•>,

зсідок

«ЗГУСТОК>>, ЗС{ЛиЙ <<СКИСЛИЙ>> (про МОЛО
ко), [запосідати] <<Заволодіти•>, [запосі
датися] <<бути ласим, охочим (на щось),
захоплюватися (чимось); узяти щось у
свої володіння•> Ж, [засід] «Помістя•> Ж,
[засіда] <<засада>> Ж, засідання, засіда-

сидіти

сизоокий

тель, [засіди] <•засідка», засідка, [засі
док] <•Засиджене яйце>>, [засіжка] <•За
сада>> Я, [запосідати] (\займати>>, [на
сИдячи] <•навсидьки>> (Ме), [насід] <•те,

не se- перед наступним складом з го
лосним переднього ряду перейшло в sі

що осідає, тонкий шар>> Ж, [насідка]

Фасмер ІІІ 618-В19; Brilckner 4~8-

<•квочка>> Ж, [насідок] <•засиджене яй
це>>, [насідом] <•наполегливо>> Ж, нав

сИдьки, навсИдячки, навпрИсіди, нав
прИсідки, навпрИсядки, напрИсідки,
напрИсядки, напосідати, напосСдли

вий, невсИдливий, невсидЮчий, [недо

сИдок] <•курча, яке передчасно вилупи
лося>> Ж, непосИда, непосИдько, непо

сидЯчка, непосИдлИвий СУМ, Ж, [не
посИдн.ий] Ж, [непосидЯчий], [ос{дли
ще] <•Місце для будівництва хати Ж;
оселя>>, ос{док, [осідний] «осілиЙ>> Ж,
осілий, пересідатися <•слабшати, пере

ставати>>, [пересід] Куз, [пересідельнік]
<•черезсідельниК>> ЛЖит, [пересідка] <•Пе
ресадка>> Куз, підсИдіти <•нашкодити>>,
підс{сти <•ТС. >>, підсідельник, п{дс{дка

<•засідка>>,

підсідельний,

<•потріскатися>>

О,

[посідатися]

пасИденьки

(си-, як дитИна, мизИнець із detina, mezinьcь та ін.). Чернь1х ІІ 161-162;

489; Machek ESJC 539; Schuster-Sewc
1279-1280; Младеf!ОВ 577; Skok ІІІ
251-252; Meillet Etudes 337; Trautmann 259; Fraenkel 769; Karulis li 163;
Walde-Hofm. ІІ 507-509; Pokorny
884-885. - Пор. садИти, сажа', са
ло', село, сусід.

сидр; р. сидр, бр. сідр, п. cydr,
cyder, ч. cidr, слц. cider; - запозичення
з французької мови; фр. cidre <<яблуч
ний напіЙ>> походить від пізньолат. sїce

ra <<оп'яняючий напіЙ>>, що, як і стсл.
снкер'Ь,

зводиться

через

грецьке

посе

редництво ДО гебр. sekar <<ТС.>>. Фас
мер ІІІ 619; Dauzat 176. Див. ще
сИкер.

[сиж] <<ВИД ГrИ В карТИ>>; -

НеЯСНе.

[сижньовИй (у виразі сижньові гро

СУМ,

ші <<плата за право поселення в стани

Нед, посидінки, п6сідки, [посиджінє]
<•сидіння біля мерця>>, [посидженє, по

ці•>) Нед; - очевидно, пов'язане із си
діти (<<осідати, селитись>>). -Див. ще

сєджінє] <<ТС.>> Нед, посидільниця, по
сидіння, [посидк6вий] <•ЖИЛИЙ>>, поси
дЮчий, посидЮщий, [посидЯщий] (Іпо
сидючиЙ>>, [п6сід] (\володіння, майно;
маєток>> Нед, [посідище, п6сідок] <•ТС.>>
Нед, посідач <•власник>>, [посідник] <<ТС.>>
Нед, [п6сідь] <•майно>> О, прИсід, [прИ
сідка] <•попона поверх сідла>>, прИсі
дом, [прИсідько] <•Карлик, мала люди
на>> Нед, [пр6сідок] <•Місце перебуван
НЯ>> Нед, [пусіжінки] <•Посиденьки>>
Ме, [розсілина] <•тріщина>>, [сприсіда
ти] «Напосідати>> Нед, усИдливий, [уп
рИсі] <•навприсядки>>; - р. сидіть, бр.
сядзець, др. сt.дt.ти, сидt.ти, п. siedziec, ч. sedeti, слц. sediet', вл. sedzec,
нл. sejzes, полаб. sede <•сидить>>, болг.
седJі,

М.

седи, СХВ.

седети

<<СИДіТИ»,

сёсти «сісти>>, сjести <<ТС.>>, слн. se-

deti, стсл. t"kд"kтн; - псл. sedeti, sesti
( < *sedti); - споріднене з лит. sedeti
«сидіти», лтс. sedet, гот. sitan, лат. sedёre «ТС.», гр. Є~щ.tш <•сиджу>>; у дав
ньоруській мові nочаткове ненаголоше-

сидіти.

сИзий, сиз, сизуватий, сизар <<СИ

зий голуб>>, [сИзик] <<ВИд джмеля із зе

ленувато-сизим пушкоМ>>, сиз6та, сизь,
сизЯк <<сизий голуб>>, сИзитися, сизі
ти; - р. сИзьtй, бр. шь'tзьt, др. шизьtи;
- очевидно, давнє утворення від того
самого кореня, що й сИвий; менш пере
конливе зіставлення З ЛИТ. sezis <<дріЗД>>,

прус. seese <<ТС.>> (Vasmer ZfSIPh 2, 57;
Petersson BSI. Wortst. 27-28), а та
кож з лтс. saiguoties <<блищати, світи
ТИ>> ЧИ З СЛН. sezavka <<Сіра трясогузка>>
(Matzenauer LF 20, 4). - Огієнко РМ
1935/4, 182-183; Фасмер ІІІ 619; Пре
обр. Il 284; Зндзелин СБЗ 123; Milhi.Endz. IV 681. -Пор. сИвий, сИній.
[сизоокий] «Косоокий, різноокиЙ>>
(тлумачення <<СіроокиЙ•> у Грінченка та
ін. не відповідає ілюстgаціям); - резуль
тат видазміни форми [зизоокий] <<ТС.>> і
заміщення деетимолоrізованої основи
зИзий фонетично подібною основою сИ
зий. - Див. ще зиз.
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сикомор

сик

[сик 1 ] <•крива ЛІНІЯ на дорозІ вщ се
чі вола, яі< узір для писаНКИ>> Нед, сИ
кавка <•іграшка для приекання водою;

[брандспойт]•>, с{кавка <•ТС. (іграшка)•>,
[сИки] <•Сеча•> Нед, [сИклє Нед, сиклИ
ни, сикл{йка Нед] «ТС.•>, [сиклій] <•Сци
кун•> Нед, [сиклИвий] Нед, сИкати <•Мо
читися; [прискати, бити тонким струме
нем Нед, Ме]•>, сИкнути; - р. [сИкать],
бр. [сікаць], п. sikac «Прискати•>, слц.

друге значення, пов'язане, можливо, із

сИкати. -

Див. ще сик 1 •

[сйкер] (заст.) <•міцний наnіЙ•> Нед,
[сикер] <•гарна горілка•> Пі, ст. сікера
«ХМі>ЛНЬІЙ НаПИТОКЬ» (1627); - р. церк.
сикер, др. сикеро, СТСЛ. СНКерА, 5нкер'Ь
<•ТС.•>;

-

запозичення

з

грецьк01

гр. aixtpa походить від арам.
рідненого з гебр. sekar <•ТС.>>.

марів Мовозн.

мови;

sikra, спо
- Пона

1973/5, 66; Фасмер ІІІ
177. - Пор. сидр.
[сикйзка] «Настойка•> Пі; - неясне.
[сйкір] (орн.) <•синиця-коник, Parus
major•> Г, Нед, [сИкор ВеНЗн, сик6рка

sikat' <•ТС.•>, вл. sykac <•бризкати•>, нл. sykas «ТС.•>, слн. sfkniti <•приснути тонким
струменем»; псл. sikati, ітератив від
sьcati ( < *sьkati) <•при скати, мочитися•>;
- споріднене з дінд. sificati <•виливає>>,
s~cate, ав. hincaiti, hicaiti <•ТС.•>, двн. sї
han <•цідити, текти по краплинах•>, seichan <<МОЧИТИСЯ>>, норв. s!ka <•ЦіДИТИ>>,
лат. siat <•мочитьсЯ>>. - Фасмер IIJ 620,
816; Пре9бр. li 285; Machek ESJe 538;
Schuster-Sewc 1394; Trautmanп 620;
Walde-Hofm. li 531. - Пор. сцЯти,

620;

сЯюіти.

ESJe 59~; Ferianc Nazv. vtakov 174;
Schuster-Sewc 1398.
[сйкіт] (орн.) <•сорокопуд жулан, Lanius collurio (L. cristatus) L.>> ВеНЗн; -

сик 2

-

див. сичати.

снкати- див. сик 1 •

сИква (іхт.) <•голець, Nemachilus barbatulus L.•>, [сик] <•щипавка звичайна,
eobitis taenia L.•> ВеНЗн, [сИкавка, сИ
калка ВеНЗн, сИкля, сИкота ВеНЗн,
сік Л-Г, сікавка, с{кавиця Г, Нед, с{
калиця Нед, с{каниця Нед, сікач ВеНЗн,
с{ковиця ВеНЗн, сіюjнка Нед, сцИкав

ка, сцИкалка Нед] <•ТС.•>; р. [сик]
<•щипавка•>, [сИкла, сиковка, сиколка,
секун, секуша], п. [sikawka, siek, siekierka], ч. слц. sekavec, sykavec, нл. sykaric,

ГеЗ ІІІ

Г, Нед, сікор ВеЛ, сікара Шарл, чИкір]

<•ТС.•>; запозичення із західнослов'ян
ських мов; п. sikora <•синиця•>, ч. sykora,
слц. sykorka, вл. нл. sykora <•ТС.>> пов'я
зані з вигуком syk, що передає сичан
ня синиці на гнізді, коли до неї хтось
наближається. Булаховський Вибр.
пр. ЛІ 198; Strutyriski 98; Machek

неясне; можливо, пов'язане з характе

ром звуку, видаваного жуланом. - Пор.
сича ти.
сйкля- див. сИква.
сикман, сикмсінич - див. секман.
снкнути <•крикнути, цикнути•>;

-

sykawice, sykawicka, схв. [seka, sekus,
sjekaca]; - первісним вважається зв'я

sycivo <•злісно•>, букв. «З сичанням•>.
Див. ще сичати, цить.

зок цих назв із дієсловом сіктИ: спій
мана риба наїжачується і січе по боках

ниця,

рухливими підочними колючками; вто

ринні назви пов'язані з дієсловом сичсі
ти за звуком, який видає ця риба, взя
та в руку; на гольця назва могла бути
nеренесена за зовнішньою подібністю
обох видів риб. Коломиец Происх.

назв. рь1б 35; Leder 120-121; Machek
ESJe 540. - Див. ще сичати, сіктИ.

[сИкель] <•кісточка сливи (у загад
ці); клітор•>; очевидно, основним є
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р.

[сь'tкать] щикати», [сь'tкнуть]; - оче
видно, результат контамінації форм [сИ
кати] <•Сичати•> і цИкнути; пор. п. sykna,.c (z bolu) <•засичати (від болю)•>, слц.

-

сикомор (бот.) <<єгипетська смоков

Ficus sycomorus L.•>, [сиком6ра],
(1627) <•ТС.•>; - р. сико
мор, бр. сікам6р, др. сvкомория, п. sykomora, sykomor, ч. слц. sykomora, болг.
схв. сиком6ра, слн. sikomora, стсл.
ст. сvкомор-ь

сvкоморнm; через церковнослов'ян
ську мову запозичено з грецької; гр.
mж6t..topoc; утворене з основ етимоло
гічно неясних іменників oi)x.ov <•емок

вина•> і t..t6pov ~ягода чорної шовкови
ці•>. Фасмер ГеЗ ІІІ 177-178; S1.

сикотати

сИлаба

wyr. obcych 716;
256, 817-818.

РЧДБЕ

661; Frisk Il

[ сикотати] <•rелrотати» (про гусей)

ВеБ;

-

очевидно, результат контаміна

ції форм сокотати і сичати (див.).
сикофант «наклепник, сутяжник•>,

сикофантство, ст. сvкофант-ь

(1627);

- р. болг. сикофант, бр. сікафант, п.
ч. слц. sykofaпt, схв. сикофант, слн.
sikofaпt; - запозичення із західноєвро
пейських мов; н. Sykophaпt, фр. sycophaпte, англ. sycophaпt походять від лат.
sycophaпta <•ТС.•>, яке зводиться до гр.
O"UXoqJ<xvтГJ<;; <•донощик, наклепник; ін
форматор судових властей про тих, хто
протизаконно вивозив з Аттики фіги
або рвав плоди священних смоківниць•>,
утвореного з основ іменника oox.ov <•СМо
ковниця, фіга•>, етимологічно неясного,
і дієслова cpaivw <•Свічу, являю, пока
зую,

виявляю,

доношу,

рідненого з дінд.

bhati
дірл. Ьап <•білиЙ•>. liriski 935; Dauzat 694;
ІІ 818, 982-984.

викриваю•>,

спо

«блищить, сяє•>,

СІС 2
КІеіп

759; Kopa1555; Frisk

сИла, силак, силань, силач, силеча

<•Велика кількість•>, [сИлище] <•арена бо
ротьби•> Нед, [сИльник] <•могутній чоло
вік Г; владний чоловік Нед•>, [сильнЯк]
<•силань•> Чаб, [сильчак] <•сильний чоло
вік» Нед, силенний, [силк6вий] <•силь
ниЙ•>,

силовИй,

сИлуваний,

силЮщий,

сИльний, силком, [силкома] <•силкоМ>>
Нед, [сИльне] <•дуже•>, сИльно, сUлити
ся, [силкувати] <•Підкріпляти, освіжати•>
Нед, силкуватися, сИлувати, сильні

шати, безсИлля, [безсИлок] <•безсилий

чоловіК•>, безсИліти, [всильство] «На

сильство» Ж, [всИлу] <•насилу•> Ж, [вси
л6вуватися] <•силкуватися» Ж, [всиль

н{ти] <•посильнішати•> Ж, [вИсилок] «зу
силля•> Ж, [засилка] <•Їжа, підкріплен
НЯ•>, засИлля, [засИлок] <•допомога, під
тримка•>, [знесИла] <•слабість•> Куз, зне
сИлля, знесИлений, знесИлити, зусИл

ля, [зусИльно] <•із зусиллям•> Ж, [насИ
ла] <•насильство, примус; напруження•>
Ж,

насИлля,

насИльник,

насИльство,

[насИлк6м] <•насильно•> Г, Ж, насИлу,

[насИльне], насuльниче, [насильці] <<ТС.•>,

насИльний,

насИльничати,

[надсИла]

<•перенапруження; насильство>> Ж, над

сИльний, tнадсИлу] <•понад сили•> Куз,
осИлити, [осИльнюватu] «СИЛЬНішаТИ»
Ж, [обсилкувати] <•згвалтувати•>, обез
сИлити, обезсИліти, пересИлити, [під
сИлок] «Підкріплення•>, підсИлювач, під
сИльний, підсИлювальний, підсИлити,

[посИлля] ([як. п.] <•В міру сил»), [посИ
лок] «зусилля», посИлений, посИльний,
посИлити, посИліти <•Подужати, подо

лати•>, [посилкувати] <•допомагати, під
тримувати; підгодов~вати•>, [посильні
ти] <•укріплювати•>, [присилИти] <•при
силувати•> Нед, присuлуваний, [при
сИлкувати] <•Присилувати•> Пі, [проси
лИтися] <•переступити межу сил•> Нед;
р. болг. м. сИла, бр. сіла, др. сила,
ч. слн. sfla, слц. sila, вл. нл. syla, схв. сйла, стсл. силА; - псл. sila,
очевидно, пов'язане із silo <•сильце>>; -

-

п.

sila,

споріднене із прус.

seilin

<•Силу•> (зн. в.),

дісл. seilask «Протягатися, гнутися, на
магатися•>, можливо, також двн. seil <•ка
нат•>, лит. s(ela «душа, дух, почуття>>. Чернь1х ІІ 162; Фасмер ІІІ 621; Преобр.

ІІ 285-2~6; Brilckner 499-491; Machek ESJC 542; Schuster-Sewc 13981399; Младенов 579-580; Skok ІІІ 234235; Мурьянов .3тимология 1980, 5056; Аникин ОЛА 1984, 283; Trautmann
252; Fгaenkel 781-782; Feist 294.

ла

СИла (чоловіче ім'я), ст. Сіла, Сv
(1627); - р. СИла, бр. Сіла, стсл.

GнлА; запозичення з грецької мови;
гр. ~іЛа<;; остаточно не з'ясоване; вва
жається результатом спрощення імені
~tЛouavб<;;, що є транслітерацією лат.
Silvanus, букв. <•лісовиЙ•>, похідного від
silva «ЛіС•>; припускається зв'язок з лат.

SїІа (назва лісу в південній Італії); зістав

ляється також з іменем гр. ~uЛа<;;, по
в'язуваним

із

ооЛГJ

<•право

заволодін

НЯ>>. Вл. імена 86; Фасмер ІІІ
Петровский 199; Спр. личн. имен
КІеіn 1443. - Пор. Саливон.

621;
456;

[сИлаба] <•склад•> Куз, силабізм (по
ет.), силабіка, силабічний, [силабува
ти] <•читати по складах>> Куз, ст. сил

лаба

(1627); -

р. силлабuзм, бр. сі-
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Силантій

силоміць

лабічньt, п. ч. слц. sylaba, вл. sylabiski,
болг. сuлаба, м. силабичен, схв. сu
лабичен, сuлаба, слн. silabicen; за
позичення з грецької мови; гр. аuЛЛаІ3~
<<звукосполучення, склад; зв'язка•> є
похідним від auмa,.фavw <<збираю, з'єд
ную•>, утвореного із префікса cruv-

( > cruЛ-) <<З-, разом•>, давнішого ~uv-,

спорідненого, можливо, із псл. *sьn,
укр. з, і дієслова Ла,.ф<Хvw <<беру•>, мож
ливо, пов'язаного з ЛaqJOpa <<Здобич•>,
яке зіставляється з дінд. labhate <<хва
тає, хапає•>, лит. ІбЬіs <<велике майно,

labas <<добрий; маєток•>. - СІС 2
759; Kopaliriski 935; Frisk І 339, ІІ 7778, 91.
Силантій; р. Силантий, бр. Сі
ланцій; вважається розмовною фор
скарб•>,

мою від первісного Силан, яке задовіль
ного пояснення не має. Петровский

199-200;

Спр. личн. имен

456.

[силйти] «зав'язувати вузлом», [си
лЯти] <<низати•>, [сuлянка] <<разок на
миста, низка>>, [сuльованка] «ТС.•> Нед,
[засuлка] «вушко для вдівання нитки•>,
засИлювальний, [присилuти] «прив'яза
ТИ•>, [ушuлити] <<втягти•> (нитку в гол
ку) Мо; - бр. засіліць <<Повісити; упій
мати в сильце; [прив'язати]•>, засіліцца
<<Попасти

в

сильце;

повіситися•>;

-

споріднене з лит. atsaile «з'єднуюча план
ка між дишлом і віссю•>, sieti <<зв'язува
ТИ•>, двн. seil <<канат•>, гот. insailjan <<ВВО
дити на мотузках•>, дінд. sinati <<зв'язує•>,
syati «ТС.•>. - Фасмер ІІІ 621-622;

силіцій (хімічний елемент, кремній,

Si), силіціювання; - р. болг. силuций,
бр. сіліцьtй, ч. вл. silicium, слц. silfcium,
м. силициум, схв. сuлйцйj(ум)' слн. silfcij; - запозичення з новолатинської
наукової мови; нлат. silicium утворено
від лат. silex (род. в. silicis) <<кремінь•>.
- СІС 2 760; Волков 56; Фигуровский
83. - Див. ще силікат.
[сило] <<сильце•> Нед, [сuлька] <<ТС.•>

Нед, сильце, сіло, сільце <<ТС.•>;

-

р.

[сил6], сил6к, бр. сіло, др. сила, сильце,
п. silka, мн. sitki (з р.), sidto, ч. osidlo
<<пастка•>, слц.

osfdlo

<<ТС.•>, стсл. снло

<<петля; мотузка для задушення•>;

-

по

в'язане із [силuти] <<зв'язувати вузол»,
[силЯти] «Низати•>, бр. засіліцца <<ПО
пасти в сильц~; повіситись•>. - Чернь1х
Фасмер ІІІ 621-622. Див.
ще силйти. - Пор. сИла.
силогізм, силогістика, силогістuч

Il 162;

ний, силогічний, СТ. силоисм'Ь (XVI ст.),
сvллог{см"Ь ( 1627); - р. силлогuзм, бр.
сілагізм, п. вл. sylogizm, ч. sylogismus,
слц. sylogizmus, болг. силогt.ізом, м. си
логuзам, схв. силогuзам, слн. silogfzem;

-

запозичення з грецької мови; гр.

ЛЛoyюf.J6t;

<<підсумування,

au-

підрахунок;

міркування, роздумування; силогізм•> по

в'язане з аuЛЛоуі~Оf.JШ <<Підсумовую, об
мірковую, враховую; роблю висновки•>,

утвореним із префікса

auv- ( >cruЛ-)

<<З-,

разоМ•> і дієслова Лoyi~Of.Jat «рахую, ви
раховую, думаю, розмірковую, роблю
ВИСНОВОК>>, пов'язаного З Л6уоt; «СЛОВО,

- СІС 2 760; Hi.itti-Worth
14; Kopaliriski 935; РЧДБЕ 662. -

Mi.ihi.-Endz. ІІІ 635, 860; Trautmann
253. - Пор. сило, сіть.

судження•>.

силікат, силікатник, силікатува
ти; - р. болг. м. силикат, бр. сілікат,
п. sylikat, ч. слц. слн. silikat, вл. silikat,
схв. силuкат; запозичення із захід
ноєвропейських мов; н. Silikat, фр. англ.
silicate утворено від лат. silex (род. в.

Див. ще логіка, сйлаба.

silicis) «кремінь•>, що зводиться до *scilec-, пов'язаного з саІх «гральний камінь;

силоміць, силоміцц,ю, [силоміть]
<<СИЛОМіЦЬ>>, [силоміттяj «НаСИЛЬСТВО>>;
- бр. [сілам6цьцю.] <<насильно»; - оче

вапняк•>, спорідненим з гр. х<ХЛt~ <<камі

видно, первісною є форма силоміття

нець, щебінь, вапняк•>, можливо, також

(силоміть), утворена, мабуть, з основ
іменника сИла і дієслова *(й)міти <<взя

skala, укр. скала. - СІС 2 759; Kopaliriski 935; КІеіn 1444; Walde-Hofm.
І 145; li 536. - Див. ще скала'.

псл.
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[силок] «горщик», [сuлка] «ТС.•>;

-

очевидно, запозичення з угорської мо
ви; уг. szilke <<Чашка; сковорідка•> ети

мологічно неясне.

- MNTESz

ІІІ

754.

ТИ•>; від адвербіалізованої форми орудно
го відмінка *силоміттю зближенням з

сил он

симбіоз

основою міць могло бути утворене си
ломfццю, а за аналогією до неї і сило
м{ць. - Див. ще іміти, сИла.
силон; - р. болг. сил6н, слц. silon;
- запозичення з чеської мови; ч. silon
утворено від основи лат. silicium <•силі
ціЙ•> за допомогою поширеного в наз
вах нових речовин суфікса -on. Ко
ломієць Розв. лексики 249. Див. ще
силікат, силfцій.
силопИхом <•насильно•>; складне
утворення з основ іменника сИла і діє
слова -пихdти, аналогічне до силом{ц

цю ( < *силоміттю). -

Див. ще пха

ти, сИла.
сИлос, силосувати; р. сИлос,
бр. с{лас, п. silos <•Місце для заквашу
вання рослинних продуктів, для збері
гання кормів•>, ч. слц. silaz <•силос•>, вл.

«Те.; місце для зберігання•>, болг.
силdж <•силос•>, сuлоз, м. схв. силdжа,
слн. sflos «ТС.•>; - запозичення з іспан

silo

ської мови; ісп.

silo

не зерносховище,

(мн.

silos)

«підзем

овочесховище;

силос

на вежа; силоС•> походить від лат. sїrus

«Підземний амбар, хлібний підвал•>, яке

зводиться до гр.

mpo<;; (crєtpo<;;) <•зерно

сховище, яма для зберігання збіжжя•>,

етимологічно неясного.

СІС 2

760; Чер
162-163; Фасмер-Трубачев ІІІ
622; Kopalinski 888; Dauzat 668; Walde-Hofm. ІІ 547; Frisk ІІ 710.

-

ньІХ ІІ

[силоцарник] (бот.) <•дельфіній кли
новидний, Delphiпium cuneatum (elatum)•>
Mak; - р. [силоцdрник] <•Те.»; - резуль
тат видазміни більш поширеної назви

[царсил] «ТС.•> (див.).

силует, силуетИст; р. силуЗт,
бр. сілуЗт, п. sylweta, sylwetka, ч. слц.
вл. silueta, болг. силует, м. силуета,
схв. силуета, слн. silhueta; запози
чення з французької мови; фр. silhouette <•силует» походить від прізвища мі

ністра

XVIII

ст. Сілуета

(Silhouette);

ви

раз а Іа Silhouette <•по-силуетівськи•> пер
вісно означав <•Зроблений будь-як, при

близно•>.

-

СІС 2

760; Коваль 201; Крав

чук УМШ 1957/4, 80-81; Чернь1х ІІ

163; Sl. wyr. obcych 718; Holub-Lyer
437; Dauzat 667; Gamillscheg 809.

силур <•третій період палеозойської
ери», силур{йський;

-

р. болг. силур,

бр. сілур, п. sylur, ч. вл. silur, слц. слн.
silur, схв. cuлgp; - запозичення із за
хідноєвропейських мов; н. Silur, фр. silurien <•силурійськиЙ•> походять від англ.
Silurian «ТС.•>, утвореного від лат. silurёs <•силури•>, назви докельтського пле

мені, що населяло в давнину Уельс, де
найчастіше зустрічаються відкладення

- СІС 2 760; Sl. wyr. obcych 718; Holub-Lyer 437; Gr. Fwb.
699; Dauzat 668; КІеіn 1445.
цього періоду.

Сильвест_е, Селіверст, [ Сильвест,
Соловей (Ме)], ст. Сілвестр-ь <•славен•>
(1627); - р. Сильвестр, бр. Сільвестр,
ст.

Силивестр-ь, п. Sylwester, ч. Silслц. Silvester, болг. Силвестер,
м. Силвестар, схв. Силвестар, слн.
Silvester; - запозичення з латинської
мови; лат. Silvester утворено на основі
прикметника silvester «лісовиЙ•>, похід
ного від silva <•ліс•>. Бл. імена 87;
Петровский 200; Спр. личн. имен 457;
Илчев 449. - Див. ще Саливон.

vestr,

СИЛЬВеТ (заст.) <<СИЛует», сильвет

ка «ТС.•>; - запозичення з польської мо
ви; п. sylweta, sylwetka походить від фр.

silhouette

<•ТС.». -Див. ще силует.

[сильник] (бот.) «ситник розлогий,
Juncus effusus L.» Mak, [сілник] <<ТС.•>
очевидно, результат видазміни
форми ситник «ТС.», зближеної з осно

Mak; -

вами слів сИла (з огляду на міцність лис
тя ситнику як матеріалу для плетіння)
і сіль (деякі види ситнику ростуть на
солончаках). - Див. ще сить 1 •
[силЯк] (ент.) <•бокохід бродячий,
Thomisus viaticus (вид павука)•> Нед; очевидно, пов'язане із [силuти] <•зв'язу
вати вузлом», сила (див.).
симбіоз, симбі6нт; р. симби6з,
бр. сімбіёз, п. вл. symbioza, ч. symbioza,
symbiosa, слц. symbioza, болг. м. схв.
симби6за, слн. simbioza; запозичен
ня із західноєвроnейських мов; н. Symbiose, фр. symbiose, англ. symbiosis похо
дять Від Гр. (Jl)J.фlW<Jl(,; <<СПіВЖИТТЯ>>, ПО
в'язаНОГО з (}1)f.JI3tбw «Веду сумісне жит
ТЯ•>, утвореним з префікса (Jl)V- ( >crutJ-)
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симптом

сИмвол

r3t6w <<ЖИ
- СІС 2 760; Kopa!iriski 935-936;
Gr. Fwb. 738; Dauzat 694; К!еіn 1556. -

[симирнsі] <<дуже велика сім'я; ва

<<З-, спів-, разом>> і дієслова

ву>>.

Див. ще біолог, сИла ба.
сИмвол, символізація, символізм,
символіка, символіст, символістика,
символістuчний, символічний, симво

лізувати, ст. сvмвол'Ь

(1627); -

р. болг.

сuмвол, бр. сімвал, п. ч. слц. вл. symbol,
м. симбол, символ, схв. сuмбдл, сИм
вол, слн. simbol, с-цсл. снм".н.оNь.; запозичення з грецької мови; гр. mJj1rJoЛov <<знак, сигнал, прикмета, марка,
символічний вислів>> пов' язане з O"U/1rJaЛЛw <<збираю, додаю, зіставляю, при

тага•> ЛексПол;

очевидно, первісне

-

*семерня, похідне від семеро, сім (див.).

[симнИ:ця] <<велика сім'я>> ЛексПол;

-

неясне;

може

бути

зіставлене

сім' .si, [сем' .si] і з сім (пор. симирн.sі).

із

СИмон, ст. Сімwн'Ь <<слухаючий або

послушнию>

( 1627); -

р. Сuмон,

Q,p.

Сіман, др. Симон'Ь, п. Szymon, слц. Simon, вл. Syrnan, болг. Симон, жін. Си
мона, слн. Simen, стсл. Gнмон",; че
рез церковнослов'янське посередництво
запозичено

цької; Гр.

в

давньоруську

мову

з

гре

ПОХОДИТЬ Від Гебр.

ним з префікса ovv- ( O"U/1-) <<З-, разом>> і
дієслова rJaЛЛw <<кидаю>>. - СІС 2 760;

Si,..L
•
"'.. ,
•
m оп, утвореного вщ sama <<ВІН почув•>.
- Вл. імена 87; Беринда 232; Петров
ский 201; Спр. личн. имен 457; К!еіn
1445, 1446. - Пор. Семен.

Фасмер ІІІ 623; Kopa!iriski 936. - Див.
ще балістика, гіпербола, сИлаба.

симпатія, симпатик, симпат.sіга,
симпатичний,
симпатетичний
Куз,

nускаю,

догадуюсь,

пояснюю>>,

утворе

[симезилина] (бот.) <<чистотіл зви
чайний,

Корз,

Che!idonium majus L.>>

[симезлинь,
слимезина,
слимизенє,
смилезина] <<ТС.>> тж; результат ви

дозміни деетимологізованої назви [зи
мозелень] <<ТС.>>.

-

Див. ще зелемо

зень.

симентал <<бик симентальської по

рії, звідки походить ця nорода.

-

СІС

592; St. wyr. obcych 683.
симетрія, симетричний; - р. сим
метрuя, бр. сіметрЬtЯ, П. СЛЦ. symetria, ч. symetrie, вл. symetrija, болг. си
метрия, м. схв. симетриjа, слн. simetrfja; - запозичення із західноєвропей
ських мов; н. Symmetrfe, фр. symetrie,

symmetry походять
metria, яке зводиться до

англ.

пропорціЯ>>,

допомогою префікса

від лат.

sym-

гр. O"U/1/lEТPia
утвореного

ovv- (>ooj1-)

за

<<З-,

спів->> від основи іменника 11tтpov <<Мі

ра>>. - СІС 2 761; Фасмер ІІІ 623; Kopa!iriski 936; Gr. Fwb. 738; Dauzat 694;
К!еіп 1556. -Див. ще метр 1 , сИлаба.
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- р. болг. симпатия,
бр. сімпатьtя, п. слц. sympatia, ч. sym-

симпатизувати;

patie,

вл.

sympatija,

м. симпатиjа, схв.

симпатиjа, слн. simpatfja; - запозичено
з латинської мови через польську і, мож

ливо, німецьку (н.

Sympathfe); лат. sym-

походить від гр. 01J111rа&єю <<спів
чуття>>, пов'язаного з 01Jj11Тa&tw, утворе

pathia

родИ>>, сименталка; р. симментал,
бр. сіменталка, п. simenta!ski, ч. simentalsky, слц. simentalsky, м. симентал
ка, схв. сименталка, слн. sfmenta!ka;
- пов'язане з назвою місцевості Simmental <<долина річки Simme>> у Швейца

<<Правильна

I:tj1WV

ним з префікса

oov- ( >0011-) <<З-, спів-,
1raaxw <<Терплю, стра
ждаю, переношу, зазнаЮ>>. - СІС 2 761;
Чернь1х ІІ 163; Фасмер ІІІ 623; Kopaliriski
936-937.- Див. ще Пасха, сИлаба.
симпозіум; р. болг. м. симпо
зиум, бр. сімпозіум, п. sympozjum, ч.
symposion, sympozion, symposium, sympozium, слц. sympozium, схв. сіtмпозй
j(ум), слн. simpozij; запозичення з
англійської мови; англ. symposium <<На
укова нарада>> походить від лат. symposium <<бенкет, дружня розмова>>, яке зво
разом>> і дієслова

диться до гр. 01Jj11Т6aюv <<ТС.>>, похідно
го від 01Jj1mvw <<П'ю разом, беру участь
у пиятиці>>, утвореного з префікса ovv-

(>O"Uj1-) <<З-,
1rivw <<П'ю•>,
укр. пИти. К!еіn 155 7. -

спів-,

разом>>

спорідненого

СІС 2

і
з

дієслова
псл.

piti,
762; Kopaliriski 937;

Див. ще пИти, сИ:лаба.

симптом, симптоматика, симпто
матичний; - р. болг. м. симптом, бр.

синагога

симулювати
сімпт6м, п. ч. вл. symptom, слц. symptom, схв. сИмптом, слн. simptom; - за
позичення із західноєвропейських мов;
н. Symptom, фр. symptome, англ. symp-

tom

nоходять від пізньолат. symptбma,

яке зводиться до гр. oVj.17fTWІ.IO <<збіг
обставин; лихо; хворобливий nрипадок,
приступ>>, пов'язаного з OVj.l7ft7fTW <<ра
зом

падаю,

зразу

звалююсь,

одночасно

відбуваюся, збігаюся, узгоджуюсь>>, утво

реним з префікса ovv- (>0011-) «З-, спів-,
разом>> і 1ft1ТTW <<Падаю, кидаюсь, валю

СЯ>>, пов'язаного з 7fETOj.IШ <<лечу>>, спо
рідненим з лат.

peto

<<Направляюся, по

спішаю, вимагаю•>, дінд.

patati

<<Летить,

pataiti
hedant <<ЛеТЯТЬ>>. - (!( 2
762; Kopa!inski 937; Holub-Lyer 462;
Dauzat 694-695; Кlein 1557; Frisk ІІ
521-522, 542-543.- Див. ще сИ:лаба.

падає,

нападає,

поспішає>>,

ав.

<<ТС.>>, дкімр.

симулювати, симулЯнт, симулЯ
ція; р. симулЯнт, симулИровать,
бр. сімулявсіць, п. symulowac, ч. simulovati, слц. simu!ovat', вл. simulowac, болг.
симулИрам, м. симулИра, схв. симулИ
рати, слн. simulirati; запозичено з
німецької мови, очевидно, через поль
ську; н. simu!feren походить, мабуть, від
фр. simu!er, запозиченого з латинської
мови; лат. simu!are <<уподібнювати; зо
бражати; прикидатися, симулюваТИ>> nо

в'язане з

similis

<<Подібний, схожиЙ•>, спо

- СІС 2
762; Kopalinski 937; Fremdworterbuch
587; Dauzat 668; Walde-Hofm. ІІ 538539.- Див. ще сам.
рідненим з псл. sашь, укр. сам.

симулЯція - див. симулювати.
симфонія, симфонізсіція, симфон{зм,
симфон{ст, симфоньЄта, симфон{чний,

симфонізувати; р. болг. симф6ния,
бр. сімф6нія, п. symfonia, ч. symfonie,
слц. symfonia, вл. symfonija, м. симфо
ниjа, схв. симфониjа, слн. simfonfja; очевидно, запозичення з італійської мо
ви; іт. sinfonia походить від лат. symphб
nia, яке зводиться до гр. atJj.lq>wvia <<СПів
звучнісТЬ>>, пов'язаного з дієсловом <JUj.lq>wvtw <<звучати злагоджено•>, утворен
им з префікса oov- <<разом, з->> і дієсло
ва q>wvtw <<звучу>>, пов'язаного з осно-

(!( 2 762;

ВОЮ імеННИКа q>WV~ <<ЗВУК>>.

-

Фасмер ІІІ
фонетика.

ще сИ:лаба,

623. -

Див.

син, синсіш, синсішко, синенЯ, [си
нИсько] Нед, [синИха] <<невістка•>, синів
ство, [сИнко] Нед, [синова] <<невістка>>,
[синовій] <<СИН>> ЛексПол, [син6вець]
<<СИН, племінник (син брата) СУМ, Нед;
прийомний син НЗ УжДУ 26>>, [синовИ
ця] <<племінниця (дочка брата)>>, [сино
вИць] <<Племінник (син брата)>> НЗ УжДУ
7, синок, синЯтко, синівський, [син
нИй] <<синовніЙ>> Нед, син6вній, [вИсино
вити] <<Виключити з родини•> Ж, [пасе
мок] <<пасинок>> Нед, [пасимє] <<Пасиння•>
Нед, пасинкувальниця, пасИння, паси

нок, [пасимкувати] Нед, пасинкувати,

усиновИти; р. бр. сьtн, др. сьtн-ь, п.
ч. слц. вл. нл. syn, болг. м. син, схв. сйн,
слн. sfn, стсл. смн".; псл. syn-ь <*sQnus; - сnоріднене з лит. sQnus, прус.
souns, дінд. sunub, ав. hunu-, гот. sunus,

sunr, sonr, дангл. двн. sunu, гр.
uiu<;;, ui6<;;; пов'язується з дінд. sOte «На
Р?джує, створює•>, sOtib <<народження>>,
sutub <<вагітнісТЬ•>, ав. hunami <<Нара
джую•>, ірл. suth «народження, плід>>;
пор. дінд. sutab <<СИН>>; іє. *seu-, sQ- <<На
роджуваТИ>>. Бурячок 33; Фасмер ІІІ
817 -818; Чеунь1х ІІ 221; BrQckner 528;
Machek ESJC 599; Schuster-Sewc 1400;
Младенов 580; Skok ІІІ 237; Критенко
Вступ 504, 540-541; Бернштейн Очерк
1974, 243-244; Трубачев Терм. род
ства 48-53; Trautmann 292; Fraenke!
941-942; Pokorny 913-914; Гамкрели
дзе-Иванов 423. - Пор. свинЯ.

дісл.

СИНаГОГа <<ЄВреЙСЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ
дім•>, синагогальний; р. болг. м. схв.
синагога, бр. сінаг6га, п. вл. synagoga,
ч. слц. synagoga, слн. sinagoga; через

німецьке або французьке (можливо, та
кож польське) і, далі, латинське посеред
ництво (н. Synagoge, фр. synagogue, піз
ньолат. synagбga) запозичено з грецької
мови; гр.

oovaywvfl <<Тс.; зібрання, збо

ри•> (калька гебр. beth k"neseth <<синаго
га», букв. <<дім зібрання•>) пов'язане зі
<<Збираю, СКЛИКаЮ>>, утвореНИМ із
префікса 01JV- <<раЗОМ, З->> і ДіЄСЛОВа ayw

oovayw
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синап

синель

- СІС 2 762; Фасмер ІІІ
623; Kopaliriski 937; Ho!ub-Lyer 462;
К!еіn 1558. - Див. ще агонія, сИ:лаба.
синап (сорт кримської яблуні); р. синап <<ТС.•>; неясне; можливо, по
<<Веду, жену•>.

в'язане З гр. ffiVCx1Тl <<ГірЧИЦЯ>>.
сингармонізм <<Гармонія голосних•>,
сингармонічний; бр. сінгарманізм,
слц. synharmonizmus, болг. синхармо
нuз'Ьм; запозичення з російської мо
ви; р. сингармонuзм утворено з грець
ких компонентів префікса ovv- <<ра
зом, З->> Та імеННИКа apj.Юvia <<ЗЛаГОДЖе
НіСТЬ, гармонія•>. -Див. ще гармонія,
сИла ба.

[синдибурка]

<<квасоля•>

Нед;

-

синдром (мед.) <<сукуnність симп
томів певно'{ хвороби»; р. синдром,
n. ч. syndrom, слц. syndrom, болг. синд

р6м(а), м. синдром, схв. сИндром, син
драма, слн. sindrom; французької мови; фр.

дить

Від

гр.

запозичення з
похо

syndrome

O'UVOpO!J~ <<Збіг,

НЯ>>, утвореного з префікса

скупчен

auv-

<<разом,

з-•> і основи іменника 5р6ІJЩ «біГ•>.

763; Kopaliriski 938; Holub-Lyer

СІС 2

Див. ще аеродром, сИ.лаба.
синекдоха; р. синекдоха, бр. сі
некдаха, п. ч. слц. synekdocha, болг. си
некд6ха, схв. синегдоха, слн. sinekdo-

462. -

ha; -

очевидно, запозичення з німець

кої мови; н.

Synekdoche

лат.

синдикат, синдикальний, синдику
вати; - р. болг. м. синдикат, бр. сін
дьtкат, п. syndykat, ч. слц. syndikat,
вл. syndikat, схв. синдИкат, слн. sindik<it; - запозичення з французької мови;

О'UVЄИООХ~ <<ВЖИВаННЯ СЛОВа В іншому
значенні•>, пов'язаного з дієсловом оvvєи
МхоІJШ <<приймаю також на себе, охоп

фр. syndicat «профсnілка, синдикат•> є
похідним від syndic <<СТаршина, старос
та,

синдик•>,

запозиченого

тинської мови; пізньолат.

з

пізньола

syndicus

<<де

легат від товариства» зводиться до гр.

аuvбtищ <<судовий оборонець; член су
дУ•>, пов'язаного з ovvбtиtw <<Захищаю
на суді•>, утвореним з префікса

ovv- <<ра

зом, з-•> і основи іменника оіиГJ <<звичай,
право, судовий процес•>, пов'язаного з
аєіиvщн <<ПОказуЮ•> і спорідненого з дінд.
dis- <<напрям, сnосіб•>. - Kopaliriski 938;

Dauzat 695; Chantraine 283-284. -

люю,

synecdochё,

походить від

неясне.

розумію•>,

яке зводиться до

утвореним

з

гр.

префік

са ovv- <<разом, з-•> і дієслова єиоtхоІJШ
<<Приймаю на себе, переймаю•>, яке, в
свою

чергу,

складається

з

префікса

Єи- (Є~-) <<із-, ви-•> і дієслова МхоІJШ <<при
ймаю, одержую•>, оtиоІJШ <<ТС.•>, спорід
неного з лат. decet «пасує, личить, по
добає•>, decus <<краса, прикраса•>, дінд.

dа~ф <<Шанує, поважає>>.

-

Chantraine І

-Див. ще екзема, сИ.лаба.
синекура «добре оплачувана поса
да, що не вимагає особливої праці•>; р. болг. м. схв. синекура, бр. сінек!)
ра, п. synekura, ч. вл. sinekura, слц.
слн. sinekura; через німецьке посе

267-269.

Див. ще сИ:лаба.

редництво (н. Sinekure) запозичено з

вата-синіЙ•> Ме;

латинської мови; лат. sine cura <<без
турботи•> є частиною виразу пізньолат.
beneficium sine cura «церковна посада

[синдійовий] <<фіолетовий, червону

-

очевидно, походить

від молд. сьtнЖенuу (вим. сьtндженuу)
<<криваво-червониЙ•>,

сьtнжерuу

<<ТС.•>,

без турботи (за душі парафіян)•>; лат.
<<без•> споріднене з дінд.

пов'язаного із сьtнЖе <<кров•>, яке зво

sine

диться до лат.

<<далеко•>, ав. hanar;} <<далеко, без•>, гр.
&vєu, &vн;; <<без•>; лат. cura <<Ту~бота•>,

sanguis

<<ТС.•>.

-

Див.

ще сангвінік.

[синдра]

(бот.)

<<Собача

кропива

звичайна, Leonurus cardiaca L.•> Mak;
- результат видазміни форми шандра
<<Marrubium L.•>; обидва види рослин
належать до тієї самої родини; пор. бр.

[шанта] <<собача кропива•>. -Див. ще
шандра 2 .
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sanutar

етимологічно неясне. СІС
763;
Фасмер ІІІ 624; Kopa!iriski 939; К!еіn
1447; Wa!de-Hofm. І 314, ІІ 542-543.
СИНеЛЬ <<ВОрСИСТИЙ шнурок ЯК при
краса жіночого одягу, капелюшків або
як бахрома•>, синелька; бр. сінель
<<ТС.•>; запозичення з російської мо-

синематограф

синець

ви; р. синель, як і ч.

zenilka (zeny!ka)
szne!a

мовлена

кольором

кори

цієї

рослини

<<м'який шнур з ворсою•> та п.

(пор. [ чернолоз, чорноталь] <<ТС.>>

<<шовкова тканина для хусток, портьєр>>,

-

szne!ka
від фр.

<<ШОВКОВИЙ шнурОК>>, ПОХОДИТЬ
<<Гусениця, галун, позу

chenille

Mak).
- Пор. білотал.
синець 1 (іхт.) <<Abramis ba!lerus L.>>,

Див. ще сИній, тал.

[сИньга Нед, Л-Г, синЮга Нед] <<ТС.>>;

зводиться до нар.-лат. canicu!a <<гусени
ця; собачка•>. ССРЛЯ 13, 827; Фас

р. синец, бр. сінец, П. siniec <<ТС.>>, СЛЦ.
sien <<ЛЯЩ, в'язь, Leuciscus idus L.•>, схв.
[sinjac] <<ЛЯЩ•>; - похідні утворення від

Machek ESJC
728; Dauzat 168; Gamil!scheg 221. -

сИній; назви зумовлені синім забарвлен
ням спини цих риб; менш переконливе

мент,

шнур

з

шовкового

плюшу•>,

яке

мер ІІІ 624; Преобр. ІІ 287;
Див. ще канікули.

СИНематограф

(заст.)

<<КіНемаТО

граф>>, синематографіст; р. сине
мат6граф, бр. сінемат6граф; за
позичено з французької мови, очевид
но, через російське посередництво; фр.
cinematographe утворено братами Лю

м'єрами
і ypaq>W

ССРЛЯ

(1895) від гр. иіvrню<<РУХ>>
<<ПИШУ>>. СІ( 2 763-764;
13, 828; Dauzat 177. - Див.

ще кінематограф.

синерама (одна із систем широко
екранного кіно); р. синерdма, бр.

сінерdма, п. cinerama, ч. слн. cinerama, слц. sinerama, cinerama; - запозичення з англійсько! мови; англ.

cinera-

утворено з частин слів гр. иіvrню
<<рух>> і ордj.ІО <<ВИДОВИСЬКО, ВИД>>. - St.
wyr. obcych 118; К!еіn 289, 1298. Див. ще кінематограф, панорама.

ma

[синета 1 ] (бот., у сполученні [с. дву
листа]) <<проліска дволиста, Scilla bifo!ia L.>> Mak, [синетка] <<ТС.>> Mak, ст.
синета <<Гvацинт·Ь» (1627); похідне
утворення від сИній; назва зумовлена
синім кольором квіток цієї рослини;

пор. [просерен синій, раст синій, расть
синя, зілля голубе, небесники] <<ТС.•>

Mak. -

Шамота

[синета 2 ]

<<ТС.>> Нед;

-

88. -

«Темний

Див. ще сИній.

ліс•>,

[сінета]

неясне; можливо, пов'я

зане із сИній у давнішому значенні <<Тем
НИЙ>>; можливий також зв'язок із сіни,
ПСЛ. senь «ТіНЬ>>, р. сень <<ТС.>>.

[синеталь] (бот.) <<Верба п'ятитичин
кова, верболіз, Sa!ix pentandra L. (Sa!ix

!aurifo!ia Wesm., Sa!ix tinctoria Sm.)•>
Mak; - р. [синетdл] <<ТС.>>; - складне
утворення з основ прикметника сИній
та іменника тал <<ВерболіЗ>>; назва зу-

виведення (Фасмер ІІІ

602, 626) цих

НаЗВ Від МОКШ. seni <<ПЛОТВа>>, фін. saynas <<В'язь>>, ест. sainakas <<ТС.>>. - Ко
ломиец Происх. назв. рь1б 27 -28; Le-

der 83-84; Ferianc Nazv. ryb. 35. Див. ще сИній.

[синець2 ] (бот.) <<Волошка синя, Centaurea cyanus L.; синяк звичайний, Echium vulgare L.; воловик лікарський, Anchusa officinalis L. Mak>>, [сИник] <<волош

ка•> О, [синИця, синок] <<ТС.>> О, [синИ
ло] <<синяк, Echium>> Ме, [синиль] <<бу
зок звичайний,

Syringa vulgaris L.>> Mak,
Mak, [синИльнuк] <<вайда
фарбувальна, Isatis tinctoria L.•> Нед,
tсинИчка] <<дельфіній клиновидний, De!phinium elatum L. (D. cuneatum)•>, [син
ка] <<Echium>> Mak, [синь6к] (вид гри
ба) Нед, [синЮга] <<синяк, Echium; во
[сінель] <<ТС.>>

лошка синя Нед>>, [синЮк] <<Чортів гриб,

Boletus Satanas Lenz•>, синЮха <<Po!emonium L.; [Echium Mak, гриб синяк, гі
ропор березовий синіючий, Gyroporus
cyanescens; гриб Agaricus violaceus L.J•>,
[син.Явка] <<незабудка nольова, Myosotis arvensis Ні!!. (М. intermedia L.) Mak;
материнка звичайна, Origanum vulgare
L. Mak; свербіжниця польова, Knautia
arvensis Cou!t. Нед; змієголовник Рюй
ша, Dracocephalum rujschiana L. Mak•>,
синЯк <<Echium; гіропор березовий си
ніючий; гриб дубовик, Boletus luridus;
[гриб вовнянка, Lactarius torminosus
Sch. Mak; горлянка женевська, Ajuga
genevensis L. Mak; воловик лікарський]>>,
[синятини] <<Гриби Schizophiceae>> Mak,
[син.Ячник] <<вайда фарбувальна•>, [сінець]
<<Echium•> Mak; - р. [синель] <<бузоК•>,
[синuль] <<Вайда фарбувальна>>, [синИч
ка] <<дельфіній клиновидний•>, [синькИ]
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синИця

синкопа

<<Волошки сині•>, синЮха <<синюха, Polemonium; [волошка]•>, [синЮшник] «ВО

лошка•>, [синЯвка] <<СВербіжницЯ>>, си
нЯк "синяк,

Echium;

гриб синяК>>, бр.

сінЮха <<СИНЮХа>>, [сіноунік] <<ВОЛОШКа>>,
п. siniak <<гриб синяк, Boletus cyanescens•>, схв. сйІ-Ь <<Вайда фарбувальна>>,
сЙІ-Ьавица <<ТС.>>; похідні утворення

[синявчd] (назва сірої корови), синЯк
<<Синець; [(орн.) голуб-синяк, Columba
oenas]•>, сИнятина «синець•>, [синятИ
на] <<синька для білизни•> ВеУг, синИ
ти, сИніти СУМ, Нед, синішати, [си
нятИти] <<синити (білизну)•> ВеУг, про

від сИній; назви зумовлені, в основно

синь; р. сИний, бр. сіні, др. синии,
п. siny, ч. слц. siny, болг. м. син, схв.
сйІ-Ьй <<сіруватий, синій•>, слн. sfnji, стсл.

му, синім кольором квіток цих рослин.

сннь.;

-

Шамота

92. -

Див. ще сИній.

синИця (орн.) <<Parus L.•>, [сИник]

<<ТС.; синиця блакитна, Parus caeru!eus
L.>> ВеНЗн, [синИтка] <<СИНИЦЯ>> Шарл,

ВеНЗн, синичd, синИчка, синИчник, [си
нЮк] <<синиця блакитна•> Нед, [синюх]
<<СИНИЦЯ>> Шарл, [синюч6к] <<синиця бла
китна•> Шарл, Нед;

- р. синИца, бр.
сініца <<ТС.•>, n. [sinica] <<синиця блакит
на•>, Ч. [sinice] <<СИНИЦЯ>>, болг. синИгер,
м. сеница, схв. сjеница, слн. sinfca <<ТС.•>;
- загальноприйнятого пояснення не
має; пов'язується із сИній як назва, що
первісно стосувалася синиці блакитної

(Фасмер ІІІ

625; Чернь1х ІІ 163-164;
Bri.ickner 491; Uhlenbeck PBrB 20, 328);
виводиться також (Коваль 94; Павлю
ченкова РР 1986/4, 126-128) від др.
синии <<ЧорниЙ•>; більш переконливе ви

-

псл. sinjь, споріднене зі sьjati

«СЯЯТИ>>, siv-ь <<СИВИЙ•>;

З ЛИТ.

- зіставляється
syvas <<СВіТЛОЇ масТі>>, semas (se-

mas) <<Попелястий, сіруватий, синіЙ•>,
дінд. syamab <<Чорний, темнИЙ>>. - Фас
мер-Трубачев ІІІ 624; Чернь1х ІІ 163;
Преобр. ІІ 287; Bri.ickner 491; Machek

ESJC 543; Младенов 580; Skok ІІІ 239240; Критенко Вступ 519-520; МартьІ
нов ЯзЬІК 51-52; Zubaty St. а с!. І 2,
69; Herne 81; Loewenthal 14; Trautmann
306; Fraenke! 972; Persson Beitr. 32.
[синія] <<Жаровня•> ГрицАВ, [синій
ка] "металева основа воскотопки» тж;

очевидно, запозичення з румунської
мови; рум. sinfe <<Мідний піднос; [жаров

-

ня]•>, як і болг. [синИя] <<піднос•>, м. си
ниjа <<Жаровня•>, походить від тур.

sini

«Піднос; порцеляна; китаєцЬ>> (пов'язане

(Булаховський Вибр. пр. ІІІ
чук 207; Skok ІІІ 251).

cini <<полив'яна посудина; порцеля
на•>), утвореного від назви країни <;in
<<Китай•> (пор. фр. Chine, н. англ. China
<<ТС.•>). ГрицАВ 215-216; Rasanen
Versuch lll, 422.

сИній, сИнdвий, синИльний, синювd
тий, синЮшний, сИнЯвий, синець <<СИ

синкліт <<Зібрання духовних осіб>>,
ст. сvгклИт'Ь <<Сенат-ь, панове радньш,

ведення від наслідування крику синиці,

що сприймається як

si-, zizigag або zifi
263; Нім

НЯК>>, синИзна, [сИнuк] (мед.) <<ГЛауко
Ма>> Нед, синИло <<СИНЯ фарба; синька•>,

[синИльниця] «фарбувальниця запасок
у синій колір» Бі, [син[тка] <<ВИд плах
ТИ>>, [синь6тка, синЯтка] <<ТС.•>, [сИн
ка] <<синька для білизни; синя фарба>>
Нед, синь, сИнька, [сИнько] <<ВОДЯНИК,
синюватий бог річоК>> Нед, [синьотd]
«синій колір•>, [синь6ша] (назва блакит
на-сірої корови) ВеНЗн, [синЮх] (орн.)
<<СИворакша,

Coracias garru!a>>

ВеНЗн,

синЮха (мед.) <<Ціаноз•>, сИнява <<синь;
[чорно-синя велика хмара Нед; глибина
Нед]>>, [синЯва] <<ВИД риби>> Нед, синЯ
вець (ент.) <<Голуб'янка, Lycaena Fabr.>>,
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із

рада•>

(1627); -

р. синклИт, бр. сін

кліт <<ТС.•>, болг. синклИт <<збори; ра
да•>; запозичення з грецької мови;
гр. ооуиАГfТЩ (rJouM) <<рада старіЙШИН>>
складається з префікса

ovv-

<<З-, разом•>

і дієприкметника ИАГJТО<;; <<Покликаний,
запрошениЙ>> від дієслова иалtw «кли
чу, називаЮ>>, спорідненого з лат. са!о
<<зву, кличу•>, лтс. ka!uбt <<базікаТИ>>, двн.
halбn «звати, шукаТИ>>. - Фасмер ІІІ 625;
РЧДБЕ 666; Frisk І 762-763. Див.
ще сИлаба.- Пор. Секлета.

СИНКОПа (муз.) <<ЗМіЩеННЯ МУЗИЧНОГО

наголосу із сильної долі такту на слаб

ку•>; (мовознавче) <<ВИпадіння звуків у

синоптик

синкретИзм

середині слова>>, синкопічний, синкопо
ваний, синкопувати; р. м. синкопа,
бр. сінкопа, п. ч. слц. synkopa, болг.

синкоп( а), схв. сИнкопа, синкопа, слн.

запозичення із західноєвро
nейських мов; н. Synkope, фр. англ. syn-

sinkopa; cope

походять від пізньолат.

syncopa,

за

віз.-гр. oovoбtx.6v (рфліоv) <<(книга) ра
ди, радна>> є похідним від m)vобщ.

Фасмер ІІІ 625; Фасмер ГС3 ІІІ
Див. ще синод.
синоюм,

синоюмtка,

179. -

синонімія,

синонімічний, ст. синоніма (мн. с. р.,
XVII ст.); - р. синоним, бр. сінонім,

позиченого з грецької мови; гр. ooyx.om1
<<рубання, подрібнення; опущення букв>>
пов'язане з дієсловом ооух.61ІТw <<розру

п.

бую,

зичено із західноєвроnейських мов; н.
Synonym, фр. synonyme, англ. synonym

руйнуЮ>>, утвореним з префікса
<<З-, разом>> і дієслова х.61ІТw «б'ю,
штовхаю>>, спорідненого з лит. kapti «ру
бати>>, kapoti <<рубати, колоти, розрубу

oov-

вати>>, псл.

kopati, укр. копати. - СІС 2
764; Kopalinski 939; Dauzat 695; Gamillscheg 832; Frisk І 915-916; Chantraine
563-564.- Див. ще копати•, сИлаба.
синкретИзм <<злиття, з'єднаність, не

розчленованісТЬ>>; - р. синкретИзм, бр.
сінкрзтьtзм, п. synkretyzm, ч. synkretismus, слц. synkretizmus, болг. синкре
тuз'Ьм, СХВ. синкретuзам, СЛН. sinkreзапозичення із західноєвро
мов; н. Synkretfsmus, фр.
syncretisme, англ. syncretism походять
від гр. ооух.рГJТІО)..t6<;;, букв. <<Союз кріт
ських місТ», утвореного з префікса

synonim, ч. слц. synonymum, вл. synonym, болг. м. синонuм, схв. сино
НИМ, слн. sinonfm; нові форми запо
походять від лат.

ника

oov-

<<З-,

разом

З>>

і

основи

ХР~<:::, -ГJТО<;; <<КріТЯНИН>>. ОгіЄнко РМ 1938/7-8;

іменника

СІС 2

764;
Kopalinski

oov

<<З-, разом З>> і основи іменни

українська форма запозичена безnосе

редньо з грецької мови.

- СІС 2 764;
Kopa!inski 940; Dauzat 695. - Див. ще
анонім,
ономастика,
Пор. омонім.

грецької мови, можливо, через латин

ст. сvнод (1627); - р. болг. синод, бр.
сінод, п. synod, ч. synod(a), слц. вл. sy-

-

ництво запозичено з грецької мови; гр.

m)voбo<;; «збори, зіткнення, зустріч>> ут
ворене з префікса

666<;

oov-

<<З-, разом З>> і

<<шлях, дорога, рух, перехід>>.

764; Фасмер ІІІ 625; Преобр. li
288; Kopalinski 940. - Див. ще сИла
ба. - Пор. епізод, метод, період.
СІС 2

синодик (заст.) «сnисок імен t;Іомер

розміщених в
синопсис'Ь

ст.

(1674); - р. болг. синопсис, бр. сін6п
сіс, п. synopsis, ч. synopse, synopsis,
слц. вл. synopsa, м. синопсис, схв. сИ
нопсис, слн. sinopsis; запоЗичено з
ську (лат.

noda, м. синод, схв. сИнод, слн. sinoda;
- через російське і польське посеред

сИлаба.

синопсис (іст.) <<Збірка матеріалів з
якого-небудь питання,
алфавітному порядку>>,

Див. ще сИлаба.
синод <<найвищий колегіальний ор
ган православної церкви>>, синодальний,

940; Dauzat 695. -

запози

ка бvоІ.Jа (бvuІ.Ja) <<ім'я, назва>>; старо

tfzem; -

пейських

synonymum,

ченого з грецької мови; гр. oovwvщ.ю
<<синоніми, однозначні слова>>, oovwvuІ.IO<; <•одноіменниЙ>> утворені з приймен

synopsis); гр. m)vочщ <<Загаль

ний огляд>> утворено з прислівника oov
<<разом>> та іменника бч.щ <<вигляд; зір>>.

СІС 2 765;

Kopalinski 940; КІеіn 1088.

Див. ще оптика, сИлаба.
синоптик <<метеоролог-практик>>, си
ноптика, синоптuчний; - р. синоптик,
бр. сін6птЬtк, п. synoptyk, ч. слц. synoptik, ВЛ. synoptiski <<СИНОПТИЧНИЙ>>, болг.
синоптИк, м. синоптичар <<синоптик»,
синоптика, схв. синоптичёір, слн. sin6p-

tik; -

похідне утворення (результат зво

ротного словотвору) від прикметника
синоптИчний «ЗагальнооглядовиЙ>> (си
ноптична карта «карта одночасних ві

р. си

домостей про стан погоди з різних тери

н6дик, бр. сін6дзік., др. синодик'Ь <<ТС.>>;

торіЙ>>), яке походить від гр. ооvо1ТТІх6<;

через церковнослов'янську мову за
позичено в давньоруську з грецької;

<<Такий, що оглядає все разом>>, пов'яза
ного із ооvочн<; <<загальний огляд>>, пор.

лих для поминання в церкві>>;

-

-
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синтаrма

синхротрон

англ. S~noptic <<СИНОПТИЧНИЙ, СИНОПТИК>>.

-

СІС

Див. ще синопсис.

765. -

синтаrма <<інтонаційно-змістова час
тина

висловлення;

синтагматика,

синтагма

словосполучення•>,

синтагматИчний,

<<будова,

лад•>

ст.

р.

(1618); -

болг. синтагма, бр. сінтагма, п. ч. слц.
syntagma, м. синтагма, схв. сuнтагма,
слн. sintagma; повторне запозичення
з грецької мови, вдруге через російську

(у Л.В.Щерби) і французьку (фр. synу Ф. де Соссюра);

фікса oov- <<З-•> і дієслова ті&11111 <<кладу•>,
сnорідненого з дінд. dadhami <<ТС.•>, лат.
facio <<рОбЛЮ>>, ЛИТ. deti <<КЛаСТИ>>, ПСЛ.

deti «ТС., діваТИ•>, укр. (по)діти. - СІС 2
765; ЧерньІх ІІ 164; Фасмер ІІІ 625;
Frisk ІІ 897-898; Fraenkel 91-92. Див. ще діти 2 , сИ:лаба.- Пор. теза.
синтоміцИн (фарм.); - бр. сінтамі
цьщ, слц. syntomycfn; - запозичення з
російської мови; р. синтомицИн є, оче
видно, результатом злиття частин основ

tagme, syntagmatique

синт(етический) і (хлор)омиц(ет)ин.

гр. mJvтay11a <<будова, устрій, лад•> пов'я
зане з oovтaaaw <<організовую, налаго

-

префікса 01JY.. <<З->> і дієслова TaO'O'W <<КЛа

Див. ще сИнтез.
сИнус, синусоїда, синусоїдальний;
- р. болг. м. схв. сИнус, бр. сінус, п.
ч. вл. sinus, слц. слн. sfnus; запози

ду, розташовую, вміщую•>, спорідненого

чено

з гр. тау6<;; <<Ватажок, володар•> і з лит.
patogils <<зручно, приємно•>, sutogti <<Він
чатися, одружуватися, зв'язуватися>>. -

рез російську і, можливо, німецьку (н.
Sfnus); лат. sinus <<кривизна, вигин,

джую, приєдную, складаЮ•>, утвореним з

СІС 2
ще

765; Frisk
сИ:лаба. -

ІІ

845-846, 859. -

Див.

Пор. сИнтаксис.

з

латинсько!

мови,

ється з алб.

giri

(основа

материнське

кож з псл. sьja, укр. шИя.

таксИчний; р. сИнтаксис, бр. сін
таксіс, п. syntaksa, ч. слц. syntax, вл.

-

рез латинську (пізнє лат.
cruvтa~1<;;

<<будова,

syntaxis); гр.

організація,

сполу

чення, синтаксИС>> nов'язане з дієсло
вом oovтaaaw <<кладу, розташовую, вмі

щую•>.

-

СІС 2

обр. ІІ 288;
синтаrма.

765; Фасмер ІІІ 625; Пре
Hi.ittl-Worth 13. - Див. ще

[сните] <<посередньо, терпимо•> Нед;

- неясне; можливо, зводиться
szinte «Ледве не, майже•>.

до

уг.

сИнтез, синтетик, синтетика, син
тетИчний, синтезувати; - р. сИнтез,
бр. с{нтзз, п. вл. synteza, ч. synteza,

synthesa, слц. synteza, болг. синтез( а),
м. схв. синтеза, слн. sinteza; - запози
чено з латинської мови, можливо, через
польську; форма синтетика з росій
ської; лат. synthesis походить від гр.
cruvttєm<;; <<З'єднаННЯ, СПОЛуЧеННЯ, зв'язу
ВаННЯ, синтез•>, пов'язаного з дієсловом

auvтi&11111 <<складаю•>, утвореним із пре-
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Фасмер ІІІ

gin-)

лоно»,

сИнтаксис, синтакса (заст.), син
таксИст, синтактик (іст.) Нед, син

позичено з грецької мови, можливо, че

че

складка, пазуха, груди, лоно•> зіставля
лоно,

syntaks(a), болг. синтаксис, м. синтак
са, схв. сuнтакса, слн. sintaksa; - за

очевидно,

<<груди,

непевно

та

- СІС 2 765;
625; Walde-Hofm. ІІ 546.

Див. ще шИя.

синхронія, синхронізатор (тех.),
синхронізація (тех.), синхронізм, син

хроніст, синхронізаційний, синхроніс
тИчний,
синхронічний, синхронний,
синхронізувати; р. синхронИя, бр.
сінхранія, п. synchronia, ч. synchronie,
слц. synchronia, вл. synchroniski, болг.
синхрония, м. синхроничен, схв. син
хрониjа, сuнхрониjа, слн. sinhronfja; запозичення з французької мови; фр.
synchronie утворено з гр. oov <<З, разом
З>> і ОСНОВИ іменника XPOVO<;; <<ЧаС>>. Див. ще сИ:лаба, хроніка.
синхротрон; р. болг. синхро
трон, бр. сінхратрон, п. ч. synchrotron, слц. synchrotron, слн. sinhrotron;
запозичення з англійської мови;
англ. synchrotron утворено з частин ос
нов synchronous <<синхронний, одночас
ниЙ•>, ЩО ПОХОДИТЬ від гр. OOVXPOVO<;;
<<одночасниЙ•>, утвореного з прийменни
ка

ка

oov <<З, разом З>> і основи іменни
xp6vo<;; <<час•>, та electron <<елект

рон>>.

-

СІС 2

766;

ССРЛЯ

13, 841.

Див. ще електрика, синхронія.

сИпати

синхрофазотрон

синхрофазотрон; р. болг. син
хрофазотрон, бр. сінхрафазатр6н, п.
synchrofazotron, ч. слц. synchrofazotron;

ріС <•хмурити, супити>>, схв. осупнути
ее <<ЗДИВуваТИСЯ>>, СЛН. osupnoti <<ТС.>>

ви прикметника

(Skok ІІІ 363; Ferianc Nazv. vtakov 106).
- Пор. сип~ха, с~пИ:ти.
[сипанка] (бот.) <•Тонконіг, Роа L.>>
Mak, [висипка] <<ТС.>> Mak; - похідне

нічниЙ>> та іменника

утворення від сИпати; назва, очевидно,

ССРЛЯ
хронія, фазотрон.
синьйор, синьйора, синьйорИна, си

зумовлена

ньйорія (іст.);

Шамота 123; БС3 28, 660. - Див. ще
сИпати.
сИпати <•випускати з рук чи з посу

запозичення з англійської мови; англ. synchrophasotron утворено з осно

-

synchronous <•синхро
phasotron. - СІС 2
13,841.- Див. ще син

766;

- р. синь6р, бр. сіньёр,
п. signor, ч. sinor, signor(e), слц. sinor,
signor, м. сиНJjор, схв. сиІ-Ьор; - запо
зичення з італійської мови; іт. signore
<•ПаН>> походить від лат. senior <•стар
ШИЙ>>, форми вищого ступеня від senex
<•стариЙ>>. СІС 2 766; Kopalinski 887.
-Див. ще сенат. -Пор. сеньйор.

синьовод 1 (орн.) <<рибалочка голу
бий, Alcedo atthis L.>> Куз; складне
утворення з основ прикметника сИній
та іменника вода; назва зумовлена тим,
що, залишаючись узимку на річках, ці

пташки збираються біля ополонок, де
виловлюють рибу; на формування наз
ви могло вплинути і яскраво-синє за

барвлення птаха (пор. слц. modry rybarik <<ТС.>>, букв. <•синій рибалочка>>). БС3

17, 90. -

Див. ще вода, енній.

[синьовод 2 ] (бот.) <•дельфіній, De!phinium L.>> Куз, [синьовода] «ТС.>>; очевидно, тотожне з назвою птаха [си
ньовод] «рибалочка голубий»; перене
сення назви могло бути зумовлене по
дібністю квітки дельфінію за формою і

кольором (синім) до голови цього пта
ха. -Див. ще синьовод 1 •
[синЯ.вка] <•стояча вода, калабатина,

болоТО>>, [синЯвна] <•ТС.>> Нед, ВеЗн; очевидно, пов'язане із [сИнява] <•глиби
на>>.

-

Див. ще сИній.

сип (орн.) <<Gyps Sav.>>; !J. сип
<<Тс.; [шуліка, Vu!pus percnopterus]>>, бр.
сіп <<СИП>>; загальноприйнятого по
яснення не має; пов'язується з р. си

петь

<<СИПіТИ,

(Фасмер ІІІ

ВИДаВаТИ

626;

СИПЛі

звукИ>>

Преобр. ІІ

288); більш
слц. sup, схв.

імовірним є зв'язок з ч.
суп, П. S~p, СТСЛ. СЖП", <<ТС.>>, З ЯКИМИ
пов'язується супити, р. супить, п. s~-

тим,

що

цю

кормову

траву

можна висівати на сіножатях або тим,
що вона легко розсівається вітром.

-

ду сипку речовину; наливати (страву,
напій); [викидати у воду (рибальську сіт
ку); мостити (дорогу) камінням]>>, сип
щjти, сипонути, [сип] <<сміття, щебінь;

висип на шкірі; лишаЙ>> Нед, [сИпанець]
<<Комора>>, [сИпанка] <<дерев'яна тара

ДЛЯ

зерНа>>,

сипець

<<ПерепріЛИЙ

ГНіЙ,

подрібнений торф, суха земля; [отвір у
млиновому: камені, куди сиплеться зер

НО>> Ник], [сипк6виця] <•Піщаний берег>>
Ч, [сипні] <•великі скрині для зерна>> О,
сипнЯк, сипучка <•сніжок; сипка речови

на; [піщаний берег Ч]>>, сипкИй, сищj
чий, [всИпище] <<місткість для сипких
речеЙ>> Ж, вр6зсип, вИсип <<дрібні плям
ки, пухирці, гноячки на шкірі; насип>>,

вИсипка <•насип, висип; зграя пернатої
дичини, яка раптово прилітає куди-не

будЬ>>,

висипнИй,

відсИпка,

(іст.),

відсипнИй,

[восипка]

розсипчастий rрунт>>

МСБГ,

відсипне

<•пухкий,
досuпка,

[зсИпати] <•видати заміЖ>> Я, [зсип]
<•що-небудь зсипане; амбар>> Ж, [ссИ
пок] <•ТС.>> Нед, [зсИпа] <•ВИд ко_рзини
для зерна>>, зсипальник, [зсИпищеJ <•зси
пний пункТ», зсuпка, зсипнИк, [зсип
чак] <<рій, який утворюється не з одно
го, а з кількох ву:ликіВ>> Я, зсипнИй, [за
сип] <<Призьба>>, [засИпа] <<ТС.>>, засИпка
<•Те, чим засипаюТЬ>>, засИпка <•Засипан

НЯ>>, [заспа] <•насипи піску або снігу,
піскові дюни, снігові замети, кучугури;
ячмінна

крупа

для

засипання

страви

Ж; вівсяна крупа Я>>, [заспи] <•снігові
замети>> Я, засипнИй, насип, насипаль

ник, [насипище] <<НаСИП>> Ж, насипка
«напірнИК>>, насИпка <•насипаННЯ>>, [на-
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сИпати

сипіти

сипнuця] <<бОЧКа ДЛЯ, збереження СИП·

ких речовин (зерна)>> ЛексПол, [насип
нЯ] <<ТС.>> тж, [наспа] <<Кількість сипу

ча!· речовини, насипаної зверх мірИ>>, на

сипнuй, [насuпчастий] <<Такий, якого
можна багато насипати в посуд, такий,
якого багато ВХОДИТЬ>> Ж, насипом, 6сип

<<осипання; (геол.) нагромадження улам
ків

гірських

порід

біля

підніжжя

гір;

(іст.) подать зерном; [обсипане зерно,
міра сипких речовин Ж],>, осuпище
(геол.) <<ОСИП>>, [6сипка] <<Подрібнене у
млині ячмінне зерно для овець; плата

борошном або пшоном пастуху; низько
сортне борошно Ж; незначний висип

на шкірі Ж; кір Г; штукатурка Ж>>, об

сuпка, [одсuпне] <<ВИД ПОДаТі зерНОМ>>
Ж, [6тсип] <<Плата збіжжям за помол>>
Ник, пересипати «ремонтувати>>, пере

сип <<Земляний насип>>, [перес6п] <<На
сип із землі валом>> Бі, [перес6пиця]
<<ТС.>> Бі, [переспа] <<земляний насип Г;

ЛИТ. supti <<ГОЙДаТИ, заколисуваТИ>> (з КО·
лишнього <<ПідкидаТИ>>), прус. suppis <<На
СИП», ЛТС. supata «ОЧіСКИ ВОВНИ, МОТЛОХ>>,
лат. supo <<кидаю>>, dissipo <<розсіваю,
розкидаЮ>> (із *sup- ); і є. *sцер- / sup-.
- Фасмер ІІІ 818; Горяев 356; Bri.ickner 5f4, 528; Machek ESJC 599; Schuster-Sewc 1400-1401; Младенов 581;
Skok ІІІ 240-241; Buga RR ІІ 610611; Fraenkel 943-944; Walde-Hofm.
І 356-357; Pokorny 1049. Пор.
прИзьба,

сопка, сопкий.

[сИпень] <<мілина>> Нед; -

очевид

но, пов'язане із сuпати як назва міс

ця, занесеного (засипаного піском, гли
ною, мулом); пор. слн. sip!na <<обміли
на, піски>>. -Див. ще сИпати.

[сипИка] (бот.) <<Тополя біла, Populus аІЬа L. ВеНЗн, Mak; осика, Populus
tremula L.>>, [шипіка] <<осика>> тж; -

замет снігу на дорозі О; міра сипких
речовин Нед>>, пересuпка, пересuпник,
пересипнuй, пересuпниця, підсипаль
ник, підсипальниця, підсипач, підсипач

очевидно, результат контамінації основ
дієслів сипіти, шипіти та іменника
осuка; контамінація могла бути зумов
лена постійним шелестом листя цих де
рев. Шамота 130. Див. ще осИ
ка, сипіти, шипіти.

ка, підсuпка, підсипати <<класти (під
квочку) яйця; давати хабара>>, посипаль

часті, Gladiolus imbricatus L.>> Mak; -

ник <<Посівальник (на Новий рік)», п6сuпка, [п6сипка] <<Кір>> ВеУг, [прuсип]
<<пологий берег річки>> Ч, [присипаник]
<<Перепічка, присипана сиром>>, прuсuп
ка

<<речовина,

якою що-небудь приси

паюТЬ>>, присuпка <<Присипання>>, роз
сип, розсипальник, розсипище, р6зсuп

ка СУМ, Нед, [розсипок] <<Витрати>> О,
[розсипuстий]
<<розсипчастиЙ>> Нед,
розсипнuй,

розсипчастий,

розсипом,

tспреспа] <<призьба>> ЛЧерк, [ссuпок]
<<ЗСИП>> Нед, t,l}сипок] <<Кадка для збіж
жя, борошна>> Нед, [уосип] ВеЗа, уроз
сип, [урозсuпку] Она; р. сьтать,
бр. сьtпаць, др. сьтати, сути, п. sypac,
СТ. SUC, Ч. sypati, СТ. suti, СЛЦ. sypat',
ВЛ. sypac, НЛ. sypas, ПОЛаб. saipe «НаЛИ
ваЄ>>, болг. сuпвам <<сиплю, наливаю»,
М. сипе «СИПЛе, наливаЄ>>, СХВ. сuпати
<<ЛИТИ, СИПаТИ>>, СЛН. sfpati, СТСЛ. СО\(ГН 1
с ... nж; псл. sypati, suti < *souti <
*soupti, sьpQ < sup-; споріднене з
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[сипілка] (бот.) <<косарики черепи
р. [сипелка] <<ТС.>>; -

неясне; можли

во, пов'язане із сипСти або соп{лка з
огляду на трубкоподібну форму части
ни квітки. Бісюліна-Клоков 74.
сипіти <<ВИдавати сиплі звуки, гово

рити

сиплим

голосом;

[шуміти

О]».

сипкuй, сuплий, сиплуватий, осuпну
ти, осuплість, осuплий; р. сипеть,

бр. сіпець, п. [sipkosc] <<хрипота>>, ч. s!pati (s!peti) <<хрипіти, сиnіТИ>>, слц. sipiet' <<ТС.; СИЧаТИ>>, болг. сuпка <<ЗаПаЛе
ННЯ горла, ларингіТ>>, сuпкав <<СИПЛИЙ,
хрипкиЙ>>, м. сипкав «хрипкиЙ>>, схв.
сuп;ьив <<який має задишку, хворий на

астму>>, слн. sipljfv «ТС.>>, siplj!vost <<За
дишка,

астма>>,

цсл.

снпотА

ОСНПНЖ'l'Н <<ОСИПНуТИ>>; піти, шипіти>>;
дувальне

-

<<хрипота>>,

ПСЛ. sipeti <<ХрИ·

очевидно, звуконаслі

утворення;

можливо,

якоюсь

мірою споріднене з лат. sїЬіІо «шиплю,
свищу>>, перс. siflїden <<свистіти, щебе
тати>>. Фасмер ІІІ 626; Преобр. ІІ

сипуха

сирИй

228; Bri.ickner 492; Machek ESJC 543544; Skok ІІІ 241; Walde-Hofm. 11
531-532. -Пор. свистати, шипіти.
сипуха (орн.) <<Tyto alba Scop. (Strix
flammea)>>; - р. сипуха, бр. cin!)xa <<ТС.>>;
- похідне утворення від сип{ти <<ШИ
піТИ>>; назва зумовлена шипучим голосом

птаха.

-

Див. ще сипіти.

Пор. сип.

-

сир, сИрник <<млинець із сиру>>, [сир

нИк] <<Корзина для сиру Нед; ворок Чаб>>,
сИрниця <<Посудина для сиру;

tторговка

сиром Нед]>>, сирdк, [сИряник] <<сирнию>,
[сИринний] <<З сиру>> Нед, [сИрінний]
<<ТС.>> Нед, сиркdвий, [сИрян] <<сирний,
із сиру>>, [сИряний] <<із сиру, з сиром>>,
[сИрено] <<багато сиру», [сИряно] <<ТС.>>,
[засИрнити] <<Забруднити сироМ>>, [на
сИрнік] <<млинець із сиром>> ЛексПол,
[посирdнки] <<Частування дружок сирни
ками>> Нед;

заст.

- р. бр. сьtр, др. сьtро, п.
[syr], ser, ч. syr, слц. syr, nолаб.

sar, болг.
s\r, стсл.

сИрене, м. сир, схв. ейр, слн.
смр;ь; - псл. sугь; спорід

нене з лит. suris <<сир>>, sOras <<СолониЙ>>,
прус. suris <<СИр>>, ЛТС. surs <<ГірКИЙ>>,
дісл. SUГГ <<ЗаКВаСКа>>, ДВН. SUГ <<КИСЛИЙ>>,
діСЛ. syra <<КИСЛе МОЛОКО>>, алб hirrё <<СИ

роватка>>; іє.

*sO-ro- / sou-ro-

<<кислий, со

лоний, гіркиЙ>>. - Чернь1х 11 221; Фас
мер ІІІ 819; Горяев 356; Bri.ickner 485;

Machek ESJC 599; Olesch 1552; Младе
нов 581; Skok ІІІ 242; Критенко Вступ
552-553; Марть1нов 3тимология 1968,
20-21; Потебня РФВ 1881, 6, 339;
Buga RR І 486; Karulis 11 177-178;
Абаев И3СОЯ IV 267; Pokorny 1039.
[сирсічі я] <<нужда, біда>> Нед; - запо
зичення з румунської мови; рум. saracfe
<<бідНіСТЬ, убоГіСТЬ>> Є ПОХіДНИМ ВіД sarac
<<бідний, бідняк>>. -Див. ще сарака.

[сИрватка] (орн.) <<Плиска біла,

tacilla alba L.»; -

Mo-

не зовсім ясне; мож

ливо, пов'язане із [сИрватка] <•сироват

ка>> за подібністю забарвлення птаха до
кольору

сироватки;

пор.

іншу

назву

плиски білої [маслянка]; може бути ре
зультатом народної етимологізації (вто
ринного зближення із сирdватка) яко
їсь давнішої назви.
тень.

-

Пор.

сИрова

сирена 1 <<сигнальний гудок>>;

-

р.

болг. м. схв. сирена, бр. cipfma, п.
na, ч. слц. слн. sirena, вл. sirena; позичення з французької мови; фр.

syreза

sire-

<<ТС.>> походить від лат. Sїrёn(a) (каз
кова істота), яке зводиться до гр. 2:єtp~v
(мн. 2:єtр~vц;) <<сирена, міфічна морська

ne

істота,

яка

співом

заманювала

море

плавців>>; припускається також (FalkTorp 971) зв'язок фр. sirene з лат. sy<<ТС.>>. 766; Чернь1х 11 164; Фасмер ІІІ 626;
Kopa!iriski 941; Dauzat 669; Gami!!scheg
81 О; Кlein 1449. - Див. ще сирена 2 •

rinx

<•дудка, трубка>>, гр. 00р1у~

СІС 2

сирена 2 <•у давньогрецькій міфології
жінка-птах, пізніше

-

жінка з хвостом

риби; (зоол.) вид земноводних; вид во
дяних ссавців>>, ст. сірени <<див морскїй
до пояса стан-ь панянскїй а дал'Бй ри

б'БЙ>>

(1627);-

р. болг. м. схв. сирена,

бр. сірана, п. syrena, ч. слц. sirena, вл.
sirena; - запозичення з латинської мо

ви; лат. Sїrёn(a) походить від гр. 2:нр~v
<<сирена>> (міфічна істота), яке загально
прийнятої етимології не має.

- СІС 2
766; Фасмер ІІІ 626; Kopa!iriski 941;
Frisk 11 687-688; Кlein 1449. - Пор.
сщ~ена 1 •
[сирець] (бот.) <•волошка синя,

Cen-

результат
ВИДОЗМіНИ форМИ синець <<ТС.>>, МОЖЛИ

taurea cyanus L.» Mak; -

ВО, зближеної з с{рий (з огляду на сіре
забарвлення обгортки корзинки). Див. ще синець 2 •
сирИй, [сирИчуватий] «недостатньо
вичинений,

із

недостатньо

вичиненої

шкірИ>>, [сірочувdтий] <•ТС.>>, сировИй,
сирувdтий, [соровий] <•сириЙ>> Вел, си
рець, сирИця <•сиром'ятна шкіра, сири

цевий ремінь; [заболочена низина; боло
то в лісі Ч]>>, [сирИчина] «ТС.>>, сирИч
ник «фахівець із вичинки сириці», сирі

ве~ь <<хлібний квас; [сировина; сири
ця]>>, [сирівка] <•Невипалена цегла>> Нед,
ЛЧерк, [сирівці] <•Постали із сиром'ят
ної шкірИ>>, сИрість, [сирнИк] <<усе си
ре, сирове>> Нед, [сирн.Як] <<сирові дро
ва>>, [сирн.Яччя] «ТС.», [сировець] <<сирі
вець; сириця О; цегла-сирець Чаб», [си
ровец] <<неочищений спирТ>> Л, сирови-
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сИроватка

сирИтко

юі, [сИровИця] <<сириця; красильна сіра

Bulbocodium ruthenicum Mak]•>; -

речовина у полотні; rрунтова вода, з
якої видобувають сіль; чавун Нед; цег

sierotka

ла-сирець Чаб•>, [сирЯк] <<сирові дрова•>,
[сирЯччя] <<ТС.>>, [сирвіти] <<сиріти•> Нед,
сиріти, [сИровіти] Нед <<ТС.•>, [сщ?к6.м]
<<сирим (їсти)•> Нед, [осИрковатий] <<СИ
руватиЙ•> Ж, [п6сирий, посИроватий
Нед] <<ТС.•>, [посиростИти] <<змочити, ок
ропити•> Нед; - р. сьtр6й, бр. сьtрьt, др.
сьtрьtи, п. surowy, ч. syrovy, syry, слц.
surovy, вл. нл. syry, схв. сйров, слн.

[sirбv], цсл. сь.Ір'Ь; -

псл. sугь, syrovь,

із syrь <<сир•>;

-

НаПіВГНИЛИЙ>>,

(ved)

<<сирове (дерево)•>, дісл.

ра земля•>; і є.

не зовсім ясне;

зовсім ясне; можливо, результат видо

зміни незафіксованого давнішого *сви

рілочка, похідного від свиріль <<ТС.>>.

[сирітка] (бот.) <<стокротки, багато

Bellis

pereпnis

L.•>,
Mak; п. [sierotka] <<Тс.; ломикамінь, Saxifraga
L.•>, [sirotka] <<ТС.•>; - очевидно, резуль
[сіритка, серетонька] <<ТС.•>

тат видазміни форми стокр6тка, [сто
крітка] і зближення їі з назвою сиріт
ки <<фіалка триколірна•> (з огляду на
раннє цвітіння обох видів рослин). Див. ще стокротка. Пор. сирітки.

сирітки (бот.) «фіалка триколірна,

Viola tricolor L.; [просерень гадючий,
242

що

ці

рослини

цвітуть ранньою весною, а фіалка три

колірна і до пізньої осені, залишаючись
на полі ніби осиротілими, коли інші
рослини ще не цвітуть або вже відцвL
ли. Machek Jm. rostl. 71-72; ESJC
544. -Пор. сирітка, сИротень.

сИріч <<ТОбТО>>, СТ. сИр'БЧ'Ь

(1627); -

ника р-і>.чь. <<річ, слово•>.

-

Фасмер ІІІ

Див. ще ректИ, річ 1 , сей.
[сИрно] <<маленький низький

627.ЛИК>>;

-

очевидно,

похідне

сто

утворення

від сир з первісним значенням <<дерев'я

не блюдо для сиру•>. -Див. ще сир.

[сирова (корова)] <<(корова), яка оте

лилася кілька днів тому•> Гриц, [сира]
<<ТС.•> тж;

очевидно, давніше *сіра

-

ва, похідне від [сіра] <<Молозиво•>; пор.
[курастрана (корова)], похідне від [ку
растра] <<молозиво•>. - Гриценко 27. Див. ще сіра.

[сИроватень] (орн.) <<лунь,

[rasarfta]

вИй (непряжений, про насіння соняшни
ка, яке для оде2жання олїі пряжиться).
[сирівочка] <<сопілка, дудка•>; - не

маргаритки,

тим,

зумовлена

дається із займенника сн <<ЦЯ•> та імен

«соняшниК>> і прикметника сирИй, сиро

річні

пов'язане із сирота;

назва

SUГ

можливо, результат контамінації запози

чення, що зводиться до рум.

[sirotica] <<ТС.>>; -

<<СИ

ростИтися, сир, суворий, суровий 1 •
[сирИтко] <<плата натурою (соняшни

-

<<фіалка триколірна•>, ч. sirotka,
слц. sirбtka, вл. syrotki, нл. syrotka, слн.

ШВ.

*su-ro- / sou-ro- <<кислий,
гіркиЙ•>. Чернь1х ІІ 221-222; Фас
мер ІІІ 807, 819; Горяев 356; Holubl(op. 366; Machek ESJC 600; SchusterSewc 1402-1403; Skok ІІІ 242; Мерку
лова Зтимология 1964, 79-81; Trautmann 293-294; Fraenkel 944; Karulis ІІ
325-326; Буниятова Общ. лексика
225-232; Pokorпy 1039. - Пор. поси
ком) олійникові•> Нед;

р.
п.

гадючиЙ•>,

saurr

споріднене з дат. ст.

<<СИрОВИЙ,

<<просерень

р. сИречь, др. сиречь, болг. м. сuреч,
схв. citpjeч <<ТС.•>; - запозичення зі ста
рослов'янської мови; стсл. сн р-і>чь. скла

surovь <<сировий, жорсткиЙ•>, пов'язане
SUГГ

[сир6тка]

CircuS•>;

неясне; можливо, пов'язане з осно
вою прикметника сірий, видозміненою

-

під впливом сИвий або сир (сир6ват
ка); в такому разі назва зумовлена сі
рим забарвленням луня польового (Circus cyaneus). - Пор. сИрватка.

сИроватка СУМ, Нед, [сиров6тка]
<<сироватка•> Нед, [сИрватка] <<ТС.•>
Нед, [сИрватчаний] Г, Нед; - р. сьt
воротка, бр. сьtр6ватка, п.
Ч. syrovatka, СЛЦ. srvatka, ВЛ.

serwatka,
syrwatka,
нл. serowatka, srowatka, surowizn, болг.
суроватка, схв. сf)рутка, слн. sfrotka;
- не зовсім ясне; зв'язок із сир може
бути

вторинним;

пов'язується

з

псл.

SУГ'Ь <<СИрОvВИЙ>>, SUГOV'Ь <<КИСЛИЙ, рідКИЙ>>
(Schuster-Sewc 1402); зіставляється та

кож з лат.

serum (seru)

<<сиворотка, во

дяниста рідина•>, гр. 6р6с;; <<сироватка>>

сирохмсін

сироголоватень

(Machek ESJC 599). - Клепикова Сл.
и балк. язь1козн. 186. Пор. сир, си
рИй.

[сироголоватень] (бот.) <•китник зду
тий, Alopecurus ventricosus Pers. (Aiopecurus ruthenicus Weinm.)•> Mak; - р.
[сироголоватень] (укр?) <<ТС.>>; - не

пуст, др. сьtропуст'Ь <•допущення в
їжу сиру•>, сьtропустьньtи; запози
чення зі старослов'янської мови; стсл.
сь.tрОПО\{СТЬ.tt'Ь <•сиропусниЙ•> утворене з
основ іменника сь.Ір'Ь <•сир•> і дієслова
ПО\(С"ГНТН

<<ДОПУСТИТИ,

ДОЗВОЛИТИ>>;

тлу

мачеННЯ слова

як «заборона молочної

ясне; можливо, результат не засвідче

їжі•> (СУМ ІХ

201; Німчук 102) помил

ної в українських джерелах форми *сі

кове.

роголоватень (за кольором волотисто
го суцвіття).
сиродій <•сире молоко•>, [сиродИй]
<<свіжонадоєне молоко; місце доїння ко

рів•> Л, [сирод6й] <•ТС.>> Л; -

р. сьt

-

Див. ще пустИти, сир.

сирота, сирітство, сиротИна, [си
ротовИна] <•сирота•>, сироткж «Хлопчик
сирота•>, сиротЮчка, сиротЯ, сиріт
лИвий, сирітний, сИротин, сиротлИ
вий, сиротИнський, сир6тний, [сиріт

род6й <•парне молоко•>, бр. сьtрад6й, п.

ствувати] Нед, сиротИти, сиротіти,
сиротувати; р. сирота, бр. сірата,

OCI-JOB прикметника сирИй і дієслова
доїти; розвиток зн0;чення не зовсім яс
ний. - Див. ще доїти, сирИй.
сироко <•сильний південний гаря
чий вітер•>; р. сир6кко, бр. сір6ка,
п. sirocco, syroko, ч. слц. scirocco, болг.
сироко, слн. siroko; запозичення з
італійської мови; іт. sirocco, scirocco «ТС.•>
ПОХОДИТЬ Від ар. SOГUq <<СХіДНИЙ вітер>>,

др. сирота, п. sierota, ч. sirota, sirotek,
слц. sirota, siry, вл. нл. syrota, болг. м.
сИрота, схв. сирота, слн. sirota, стсл.
снр'Ь, снротА; псл. sirota, похідне від
прикметника sігь <<осиротілиЙ•>, спорід

[surodoj] <•ТС.•>; -

о

складне утворення з

о

sarqt.! <<Тс.; схщнии•>. СІС 767; Kopalinski 890; Mestica 1577;
КІеіn 1450. - Пор. сарацИни.
'

пов язаного

ІЗ

V

U

2

[сиромля] <•сирятина, щось сирове•>

ЛексПол;

-

очевидно, афективне ут

ворення від сирИй (див.).

-

сироп, заст. [сИруп] <•сироп•> Нед;
р. сироп, заст. сьtр6п, [cyp6n], бр.

сір6п, п.

syrop, syrup, ст. serop, ч. sirob,
sirub, syrob, слц. sirup, syrub, вл. sirup,

неного з лит.

seirys

<<удовець>>,

seire

<•удова•>, ав. sаё- <<сиротливий, осироті
лиЙ•>, можливо, також з гр. х~рщ <•по
збавлений,
осиротілиЙ•>,
лат.
hёrёs
<•спадкоємець•>. Чернь1х 11 165; Фас
мер ІІІ 627; Прео_бр. 11 289; Brй<;kner

489; Machek ESJC 544; Schuster-Sewc
1401-1402; Skok ІІІ 243; Trautmanп
301; Fraenkel 970; Walde-Hofm. І 642.

[сИротень] (бот.) <•шафран сітчастий,
р. [сиро
тень] <<ТС.; первоцвіт весняний, Primu-

Crocus reticulatus Stev.•>; -

la veriS>>; - очевидно, результат кон
тамінації і спрощення форм пр6серен,

болг. сироп, м. сируп, схв. сйруп, слн.

[пр6серень,

запозичено з французької (і ні
мецької) мови через російське і поль

«ТС.» з опущенням nрефікса про- і збли
женням з основою сирота. Див. ще
просерен. Пор. сирітки.

sfrup; -

sirop <•патока•>
Sfrup «сироп•>) походять від пізньо
лат. sirupus, syrupus, які зводяться до
ар. sar~b «НапіЙ>>. Акуленко 141;
Чернь1х ІІ 165; Фасмер ІІІ 627; HilttlWorth 19; S!. wyr. obcych 723; HolubLyer 430; Machek ESJC 544; Dauzat
669; Gamillscheg 810; Кluge-Mitzka
711.- Пор. шербет.
ське посередництво; фр.

(н.

сиропуст <•час, коли церквою дозво
ляється молочна їжа; неділя перед Вели
ким постом•>, сирощjсний; р. сьtро-

пр6сиреньІ і

[просерет]

сИроти «rусяча шкіра•>, [сиріткИ]
«ТС.•> Нед; - р. [сИротьt], п. [sieroty]
<<ТС.•>; - очевидно, пов'язане із сирота
як назва ознаки, що найчастіше спосте
рігається у дітей, позбавлених притул
ку і недостатньо одягнених. Див.
ще сирота.

[сирохман] <•сирота (чоловік); сіро
ма•>, [сирох.маня] <<сирота (дівчина)>>;

-

афективні

утворення

від

сирота,

паралельні до форм типу [глух.ман].
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ситва

сирпушник

[сирпушник] (бот.) <<жабрій зви
чайний, Galeopsis tetrahit L.•> Mak, [сир
путник:] <<чистець болотний, Stachys

ч. слц. system, вл. system, м. систем,
схв. сіtстём, слн. sistem; - запозичен
ня з французької мови; фр. systeme за

очевидно, похідні

позичено через латинське посередницт

palustris L.•> Mak; -

утворення від серп з переходом ненаго

во (пізнє лат. systёma) з грецької мови;

лошеного е в и; назва могла бути Nіо

Гр. O"UO"ТI'lJ.IO <<СПолучеННЯ, організація,
лад•> пов'язане з auvicrтrнн <<ставлю ра
зом, розставляю, об'єдную•>, утвореним

тивована зубчастими краями видовже

них ланцетовидних листків або тим,
що стебла обох рослин, які належать
до однієї родини губоцвітних, покриті

шорсткими волосинками. Лік. росл.
Енц. дов. 155, 467. -Див. ще серп.

[сируха] (бот.) <<Маренка чіпка,

As-

М.В.•> Mak; - очевидно,
пов'язане із сирИй <<вологий»; назва мог

perula aparine

ла бути зумовлена тим, що маренка рос

те на сирих тінистих місцях.
49, 663. - Див. ще сирИй.

БСЗ

-

[сирюшка] (бот.) <<сироїжка, Agaricus ruber D.C. (Russula)•> Mak, [сурови
к:а, суровичк:а] <<ТС.•> Mak; - результат
спрощення форми сироїжка або безпо
середнє утворення від сирИй, як вказів
ка на придатність сироїжки до спожи

-

вання в сирому присоленому стані.

Див. ще сирИй.

[сисавка] (бот.) <<конюшина черво

нувата,

Trifolium rubens L.•>; -

очевид

но, пов'язане із ссати (пор. [сИсавк:а]
<<всисна трубка»); мотивація назви не

із

префікса

auv-

<<З-•>

і

дієслова '{сrтrнн

<<ставлю•>, спорідненого з лат. sisto «ТС.•>,
sto <<стою•>, лит. stoti <<ступати•>, псл.

stati, укр. стати. - СІС 2 767; Фасмер
ІІІ 628; Hilttl-Worth 14; Kopalinski 941;
Holub-Lyer 463; Frisk І 739; Pokorny 1004-1005. - Див. ще сИлаба,
стати.
сисун

див. ссати.

-

[сисЮрка] <<шолом, залізна шапка

із сіткою з кілець, яка накладалась на
шию, плечі•>; результат
асиміляції
початкового
м
у
слові

обличчя,

мисЮрка

<<ТС.•>

до

наступного

с.

-

Див. ще місЮрка 1 •
[сисЯ:к] <<амбар для кукурудзи•> Куз;

- неясне; можливо,
kseg- <<тимчасовиЙ•>.

пов'язане з уг.

szil-

СИТа <<Мед, розведеНИЙ ВОДОЮ; (СО

ЛОДКИЙ розчин, у який кришиться спе

ціально спечена булочка Л]», ситИця
<<сита; [варений мед (напій) Нед]•>, си

видно, наявністю в квітках шавлії некта
ру, який можна висисати. Див. ще
ссати.

тИти <<робити з меду ситу; насичува
ти•>, розситИти <<розвести, розбавити
водою•>; р. бр. сьtта <<сичена медом
вода, медовий узвар, розварений мед
на воді», др. сьtта, п. syta <<ТС.>>; за
гальноприйнятої етимології не має; з ог
ляду на п. woda, miodem nasycoпa <<ВО

та, Salamaпdra

356)

ясна.

[сисак 1 ] (бот.) <<шавлія залозиста,

Sal-

похідне утво
рення від ссати; назва зумовлена, оче

via glutinosa L.•> Mak; -

[сисак2 ] (зоол.) <<саламандра плямис

maculosa•>; -

неясне.

[сисарка] <<сорт дині з твердим осе
редком» Ме, [цисарк:а] <<ТС.•> Ме; - міс
цеві варіанти форм *цесарка, *цісар
ка, похідних від цісар, які вказують,

очевидно,

на

походження

цього

сорту

динь з Австрії. - Див. ще цісар.
система, систематизатор, систе
матизація, систематик:, системати
ка, систематИчний, систематизува
ти, безсистемний; р. болг. систе
ма, бр. сістЗма, п. system, systemat,
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да, сичена медом» виводиться (Горяев

від псл. sytь <<СИТИЙ•>; пов'язуєть

ся також

(Mi.ihl.-Endz. ІІІ 1128) із
sutristio <<сироватка•>, лит. sutre
(sutros) <<Помиї, мутна, брудна рідина,
осад», лтс. sutra «гноївка•>, дірл. suth
прус.

<<сік, молоко•>; зіставляється ще (Брандт

РФВ

24, 189; Ильинский РФВ 62,
239-240) із [сот] <<СТіЛЬНИК>>, р. сот,
сdтьt <<ТС.>>. Фасмер ІІІ 820; Mikl.
EW 336.
[ситва] <<рушник•> Нед; - очевидно,
видозмінене

запозичення

з

угорської

сИтець
мови;

пор.

сИтнИк
уг.

szovet

<•тканина,

ма

терія•>.

ків у інших мовах не має; найближчи
ми в семантичному і формальному від

сИтець 1 (текст.), [циц Ме, цИцик Ме];

р. сИтец, п. сус, ч. ст. сіс, м. циц,
схв. цйц, слн. сіс; через російське

-

(діалектні форми через польське і ні
мецьке - н. Zitz <<ТС.•>) посередництво
запозичено з голландської мови; гол.
походить від хінді chlt, chlnt або бен

sits

галі chits, дінд. citrab <•строкатиЙ•>. Коваль 137-138; Чернь1х li 165; Фас
мер ІІІ 628; Кluge-Mitzka 889.

[ситець 2 ] <•дрібна рінь ВеНЗн; гравій,

ношенні є лит. sotus <•ситий, ситниЙ•>,
ЛТС. sats <<СИТНИЙ>>, Прус. satuinei <<НаСИ
чуЄШ>>, гот.

sop

<•насичення•>,

saps

<<СИ

тий•>, нвн. satt <<ТС.•>, гр. &ато<;; <<нена
ситний», лат. satis <•досить», satur <•си
тиЙ•>, ірл. sathach <<ТС.•>; висловлювалась

також думка

(Zubaty LF 28, 89; Fraenkel IF 50, 7-8) про зв'язок з дінд. savab <•сила•>, ав. saya- <•сильний, могут
ніЙ•>, sOra-, дінд. SOraQ <<ТС.•>, гр. xupo<;;
<<сила, міць•>; поряд із псл. sytь припус

калась (Брандт РФВ

24, 189) основа
dosta <•до

дрібний щебінь, дрібна галька; глибока
яма, занесена піском, гравієм Нед»; не зовсім ясне; можливо, пов'язане з
болг. м. сИтен <<дрібниЙ>>, схв. сйтан

сить•>, dбsti <<ТС.>> (пор. укр. болг. доста,
схв. доста <<ТС.•>). Фасмер-Труба

<<ТС.•>; в такому разі походить від псл.

чев ІІІ

sito <<СИТО•>; з іншого боку, зіставляєть
ся (Fortunatov ВВ 3, 60; Zubaty St. а
сІ. І 2, 116) з лтс. siets <<ГЛИбоке місце
в річці•>, sietus, sietava
<•ТС.•>, лит.
sietuva <<ТС., заглибина, яма•>, [sietis]
<<дуже глибоке місце в річці•>, які за
гальноприйнятої етимології не мають.

сИтий, ситенний, сИтнИй, [ситн6ш
ний] <•ситний, поживниЙ•> Нед, [сито
вий] <<родючий, рясний, багатий» Пі,
[сит6вний] <<ТС.•> Пі, ситЮщий, [ситЯ
чий] <•дуже жирний, тучний, товстиЙ•>,

[ситнЯJ <•достаток•> Нед, [сИток] <<Со
ковитість, поживність•> Нед, [сИтощі]
<•жир, жирне•>, [сить] <•жир, ситність•>,
ситИти «Годувати, насичуваТИ>>, ситИ
тися <<наповнюватися рідиною», ситі

ти <•Жирніти•>, ситішати, [сИтчати]
«повніти, товстіти, жирніти•>, [вітситИ
тися] <<Відгодуватися•> Досл. і мат. IV,
нсісит <•насичення•>, наситИти, насича

ти, насИчувати, насИчений, [несИт
ство] <•ненаситність•>, [несить] <•ТС.», не
вситИмий, неюісИтний, ненасИть <<Ве
лика жадоба, прагнення•>, пересИчений,

пересит

<<Пересичення•>,

[пересить]

<•ТС.», пересИтити, пересИчувати, пе
ренасИчувати; - р. сьtтьtй, бр. сьtтьt,

СЬtтНЬL, др. сь'tт'Ь(и), П.

syty,

слц. ~yty, вл. ~л.

sytny, syty,
syty, болг.

Ч.
м.

сит, схв. сит, слн. s1t, стсл. сьt'Т"Ь; псл. sytь < sot-; прямих відповідни-

*sьt-, яка вбачалася в слн.

821; Чернь1х li 222; Bri.ickner
528-529; Machek ~SJC 600; HolubKop. 366; Schuster-Sewc 1403; Младе
нов 582; Skok ІІІ 245; Trautmann 250;
Mi.ihl.-Endz. ІІІ 809; Walde-Hofm. ІІ
481-482; Feist 411-412; Pokorny 876.
--'

Пор. досить, доста.

[ситівка] <•Плиска біла, Motacilla alba L.» Шарл, [сИтка Нед, сИтовка, сИ
товочка, сИточка тж, сітка Ник, с{
точка, ос{тка, осіточка тж, сИчка

НикНикЕЛ] <•ТС.>>; - бр. с{та!Jка, [сьtт
ка] <<ТС.•>; - неясне; можливо, пов'яза
не із сИто; назва могла бути зумовле

на білим забарвленням плиски (ніби
присипана борошном); пор. слц. [mlynarik, m\ynarka) <<ПЛИСКа біла•> (Feriaпc
Nazv. vtakov 227]; вважається також
звуконаслідувальним

-

за характером

співу плиски (НикНикЕЛ

35).

[ситіти] «мрячити•> (про дощ) Нед,
[сітнИти] <•тс.»; - пов'язане з р. [си
тИвень] <•дрібний дощ; мряка•>, [сИт
ник, ситуха, ситЯга) «ТС.•>, болr. М. сИ
тен <•дрібниЙ•>, схв. сйтан <•ТС.•>, які
зводяться до псл. sito <•СИТО•>. Фас
мер-Трубачев ІІІ 628; Slawski JP 36,
73. - Див. ще сИто.

[сИтка] (орн.) <<невелика із зеленас

тим

пір'ям

відлітає у

пташка,

яка

досить

рано

вирій» Л, [снИтка] <•ТС.•> Л;

-неясне.

сИтнИк 1 , сИтниця -див. сИто.
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ситнИк

сить

ситнИк 2 , сИтничок, ситнЯг, сит
нЯк- див. сить 1 •
[сйтніти] «чахнути, нидіти•> Нед; очевидно, запозичення з польської мо

ви; п. [sietпiec] <•хворіти, марніти, бідні
ТИ•> пов'язане із [sietny] <•нужденний,
змарнілий, бідниЙ•>, спорідненим з др.
сt,та «СКОрбота•>, р. сетовать <<СКаржи

ТИСЯ, ремствуватИ•>, схв. сjета (сёта)
<•скорбота•>, сjётан (сётан) <•сумний•>,
сjётовати (сётовати) <•оплакувати•>,
СТСЛ. t'hTOSATH «ТС.>>, далі, МОЖЛИВО, З
гот. sair <•біль•>, двн. sёr <•біль, рана•>,

дірл.

saith (soeth)

<<СТраждаННЯ, труд>>

зане із ctlтo з огляду на те, що спіле

насіння витрушується (висівається) з
коробочки вітром.
ситро; р. ситро, бр. сітр6;
зводиться до фр. citroпnade <•лимонад,
ситро•>,

похідного

від

citron

<<ЛИМОН•>.

- Коваль 122;
628. - Див. ще

Фасмер-Трубачев ІІІ
цИтрус.
ситуація, ситуатИвний, ситуа
ційний; р. болг. ситуация, бр. сі
туацьtя, п. sytuacja, ч. situace, слц. situacia, вл. situacija, м. схв. ситуациjа,
слн. situacija; через польське посе
редництво запозичено із середньолатин

або, менш імовірно, з цсл. с'hтнтн с.о.
<<ЗГадаТИ>>, СХВ. сjетити ее, СЛН. Setiti

ської мови; елат. situacio <•становище,
положення•> пов'язане із situo <•розташо

se

вую•>, утвореним від лат.

<<ТС.•>, лит.

saisti

«Гадати, пророкува

ТИ•>,

дісл. seior <•чари•>. Bri.ickпer
490; Фасмер ІІІ 614; Skok ІІІ 252.
сИто, ситар <<ВИГОТОВЛЮВаЧ СИТ>>,

[сИтко] <<ручний бубон О; сітка від бджіл
Нед•>, [ситце] «ТС.>> Нед, сИтнИк «СИ
тар; хліб із борошна, просіяного на си

ті•>, ситник{вна, [сuтниця] <<хліб з пит
льованого

борошна,

білий

хліб

Нед;

<<дозволяю•>

сито

Бі•>,

ситовИна

<<трухлявість

дерева», [ситовИця] <<Гратчаста кістка•>
Нед, ситк6вий (спец.) <•ситовий», сtlт

ний <•просіяний через сито; спечений з

ситовtlй, підеИтак <<рідке сито•>; р.
болг. м. сИто, бр. с{та, п. слц. sito, ч.
слн. sfto, нл. syto, схв. сuто; псл.
sito < *sёi-to, похідне від того самого

кореня, ЩО Й
<•сім'я•>;

лит.

sfetas

sejati (seti)

<<СіЯТИ>>, Sem~

прямими відповідниками є

<•(густе) сито•>, лтс.

siets

«си

то, решето•>; спорідненим є й гр. ~~116<;;

<<СИТО•>.

- Фасм~р ІІІ 628; Bri.i<;kner
492; Machek ESJC 545; Schuster-Sewc
1403; Младенов 582; Skok ІІІ 246;
Trautmaпп 254; Fraeпkel 783; Mi.ihl.Endz. ІІІ 836, 861. - Див. ще сім'я 1 ,
сіяти•.

[ситовець] (бот.) <<костянець, Holosteum L.» Mak; - р. [ситовец, сито
ра] <•ТС.•>; неясне; можливо, пов'я-
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( < *<•ставлю,

sino

кладу•>), оче

СІС 2 767; Чернь1х 11 165; Фасмер ІІІ
629; Sl. wyr. obcych 724; Holub-Lyer
438; Dauzat 669; Walde-Hofm. ІІ 545,
549.

-

[ситушка] (ент.) «Товстоголова оса,

Нед; похідне утворен
можливо, калька нім.
Siebwespe <<ТС.•>, букв. <<ситяна оса•>. Див. ще сИто.

Crabro Fabr.>>
ня

від

сuто,

[ситчанка] (зоол.) <•вид трубчасто

борошна, просіяного на ситі•>, [сИтнич

ний] <•належний до білого хліба» Бі, [сИ
тови] <•трухлявий, ситовидний» ЛексПол,

<•розташо

видно, спорідненого з гр. E.aw <•дозво
ляю», діНд. SUVati <<Підганяє, КВаПИТЬ>>.

хліб з житнього борошна, просіяного че

рез

situs

ваний; положення•>, похідного від

го
не
ка
на

равлика, Aspergillum>> Нед; - похід
утворення від сИто, можливо, каль
нім. Siebmuschel «те.•>, букв. <<ситя
черепашка•>. - Див. ще сИто.

[сить 1 ] (бот.) <<смикавець,

Cyperus
«Pycreus Р.В.•>, сит
нИк «оситняк, Juncus L.; [комиш, Scirpus L.; куга, Schoeпoplectus Pall.; сми
кавець Монта, Cyperus Мопtі L. Mak]•>,

L.•> Mak,

ситівнuк

ситникові, сИтничок «Juпcellus; [сит
ник розлогий, Juпcus effusus L. Mak]•>,
ситнЯг «Heleocharis R.Br.; [комиш Нед;
оситняк Нед]», ситнЯк <•Heleocharis
R.Вr.•>, [сит6вина] <<комиш овальний,

Scirfus ovatus L.•> Нед, Mak, [ситов

ник «rолосхен звичайний, Scirpus holoschoeпus L.; смикавець бурий, Cyperus fuscus L.; смикавець паннонський,

Cyperus panпoпicus Jacq.•> Mak, [сіть]

сицевий

сить

<<Оситняк•> Mak, [сітник:] «Те.; комиш•>
Mak, [сітнЯг] <<ОСИТНЯК>>, [сік:нЯг] <<ТС.•>
Нед, Mak, [сітовина] <<куга озерна, Schoenoplectus lacustris (L.)•> Mak, [ситнИ

[осет] <<ТС.•> Ник, [осетовий] «гнилий
усередині•> Ник, [осетrіновий] <<ТС.•> Ник;
р. [ситовьtй, ситовdтьtй] <<ТС.>>,
[сить] <<трухляве всередині, дуплясте
дерево», [ситовина] <<трухлявина, гниль

МИШ>>

у дереві•>, бр. сітавіна <<ТС.>>, сітава
тьt <<трухлявий, гнилиЙ•>; очевидно,

чийj <<ситняговиЙ•> Чаб, [посітник:] <<КО

Mak; -

р.

сьtть

<<смикавець•>,

[сит] <<оситняк•>, [сита, сить] <<ТС.•>,
сИтник: «Те., [очерет; ситняг; рогіз, Typha L.]•>, ситнЯг <<ситняг, HeleochariS•>,
lситнЯк:] <<КОМИШ•>, [ситовье] <<Те.; су
сак зонтичний,

Butonus umbellatus L.•>,

[сит6вина] <<рогіз•>, бр. сіт <<оситняк•>,
сіт6fjнік: <<ситівник•>, lсітнік:] <<бульбо

пов'язане із сИто (див.).

сИфіліс, сифіліди, сифіл{тик:, сифі
літИчний; р. болг. м. сrіфилис, бр.
с{філіс, п. ч. слц. syfilis, вл. syfilisa, схв.
сйфилис, слн. sifilis; запозичення з
італійської

чи

пізньолатинської

мови;

скупчений, Scirpus compactus
Hoffm.•>, сітнЯк: <<комиш лісовий, Scirpus silvaticus L.•>, сьщь <<смикавець•>, п.

іт. (пізньолат.) syphilis походить від іме

Sit <<ОСИТНЯК>>, Sitowie <<ТС.; КОМИШ>>, Ч.
sitina <<оситняк•>, ст. sit', sitie, siti, слц.
sita, sit'a, вл. syce, sycina, sycizna, нл.
syse, sysina <<ТС.•>, схв. сИта <<ситняг;
оситняк; [комиш болотний, Scirpus palustris]•>, СЛН. s(ta <<СИТНЯК>>, (sitj <<ТС.>>,
р.-цсл. снтнн: <<очерет, Phragmites Trin.•>;
- псл. sitь, sita, пов'язане чергуванням
ГОЛОСНИХ із setь <<СіТКа>>; СПОріднене
з лит. sietas <<мотузка; прив'язь•>, saitas
<<ТС.>>, sieti <<ЗВ'язуваТИ•>, ЛТС. s\et, saistlt

у якій описувалась відповідна хвороба

комиш

<<ТС.•>; праслов'янська назва рослин мо

тивується використанням їх для зв'язу
вання і плетіння; пор. укр. рогожа від

рогоза, рог{з, р. [вирёвочник:] <<куга•>;
менш переконливим є зіставлення (Пре

обр. ІІ 290) із сИто за ознакою сітчас
тої будови стебла, незважаючи на па
ралель дісл. sef <<оситняк•> і дангл. sife
«сито, решето•>, двн. sib, нвн. Sieb <<ТС.•>.
- Фасмер ІІІ 628; Bri.ickner 492; Mache~ ESJC 945; Jm. rostl. 274; Schuster-Sewc 1395; Skok ІІІ 245-246; Trautmann 253; Mi.ihl.-Endz. ІІІ 860. - Пор.
оситнЯг.

[сить 2 ] (бот.) <<ріжки, Claviceps pur-

purea Tul.•> Mak; -

очевидно, резуль

тат видазміни або неправильного напи

сання форми [сніть] <<Зона, сажка, Us-

tilago segetum L. (Tilletia)•> (див.).

lсИ:тяви] <<гнилий, трухлявий усере
дині (ліс)•> Ник, [с{тави] <<ТС.>> Ник,
[сичdвити] <<Згнивати•> (про дерево) Бі,
[осИта] <<гниль усередині дерева•> Нед,

ні персонажа латинської поеми італій

ського лікаря Дж. Фракастора

(1530),

легендарного пастуха на ім'я

Syphilus
(Sypilus), уперше згадуваного Овідієм;

це ім'я виводиться від гр. оі3с;; <<СВИНЯ>>,
спорідненого з псл. svinьja <<СВИНЯ>>, і ері
Лос;; <<друг•>. - СІС 597; Чернь1х ІІ 165166; Фасмер ІІІ 629; Kopalinski 727; Holub-Lyer 461; Dauzat 695. -Див. ще
свинЯ, філологія.
сифон; р. болг. м. сифон, бр.
сіф6н, п. syfon, ч. sifon, sifon, слц. слн.
sifon, вл. sifoп, схв. сИфон; - запози
чення з французької мови; фр. siphon,
у свою чергу, запозичено з латинської
мови; лат. sїpho, зн. в. sїphoпem похо

дить від гр. dicpwv <<витяжна трубка•>,

що є, очевидно, звуконаслідувальним ут

воренням. -

СІС 2 768; Фасмер ІІІ 629;

S!. wyr. obcych 715; РЧДБЕ 670; Dauzat 669; Gamillscheg 810; WaldeHofm. ІІ 546, 680; Frisk ІІ 713.
сицевий заст. «такий, подібниЙ•> Бі,

СТ. сИце, ВО: <<ТаК'Ь, ОБО>> (1627); -

р.

заст. сrіце <<так•>, сицевой <<ТакиЙ•>, др.
сице <<так•>, сиции <<такиЙ•>, сицевьtи
<<ТС.•>;

-

очевидно, заnозичення зі ста

рослов'янської мови; стсл. снць. <<ТакиЙ•>,

снце <<так•>, споріднене із слн. sice (sicer) <<Зрештою, В інакшому разі, прав
да•>, ч. sice (sic) <<Правда, зрештою>>, ст.

sici <<цеЙ•>, sice <<ТаК>>, слц. sice <<Зреш
тою•>,

зводиться

разом

з

ними

до

псл.

*siko-, утвореного із займенникових ос
нов Sb «ЦеЙ>> і ko(kь) <<ХТО, ЯКИЙ>>. -
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сицЮга

сі

Фасмер ІІІ

к:ать] <<шикати>>, бр. сь'tк:аць <<видавати

629; Machek ESJC 542; Holub-Kop. 331 (помилково обмежується

свистячі звуки, сичати>>, п.

лише чеською і словацькою мовами);

Meillet MSL 11, 8; Hujer LF 55, 360;
Trautmann 304. - Див. ще сей, хто.
[сицЮга] (лайливе слово) Нед; -

очевидно, пов'язане зі сцЯти (див.).
сич 1 (орн.) <<Athene Воіе, (сич хат
ній) Athene noctua Scop.; [совка-сплю
шка], Otus scops L.; сова вухата, Asio

otus L. Шарл; крутиголовка, Junx torquilla L. ВеЛ>>, [сичак:] <<крутиголовка>>
ВеЛ, [сичик:] <<корольок жовтоголовий,

Regulus regulus L.>> Шарл, сичик-горо
бець <<Glaucidium passerinum L.>>; р.
бр. сьtч, п. syczek <<совка-сплюшка>>, ч.
syc <<сич; мохноногий сич, Aegolius Kaup>>,
sycek <<СИЧ хатній; [корольок, Glaucidium]>>, слц. syc «сич хатніЙ>>, sycok krpaty <<корольок>>; - очевидно, псл. *syt'ь
з іє. *k'ilt-l-os (Mares Slavia 1967, 366369); пов'язується також із сичати (птах

нібито сичить, коли сердиться); зістав
ляється ще (Mi.ihi.-Endz. ІІІ 771-772;
Petersson KZ 47, 241-242) з сова, ЛИТ.

saukti

<<КрИЧаТИ>>, ЛТС. S~Шkt «ЗВаТИ>> або

зближується (Otr~bski Ез.-етн. изсл.
з лит. suбkti <<кричати>> (про сову).
Фасмер-Трубачев ІІІ

72)
821; ЧерньІх Il

222; Machek ESJC 598.

[сич 2 ] <<сук від обломаної гілляки на
стовбуріі> Нед, [сичь] <<ШИП>> О; - не
ясне; можливо, пов'язане чергуванням

голосних із сук: (псл. sусь

<

*silkjь

:

< *soukь).
сичавити - ДИВ. снтяви.

sukь

[сичавіти] <<Збігатися>> (про ткани
ну); неясне; можливо, пов'язане з
р. [сuчньtй] «щільного міцного ткання>>.
[сичак] (бот.) <<молочай хрящуватий,
М.В.>>

оче

syczec, sykac, ч. sykati, syceti, слц. sycat', вл. sykac, sycec, нл. sykas, sycas, схв. сіtк:та
ти, слн. sikati, sicati <<ТС.>>; - псл. sykati, syceti; - звуконаслідувальне утво
рення. - Фасмер ІІІ 817; Brilckner 529;
Machek ESJC 598; Kofinek 213; Mikl.
EW 335.
сИчик (заст.) <<дитячі ласощі - по
дрібнене і підсмажене конопляне сім'я>>;

-

неясне; можливо, пов'язане із [сить]

<<ЖИр>>, ситuти <<НасичуваТИ>>.

[сичовИна] <<погана, мокра земля>>
ВеБ, [восuчина] <<Земля, що довго затри
мує

на собі воду>>

ВеБ;

очевидно,

-

пов' язане із сuк:ати <<бризкати, приска
ТИ>>. -Див. ще сик 1 •
сичуг

<<Відділ

шлунку

у

тварин>>,

сичуг6вий, сичужний; р. бр. сьtч!}г
<<ТС.>>; загальноприйнятої етимології

не має; виводиться (Горяев

357; Lokotsch
153; Rasanen ZfSlPh 22, 128; Шипова
296-297) з тюркських мов (полов. suzug «КИШКа, нутрощі>>, КИПЧ. чаг. SUCUk
•ковбаса, начинені кишки•, тур. sucuk
<<ковбаса>>); припускається також (Тру
бачев ВЯ 1960/3, 68) зв'язок із р. сьt

тuть <<ситити>>, паралельний до зв'язку
нвн. Lab <<сичуГ>> з laben <<тішити, усоло
джувати; квасити>>.
чев ІІІ 822; Чернь1х

- Фасмер-Труба
li 222.
<<детектиВ>>; бр. сь'tшчьtк:;

сИщик
запозичення з російської мови; р.
сь'tщик: пов'язане із заст. сьtск: <<розшую>,
сЬtск:ать <<розшукати>>, утвореним з пре

-

фікса с- <<З->> і основи дієслова искать
<•шукати>>, спорідненого з укр. ськ:ати.

-

Див. ще з 3 , іськати.
сР (муз., назва ноти);

-

р. болг.

видно, пов'язане із [сuк:ати] <<Прискати,

си, бр. сі, п. ч. слц. si, слн. si; зичення з латинської мови; лат.

бити тонким струменем>>;

решта назв нот, утворена від початко

Euphorbia glareosa

Mak; -

назва могла
бути зумовлена тим, що зі зломаного
стебла молочаю витікає сік. Див.
ще сичати.

сичати <<шипіти, видавати свистячі

звуки>>, [сuк:ати] <<сичати>> (Ме), сик:,
[сичь] <<Гадюка>> О, сичавий «із сичан
НЯМ>>, сичлuвий <<ЯКИЙ СИЧИТЬ>>; - р. (сь't-

248

запо
як і

si,

вих літер слів з першої строфи латин

ського гімну на честь Іоанна Хрестите

ля

- Sancte Iohannes. - СІС 2 768; Sl.
wyr. obcych 681; Dauzat 666, 737; Gamillscheg 808.

[сі 2 ] (вигук, яким відганяють корів)
О, [сі-ссі] «ТС.>> О, [сі-сі] (вигук, яким

сіверЯни

сі бір

підкликають ягнят) Куриленко; -

не

ясне.

[сібір] «каторга; важке життЯ>>, си
бірка <<сибірська язва; коротка шубка;

[арешт Нед]>>, [сібірка] <<буцегарнЯ>>, [сі
бірник] <<Висланий до Сибіру; злодій, роз
бійниК>>,

сибірЯк,

сибірЯка

<<лиходій,

харцизяка•>, tсеберний] <<злий, лютий,
клятиЙ>> Мо, сибірний <•лютий, злий; [хо
лодний Мо]•>, [сібірний] «Каторжний,
важкий; злодійськиЙ>>; р. сибuрка
<<Зелена фарба; короткий верхній одяг;
арештантська при поліції, при волосно

му щ~авлінні; сибірська язва>>, [сибuр
щина] <<каторга, важке життя•>, сибирЯк,

сибuрньtй <<звірячий, лютий, злиЙ•>, бр.
сібірак, сібірка <<Лісове яблуко, лісова
яблуня>>, сібrірньt <<Жорстокий, пекель

ниЙ>>, п. Sybiгak <<сибіряк; (ст.) засла
ний до Сибіру в'язень>>, вл. sibiгiak; похідні утворення від географічної наз
ви Сибір, пов'язані в ряді випадків з
уявленням про Сибір як місце каторж
ної праці політичних в'язнів царизму.
- Фасмер ІІІ 616.

[сібірка]

(бот.)

fгutex>> Mak; -

<<дереза, Caгagana

р. [сибuрек] <<ТС.>>; -

похідне утворення від Сибір; назва зу
мовлена походженням рослини із Сибі
ру; ПОр. СХВ. сuбйрска багрена <<Кара
гана деревовидна•>, букв.
«сибірська
акаціЯ>>, сuбйрски багрем <<ТС.>>. Си
моновиh 96.

[сівар] (бот.) <<лепеха звичайна, Acoгus calamus L.; півники, lгis L.>> Mak; запозичення з польської мови; п. siwar
<<лепеха•>, як і слц. [sivar] <<осока•>, [sivar] <<поросле травою місце>>, є, очевид
но, результатом видазміни форми szuwar «лепеха, шувар>>, викликаної, мож
ливо, впливом з боку уг. sivar <<пустель
ниЙ>>; пряме виведення польської і сло

зумовлена тим, що спина і крила, а та
кож дзьоб і ноги у цього птаха мають
сіре забарвлення; в основі сив- відбу

лась заміна и на і, очевидно, під впли
вом якоїсь сусідньої слов'янської мови.
- Див. ще сИвий.

[сівер] «холодний пронизливий ві
те(>; холод; північ Нед; сніг 0>>, [сівер
ко] <<ТС.>>, [сіверкий] <<холодний, прониз
ливиЙ>>, [сіверний] <<холодниЙ>> (про по
году), [сіверко] «холодно, мокро>>, [сі
верно] <<ТС.>>, [сЄверать] <<обвітрювати
ся, тріскатися від води, холоду>> Лекс

Пол, [сіверrіть] <<шерхнути>> (про шкі
ру) Л, [посіверіти] <<Пошерхнути>>; р. север <•північ», [сuвер] не.; північ
ний вітер>>, бр. сівер <<холодний північ
ний вітер>>, др. с'Бвер'Ь <<Північ; північ

ний вітер>>, п. [siewierz] <<Північ>>, ч. sever, ст. sever, слц. sever, вл. sewjer (з
ч.) <<ТС.>>, sowjer <<Марево, туман>>, болг.
север <<ПіВНіЧ>>, М. север <<ПіВНіЧ, ПіВНіЧ
НИЙ вітер>>, СХВ. севёр, СЛН. Sever, СТСЛ.
с'і>s€р'Ь <<ТС.>>; ПСЛ. sеvеГЬ < *sёver-;
- споріднене З ЛИТ. siaurys <<ПіВНіЧНИЙ
вітер>>, siaure <<Північ>>, лат. caurus <<пів
нічно-східний вітер>>, гот. skilra-windis
<<ураганний вітер•>, двн. scilr <<Злива>>,

нвн. Schauer <<ТС.>>; іє. *кёuего-/sкіlго
<<Північ, північний вітер•>; виводиться та

кож (Erhart Sbornik FFBrU 6, 5-7; Machek ESJC 542) від іє. *sёu- <<лівиЙ>>. Фасмер-Трубачев ІІІ 588-589; Чер
ньІх ІІ 149; Вфсkпег 490; Holub-Kop.
330; Schuster-Sewc 1286, 1336; Младе
нов 576-577; Skok ІІІ 252-253; Mei-

llet Etudes 410; Zubaty AfSlPh 13, 623624; Bilga RR ІІ 611-612; Trautmann
303-304; Walde-Hofm. І 190; Feist
436; Pokorпy 597. - По(>. шульrа 1 •

[сіверник звичайний] (бот.) <<Північ

ниця Валеранда, Samolus valeraпdi

L.>>

вацької форм з угорської (Machek ESJCS
518; пор. також Bruckner 558) сумнів
не через семантичну віддаленість. -

Mak; - р. [северница] <<ТС.>>; - очевид
но, пов'язане із [сівер] <<Північний ві
тер>> (див.).

Трубачев ВЯ

[сіваша] (орн.) <<червоноголова чернь,
Nyroca ferina L.>> Шарл; очевидно,

сіверЯни <<СХіднослов'янське плем'я
в басейнах Десни, Сейму і Сули>>; р.
северЯне, бр. севяране, др. смеряне,
Сtвер'Ь <<земля сіверян; сіверяни>>; -

пов'язане із сИвий;

етимологічно тотожне з назвою племін-

1964/4, 43. -

Див. ще

шувар.

назва могла бути
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сінка

сідло

ного об'єднання І:Е(3єрЕі<;;,

сейні Дунаю

VII

severes

у ба

ст. н. е. (пор. також

п. Siewierz <<М. Сєвєж•>, колишній центр
Сіверського князівства, відомий з ХІІ ст.);
походження назви загальноприйнятого
пояснення не

має; очевидно, це резуль

тат давнього зближення з псл. sеvегь
<<Північ, холодний краЙ>> назви одного з
протоболгарських (тюркських, пізніше

слов'янізованих) племен савірів (сава
рів, суварів, севордиків), які з'явились
на Дунаї бл. VI ст. н. е. і частина яких
згодом переселилась у Східну Наддніп

рянщину; менш переконлива думка (Фас
мер ІІІ 588-589) про власне слов'ян
ське

походження

назви. Стрижак
1973/1, 64-76; Агеева 42.
сінка - див. сИвка.
[сівора] (орн.) <<сиворакша, Coracias
garrulus L.>> Л, [сиворонк:а] <<ТС.•> Шарл;
- результат спрощення назви сивово

Мовозн.

р6нк:а <<ТС.•>, утвореної з основ прик
метника сИвий та іменника ворона. Фасмер ІІІ 616.

[сіrнарка] <<сигнальний дзвіночок>>

ВеЛ;

п.

- запозичення з польської мови;
[signarka] <<найменший дзвін на кос

телі, який дає знати про початок служ

би•>, [sygnarka], sygnaturka «ТС.>> утворе
ні від лат. signare <<позначати•>
<<ЗНаК>>). -Див. ще СИГНаЛ.

(<

sїgnum

сідавка, сідак:, с[далк:а, сідало, сі
дати, сідатися, сідень, сідець, сід
лак:, сідлuськ:о, сідна, сіднИй, сіднИця,
сіднЯ, сід6к:, сідуха - див. сидіти.

сідач (бот.)

<<Eupatorium L.; [оман
шершавий, Inula hirta L.; самосил біло
повстистий, Teucrium polium L. Mak]•>,
[сідаш] <<Сідач конопляний, Eupatorium
cannabinum L.•> Mak, [сідник:] <<самосил
білоповстистий•> Mak; - р. [седач] <<Сі
дач>>, бр. [сядач] «ТС.•>; - очевидно, дав
нє утворення від основи

прикметника

сідuй, др. с'Бд'Ь, відповідне до п. ст.
слц. sedivec <<ТС.•>; назва зумов

szadziec,

лена тим, що старе суцвіття сідача на

гадує сиву голову; п. sadziec <<Сідач•>,
звідки й ч. sadec «ТС.>>, є результатом
видазміни в мазурських говорах давньої
форми szadziec; самосил білоповстис-
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тий

у

цілому

має

(Федченко-Флеров

синюватий

801). Jm. rostl. 236; Шамота 92. -

колір

Machek

Див. ще
сідИй.
сідИй <<СИВИЙ>>, сідuна СУМ, Нед,

сідь, сідуватий, [посідіти] Нед, пр6сідь; - р. сед6й, др. сtд'Ь, п. [szady],
ч. слц.

sedy, sedivy, вл. sedziwy, нл. seziwy, м. сед, схв. сед (cujeд), слн. [s~d],
стсл. с-і>д'Ь; псл. *soid-, споріднене
із *soir- «сіриЙ•> (іє. *кеі-) і паралельне
до gnedь <<гнідий•>, bledь <<блідий•>. Чернь1х ІІ 150; Фасмер ІІІ 590; Brilckner v538-539; Machek ESJC 604; Schuster-Sewc 1430-143!; Критенко Вступ
519-520; Meillet Etudes 321; Trautmann 306; Pokorny 540-541. - Див.
ще сірий.

[сідлачка] <•лопата, якою сидячи пе
релопачують збіжжя•> Нед, ВеЗа, [сілЯч
к:а] Нед; - п. [siedleczka] <<ТС.>>; - оче
видно, пов'язане із сідати;

-

форма

без д могла виникнути в результаті де

етимологізації початкової форми і збли
ження П з п. siedlisko <<оселя•>, ч. sedlacka <<селянка>>, selka «ТС.>>. - Див.
ще сидіти.
сідло <<сидіння вершника, велосипе

диста; [підвищення у возі Нед; жолоб з
дощок уздовж гребня покрівлі Дз]>>, сі
ділка <<Шкіряна подушечка під черезсі
дельником•>, сіделк:о <<ТС.•>, сідельник:

<<виготовлювач сідел•>, сідлЯр <<ТС.•>, [сі
дик:] <<сідло•> О, сідловИна <<виїмка на
спині

тварини;

неглибока

виїмка

між

двома висотами в гірському хrебті>>, сід

л6вк:а, сідельний, [сідлатий

<<із сідло

виною•>, сідлуватий «ТС.•>, сідлати,
підсідельник <<ремінь для укріплення
сідла; шматок повсті, який підкладають
під сідло>>, підсідельний, розсідланий,

[ черезсіделень], черезсіделок:, черезсі
дельник:; р. болг. седл6, бр. сядл6,
др. седьло, п. siodlo, ч. слц. sedlo, вл.
sedl'o, нл. sodl'o, полаб. sedlU, м. седло,
СХВ. седло, СЛН. sedlo, СТСЛ. ОС€Д'ЬЛАТН;
- псл. sedьlo або sedьlo; - очевидно,
похідне від давньої основи *sed-, nов'я
заної чергуванням голосних з псл. sedeti <<сидіти>> і спорідненої з гот. sitls <<СИ-

сіколка

сідогИрий

діННЯ>>, ДВН. se33al <<Крісло•>, satul «Сід
ЛО•>, satal, дангл. sadol «ТС.•>, лат. sella

просочИти, [спос6чити] <<Поплямувати

<<сидіння•>, гал.

кров'ю•> Нед; р. бр. болг. м. сок, др.
сок'Ь <<рідина; сік; напій; їжа; ласощі•>,

Див. ще сидіти.

n. ч. діал. sok, слц. osoka <<сік (гриб
ний)», схв. сдк, сок, слн. sok, стсл. сок~;
- псл. soko; - споріднене з лит. sakai
(мн.) «деревна смола•>, прус. sackis <<ТС.•>,
лтс. sveki (мн.) <<смола•>, можливо, також
гр. 61r6~ <<СіК•>, лат. silcus <<ТС.•>; іє. *sцe
qYos. - Фасмер ІІІ 708; Преобр. 11}51352; Bri.ickner 506; Machek ESJC 566;
Младенов 598; Skok ІІІ 302; Trautmann
248; Fraenkel 756-757; Frisk ІІ 405406; Pokorny 1044. - Пор. опій, сЯ

-sedlon; менш переконли
ві твердження (Moszynski PZJP 117118) про запозичення з давньоверхньо
німецької мови або припущення (Vaillant RES 12, 235; Gr. comp. І 90) про
калькування двн. satal у формі псл. *sedlo. - Фасмер-Трубачев ІІІ 589-590;
Преобр. ІІ, 268-269; BrUck_ner 491; Machek ESJC 539; Schuster-Sewc 12781279; Skok ІІІ 213; Meillet Etudes 419;
Trautmann 259; Walde-Hofm. ІІ 511. [сідоrИрий] <<сивий, сіриЙ•> Нед;

складне

утворення

з

основ

-

ка сідИй та іменника гИря <<Коротко стри
жениЙ•>;

буквальне

кати.

сік 2 , сікавиця, сікавка, сіканиця,

прикметни

значення

сікач, сіковиця, сікунка -див. сИква.

сікавка -див. сик 1 •

<<сивочу

1

биЙ•>. - Див. ще rИра , сідйй.
[сіжий] <<синюватий, блакитнуватиЙ•>
Нед;

-

очевидно, залишок не засвідче

ного в інших випадках псл. *sedjь, по
хідного Від sed'Ь <<СіДИЙ•>; МОГЛО бути ВТО
рИННО зближене із сИзий. Див. ще
сідИй.

[сійка1 ] (бот.) <<мак дикий,

rhoeas L.•> Mak; -

Papaver

похідне утворення від

сіяти; назва зумовлена тим, що піс
ля дозрівання у маківках дикого маку
відкриваються отвори, через які під дією
вітру розсівається насіння; пор . .мак са

мосійка, .м. са.мосійний, [.м. са.мосівень,
.м. са.мосівка, .м. са.мосівний], р. .мак
са.мосейка <<ТС.>>. - Див. ще сіяти 1 •
сійка 2 , сіка - див. сойка.
сік 1 , [сок] Нед, [сокове] <<кислий ку
рячий соус•>, [соковИк] (заст.) <<березень•>,
[соч] <<сію> Куз, [сочень] <<квітень•> Пр. ХІ
діал. н., [сочінь] <<ТС.•> НЗ УжДУ 26/2,
[с6чні] (бот.) <<рослина, яка дає гумігут•>
Нед, січнИй <<соковитиЙ•>, [сокавий, со
коватий] <<ТС.•> Нед, соковИй, соковИ
тий, сочИстий <<соковитиЙ•>, [с6чний]

<<ТС.•> Нед, [соктіти] <<сочитися•>, [соку
вати] <<ТОЧИТИ сіК>> Куз, [сочИти] <<ВИ
пускати сік•> Куз, сочИтися, [сукотіти]
<<Капати•> Нед, пасока, [пос6ка} <<Кров
тварини•> Нед, [пос6чина] <<сукровиця•>
Куз, [пос6чити] <<Поплямувати кров'ю•>
Нед, [просочний] <<промакальниЙ•> Куз,

сікатися <<кидатися, нападати, при
ставати,

придиратися,

потикатися,

на

мірятися, ПробуваТИ>>, сИкатися <<ТС.>>,

[сИкаться] <<огризатися, загрожувати•>
Чаб, [сикавка] (лайл.) <<набридлива іс
тота (муха і под.)•> Бі, [висикака] <<беш
кетник, забіяка•> Ж, [висікака] <<ЗJ;ХВа
лий; нахаба; вискочка•>, [насікати] (на
кого, чим) <<Звинувачувати, дорікати•>,
присікатися, [присакатися} <<нахабні
ти•> Нед; - р. [сьtкнуться] <<Кинутися,
сунутися,

потикнутися,

спробувати•>,

[сиковать] <<сердитися, гніватися, лая
тися•>, ч. sekat se <<лаятися•>, схв. сИка
ти <<лаяти•>, сіtктати <<ТС.•>; - очевид

но, ПОВ'язане із сИкати <<СИЧаТИ» (про
погрозливе сичання змій, гусей і т. п.);

звукові форми з сі- є результатом збли
ження з основою дієслова сіктИ. Фасмер ІІІ 620. - Див. ще сичати. Поr.. сікорити, сіктИ.

[сіковИця]

чайна,

<<сочевиця

зви

Lens esculenta Moench.•>

(бот.)

ВеБ,

[сікавИця Па, січовИцє ВеНЗн] <<ТС.•>;
результат видазміни форми сочевИ

-

ця під впливом іменника сік (пор. вл.
нл. sok <<сочевиця•>) або дієслова сік
тИ.

-

Див. ще сочевИця.

[сіколка] (орн.) <<кам'янка лиса, к.

ряба, Oenanthe pleschanka Lepech.•>
Шарл; - очевидно, результат спрощен
ня незасвідченої форми *саксіколка,
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сі кор

сіль

що могла бути утворена від лат. Saxicola <<чикалка>> (букв. <<житель скал>>,
від saxum <<скала, камінь>>, пов'язаного
із seco «січу>>, і основи дієслова colo

<<мешкаю, проживаю>>) в результаті змі
шування двох близьких між собою ви

дів птахів. - Див. ще колонія, сіктИ.
сікор, сікара - див. сИкір.

[сі корити] <<сердитися, лаятися, бу
ти дерзким>> Мо, [сікорити] <<настир
ливо лаятися, присікуватися>> Ме; очевидно, пов'язане із сікатися; сло
вотворча структура неясна. - Див. ще
сікатися.

сіктИ, сіктися, [січи] <<Сікти, коси

ти, валиТИ>> Нед, [сікавниця] <<Шатків
ниця>> Па, [сікалниця] <<ТС.>> Ме, [сіка

нина] <<Січа; січене м'ясО>> Нед, [сікан
ка] «січена капуста; шмагання, биття
різками; страва із січених нирок Пі>>,

сікар <<ТОЙ, хто січе, б'є різками>>, [сі
карня] <<ДОШКа, на ЯКіЙ січуть м'ЯСО>>,
[сікат6р] <<шатківниця>> Дз, сікач <<Зна
ряддя для січення, рубання; дикий ка
бан>>, сікачка <<знаряддя, яким січуть

капусту>>, січ <<січа; [викорчуваний ліс
Нед]>>, січа, січеник <<страва з посічено

го м'яса>>, січка <<січена солома; подріб
нені круnи; намисто з коралових обріз

ків; [сікач 0]>>, [січкавниця] <<шатківни

січка] <<перегородка>>, підсічка, підсіч
ний, [п6січ] <<перелаз>> Нед, [п6січ] <<ву
лиця в селі>> О, просік, просіка; р.
сечь, бр. сеч, сячьt, др. сtчи, п. siec, ч.
sekati, слц. sekat', вл. sykac <<жати>>,
syc <<косити>>, нл. sekas, sec, полаб. sect
<<КОСИТИ>>, бОЛГ. сека, М. сече, СХВ. cefzи,
cjefzи, СЛН. sekati, СТСЛ. сіштн; ПСЛ.
*sekti; - споріднене з лит. ст. isekti
<<насікати, насікти>>, issekti <<висікти>>,
лат. seco <<обрізаю>>, ірл. esgid <<відру

бує>>, двн. se~ansa <<КОСа>>, sёga (saga)
<<пилка>>; іє. *sёk-, можливо, з давнішого

*кs-ek-, похідного від кореня *кs-(*кеs-),
збереженого в укр. чесати, коса та ін.

11 159-160; Фасмер ІІІ 593;
488; Machek ESJC 540; Schusteг-Sewc 1393-1394; Младенов 625;
Skok ІІІ 248-250; Mikl. EW 290; Мель
ничук Зтимология 1966, 222; WaldeHofm. 11 504-505; Кluge-Mitzka 619;
Pokoгny 895-896. - Пор. коса 2 , па

-

Черньrх

Bгil~kneг

сіка, сокИра, чесати.

[сікун] (ент.) <<скрипун, усач, Pгio

nus>> Нед; -

похідне утворення від
сікти; назва зумовлена тим, що личин
ки усачів січуть деревину, в якій розви
ваються; пор. р. дровосеки <<усачі». -

БСЗ

15, 221;

Горностаев

165-166. -

Див. ще сіктИ.

[сікуция] <<nокарання різками>> Нед;

ЦЯ>> Мо, сі чкарня <<соломорізка>>, сі чо

вик, сік!)чий, січний (мат.), [вис{кан

-

<<відбитися зброєю>>, відсік, відсіч, від
січка. зсік <<яловичина з верхньої части
ни стегна>>, засік, зас{ка <<штучна пе

ція <<ТС.>> до основи дієслова сікти (див.).
сіль, [сілник] <<солянка>> ВеУг, [сіл
н.иця ВеЛ, сілька О, сілЯрка Мо] «ТС.>>,
сільниц.я <<Те.; [суглобна чашка Нед]>>,
[сільнЯJ <<солянка>> Нед, солильник «ро

ка] <<бИТТЯ>> Ж, висічка, [відсіктися]

решкода із зрубаних дерев; [засік]>>, [за
сікан] <<рана на нозі у коня від засічКИ>>

Я, [засіч] <<засіка>> Ж, [засіча, засіче]

<<ТС.>> Ж, засічка <<рана на нозі коня;
засікання, зарубка>>, засічний <<пов'яза

ний із засікою>>, [насіка] <<дрібно порі
зана вовна>> Ж, насікальник (спец.), [на
сіканеt{ь] <<палка, оправлена гравієм>> Ж,
[насіч] <<рана>> Ж, насічка <<Надрізане,
надсічене місце; візерунок, наковка, на

сікання;

[оббиття

дрібними

цвяхами

Ж]>>, надсічка <<Надсічене місце>>, осіч
ка, одсіч, [пеf?еСіч] «ТОЧКа переТИНУ>>
Нед, [пересіча] <<перетин>> Нед, [пере-
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результат наближення слова екзеку

бітник, який засолює що-небудь>>,

со

лильня <<соляні копальні>>, [с6лище]
<<місце, де худобі дають сілЬ>> Нед, [со
лівка] <<СОЛЯНКа>> Нед, солонець <<СОЛОН
чак, трава на солончаку; озеро або дже
рело із солоною водою; грунт, що міс
тить солі натрію>>, солонина <<засолене

м'ясо; [сало]>>, [солониця] «соляне дже
рело>> Нед, солонище <<Те.; [солончак]>>,
[сол6нка] <<соляне джерело>> Нед, [со
лонці] <<картопля, що вариться цілою і
СОЛИТЬСЯ>> ЛексПол, солончак

<<Грунт,

що містить багато легкорозчинних со-

сім

сіль
лей; озеро або джерело із солоною во

<<сіль•>, дірл.

дою», [солянець]

тох. А sale, В salyiye, гр. &Л<;;, вірм. af;
іє. *sal-. Черньrх ІІ 187-188; Фас
мер ІІІ 715; Преобр. ІІ 354-:-355; Brilck-

<<борщ без буряків•>

До, сомінка <<Сільниця; вид страви; со

ляне джерело; [солона вода, з якої ви
варюють сіль]•>, солЯр <<солярове мас
ло; (заст.) солевар; торговець сіллю•>,
[солЯрка] <<сільничка» Нед, солЯрня
«солеварня; підприємство або цех для

соління; (заст.) соляні коnальні•>, [со
лЯрство] <<СОлеваріння•> Она, сілкИй
<<який добре солить•> (про сіль), [сіль
кИй] <<ТС.>>, [сільнИй] <<СОЛЯНИЙ>>, [со

ти <<Тс.; збільшувати в грунті вміст со

лей натрію•>, безсольовИй, [вИсіль] <<від
сутність солі•> (?), висолювати <<наси

гот.

salt,

нвн.

Salz,

ner v506-507; Machek ESJC 592; Schuster-Sewc 1332-1333; Младенов 598599; Skok ІІІ 303-304; Критенко Встуn
515; Trautmann 249; Boga RR І 372;
Muhi.-Endz. ІІІ 803; Fraenkel 759760, 855; Walde-Hofm. ІІ 465-466;
Feist 409; Pokorny 878-879. - Пор.
солод.

сількісь (nрисл.) <<байдуже; нехай,

лений] <<СОЛОНИЙ>> ВеЗа, солИльний, со
лонИй СУМ, Нед, солонкувсітий, со
лонуватий, солонцювсітий, солЯнИй
СУМ, Нед, сольовИй, салИти, солону
всіти <<Ласувати солоним•>, солонцювсі

salann,

гаразд;

так

і

бути•>,

сількось

<<ТС.•>,

[сількісі] (присл. і виг.) <<нехай, згода•>
Бі;

-

очевидно, результат злиття і за

кономірного фонетичного розвитку при
слівника др. селико <<стільки•>, утворено
го із займенникових основ ее, ли і ко,

та частки займенникового nоходження

чувати сіллю; виділяти шляхом обробки

др. си (букв. <<собі•>), тієї самої, що і в

солямИ•>,

досіл

засолка,

засолювач,

словах десь, якось та ін.; первісно мог
ло означати <<Стільки собі, так собі•>. -

[насольваники]

<<досолювання•>,

засіл,

засолювальний,

«картопля,

розрізана

надвоє, посолена і відварена в лушпай

ках•> ЛексПол, [н.асоліти] <<зробитися
солоним•> Ж, недосіл, [недосіль Ж, не
досол Ж], осолон.ен.н.я, осолон.цювсіти,
пересіл, [пересіль] Нед, перес6л, пере
салИти, підсіл «засіл•>, пос{л, посоло
ніти <<СТаТИ СОЛОНіШИМ>>, просіл <<СОЛО
на риба, страва із солоної риби; засіЛ»,

[просільне] (вид страви, їжі), [просол]
<<сік з nасоленого м'яса, ропа, оселед
цевий розсіл ЛексПол; солона риба

або яловичина Пі•>, [прос{льний] <<засо
лений, маринований•> Нед, [просоль
н.ий] <<ТС.•> Нед, просоліти <<nросякну
тися сіллю•>, розсіл, [розсілниця] «суп
з

капусти

і

кукурудзяного

борошна•>

Нед, rазсільницяJ <<ТС.>>, розсольник,

[росіл (вид страви) Нед, [росолЯн.ка]
<<вид cyny•> Нед, [расул] <<бульйон•> Мо,
розсільний, [рос{льний] <<суnовиЙ•> Нед,
[усолИти] <<ударити•> Нед, усоліти <<про
солитися•>; р. бр. др. соль, п. слн.
sol, Ч. sul, СЛЦ. sol', ВЛ. sol, sel, НЛ. SO!,
полаб. sбІі, болr. м. сал, схв. с8, стсл.

смь.; псл. sоІь; - лтс. s~ls <•сіль•>,
лит. solymas <<розсіл•>, лат. sal ( < sale)

Див. ще десь 1 , колИ, ли, ся, хто.

сількор «сільський кореспондент•>,
сількорівський; - бр. сельк6р; - каль
ка р. сельк6р, складноскороченого ут
ворення з початкових частин слів сель
ский, похідного від село, і корреспон
дент. Див. ще кореспонденція,
село.
сім, семерИк «предмет із семи одна
кових частин; сім пар волів; вид сита•>,

семерИця <<семерик; семерО•>, [семернЯ]
(<СемерО•> Бі, семерко, семер_о, [семинсі]
<<одна сьома•> Нед, [семИця] <<Тиждень;
септима (муз.)•> Нед, [семИшник] <<МО
нета в

2

коп.•>, семірка <<nолотно, тка

не в сім nасом; [сімка (у картах) Бі]•>,
[семірка] <<семерО•> Бі, Куз, [сімсік] <<Се
милітка (про людей і тварин); монета в

7

коп. асигнаціями або

2

коп. сріблом•>,

[сімачсі] <<Недоношена семимісячна дити
на•> Дз, [сімер ( н) икИ] <<семиріжні вила•>

Гриц, с{мка <<цифра числа 7; гральна
карта із сімома вічками•>, сьомсік <<семи

літка (npo людей і тварин); недоноше
на семимісячна дитина; (іст.) монета у
7 коnіЙОК>>, [сьомсіка] <<сімка (в картах)•>,
[сьомачка Пі, сь6мка Бі] «ТС.>>, [семерсі-
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сіменастий

сім'Я

кий] <<семиразовий; у сім разів; усемеро>>
Нед, семерИчний, семернИй, [семий]
<<сьомиЙ>> (Ме), [семирdкий] <<різнорід
ниЙ>> О, сьомий; р. др. семь, бр.
сем, п.

siedem, ч. sedm, слц. sedem, вл.
sedm, sydom, нл. sedym, полаб. sidem,
болr. седем, сед'ЬМ, М. седум, СХВ. ее
дам, СЛН. sedem, СТСЛ. СЕДМЬ.; ПСЛ.
sedmь, похідне від порядкового числів
ника sedm-ь <<сьомиЙ>>, що зводиться до
іє. *septrp. <<СіМ>>; споріднене з лит.
septynl, лтс. septiQi, дінд. sapta, гр. Єк
та, лат. septem, дірл. secht, гот. sibun,

нвн. sieben. Черньrх 11 153-154;
Фасмер ІІІ ~599-600; Brilckner v488;

Machek ESJC 539-540; Schuster-Sewc
1396-1397; Младенов 577; Skok ІІІ
212; Trautmann 257; Fraenkel 776; Karulis ІІІ 171; Walde-Hofm. 11 517518; Feist 417; Кluge-Mitzka 707; Pokorny 909.

Ме, сіменЯстий <<багатий на сім'я; пло

довитий; [крапчастий, перістиЙ]>>, [сім
нЯний] «з конопляного сім'я>> Па, сім'я

нИй <<Те.; стосовний сім'я>>, сім' янИстий
<<який дає багато насіння>>, сім'ячковий
<<насіннячковий, насінний, зернятковиЙ>>,

сімен.Итися,

[сіменuть]

<<Відкладати

яєчка>> (про бджіл) Ча б, безе ім' Янка,
безсім'Яний, осіменіння <<заплідненНЯ>>,

обсіменИтися <<дати насіння>> (про рос
лини), [посіменuти] <<посіяТИ>> Нед; р. бр. семя, др. сtмя, n. siemi~. ч. sime, СЛЦ. semeno, ВЛ. symjenc «КОНОПЛЯ
не сім'Я>>, symjo <<Сім'я>>, нл. semje, по
лаб. semц,, semenil, болг. м. семе, схв.
семе, sjeme, слн. seme, стсл. сімь.; псл. sem~; сnоріднене з прус. semeп

<<ПОСіВ>>, ЛИТ. semens, semenys <<ЛЛЯНе
сім'я,>, лат.

semen

<<сім'я>>, двн.

samo

<<ТС.>>; іє. *semen, похідне від *se(i)- <<сія

оче

ТИ>>. Черньrх 11 154; Фаsмер ІІІ 600;
Bril~kner 489; Machek ESJC 541; Schuster-Sewc 1399-1400; Младенов 626;
Skok ІІІ 230; Критенко Вступ 521; Traut-

видно, калька з чеської мови; ч. ст. semeniste <<ТС.>> є, у свою чергу, калькою
лат. seminarium <<ТС.>>, похідного від semen <<сім'я>>. - Див. ще семінар. -

mann 253; Fraenkel 774; Karulis 11 142143; Walde-Hofm. ІІ 512; Кluge-Mit
zka 622-623; Гамкрелидзе-Иванов
688-689; Pokorny 889. - Див. ще сі

ПоR. сім'я 1 .
[сімра] <<сивий кінь, сива кобила>>

яти1.

ВеНЗн, [сімерdстий] <<СИВИЙ>> Куз; -

Нед, [симнuця] «велика сім'я>> ЛексПол,

очевидно, запозичення з угорської мо
ви; пор. уг. szemreval6 <<гарний, краси

сімейство, сімейщина, сім' янuн, сімей

сіменастий, сіменdтий м'я1.

див. сі

[сіменище] <<семінарія>> Нед; -

ВИЙ>> (букв. <<На око пригожиЙ>> ).
сім'я 1

<<Насіння;

конопляне

зерно;

сперма>>, [сіменець] <<конопляне сім'Я>>,
[сімєнкИ] <<веснянКИ>> ВеНЗн, [сіменнИк]
(анат., бот. та ін.) Г, Нед, [с{менник]
<<ТС., (орн.) коноплянка, Carduelis (Acan-

this) cannabina L.>> Нед, сімен6 <<зерно
для посіву>>, [сімещjха] <<каша з коноп

сім'sі 2 <<родина>>, [сеймня, семЯ] <<ТС.>>

ний, сім' янuй <<сімейниЙ>>, [посемейка]
<<сімейка>> Нед, [посімейка] «ТС.>> Нед,
[ посімейство] <<родина>>. [ посемейст
во] «ТС.>>, [посім'янuн] <<Член родини»,
посімейний; - р. семьЯ, бр. сям' Я, др.
сtмия, стсл. сімнm; псл. *semьja <
*коіm-; СПОріднене З ЛИТ. seima <<Сі
м'Я>>, seimyna «Сім'я, ЧеЛЯДЬ>>, ЛТС. saime
<<сім'я,

домочадці>>,

прус.

seimins

<<че

ляним молоком>>, [сіменя] <<ряба курка>>
О, [сіменка] <<ТС.>> Німчук, сім' янИк,
сім' Янка, сім' ячко, [семенастий] «ба

лядь>>, гот. haims <<селище>>, двн. heim
<<батьківщина>>, гр. ХWІ-ІТl <<селище>>; сю
ди Ж ДВН. hiWO <<ЧОЛОВіК>>, hiwa <<дружи

гатий на сім'я; крапчастий, перістиЙ>>,

На>>, ЛаТ. CЇViS <<ГрОМаДЯНИН>>, дінд. S~VaQ

[сіменdтий]

«Те.;

у сірих крапииках

Нед>>, [сіменdстий] <<ТС.>> Нед, сіменИс
тий «плодовитий; [nерістий ВеУг]>>, [сі
менковdтий] <<веснянкуватиЙ>> ВеНЗн,

[с{менний] <<З конопляного сім'Я>> Нед,
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<<МИЛИЙ, дружніЙ>>, siVclQ <<іНТИМНИЙ,
привітний, люб'язниЙ>>; іє. *кеі- <<лежа
ТИ>>. Трубачев Терм. родства 164165; Фасмер-Трубачев ІІІ 600; Чернь1х
11 154; Brilckner 489; Бурлакова ВСЯ

сі пати

сін аж

VI 55; Tгautmann 300; Fгaenkel 970;
Feist 233-234; Walde-Hofm. І 224225; Pokoгny 539-540.
сінаж <<Прісний силос із прив'яле
них траВ>>, сінажний; р. сенаж; похідне

утворення з новим запозиче
ним суфіксом -аж- від основи іменника

сіно (див.).
сіни, сін_ки, сінешній, сіннuй

<<сі

нешній>>, [сінній] Куз, [сінянuй] <<ТС.>>

[засінок] <<загорода в сінЯХ>>, [передсінокJ

Куз, підсіння <<Ганок з піддашком; [рун

дук для продажу товарів]>>, [прuсінець]
<<присінкИ>> Нед, [присінешня] <<передпо
кіЙ>> Нед, прuсінки, [присіння] <<присін
КИ>>, прuсінок, [присінешний] «належ
ний ДО присіНКіВ>>; р. сени, бр. сен
ЦЬt, др. ctнu, п. sien, [sieni], ч. sfn <<ЗаЛ>>,
ст. sien <<сіни, зал>>, слц. sien <<ТС.>>, болг.
сЯнка

<<Тінь•>,

м.

сеница

<<альтанка;

(заст.) намеТ>>, СХВ. сеница <<аЛЬТаНКа>>,
сенка <<ТіНЬ>>, СЛН. senca <<ТіНЬ>>, СТСЛ.
сішь. <<ТіНЬ; НаМеТ>>; ПСЛ. senь; споріднене з лтс. sejs <<тінь•>, дінд. chay~ <<Тінь, блиск>>, перс. saya <<Тінь, за

лтс. slens, очевидно, також гр.

>:01va

<<ТС.>>; спроби пов'язання із сtкти че

рез гіпотетичну проміжну форму псл.

*sekno або виведення від сіяти (Брандт
24, 150-151) необгрунтовані. -

РФВ

Черньrх 11 155; Фасмер ІІІ 601; Bгilck
ueг 487; Machek ESJC 541; Schusteг
Sewc 1400; Младенов 626; Skok ІІІ
231; Бурлакова ВСЯ VI 55; Tгautmann
297; Fгaenkel 980; Milhi.-Endz. ІІІ
859; Kaгulis 11 167, 177; Fгisk І 892;
Peгsson ВВ 19, 257; Pokoгny 610.

[сінокос] (орн.) <<одуд, Upupa epops
L.>> Шарл; - очевидно, пов'язане із сі
нокіс <<лука, сіножать>>; назва може мо

тивуватися тим, що одуди часто зустрі

чаються на луках і сіножатях. -

Nazv. vtakov
са2, сіно.

132-133. -

Feгianc

Див. ще ко

[сінтЮр] <<матеріал на борти одягу•>
Мо; очевидно, запозичення з фран
цузької мови; фр. ceinture <<ПОЯС>> nохо
дить від лат. cinctilгa <<Підперізування;
коротка

туніка•>, пов'язаного з cingo
<<Підперізую, обвиваю, обрамляю>>, спо

хист>>, гр. аю& <<ТіНЬ>>, axr]v~ «намет>>,

рідненим з дінд. karicatё <<в'яже•>, kaficf

може бути пов'язане з тінь, стіна (іє.

«ПОЯС•>, гр. юухЛі<;; <<Грати, решітка•>; зна
чення «бортовина» могло розвинутись

О"Х!Ер6<;; <<ТіНИСТИЙ>>; і є. *sкаі- І sкаі- І sкї-;

*ts->*s- :*st- : *t-); менш переконливе
зіставлення (Machek ESJC 543) з гр.
хтоіvд. <<Оселя>>.- Чернь1х 11 154-155;
Фасмер ІІІ 602; Мельничук Зтимоло
гия 1967, 66-67; Горяев 357; Bгilckneг
489; Holub-Kop. 331; Младенов 626;
Skok ІІІ 250-251; Tгautmann 304; Kaгulis 11 164-165; Milhi.-Endz. ІІІ 96,
813; Pokorny 917-918. - Пор. сінь,
стіна, тінь.

сіно, [сінаж] <<Приміщення для сіна•>
Чаб, сінuна, [сільнuк] <<комора, склад;
сінник Нед; матрац, набитий соломою
Чаб>>, сіннuк <<nриміщення для сіна;

матрац, набитий сіном>>, [сінянuця] <<СТО
дола>> ВеУг, [сінЯнка] <<приміщення для
сіна>> ВеУг, [сінЯнки] <<драбини для пе
ревезення СіНа>>, сіннuй; р. М. сено,
бр. сена, др. CtHO, П. siano, Ч. СЛЦ. НЛ.
seno, вл. syno, болг. сен6, схв. сено,
cujeнo, СЛН. seno, СТСЛ. сішо; ПСЛ.
seno; - СПОріднене З ЛИТ. sienas <<СіНО>>,

як вторинне на основі значення <<твер

дий

матеріал

для

152; Walde-Hofm.

пояса>>.

І

-

Dauzat

216-217.

сінь «дашок у вівтарі над престолом>>,

ст. сtнь <<ТіНЬ•>
nозичення

зі

(1627),

осінuти;

старослов'янської

-

за

мови;

стсл. сішь. «ТіНЬ>> споріднене з укр. сі
ни. - Черньrх 11 155. -Див. ще сіни.
сіонізм <<єврейський націоналістич
ний руХ>>, сіоніст; р. сионuзм, бр.
сіянізм, п. syjonizm, ч. sionismus, слц.
sionizmus, болг. ционuз'Ьм, м. ционuзам,
схв. ционизам, слн. sionlzem; похідне
утворення від назви гори Сіон, гебр.

~ijon, у Палестині. ski 935; Holub-Lyeг

СІС 2

768; Kopalin-

РЧДБЕ 831.
сіпати, сіпатися, сіп, сіпавка «су

438;

дорога•>, сіпак <<ПОсіпака; доскіпливий,
уїдливий начальник•>, сіпака <<ТС.•>, сі
панuна <<сіпання, тяганина>>, сіпацтво

(заст.) <<КрутіЙСТВО>>, [сіпач] <<СИЩИК,
жандарм•> Нед, [сі пачество] <<поліцей-
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сіпит

сі рики

ська служба>> Нед, [сіпуга] <<сіпака>>, сі
пом <<рвучко, різко смикаючи>>, посіпа

ка; - р. [сuпать] (з укр.), п. siepac <<сі
пати>>, siepacz <<посіпака>>; псл. [sepati]; - очевидно, споріднене з дінд.
k~ipati <<кидає>>, k~epajati (каузатив); зі
ставлення з р. шип (Ильинский РФВ
70, 258), з р. сипеть (Jakobsoп IJSLP
1/2, 159, 270) або з ос. sewun «КОСИТИ>>
(Peteгsson Аг. Агm. St. 69-70) недос
татньо обгрунтовані. - Фасмер ІІІ 626;
Bгilckneг 489; Zupitza ВВ 25, 93-94.

[сіпит]

дощ) ВеЗа;

«мрячить,

-

мжичить•>

(про

пов'язане (як запозичен

ня або як закономірний український діа

лектний відnовідник) з п. sіц_ріс <<мжи
чити>>, яке зіставляється з п. s~p (орн.)
<<стерв'ятник>>, s~piC «супити>>, а також
із siepac <<сіпаТИ>>; звукова форма сі- є
результатом карпатської зміни а після

м'якого приголосного в і (через стадію
е); менш імовірний зв'язок із схв. сuпи
ти <<мжичиТИ>>, м. сипе «ТС.>>. Bгilck
neг 487. - Пор. сип, сіпати, супИти.

[сіра] <<молозиво>> ЛексПол, [сера
ЛексПол, серка тж] (з бр.), [сЯра Нед,
Гриц] (з п.) <<ТС.>>; - бр. [сера], п. sіа
га, вл. syra, нл. sега, болr. [сЯра], м. ce-

pej,

-

сера «ТС.>>;

не зовсім ясне; по

в'язується із сірий; назва пояснюється

сірим кольором п~ршого молока (Bгilck
ner 487; Schuster-Sewc. 1401); ототожню
ється також з псл. sега «сірка>> (Труба
чев Зтимология

1968, 38-43;

Клеnи

тий, сірЯвий, [сіран] <<Темно-срий бик,
віл>> Нед, [сіраник] <<ТС.>> Нед, tсіречка]
«сіра земля>> ВеНЗн, сіризна, сірина,

[сірівка] <<напівбіла глина>> Си, сірість,
[сірка] <<сірий кінь ВеУг; (орн.) сивка,
Charadгius moгinellus

L.

Шарл>>, сірка

<<Сірий пес; [сіра худобина Бі]>>, [сірман]
<<сірий вовк>>, tсіроман], сіроманець, сі
романок, [сірохманець] <<ТС.>>, [сір6ван
ка] <<сіра глина>> Ва, [(орел-)сіроватень]
(орн.) <<Орлан-білохвост, Haliaёtus аІЬі
сіІІа L.>> Шарл, [(орел-сіруватень)] <<ТС.>>
тж, [cip6xaj <<сіра корова>> Нед, сірЯва
<<сірявість>>, сірЯтина, сіріти, сіріша

ти, [сіркувати] <<мазати напівбілою гли
НОЮ>>, tсірувати] <<мазати сірою глиною>>
Ва; р. серьtй, бр. шЗрьt, др. ctpьtu,
n. szaгy, Ч. СЛЦ. sегу, ВЛ. sегу, НЛ. sегу,

болг. [сер], СХВ. cujep, СЛН. SеГ <<СірИЙ,

СИВИЙ>>, р.-ЦСЛ. сі;р,_; ПСЛ. sегь<*sоіГ-,
пов'язане з sed-ь< *soid-; можливо,
споріднене з дісл. harr <<сірий, сивиЙ>>,
дангл. hаг «гідний, величний~. двн. hег

<<ТС.>> (герм. *hаіга- ); і є. *ко і-го- <<темний,
сірий, коричневиЙ>>, похідне від *кеі-;
думка

про

запозичення

з

германських

мов (Meillet Etudes 403; Pedeгsen KZ

38, 392-395; 40, 176-179; Зндзелин
СБЗ 122-123; Шахматов ИОРЯС 17/1,
289) необгрунтована; зіставлення з гр.
хоірщ; <<свиня, порося>> (Pedeгsen там

Petersson BSI.
232) або з дінд.

30-31; Skok

же;

Woгtst.

ІІІ

sагаЬ <<nерістий, пля

МИСТИЙ>>, гр.

XflpuЛщ; <<голубий зиморо

кова 120). - Пор. сирова, сірка.
[сірати] <<шукати сховану під кимсь
паличку>> (при грі в тикало), [сірай]

док>> (Peteгsson РВгВ 40, 103; Pгellwitz
221; Uhlenbeck 308) позбавлені підстав.

<<учасник гри в тикало, який шукає схо

ЧерJіЬІХ

вану nаличку>>;

-

неясне.

tсірачокj <<нитки для рибальських
сітеЙ>> Мо; - очевидно, первісне *сиря

чок, пов'язане із сирuй, сировuй (пор.
сирова нитка <<груба нитка>>). - Див.

ІІІ 610-611;
11 158; Bгilckneг 5~ 1; Machek
ESJC 505-506; Schusteг-Sewc 1432;
Критенко Вступ 519; Бурлакова ВСЯ
VI 55; Мартьrнов Сл. и ие. аккомод.
118-119; Tгautmann 306; Herne 109;
Peгsson Веіtг. 303; Pokoгny 540-541.

-

Фасмер-Трубачев

ще сирИй.

-Див. ще сіЯти 2 .- Пор. сИвий, сИ

[сірган] (іхт.) <<риба довжиною тулу
ба 500 мм, шириною 12-15 ММ>> Берл;

ній, сідИй.

-неясне.

сірий,
[сіркастuй]
<<сіруватий»
ВеНЗн, [сірканuстий] <<ТС.>> тж, [сірма
нuстий] <<сіроплямистиЙ>> ВеБ, сірува-
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[сірики] (бот.) <<Грицики звичайні,

Capsella

buгsa pastoгis

[серьtкі, сірьtкі] «ТС.>>;

Moench.>>; - бр.
- похідне утво

рення від сірий; назва зумовлена, оче
видно, кольором висохлих оплоднів рос-

сірИ:ця
лини

-

сір.sі:к

після

Шамота

висипання

з

них

насінин.

Див. ще сірий.

92. -

[сірйця] (бот.) <•біловус стиснутий,
мичка, Nardus stricta L.•>, [сириця, сі
роха] <•ТС.•> Mak; - похідне утворення
від сірий; назва зумовлена сіруватим
кольором зріло'і трави мички; пор. інші

назви мички: [сиве11ь, сивиця, сивуш
ка, синюх, синюха], р. [сивец], бр. сі
вец.- Шамота 92.- Див. ще сірий.
сірка <<Хімічний елемент, S; виділен

ня у вухах•>, сіра <•ТС.•> СУМ, Бі, [сір
канИчка] <•сірничниця•> ВеУг, [сіркач]
<<сірник•>, [сірки] <<сірники•> Нед, сір
нИк, [сірнИчка] <•сірник; обгорілий сір
НИК•>, сірнИчниця <•футляр або підстав
ка для коробки із сірниками», сірчан
ка <•сірчана кислота•>, сірковИй, сірча

ний, [сірчастий], сірчИстий, сіркува
ти <•обробляти сіркою (бочки)•> Дз, lна
сірчИти] <•окурити сіркою•> Нед; - р.

сера <<Сірка; ВИДіЛеННЯ у вухах; [дерев

го птаха іволга, п.

wilga,

лат.

oriolus,

що так само тлумачаться (Urania Тierr.
V 384) як звуконаслідувальні; за іншим
тлумаченням (Булаховський Вибр. пр.
ІІІ 219) перший компонент назви пов'я
зується з основою прикметника сірий.

сірома <<бідняк; бідолаха; (заст.) без
домний неодружений козак Бі; (зб.) бід
нота•>, [сир6ма] <<ТС.•>, [сіроманець] «nро
стий селянин, сіряк•> Бі, сіромаха <•сі

рома•>, [сиромаха] <•ТС.•> Нед, сірамаш
ня «біднота•>, [сіfомашшя, сіромаша]
<•ТС.•>, [сироманка <•осиротіла бідна жін
ка•> Нед, [сироматя] <•біднота, сірома•>
Нед, [сирохман] <<Сіромаха•>, [сорохман]
<<ТС.; лобур, горлань•> Нед, [сі роман
ський] <<бідолашниЙ>>, сірамашний <<ТС.•>;
- р. [сиромаха] <<сирота•>, [сuрома]
(зб.), болг. сиромах <<бідняк, бідолаха•>,
м. сиромав «сіромаха, бідолаха•>, схв.
сиромах «бідняк, бідолаха•>, слн. siromak <<ТС.>>; - ОЧеВИДНО, пов'язане із си

на СМОЛа]•>, бр. сера <<СірКа>>, серка <<ТС.>>,

рота, псл. sігь <<ОсиротілиЙ•>; кореневе

др. ctpa <•сірка, гірська смола, твердий
жир•>, п. siarka <•сірка, жирна земляна
СМОЛа>>, Ч. СЛЦ. sira <<CirKa>>, ВЛ. syrik,

сі- на місці давнішого си- з'явилось у

сірА <<Нафта; сірКа>>;

-

болг. сЯра, слн.
На густа рідина•>;

serum

[serec <•сірка•>, стсл.
- ПСЛ. sera <<ЖИр

-

«сироватка•>,

зіставляється з лат.
разом

з

яким

зво

диться до і є. *ser- (або
зіставлення із сірий

результаті зближення зі словами сірий,
сірЯк. - Див. ще сирота, сірий, сір.sі:к.

[сіротйсий] <<сіра-коричневиЙ•> Нед;
складне утворення з основ прикмет

ників сірий та [тИсий] <<Тисовий, кольо
ру тису (червоного дерева)•>. БСЗ

*kser-) <•текти•>;
(Brilckner 487;
Schrader Reallexikon 11 359; Младенов
626)'='. з свн. hare «терпкий, гіркиЙ•>
(Muhl.-Endz. ІІІ 830) або з дінд. sarab
<<перістиЙ•> (Младенов 626) безпідстав
ні. - Трубачев Зтимология 1968, 3258; Фасмер-Трубачев Щ 603; Черньrх
ІІ 155-156; Machek ESJC 544. - Пор.
струмінь.
·

42, 467.

шерсті і прядива, використовувана за
мість ковдрИ•> О; очевидно, похідне

ВИЛИСЯ>>, імперфект), похідним від речи

tсірманя] <•чемерка; сіряк; плахта з

утворення від основи сірЯк (див.).

[сірогйря] (орн.) <<іволга, Oriolus galbula. L. (0. oriolus)•>, [сірогіря] «ТС.>>
Шарл; ,__,.., неясне;

-

пояснюється (ВеНЗн

77) як Звуконаслідувальне утворення
за· звучанням ·співу, що нагадує tлова
nocipy, .гuру; Пор. інші назви того самО:.

-Див. ще сірий, тис.

[сірпать] <<Сіnати•> Кур;

-

резуль

тат контамінації дієслів сіпати і шар

пати; зіставлення (Горяева Зтимоло
гия 1982, 54) із [серпкuй] <<потрісканий
від вітру•> непереконливе.
сіпати, ша~пати.

-

Див. ще

[сірчйти] <<домовитися•> Нед;

-

за

старіле і, очевидно, незакономірне ут
ворення, пов'язане з др. с'Ьречи <<згово
ритися, ДОМОВИТИСЯ>> (С'ЬрКОШе <<ДОМО

<<казаТИ>>.

-

Див. ще ректИ.

[сірЮга] (іхт.) <•Осетр,

Куз; севрюга,

Acipenser L.
Acipenser stellatus Л

Г~>; очевидно, результат видазміни
фарми севрЮга, зблИженої з основою
сірий. ~ Див: ще севрЮга.
·' і ' ;
сір.sі:к <<старовинний· верхній одяг ''з

грубого сукна; бідняк•>, [сірак] «тс~•> Нед;

257

січень

сісільник

[сірЯжка] «семиряжка•> Чаб, сірячИна,
[сірачuна] О, сірячИнний, сірячк6вий;
- р. [серЯк] <<простий робітник, личак,
сіряк•> (з укр.?), бр. [серак] <<верхній
одяг сірого сукна•>, [серач6к] <<каптан
сірого і всякого темного сукна•>; ре
зультат акомодації слова, запозиченого
з польської мови; п. szarak <<сіре сукно;

вати•>, sija <<з'єднувальний брус, колода
моста•>, лтс. saitis <<зав'язка, пута, швор
ка•>, saistlt <<Зав'язуваТИ•>, slet <<В'язаТИ•>,
дінд. setar <<ПуТа>>, setul; <<Зав'язка, МіСТ>>,
syati <<зв'язує•>, лат. saeta <<Товстий во
лос, щетина•>, двн. seid <<мотузка, nетля•>,
свн. seite <<мотузка», нвн. Saite <<стру

на•>. -

Черньrх ІІ 159; Фасмер ІІІ v614Bril~kner 488; Machek ESJC 544;

сіряк; (заст.) бідніший шляхтич•>, осмис

615;

лене

Schuster-Sewc 1395; Trautmann 252;
Fraenkel 756, 783; Meiilet MSL 14, 348;
Milhi.-Endz. ІІІ 637; Karulis ІІ 174; Walde-Hofm. ІІ 462; Кluge-Mitzka 620;
Гамкрелидзе-Иванов 704-705; Pokorny 892. - Пор. сило.

при

запозиченні

як

похідне

від

szary <<сіриЙ•>, насправді, як і szarza <<Сі
ре домашнє сукно•>, походить від імен

ника szar <<ряд, шерега». - SW VI 571;
Bri.ickner 540.- Див. ще шар 3 •
[сісільник] (бот.) <<зніт (хаменерій)
вузьколистий, Epilobium angustifolium
L.» Mak, [зітільник, ценцелія] <<ТС.>>
Mak; - очевидно, варіанти деетимоло
гізованої форми [знітільник], похідної
від назви зніт <<ТС.•> (див.).

Січ <<організація українського козацт
ва у XVI-XVIII ст.; місце розташуван

ня цієї організаціЇ•>, січовИк <<козак За

порозької Січі•>; -

р. Сечь, [сеча], бр.

складне утво

Сеч <<ТС.•> (з укр.), п. Sicz <<Січ•>, sicz <<ук
ріплений табір запорозьких козаків•> (з
укр.), ч. Sic <<Січ•> (з укр.); nохідне

рення з основ займенників сей і той,

утворення від сіктИ, етимологічно то

сісти, сістоньки

див. сидіти.

-

[сітий] щей» Кур; що

виступають тут

деяких

білоруських

у

характерних для

формах сі (<сій) і тий. лорусьІ

да зі зрубаних дерев для захисту від на

Карский Бе

паду ворога)•>; пор.: <<Козаки ставили

2-3, 194, 213.

lсіткавнИці] <<Шатківниця•> ГрицАВ,
[сітк:ін{Ці] <<ТС.>> ТЖ; - еезультат КОН·
тамінації слів [сікавнuцяj і шатківнИ
ця <<ТС.». Див. ще сіктИ, шатку
вати.
сітиИти- див. ситіти.

[сітра] «хитра людина, проноза, на
клепник; розпутна жінка•> Ва, [сетра]
<<ТС.•> Ва; неясне.
сіть, сітка, сіткар <<Виготовлювач
сіток; рибалка, який ловить рибу сіткою•>,

[сітИна] <<СіТЬ•> Нед, сітківка (анат.),

[сітник] <<рибалка, що ловить рибх сіт

кою•> Чаб, сітЯнка «рідка тканина; [хус
пша 0]•>, [сітковатий] Нед, сітчаний,
сітчастий, [сітчсітий] Нед, сітянИй,
[сітничить] <<ловити рибу сіткою•> Чаб;
р. сеть, бр. сетка, др. сtть, п.
siec, siatka, ч. sit', ст. siet', sietka, слц.
siet', вл. syc, sytka, нл. ses, setka, стсл.
сі>ть.; псл. setь< *soi-ti; спорідне
не з прус. saytan «ремінь•>, лит. sietas
<<nрив'язь•>, saltas «ТС.•>, sieti <<зв'язу-
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тожне із [січ] <<засіка (штучна перешко

звукових

говорів

собі для безпеки від татар <<Городці•> й
засіки чи

<<СіЧИ•>

в придатних місцях•>

(Грушевський, Ілюстрована історія Ук
раїни, К., 1917, 179).- Див. ще сіктИ.
січень <<перший місяць року•>, [січ
ненко] <<ЛЮТИЙ•>, [сішненко, сіr."нИк Ко],
ст. сtчьнь <<ТС.•>; р. ст. сtчень «Сі

чень•>, бR. [сечень] <<ТС.•>, др. сtчьнь <<лю
тиЙ•>, ч. [secen] <<ЛИпень•>, заст. velky secen <<СіЧеНЬ>>, maly secen <<ЛЮТИЙ>>, СЛЦ.
заст. velky secen <<СіЧеНЬ», malj secen
<<ЛЮТИЙ•>, болг. ГолЯм Сечко (фольк.)
<<січень•>, МаЛ'ьк Сечко <<лютиЙ•>, м. сеч
ко <<ЛЮТИЙ>>, СХВ. сечаІ-Ь <<СіЧеНЬ>>, СЛН.

secen <<ЛЮТИЙ•>, СТСЛ. с.f.чь.ttь. <<ЛЮТИЙ, сі
ЧеНЬ>>; ПСЛ. sесьnь; ПОХідне утво
реННЯ від *sekti <<сікти, рубати•>; назва
зумовлена тим, що в січні і лютому ру
бали дерева, зокрема за системи nідсіч
ного землеробства і для одержання ді
лової деревини, а в липні косили сіно.

Кравчук УМШ 1955/3, 61; Кочер
ган Мовозн. 1967/1, 50-51; Коваль
198; Holynska-Baranowa 10-15; Шаур

сіяти

скаба

1971, 98-99; Заимов ИИБЕ
1954, 109; Miklosich Die slawischen Monatsnamen 20. - Див. ще сіктИ.
· сіяти 1 , [сівати] <<засівати>>, сів <•nо

сіві>> УРС, Ж, [недос{вок ЛексПол, не
сів] «ТС.>>, обсів <<Обсіювання; nропуск
у посіві», [обс{вне] <•чим обсівають, об
сипають>>, [обсівок] <•Обсіювання, посіВ>>
Ж, пересів, підсів, [підсівка] <<глина з
піском Она>>, [підсівки] «посів ·на краю

одним змахом руки; козуб; торбина, з

поля>>, посівати «поздоровляти з Но
вим рокОМ>>, посів СУМ, Нед, посіваль
ник <<поздоровник з Новим роком>>, по

Зтимология

сів, сіяння, сходи; [збіжжя 0]>>, сіва
<•(заст.) частина поля, що засівається

якої сіють ручним способОМ>>, [сівак]
<•сіяч; мішок, з якого сіють збіжжя 0>>,
сівалка, сівальник <•сіяч>>, [сіванка] <•сі
валка>> Нед, сівач, сівачка <•сіяльниця;

[козуб; торбина, з якої сіють; сівалка]>>,

сівба, [сівбина] <•посіяне зерно; посіВ>>j
[сівбИця] «зерно для nосіву>>, [сівейка

<<сіва>> ВеБ, [сівень] <•вересень>> Нед, [сі
вець] «СіЯЧ>> Нед, [сівнЯ] «сіва; сівалка>>,
сівок «кількість взятого для nосіву в

руку зерна>>, [сівці] <<Підставка для си
та>>, [сіець] <<сіяч>> Нед, [сійба] <•сівба;
зерно для nосіву 0>>, [сійник] «СіЯЧ>>,
[сійнИця] «мішок, з якого сіють збіж
ЖЯ>> О, сійці <•nідставка для сита>>, [сін
ка] щибуля-сіянка Нед; посіяні дерев
ця, посіяний ліс>>, с{ялка <<сівалка>>, сі
яльник <<СіЯЧ>>, сіянець <•саджанець; дріб

ний дощ; [(бот.) тимофіївка лучна,
Phleum pratense L. Mak]>>, [сіянИця]
<•засіяне поле>> Нед, сіянка <•борошно;

сіянець; пора сіяння; цибуля; [посіяні
деревця, посіяний ліс Нед; вівсюг, Avena fatua L.]>>, [сіяня] <•збіжжя, посів>>

ВеУг, [сіятЯ] <•сіянНЯ>> О, сіЯч, [сівкИй]

<•сипкий; який засіває велику площу>>,

[сійнuй] <<посіяний>> Нед, [сінний] <<На
сінниЙ>> О, безсім'Янка, безсім'Я ний,
вИсів, вИсівки, висівнuй, висівчаний,

[висівчатий] Я, [відсіяти] <<загубиТИ>>

МСБГ, відсів, відсівки, відсівнИй, до
сів, засів <<ПОСіВ, лан, обсіменіННЯ>> СУМ,
Г, засівальник <•новорічний поздоfов

НИК>>, [засіванє] <•поля, лани>> Ж,

за

сівки] <•ТС.>> Ж, засівнИк «сіяч; [(ент.)
ковалик, Agriotes Esch. Ж]>>, [засівок]
<•nоле, лан>> Ж, засівнИй, насів, [насів
ка] «насіння для повторного засіву Ж;
підсів, додаткове насіння Куз>>, [насіль
ник] «самець-плідник; насінник; пере
зрілий овоч>> МСБГ, насінИна, насін
ник, насінництво, насіння, насінне
вий, нас{нний, недосів <<пропуск у no-

сівна, [посівне] <•усяке зерно, що сієть
СЯ>>, посівнИй, присів, [прИсівок] <•при
сів, посів, урожай; (заст.) надбавка до
грошової

оnлати

у

вигляді

врожаю>>,

припосівнИй, розсів, розсівальник, [роз
сівка] <•розсіююча лінза>> Нед, розсій
нИк <<пристрій для просіюванНЯ>>, [роз

сіянець] <<Вітрогон, легковажна людина>>
Нед, розсіяння

ний

<•розсіянісТЬ>>, розс{я

«неуважниЙ>>, [ссівки] <•висівки,
ПОЛОВа>> Нед; р. сеять, бр. сеяць,
др. сtяти, сtти, п. siac, ч. siti, seji,
ст. sieti, seju, слц. siat', вл. syc, нл.
ses, полаб. sijot, болг. сея, м. сее, схв.
сеjати, сйjати, слн. sejati, стсл. сітн;
- псл. seti, sejQ; - споріднене з лит.
seti, sejau <<СіЯТИ>>, ЛТС. set, seju, ЛаТ.
sero (*<siso), sevi, гот. saian, двн. sawen, sa(j)en <•ТС.>>, сірл. saithe <<ріЙ>>; іє.
*se(i)- / si-. Черньrх 11 160; Фасмер
ІІІ 615; Brilckner 487; Machek ESJC
~44-545; Holub-Kop. 332; SchusterSewc 1394-1395; Младенов 626; Skok
ІІІ 230-231; Trautmann 253; Fraenkel
778-779; Karulis 11 174-175; WaldeHofm. 11 522; Feist 403; Гамкрелидзе
Иванов 688; Pokorny 889-890; Мель
ничук Зтимология

сИто, сім'я 1 •

1984, 142. -

Пор.

сіsіти 2 <<СЯЯТИ>>, [сиЯти] <<ТС.>>, [сіЯк]
<•прожектор>> Куз, [сіЯльник] (церковна

посудина) Нед, сіЯтельство (заст.
титул), сіЯтельний (заст., ірон.), осіЯ

ний, осіЯнний <•Освіт лений, осяяний,
опромінениЙ>>; запозичення з росій
ської і старослов'янської мов; р. си
Ять, др. сияти, стсл. снmтн, як і болг.
сиЯя, схв. сujати, слн. sijati, відпові

дають укр. сЯяти (див.).
[скаба 1 ] <<залізна штаба>>; -

резуль

тат контамінації форм скоба <<Металева
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скаба
смуга

скакати
ДЛЯ

скріПЛЮВаННЯ>>

(див.).
[скаба 2 ] (орн.) <•скопа,

штаба

вом скабсі 1 • - Див. ще скопа.
скабіоза (бот.) <•Scabiosa

L.>>; -

р. болг. скаби6за, бр. скабіёза, п. skabioza, ч. слц. слн. skabi6za; - засвоєна
латинська наукова назва scabiosa, букв.
nохідна

від

sca-

<•шорсткість, нерівність; парша>>, по
в'язаного з scabo <•дряnаю, тру•>, спорід
неним з гот. skaban <•скребти, стриг
ТИ», лит. skobti «видовбувати», псл.
skoblь <•скребачка•>, укр. скоблИти; ла

bies

Див. ще воро

[скаврон] (орн.) <•гайворон,
О; -

Pandion ha-

liaёtus L.>> Нед; результат видазміни
дееТИМОЛОГіЗОВаНОЇ форми скоnа <<ТС.>>,
зближено·і з фонетично подібним сло

<•шорстка, шерехата>>,

ватИ>> і ворожИти. жИти, шкарідь.

frugilegus (pingilegus) L.>>

Corvus

видо

змінене запозичення з польської мови;

п. [skawronek] <•жайвороноК>>, skowronek <•ТС.>> відповідає укр. [шкавор6нок]

<<ТС.>> (див.).
скаву (вигук, що відтворює виття
собаки від болю, холоду), [кавучити]
«Скавучати>> ВеБ, [скавічсіти] (npo сви
ню) Куриленко, скавул{ти, скавучсіти,
[скавучИти] Бі, скавчсіти, [скаучсіти,
скавичсіти Нед], скавл6 <<ТОЙ, хто ска
вулить, скавучить>>, [закавчати] <•заnи

щати>>; - р. {скавучсіть] <•скавучати»,
[сковьtтсіть], бр. скавьtтсіць, п. skowy-

шкіряних захворюваннях.

tac, skowyczec <•ТС.>>, skowyk <•скавучан
НЯ>>, skowyt <•ТС.>>, нл. skowlis <•скавулі
ТИ>>; псл. skovu, звуконаслідувальне

Симоновиh
- Пор. скабрезний.

утворення; кореневе а, очевидно, з'яви
лось на укра·інському грунті замість о.

тинська

назва

мотивується

тим,

що

в

давнину скабіоза застосовувалась при

- СІС 2 768;
422; Walde-Hofm. 11 484.

скабка <<КОЛЮЧКа; скалка>>, [засксі
ба] <<ТС.>>, заскабити, посксібити; р. бр. [скаба] <<Тріска, скабка>>; - nо
в'язується зі скоблИти, а також з лтс.

skabarga <•Тріска, скабка>>. - Фасмер
ІІІ 630; Преобр. 11 291; Mikl. EW 301;
Trautmann 262; MUhi.-Endz. ІІІ 863.
- Див. ще скобель.

[скаборща] <•Тріщина, щілина, шпа
ра>> ВеЛ, [шкаб6ра] «ТС.>>; - очевидно,
афективне утворення, паралельне до ска

лубИна, шкалубИна, шкарубИна і под.
скабрезний <•непристойниЙ>>; р.
скабрёзньtй, болг. скабр6зен <<Те.»; запозичене з французької мови, очевид
но, через російську; фр. scabreux <•не
пристойний, шорсткий, бугристий'> по
ходить від пізньолат. scabrosus <•шорст
киЙ>>, пов'язаного з лат. scaber <•шорст
кий, коростявиЙ>>, scabo <•дряпаю, тру>>.
- СІС 768; Dauzat 653. - Див. ще
скабіоза, скобель.

[скаворОЖИТИ] <<ВИКЛИКаТИ ОГИДУ>>

Нед, [шксіворожитися] «Гидувати•> Нед,
[сксіворожний] <•бридливиЙ>> Нед, [шка
воржений] «ТС.>> ВеЗа, [шкаворіжний]
<•бридкиЙ>>;

-

очевидно, результат кон

тамінації основ [шксіредитися] <<гиду-
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-

Shevelov Hist. phonol. 509-510. -

Пор. скулити 1 •
[скадерка] <<Задиристе місце на де
ревині>> Нед; результат контамінацїі
слів сксібка <•скалка>> і задИрка. - Див.
ще дерти, скабка. Пор. шкабер
ка, шкарка.

скажений, скаженИна, скаженів
ка, скаженіти, скаженкувсітий, ска
женкжа, скажинЯ, сказ, сксіза, ска

зИтися, сказь - див. казйfи.
[скажениха] (бот.) <•юринея, Jurinea linearifolia DC.>> Mak, [скаженюха]
«ТС.•> Ан, [сказитник] <•дзвоники скуп
чені,

Campanula glomerata L.•> Mak; -

пов'язане з казИтися, скажений; наз
ви зумовлені застосуванням у народній
медицині обох рослин для лікування лю
дей, покусаних скаженими собаками. -

Анненков

80, 182. -

скакати

Див. ще казйти.

«СТрибати;

ТаНЦЮВаТИ>>,

[скакіцькати] <•стрибати, скакати>> Нед,

ск{кнути,

[скfцнути,

скічнути

0],

ск6кнути, ск6читu, скак (у виразі на
всьому скаку), [скак] (ент.) <•трав'яний

коник•> Л, [сксікавИця] «жаба•> Г, Нед,
[сксікавка] «Те.; цвіркун Нед•>, скакал
ка, [скакелЮха] (ент.} <<земляна блоха,

скакулі

скакати

Haltica Г; цвіркун Нед•>, [скаківка] <•Жа-

ба•> ВеНЗн, [скакля] <<сорока>> (в загадці), скак6вище «скачКИ>>, [скакоха]
<•жаба•> Нед, [скакулець] (ент.) <•земляна блоха; скакун Нед•>, [скакуля] <<Жаба>> ВеБ, ВеНЗн, скакун <<ТОЙ, що скаче, танцюрист, скаковий кінь; [заєць
ВеУг; трав'яний коник]•>, [скакундій]
<•Заєць•> ВеУг, [скакунець] (зоол.) <•Тушканчик, Dipus jaculus, земляний заєць
Нед>>, [скакунка] <•жаба•> ВеНЗн, [скакуночок] (ент.) <•Кобилка, Aphrophora•>,
[скакуха] «жаба•> Нед, [скакуцяj <•ТС.•>,
скачка, скачки, скік <<стрибок; танок з
підскоком•>, [скікавка] <•жаба>>, [скічка]

«rc.

Нед; лісова миша ВеЛ•>, скок

«стрибок; [(ент.) трав'яний коник Л]»,
[скока] <•жаба•>, [скоки] <•скакучі хвилі
Нед; скачки Пі•>, [скочка] <•Лісова ми-

перескаком, переск6ком, підскік, підск6к СУМ, Нед, [підск6ки] (у виразі в
n. «швидко, бігОМ>>), [підск6цький] <<Веселий, танцювальниЙ•> (про музику)
Нед, [підск6чний] «ТС.>> Нед, підск6ком, [підскіц] Ме, [поскок] <•стрибок>>
Нед, [поскочний] (про музику до швидкого танцю) Нед, приск{к (у виразі з
приск6ком), прискаком <•уривками•>,
проскачка, [проскік] (у виразі [у n.])
<<Галоп•>, розскочитися <•лопнути, тріснути•>, [ускок] <•каскад на річці>>, ускока (заст.) <•перебіжчик, утікач до запорожців•> Нед, ускач, уск6ки, [ускочк_Іі]
<•галопом>>; р. скакать, [скочить],
бр.

скакаць,

<•стрибати,

скочьщь,

др.

скакати

skokat,

болг. ска-

танцювати•>, скочити, п.
skoczyc, ч. skakati, skociti, слц.
skocit', вл. skakac, skocic, нл.

ша Г; стрибунка, танцівниця Бі•>, ска-

skakac,
skakat',
skakas, skocys,

<<веселий, ритмічниЙ•>, скочака, скочки,

скакати, скочити, слн.

ковий, скакучий, скоковий, [скочний]
скакіць (виг.), скік, [скік{ць, скіць],
[вскочитuся] <•збігтися•> (про тканину)
Ж, вскач (присл.), вскачки, векочки
<<ТС.>>, вискік, [вuскічка] <<білКа>>, [вuскок] Ж, [вискоцень] <•льон-стрибунець•>,
вискочень <<ВИСКОЧКа>>, вискочка, [вискочкu] (дитяча гра) Ж, вискоком, відскік, [відскок], доскочити <•здобути>>,
[доск6цький] <•спритниЙ•>, [доск6чистuй] «Тс. Ме; жвавий, веселий (про
музику) Г>>, [доскіць] (у виразі [в д.]
«великими стрибками•>) Ж, заскакува--

ти «заходити, забігати; [лестити, годити]•>, заскочити <•застигнути, захопиТИ•>, заскок, заскочка (тех.), [заскічний] <<Такий, що защіпаєТЬСЯ>> Куз, зіск6к, [знаск6ка], знаскоку, [наскік]
«наnад•> Куз, [наскіцька] <•настирлива
людина•> Ж, наскок СУМ, Ж, [наск6чка] <•срібна оправа, накладена прикраса, оздоблення•> Ж, наскоком, навскач,
навск6ки, [навск6чку] Л, надскакува-

ти <<підбігати; лестити•>, напідскоки,
[6дскочки] <•обшиття країв (у вишивці)» Ж, перескік, [перескічки] <•велико-

дня хлоп'яча гра•> Нед, [переск6к, neреск6ки] «Відхилення, манівці, викруТИ>>, [перескічний] <•високосниЙ•> тж,

кам,

скоча,

полаб.

м.

скака,

скокне,

skakati,

схв.

skос{-

ti, стсл. СКАКАТН, скочнтн; - псл. skаkati, skociti; - споріднене з лит. sokti,
soku, sokau <<СТрибати, танцюваТИ>>, лтс.
sakt, saku «ПОЧИНаТИ», ДВН. giscёhaп

<•траnлятися, відбуватися>>, нвн. gеsсhе-

hen <<ТС.>>, дісл. skaga <<ВИдаваТИСЯ>>, дірл.
scuchim «іду геть•>; іє. *(s)kek- «скака-

ТИ>>; ці відповідники зіставляються ще
з лат. scateo <•бити джерелом•>, лит.
skasti, skastu <•стрибати, скакати>>, гр.
axaipw «стрибаю•>, аюрТ<хw <<ТС.•>; думка про кельтvське походження слов' янських слів (Sachmatov AfS!Ph 33, 92)
безпідставна. - Фасмер- Трубачев ІІІ
645; Прео§р. ІІ 303; Brilckper 444; Ма-

chek ESJC 54 7; Schuster-Sewc 12911292; Младенов 582; Skok ІІІ 263; Марть1нов Сл. и ие. аккомод. 156-157; Ігаutmann 262; Fraenkel 1021-1022; ВОga RR ІІ 317, 590; Кluge-Mitzka 251;
Pedersen Kelt. Gr. І 125; Еrnоut-Меі1let 1059; Pokorny 922-923.
[скакулі] <•сорт синіх круглих слив,

Prunus insititia variet.•> ВеНЗн, [скакульки] <•дрібні круглі сливи» тж; -

похідні утворення від скакати; назви
зумовлені, очевидно, тим, що при доторканні до спілої сливи цих сортів з неї
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скакун

скалити

вискакує м'якоть (пор. [дрискулі] і
ПОД. «ТС.>>). -Див. ще скакати.
[скакун] (бот.) <<льон-стрибунець,

Linum crepitans; вівсюг звичайний, Avena fatua L.•> ВеНЗн, [скокель] <<Льон

стрибунець•>, [скоц, скоцель, скоцень,
скочень, вИскік] ТЖ, [вИскоцень] <<ТС.>>;
похідне утворення від скакати (ск6чити); назва зумовлена тим, що голов

-

chek ESJC 545; Schuster-Sewc 12871288; Младенов 582; Skok ІІІ 254; Мель
ничук 3тимология 1966, 220-221; Trautmann 264; Кluge-Mitzka 675; Гам
крелидзе-Иванов 119; Pokorny 923926. - Див. ще скойка, щіль. - Пор.
оскілок, скалити, скалка', скеля.
[скала 2 ] <<передовий ряд бджіл у рою,

що летить•>, [скаль] <<Частина рою, що

ки льону-стрибунця тріскаються на ко

вилітає попередньо для пошуку місця;

рені, розкидаючи насіння, і насіння вів

бджола-розвідниця Л•>, [скаля] <<бджо

сюга при дозріванні також розсипаєть

ла-розвідниця Л; частина рою, що шу

ся навколо рослини. Грінч. lV 130;
Шамота 123; БСЗ 30, 478. Див. ще
скакати.

кає місця Чаб•>, [скалИти] <<ВИлітати на
пошуки місця для рою•> (про бджіл)
ВеБ; - р. [скалья] <<дюжина бджіл, що

та гора Ч; скіпка, скалка; гілки м'якого

рою•>, [скальи] <<передові бджоли, що шу

дерева для плоту, огорожі; клепка; об

кають

вал 0]•>, [скал] <<крутий схил гори•> Ч,
[скалИна] <<порубані дрова•> О, [скалИ
нець] <<ПОЛЬОВИЙ шпат•> Нед, Куз, [ска
лИсько] <<скеля•> Нед, [сксілі] (зб.) <<гілки

[скаль, скалля] «ТС.>>, п.

скала 1 <<великий камінь, скеля; [кру

для плоту» О, сксілка «осколок чого-не

будь твердого; (зоол.) черепашка; [кре
мінь у рушниці]•>, скалля (зб.), [скаль
чак] <<(геол.) раковистий вапняк; (зоол.)
черепашка•> Куз, [скальчатка] (зоол.)

щиприс, Cypris» Нед, [скаля] <<гілки;

тріски; хмиз; дошки, поколені на клеп

КИ•> О, [скалИнний] <<скелястиЙ•> Нед,
скалИстий <<СКеЛЯСТИЙ; [твердИЙ, міц
НИЙ]» Чаб, скалкуватий «З гострими
краями;

бугристий»,

скальнИй

СУМ,

Нед, [скалИти] <<сильно бити, розбива
ТИ», оскалля <<осколки», [одскалина]
«схил скелі» Ж, прИскалка <<Залом ска
ли•>, прИскалок «ТС.»; р. бр. болг.
скала, др. скала, п. нл. skala,ч. skala,

skalak (skalaf) <<робітник у каменолом
ні•>, слц. skala, вл. skala «скала, камено
ломнЯ>>, skalar <<каменяр•>, м. скала, схв.
скала, слн. skala; - псл. skala, первіс
но <<щось відколоте, розколоте•>, пов'я
зане чергуванням голосних із scelь «роз
колина•>; - сnоріднене з лит. sktШi «роз
колювати», гр. сr:ис:ХЛЛw «Копаю, рубаю»,
дісл. skilja «розділяти•>, двн. scolla «бри

ла», нвн.

Scholle «Крижина•>; іє. *(s)kеІ

«різати•>, *kel- <<бити». - ЧерньІх ІІ 166;
Фасмер ІІІ 630-631; Brilckпer 493; Ма-

262

вилітає на розшуки місця для молодого

місце

для

молодого

рою•>,

бр.

[skal] «кільканад

цять бджіл, що шукають місце для рою•>,

[skarly] «ТС.•>, нл. skal <<бджола-розвідни
ця»; очевидно, пов'язане зі ськати
<<шукати (паразитів у волоссі, шерсті)•>.

- tfіканчук Белар. лінгв. 6, 68; Schuster-Sewc 1288. - Див. ще іськати.
[скала 3 ] (бот.)

<<гостриця лежача,

Asperugo procumbens L.•> Mak; - р.
[скала] «ТС.•>; - неясне.
[скала 4 ] <<зоря; заграва» Куз; - не
ясне.

[скалИ:на] <<щілина, тріщина•> Нед,
[скалуба] Нед, скалубИна СУМ, Нед,
шкал~бИна, [шкалЮба, шкалЮбина]
<<ТС.», [шкал!)_бний, шкалубчастий] Она,
[шкалубати] «Колупати» Г, Нед, [заш

калубИна] <<щілина•> УРС, Ж, [зашка
лубити] <<зробити щілину•>; - р. [ска
лИна] <<береста», [скалбаj <<ТС.•>, п. [skalubina] «щілина•>, ст. skalina <<ТС.», ч.
sk\aba <<ЩіЛИНа», (ska\bina] «Тріщина•>,
слц. [sklabina] «ТС.•>, [skalubina] <<ТС., щі
лина•>, ВЛ. skalba <<ШПара, щілина, уще
ЛИНа•>, skaloba, skarba «ТС.•>; ПСЛ.
skalina, *skolba, *skolbina, пов'язані зі

скала 1 у давньому значенні «щось роз

колоте». - Варботv 202; Machek ESJC
611-612; Schuster-Sewc 1439-1440. -

Див. ще скала 1 •

скалити «Вишкіряти (зуби); примру

жувати (очі)>>, оскал <<вищир•>, [оска-

скалка

скальпель

лина] «гримаса>> Ж; шкіряти», бр.
«ТС.•>; псл.

р. скалить <<ВИ

сксіліць, п. заст.
skaliti, пов'язане з

skalic
skala
<<СКаЛа>>, sсеІь ( < *skelь) «щілина>>. Фасмер ІІІ 631. Див. ще скала 1 ,
щіль. - Пор. оскілок, скеля.
скалка' <<тріска; скабка; видовже

ний гострий кристал у воді•>, [скала]
<<Скіпка•> ВеЛ, [сксіляj «ТС.•>, ексілля
<<Скалки; [клепки бочки]•>, [сксілє] <<ТС.>>
Нед, [скалнИк] <•поліно, призначене на
скіпки», [скальнИк] <•дрова для скіпок•>
Нед, [шкал] <•грубі пучки клоччя з кост
рицею; костриця•>, [шкаль] «ТС.>>, [шксі
лє] (зб.) <•клепки•> тж, [шксілі] <<ТС.» Г,
Нед, скалИти <<ранити скалкоЮ>>, [за
скалка] <<СКабка», (засксілля] «ГОСТрі
скіпки на тесаному дереві», заскалИти

<<ЗаскабитИ•>,

[зашкалИти]

<<ТС.>>

[скалозорий] <•глузливий, насмішку
ватиЙ•> Нед, Пі;
видазміни

очевидно, результат

-

давнішого

незафіксованого

значення «більмастиЙ•> (пор. скалоакий
<<З більмом на оці»), зумовленої впли
вом слова скалозуб <<насмішниК>> (від
скалити зуби <•шкіритися» ). Див.
ще зір, скалка2 •
скалуба, скалубИна
лИна.

-

див.

ска

[скалубннник] «останнш місяць
зими'>; похідне утворення від [ска

луба] <•щілина, тріщина'>; назва зумов
лена,

очевидно,

тим,

що останній

мі

сяць зими (лютий) є неповним порівня
но з іншими місяцями за кількістю днів.
- Див. ще скалИна.

скаль, сксіля -

див. скала 2 •

Ме,

скальп <•волосся зі шкірою з голови
подоланого ворога як трофей'>, скальпу

не на скіпки Нед•>, [6шкалок] <•поліно,
призначене на скіпки•> Нед, ВеЗн, [по
шкалИти] <•заскабити•> Ме; п. ст.

всіти <•здирати скальп•>; - р. бр. скальп,
п. ч. слц. вл. skalp, болг. м. скалп, схв.
скалп, слн. sk<ilp; - запозичення з анг
лійської мови; англ. scalp «ТС.•> похо

[ осксілок] <•тріска Г; поліно, призначе

skalka <<Тріска, СКіПКа>>, СХВ. CKCtJЬ <<ТС.>>;
- пов'язане зі скалсі 1 (спільне первіс
не значення << Відколотий кусок•>), спо
ріднене З лит. skala <•тріска•>, лтс. skala,
skals <<ТС.•>. - Мельничук 3тимология
1966, 220-221. - Див. ще скала 1 ,
скойка, щіль. - Пор. оскілок.

скалка 2 <•крапля жиру на воді; не

велике більмо; іскра, відбитий

промінь

сонця; [узор на вікнах]», скалкИ <•блис
кучі частки, блискітки, відблиски»;

-

бр. скалка <<КраПЛЯ жиру на ВОДі>>, П.
skalka <<невелике більмо•>; - очевидно,

пов'язане зі сксілка 1 ; щодо семантич
ного зв'язку пор. п. [luska] «більмо•> схв. ;ьуска <•осколок; тріска•>.
ва 3тимология

1972, 81-84.

Петле
~ Див.

ще скалка'.

[скалка 3 ] <<качалка для білизни, тіс

та» Бі; очевидно, запозичення з ро
сійської мови; р. скалка, ексіло <•ТС.•> є

похідним від [скать], пов'язаного чер
гуванням голосних із сучuть <•сукати'>.
- Фасмер ІІІ 631; Преобр. 11 293. Див. ще сукати.

[скалка4 ] «rаз, що виділяється з ши
пучого вина» Бі;

-

неясне.

дить зі скандинавських мов; пор. дісл.

skalpr <•футляр, оболонка», дат. [skalp]
<•шкаралупа, шкірка, оболонка», снідерл.

гол. schelp <<ТС.•>, які зводяться
до пгерм. *skal- «кора, луска•>, спорідне
ного з псл. scala, укр. скалсі <<СКеЛЯ•>,

schelpe,

р. [скалсі (скалИна)] «береста»; зведен
ня безпосередньо до лат.

паю,

scalpo

«дря

скребу, вирізую» (Holub-Lyer
РЧДБЕ 670) помилкове. СІС 2

438;
769; Kopalinski 892; КІеіп 1391; Кluge
Mitzka 633. - Див. ще скала 1 , щіль.
скальпель «невеликий хірургічний
ніж•>; р. бр. сксільпель, п. ч. слц. вл.
skalpel, болг. м. сксілпел, схв. скалпел,
слн. skalpel; запозичення із західно
європейських мов; нім. Skalpell, фр.
англ. scalpel «ТС.» походять від лат.

scalpellum, зменш.
per) «долото, ніж»,

від scalprum
пов'язаного з

(scalscalpo

«дряпаю, скребу, вирізую», спорідненим
з гр. сr:иаЛєuw «Обрубую, рию», лит.

sklempti (sklembti) нладко обрубувати,
полірувати•>, псл. skala, sсеІь, укр. ска
ла, щілuна. - СІС 2 769; Kopalinski 892;
Dauzat 654; Walde-Hofm. 11 486-487.
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скань

скальчак

-

Пор.

скала 1 ,

скарпель,

скульп

тор, щіль.

[скальчак] (орн.) «кам'янка звичай
на, Oenanthe oenanthe L.•> Шарл, [скель
чак] <<ТС.•> Шарл; - слц. skaliarik, [skal-

nik, skaliar, skalkar]

та ін. <<ТС.•>;

-

nо

хідні утворення від скала, скеля; наз
ви зумовлені тим,

скандал, скандаліст, скандали
ти, скандалізувdти; р. бр. болг.
скандал, n. вл. skandal, ч. skandal,
м. скандал, схв. скандал, слн. skandal;
- запозичення з німецької або фран
цузької мови; н. Skandal, фр. scandale
походять від лат. scandalum <<nастка,

що кам'янка часто

неприємність, розбрат•>, яке зводиться

гніздиться nід камінням; пор. [ка.мінка,

до гр. crxavoaЛov «ТС.•>, спорідненого з
лат. scando <<Підіймаюсь, залізаю», дінд.
skandati <<мчить, скаче, прискає», сірл.
sescaind <<Він скакав•>, scendim <<Скачу•>.
- Акуленко 141; Чернь1х ІІ 166-167;

ка.мінЯр, ка.менЮх, ка.менЯк, ка.меняр,

ка.мінчар, ка.м' яний птах] «ТС.».

- Во
321-323; Fегіапс Nazv.
vtakov 201.- Див. ще скала 1 , скеля.
скали - див. шкала.

їнств.-Кіст.

«ТС.•> виводиться від лат.

scama (молд. скd.мз)
squama <<Лус
ка•>, яке зіставляється з squalus <<бруд
ниЙ•>. - СДЕЛМ 381; DLRM 742; Walde-Hofm. 11 582-583.
[скаменЮшник] <<домовик•> Нед; -

632; Коряковцева РР 1984 І 6,
99-102; Gr. Fwb. 702; Dauzat 654;
Walde-Hofm. 11 488; Frisk 11 717-718.
- Пор. скандувати.
скандій (хімічний елемент, Sc); р. болг. скdндий, бр. скdндьtй, п. skand,
ч. слц. вл. skandium, схв. скандиjу.м,
слн. skandij; адаптована латинська
назва scandium, утворена в 1879 р.

пов'язується з кd.мінь; характер семан
тичного зв'язку неясний. Кобилян

шведським хіміком Нільсонам від лат.
Scandia <<південна частина Скандинав

[скама] «корпія, нитки з тканини

для ран•> Нед;

-

запозичення з румун

ської мови; рум.

ський Мовозн. 1980 І 1, 44.
[скамна] <<лава?, стіл?•>, [скd.мнuця]
«ослін•> СУМ, Нед, [скd.мня] <<стіл?»,
[скd.м'я] <<ТС.>>, [ско.мнuця Нед, скра.м
нuця] <<ТС.»; - р. ска.мьJі, бр. (ска.мей
ка] <<ослін•>, [ска.мліца] «ТС.•>, др. ска
.мия «ТС.•>, болг. ска.мейка

«rc.;

парта•>

(з р.), м. ска.миjа <<Парта•>, схв. ска.миjа
«ТС.•>; -запозичено в давньоруську мову

із середньогрецької; сгр. crxщ1vi(ov), мн.
crxщ1via <<лавка•>, пов'язане з axaJ.1VOv
<<ТС.», яке походить від лат. scamnum
«ТС.», пов'язаного з scabo <<тру, стру
жу•>, спорідненим з гот. skaban <<скреб

ти, стригти•>, двн. scaban <<скребти•>,
nсл. skobliti, укр. скоблuти, скdбка.
- Чернь1х 11 166; Фасмер ІІІ 632; Мла

денов

582; Walde-Hofm. 11 484-485.
- Див. ще скобель. - Пор. скабка.
[скампутйти] <<Зрадити, донестИ•>
Ж (зк-); - неясне; виведення від лат.
computo «Підраховую•> (Желех. І 301)
викликає сумнів.

[скамузь] <<трісочка•> Она; -

оче

видно, пов'язане з [ка.муз] <<дрібні кус
КИ•>. -ДИВ. ще rаму3 1 •
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Фасмер ІІІ

ського півострова•>.

- СІС 2 769; Вол
72; Фигуровский 117-118; Kopaliriski 892.

ков

скандувати <<читати вірші, чітко
виділяючи наголошені склади в кожній

стопі•>; р. скандuровать, скандо
вdть, бр. скандавdць, п. skandowac, ч .

skandovati, слц. skandovat', вл. skanderowac, болг. скандuра.м, м. скандuра,
схв. скандuрати, слн. skandfrati; за
позичено з німецької мови, очевидно,
через польську; нім. skandieren, як і
фр. scander «ТС.•>, походить від пізньо
лат.

scando

<<Піднімаюсь, вилізаю; скан

дую•> (власне, «піднімаю та опускаю
ногу для відбивання розміру•>), спорід
неного з гр. axavoaЛov <<Западня, паст

- СІС 2 769; Kopaliriski 892; Walde-Hofm. 11 488. - Див. ще скан
ка•>.

дал.
скань <<філігрань», скdнний;

- за
nозичення з російської мови; р. скань
«rc.; [зсукана пряжа, здвоєна нитка]»

пов'язане зі скать <<сукати•> (з др. с'Ька
ти), суксіть «ТС.•>. Даль lV 193-

194;

Фасмер ІІІ

635. -

Див. ще сукати.

скапарИтися

скарга

[скапарИ:тися] <<зникнути, пропас

жук-рогач•>, запозиченого з якоїсь серед

ти Нед; квапитися Пі•>; - неясне; мож
ливо, пов'язане з капарити <<бідува

- СІС 2 769; Walde-Hofm. 11 490-491; Chantraine 406407.

SCapara (молд. скзпзрсі) «блискати•> (пор.

скаралупа, скаруплИна див.
шкаралупа.
скаралуща - див. шкаралуща.
скарб, скарбець ~посуд, у якому за
ривають скарб•>, скарбівнИк, скарбів

ТИ», зближеним зі [сксіпсітися] <<зника
ТИ>>; МОЖе бути зіставлене і З рум.

молд. ьtй екзпара пичоареле «швидко

бігти•>, букв. <<блискати ногами•> ).
[скапати] <<уникнути небезпеки•> Нед;

- запозичення з румунської мови; рум.
scapa <<рятувати; уникнути, звільнити
СЯ», як і іт. scappare <<утекти, уникну
ти, звільнитися•>, ісп. nорт. escapar, фр.
echapper «ТС.>>, ПОХОДЯТЬ Від нар.-лат.
*excappare, утвореного з прийменника
ех ~із» та іменника сарра <<Плащ; капю
шон»; первісне значення <<вислизнути з
плаща, залишивши його в руках пере

слідувача>>.

- Scheludko 142; Vrabie
Romanoslavica 14, 172; Vincenz 14;
СДЕЛМ 386; Puscariu 138; Dauzat 262.
'
І
- Див. ще екс-,' з 2 , капа
.
[скапатися] <<зникати, гинути•> Нед,
[скапан{ти] <<зникнути, пропасти•> О,
[сксіпнути] «зачахнути, померти•>; -

земноморської мови.

нИця, скарб{внЯ СУМ, Нед, [скарбів
ц{] <<прислуга в поміщицькому господар
стві•> Нед, скарбнИк СУМ, Нед, скарб
нИця, скарбничИха, скарбнИчка <<шка

тулка для коштовностеЙ•>, [скарбовня]
<<Скарбниця•> Нед, скарбона <<скарбниця;
карнавка; скарб•>, скарбівнИчий <<скарб
ник•>, скарбнИчий <<ТС.•>, скарбовий <<ка

зенний; заст. поміщицькиЙ•>, [наскарб
лЯтися] <<наживатися», підекарбій
(заст.) <<скарбник•>, ст. скарб'Ь <<казна
(1388); майно (1449)•>; - р. бр. скарб,
др. скарб'Ь, П.
та>>;

-

через

німецької

раннє нвн.

мови; п. skapaniec <<звестися ні на що•>,
skapiec <<знидіти, зачахнути•>, kapiec <<ни
діти, марніти•>, слц. skapat' <<згинути,
ЗДОХНУТИ, ЗНИКНУТИ>>, ЯК і бОЛГ. скап

двн.

ее

<<розкладатися,

псуватися,

гни

ТИ•>, м. скапе(се) <<розкладається, гниє•>,
СХВ. скетати «ЗГИНУТИ, змарніТИ>>, ПО
в'язуЄТЬСЯ З діЄСЛОВОМ капати ЯК ут

[скапчати] <<зв'язати•> ВеЛ; -

skarba

<<ЛеП

посередництво

мови;

двн. scerf <<монета•>,
scher(p)f <<ТС.•> пов'язані з

scarbon

«робити надрізи, карбува

ТИ•>, спорідненим із псл. *сегрь, укр.
череп; виведення від псл. skьгЬь <<жаль,

гризота•> (Bri.ickner 493; Брандт РФВ
24, 173) непереконливе. - UUелудько
46; Richhardt 98; Фасмер ІІІ 633; Пре
обр. 11 294; Кluge-Mitzka 643-644.
- Див. ще череп.

[скарбулитися] <<згорнутися в кіль

ворення з первісним значенням <<СПли

вати крапля за краплеЮ•>. Slawski 11
55; Bri.ickner 217. - Див. ще капати.
- Пор. скапарИ:тися.

НЛ.

заnозичено, очевидно, з давньоверхньо

запозичення з польської або словацької

ваМ

skarb,

польське

це,

трубку•>;

-

очевидно,

афективне

утворення, близьке до [карбулЯти] <<КИ
дати палку так, щоб вона скакала по

за

землі, перевертаючись з одного кінця

позичення з угорської мови; уг. kapcsol
~тс.•>, kapocs <<застібка, гачою> пов'яза
ні з дієсловом kap «діставати, хватати•>,

скарга'' сксіржнuк, [скаргувсіти
ся] <<скаржитися•>, сксіржити, ексіржИ

що тлумачиться як звуконаслідувальне

утворення.

MNTESz 11 354, 361-362.
скарабей (ент.) <<Жук-гнойовик, Scarabaeus L.•>; - р. бр. скарабей, п. skarabeusz, ч. слц. skarabeus, схв. скара
бёj, слн. skarabej; запозичення з ла
тинської мови; лат. scarabaeus «ТС.•> по
-

ходить від гр. Х<Хра(3щ <<МОрСЬКИЙ краб;

на другиЙ•> (пор.).

тися СУМ, Пі, сксіржлИвий, сксіржно,

ст. скарга

(1388); -

бр. скарга; -

запозичення з nольської мови; п.

skarga, skarzyc, як і вл. skorzic <<скаржити
ся», нл. skjarzys «ТС.», виводиться від
псл. *sk"rg- «скрvеготати•>; менш пере
конлива думка (Strekelj Jagic-Festschr.
713) про запозичення з німецької мови
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скарга

скарлатник

(бав. schergen <•обвинувачувати, скар
житися>>). - Richhardt 98; Фасмер ІІІ
633; Ильинский ИОІ:ЯС 23/2, 233;

Bri.ickner 493; Schuster-Sewc 1295-1296.
- Див. ще скреготати.

[скарга2 ] <•вид молотка, яким насі

кають камінь у млині>> Л; очевидно,
nомилкове наnисання замість *скарпа,
яке може бути nов'язане зі скарпель
<<nлоске

долото,

різець

каменотесів>>

(пор.).
скареда <<скнара>>, скаредний, ска

редничати;

-

бр. [скарада] «скнара>>,

болг. ексіреден <•Ощадливий,>; очевид
но, заnозичення з російської мови; р.

скаред( а) етимологічно тотожне з др.
скар'Бд'Ь

«ОГИДНИЙ>>,

[шкаредний] <<ТС.>>.

634. -

-

Ч.

skaredy,

Фасмер ІІІ

укр.

633-

Див. ще скарідь.

[скарідь] <<nогань>> О, [шкаред, шка
рідь] <•ТС.>>, [скарінний] <•бридкий, nога
ний, неохайниЙ>> О, [шкаредний] <<гид
кИЙ>>, [шкарадний] «ТС.>> О, [скаренно]
<•бридкО>> О, [скаридуватися] <<бридити
СЯ>> О, [скарідуватися] <•те.» О, [шка
редитися] <<гидувати>>; р. [скаред]
<•негідник, огидна людина>>, [скаредь]
<•різне дрантя, мотлох>>, бр. [скаріда]
<•ледащо,>, [шкарадзь] <<Нікчемність»,
[шкарідзь] <<скнара; нікчемність>>, др.
скарt,дие <•бридота, гидота; сум, туга>>,
скарt,дьtu <•огидниЙ>>, скар'Бдовати «Гре
бувати, гидувати; зневажати>>, n. szkarada <•бридота; nотвора», szkaradny <<огид
ний, брИДКИЙ>>, Ч. skareda <<ПОТВОра», skaredy <<ОГИДНИЙ; ПОГаНИЙ>>, СЛЦ. skaredy
<<ОГИДНИЙ, брИДКИЙ>>, ВЛ. skerjeda <<бруд,
ГИДОТа>>, НЛ. skarjeda <<ТС.>>, М. скареден

<<НеПрИСТОЙНИЙ>>, СХВ. СКаредан <<брид

КИЙ; непристойниЙ>>, стсл. скАріц'Ь (скА
рАІ-д'Ь) <<ОГИДНИЙ, брИДКИЙ>>, СКАрАІ.ДНК
<•неприємність,

прикрість>>, скАріцокАтн

(скАрАІ.ДОКАтн) <<гребувати, гидувати»;
псл. skaredo (skar~do) «бридкиЙ>>;

-

споріднене з дісл. skarn «гній, послід>>,
дангл. scearn, снн. scharn <<ТС.», гр.
cr:иwp (сr:иат6~) <•КаЛ», лат. mus-cerda
«мишачий послід», sO-cerda <<свинячий
послід», дінд. ava-skarab «екскременти»,

apa-skarab
266

<<ТС.»; іє.

*sker-(d-) І sкer-(d-)

«випорожнятися>>;
початковим

m-

українські форми з

з'явились в основному

під впливом західнослов'янських мов;
заперечення
праслов'янського
похо
дження східнослов'янських відповідни
ків без урахування наявних тут форм з

початковим с- (Львов 3тимология 196 7,
190-191) позбавлене підстав. - Фас
мер-Трубачев ІІІ 633-634; Преобр. 11
294-295; Львов 3тимология 1966, 149151; Потебня К ист. зв. ІІІ 33; Bri.ickner
549; Holub-Kop. 370; Schuster-Sewc
1441; Младенов 582; Skok ІІІ 257;
Mikl. EW 398; Pokorny 947-948.
[скарлат] <•скарлатина>> Нед; - оче
видно,

запозичення

мови; п. ст.
червоних

елат.

зі

плям

по

старопольської

<•висип невеликих

szkarlat

тілі>>

походить

від

<•червоний одяг, червона

scarlatum

матеріЯ>>, яке через перс. saqirЩ <<чер

воний ОДЯГ>> і ар. sigilЩ ЗВОДИТЬСЯ ДО
лат.

(від

sigillatus «помічений; опечатаниЙ>>
sigillum «печатка») або до гр. :иu:и

Ла~ «жіноче плаття, що обгорталося на
вколо тіла>>, пов'язаного з :иu:илщ «круг>>.
- SW VI 618; Кluge-Mitzka 636; Кlein
1393. - Пор. скарлатИ:на, скарлат
ник, шарлат.

скарлатИ:на,
[скарлятuна
Нед,
шкарлятuна Куз], скарлатинозний; р. болг. м. схв. скарлатuна, бр. шкар
лятьtна, п. szkarlatyпa, ч. skarlatiпa,
слц. skarlatfna; запозичено з пізньо
латинської мови через італійське або

французьке посередництво (іт. scarlattina, фр. scarlatine); пізньолат. (febris)
scarlatina, букв. <•пурпурова (гарячка)>>
утворено від іменника scarlatum <•пур
пур,

шарлаТ»;

назва

ним

кольором

висипу

скарлатиною.

зумовлена

на тілі

черво

хворого

СІС 2

769; ЧернЬІх 11
167; Фасмер ІІІ 634; Kopalinski 945946; Holub-Lyer 439; Dauzat 654. Див. ще скарлат. Пор. шарлат.
[скарлатник] (ент.) «адмірал, Pyrameis (ст. Vaпessa) atalanta>> Нед; - по

-

хідне утворення від ст. скарлат <<тем
но-червона фарба», п. szkarlat «Те.»; на
зва зумовлена забарвленням крил мете

лика; пор. п. [szkarlatпik] «Кардинал>>

скаяти

ска рл іон

(той, хто ходить у червоному одязі).

-

Див. ще скарлат.

[скарліон] <<ВИд рибальської снасті
(сітка на обручі) Берл; велика хватка
дз•>; неясне.
скарпель <<каменярський різець; до
лото•>; р. бр. скарпель; очевидно,
запозичення з італійської мови; іт. scar-

pello (scalpello)
пель•>

«різець; долото; скаль

походить

від лат. scalpellum,
scalprum (scalper) <<долото,
ніЖ•>. -ТСБМ V/ 1, 161; Mestica 1544.
- Див. ще скальпель.

зменш. від

[скарпіон] (іхт.) <<морська неїстівна

колюча риба•> Берл;

-

очевидно, пов'я

зане зі скорпіон (див.).
скат 1 <<Колесо автомобіля; комплект
колісних пар; похила гірнича виробка•>;
бр. скат «ТС.•>; запозичення з ро
сійської мови; р. скат пов'язане з діє
словом КатИть <<КОТИТИ>>, скатсіть. -

-

Фасмер-Трубачев ІІІ

635. -

Див. ще

котИти.

скат 2 (іхт.)

«Raja L.•>; -

бр. болг.

скат, слн. skat; - запозичення з росій
ської мови; р. скат <<ТС.•> походить від

норв.

skata, [skat] або шв. [skata] <<ТС.•>,
skate <<верхівка де
рева•>. - Фасмер ІІІ 635; БСЗ 39, 215216· Much Wus І 43; Matzeпauer 307.
(скат3 ] <<скатерка•>; - результат ско
яке зближується з шв.

рочення форми скатерть, викликано
го, очевидно, впливом дієслова скачу
вати. - Див. ще скатерть.

скатерть, [скатер] «СкатерТЬ>> О,
скатерка, [скатернИця] <<СКатерТЬ>> Нед,
Пі, скатертИна, [сксітертька Нед,
скатерчИна], сксітірка, [скатерть6вий]; - р. скатерть, бр. [сксіцерка],
др.

скатерть;

-

очевидно,

результат

видазміни давнішого *д-ьскатьрть, ут
вореного з основ іменника д-ьска <<дош
ка, стіл•> і дієслова терети, тьру «rер

ТИ•>;

пор.

р.

[рукотерть]

<<рушник•>;

менш переконливе виведення (Сабо
левский РФВ 71, 444) від др. с-ькать
«сукати•> або тлумачення (Грот Фил.
раз. 11 478; Бранд РФВ 22, 114) як
запозичення з німецької мови (нвн.)

[Schetter] «клейонка•>, свн. schёt(t)er

«rонка бавовняна матерія»).

- Коваль
118-119; Чернь1х 11 167; Фасмер ІІІ
635; Преобр. 11 295; Вегп І 246; Mikl.
EW 353; Trautmaпп 324-325. - Див.
ще ДОШКа 1 , терти.

скаут «член дитячої організаціЇ•>, ска

утИзм <<рух скаутіВ•>; р. бр. болг. м.
сксіут, п. слц. skaut, ч. skautiпg <<ска
утизм•>, СХВ. скаут, СЛН. skavt; - ЗаПО
ЗИЧеННЯ з англійської мови; англ. scout
<<Скаут;

розвідник;

шпигун•>

походить

від фр. ст. escoute <<слухач; розвідник,
шпигун•>, яке через нар.-лат. ascultare
«слухати•> зводиться до лат. auscultare
<<ТС.•>, очевидно, з давнішого *ausclutare

як похідного від

clueo (cluo) <<називаюся•>,

спорідненого з дінд. srOyate <<ЗВеТЬСЯ•>,
ПСЛ. s\yti <<ЗВаТИСЯ>>, s\UX"Ь <<СЛУХ>>. -

СІС 2

769; Kopalinski 893; КІеіп 1402;
Walde-Hofm. І 86, 237-239. - Див.
ще слух.

скафандр;

-

р. бр. скафандр, п.

слц. skafaпder, ч. skafaпdr, болг. ска
фсінд-ьр, схв. скафстдар, слн. skafaп
der; - запозичення з французької мо
ви; фр. scaphandre утворено з гр. a:иa
<pfJ <<човен•>, пов'язаного з а:иаrгтw <<КО
паю•>, спорідненим з лит. skбbti <<довба

ТИ•>, укр. СКоблИти, і avf)p (род. В. CxVOp6~) <<чоловік, мужчина•>, спорідненого з
лат.

Nero

<<Нерон•>, кімр. пег <<Начальник,

- СІС 2 769; Чернь1х 11 167;
Dauzat 654; Fгisk І 107-108, 11 718720.- Див. ще скобель.
хазяїн•>.

[скахва] <<кушнірський ніж для очи
щання шкірИ•>, [шкафсі, шкахвсі] <<ТС.•>;
- р. [сксіфа] «ТС.•> (з укр.?);- загаль

ноприйнятої етимології не має; виво
диться від нн. Schawe <<рубаною>, нвн.

Schabe <<скребоК•> (Фасмер ІІІ 635636) або від гр. а:иа<ро~ <<різець, кирка•>
(Бодузн де Куртенз - Даль lV 177).
[скацірувати] <<побити•>; - очевид
но, результат афективної видазміни фор
ми скатувсіти «замучити катуванням;

[сильно побити (Ме)]•>. -Див. ще кат.
скачаніти -див. качан.

[скаяти] <<Відступати» О, [сксіяти
сі] <<Відмовитися від купівлі» О; - по
в'язане з каятися (див.).
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скв:Ирити(ся)

сквар

[сквау] <<спека», [скварота] <<ТС.>)
Німчук, tсквар6к] <<Шкварка>) Л, [шква
ра] <<СПеКа», (шкваренина) <<ЛіЙ>), шквар

11 395-396.- Див. ще екс-, з 2 , квад

<<ЖаркИЙ», шкварнuй) <<ТС.>), шкварити

лосно цвірінькати>);

<<жарити>), шкварнути «сильно удари
ТИ>), вuшкварка, ушкварити <<ЗрОбИТИ
щось енергійно; заграти; сильно удари

впливом іменника [скверестьj <<скиглен
НЯ>), пов'язаного зі [сквИритися] (пор.).

ка, [шкваf6к] <•шкварка>), [скварний]

ТИ>); р. [сквараj <•вогонь, горіння;
шкварка>), [шквара] <•вишкварки>), бр.
(сквар) <<СПеКа>), скварка <<ШКВарка>),
[шкварка, шкварьщь], др. сквара <•ВО

гонь, ЧаД>), П. skwar(a) <<СПеКа>), Ч. skvar(a) <<ШЛаК>), skvariti <<ВИЖарюваТИ>), СЛЦ.

рат, чотИри.

[сквересть] (вигук, що відтворює
крик якогось птаха), [скверещати] «ГО

- звуконаслідуваль
не утворення, можливо, оформлене під
скверна, сквернuтель, скверн6та,

[сквернь] <•скверна, гидота, нечистота,
падаль>) Нед, [скверуха] <<нехлюя>) Нед,
скверний <<ПОрОЧНИЙ, ПОГаНИЙ>), (сквер
НUСтий) <<Заплямований>) Нед, скверИ
ти <<поганити>),

прескверний Нед;

-

skvarka, skvarit', ВЛ. SWjerc <<Шкварка>),
НЛ. swark <<ТС.>), СХВ. сквара «МаЗЬ ДЛЯ
волосся>), слн. skvara <<крапля жиру на

р. скверна, бр. [скверня] <<нечистоти,

рідині>), стсл. сккАрА <<чад від спалюва
ного жиру>); псл. skvaгь, skvara, по

давньоруську мову зі старослов'янської;

в' язане зі *skverti <<розтоплювати>) (пор.
ЦСЛ. рАСККр.-J.тн <<рОЗТОПИТИ>)); - даЛЬШі

<<бридливий», схв. сквfта, слн. skruпiti
<•сквернити>), ч. слц. skvrпa <<Пляма, ва
да>), походить від псл. *skvьrпa <<сквер
на>), *skvьrпь <<огидний», яке загально
прийнятого пояснення не має; пов'язу

зв'язки неясні; можливо, звуконасліду

вальне утворення (пор. [скварчати,
скворець]l; сумнівне зіставлення (Ma-

chek ESJC 615) з псл. *verti <<КИПіТИ>),
vагь <<Вар>). Німчук 154-155; Фас
мер ІІІ 636; Brilckпer 498; Holub-Kop.
371-372; Schuster-Sewc 1952; Младе
нова 3тимология 1986-1987, 86-87.
- Пор. шкварити.
[скваритися] <<внадитися» Нед; неясне.

[сквацятися] <<знесиліти, виснажи
тися; зробити кислу міну>) Нед;

-

оче

видно, пов'язане із tквацок] <•кусок м'я
кої ГЛИНИ>), (кваця) <<розмазня•), кваця
ти <<розмазувати>) (див.).

бруд», др. сквьрна <<мерзота, нечисть>),

болг. скверен (з р.);

стсл.

сккр'ЬНА,

як

і

-

запозичено в

болг.

[ск-ьрнав]

валося з skvaгь <•спека>) (Bri.ickпer

498;
276);

Holub-Kop. 371-372; Skok

ІІІ

з лат.

паршею,

зіставлялося з др. скарtд"Ь _(укр. шка
редний) «огиднИЙ>) (Meillet Etudes 445),

squarrosus

<<Покритий

струпами, гидкий, нечистиЙ>) (Преобр.
11 296; Walde-Hofm. ІІ 583), з схв.
кварити <<ПсуватИ>) (Machek Recherches 37-38). - Фасмер ІІІ 637; Мла
денов 587. - Пор. ска ре да, шкарідь.

[скверщок] <<цвіркун>) ВеНЗн, tсквер
щук Нед, сквірчак ВеНЗн] <<ТС.>); - ре

зультат видазміни форми [сверч6к] під

сквер; р. бр. м. сквер, п. skwer,
СЛЦ. square, СХВ. сквер, СЛН. skver; запозичення з англійської мови; англ.

впливом дієслова [сквирчати].

square

<<із-» та дієслова quadrare <<робити пря
мокутним>), пов'язаного з quadratus <<ЧО

[ск вИрити( ся)] <<плакати, скімлити•),
[скверендіти, скверенчати] «ТС.>) Нед,
[сквирчати] «тріщати, сичати>), [сквири
нЮк] <•цвіркун>), [сквирінець тж, сквірк
ВеНЗ, сквірок ВеНЗн, ВеЛ] <<ТС.>),
[сквирк] <<скиглення>), [сквересть] <<ТС.>)
Нед, [розскверитися] <<розплакатися>)

тирикутний>), quattuor <<Чотири>). - СІС 2
770; Фасмер ІІІ 636; Чернь1х 11 168; КІеіп

Нед; - бр. сквірчаць <•верещати», сквяр
ціся «ТС.», п. skwierczec <•тріщати, скре

1499; Gamillscheg 385; Walde-Hofm.

котати,

<<квадрат, квартал,

походить від фр. ст.

площа, сквер>)

esquarre (esquerre)

<<Прямокутник>), яке виводиться від нар.

лат.

*esquadrare

<•нарізати у вигляді чо

тирикутника>), утвореного з префікса ех
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-

Див.

ще свереніти, скв:Ирити( ся).
скв:Ира

-

див. шкв:Иря.

сичати,

пищати;

скиглити•),

скеля

сквирЯrа

(skwierczyc, skwirczec] «ТС.>>, Ч. skvrne
<<МаЛЯ•>, СЛЦ. skvrkat' <<бурчати (у ЖИ
ВОТі)»,
(skvircec) <<СКрИПіТИ>>, skvrk
<<бурчаННЯ, скрип, тріСК>>, skrl'a «МаЛЯ>>,
схв.

СК8f5чати

*skvьr І skvьrkскиг лити•>,

псл.

рец, шкорец], схв. скв6рац, чв6рак,

цвірінькати,

[шкв6рак], слн. skvбrec, skбrec; псл.
*skvorьcь, пов'язане чергуванням го
лосних із звуконаслідувальним *skvьr-,

<<цвірчати»;

<<скрипіти,

[скворець] (орн.) <<шпак, Sturnus L.•>;
- р. скворец, бр. [скварЗц], п. [skorzec,
skorzen], ч. слц. skorec, вл. нл. sk6rc,
полаб. st'orce (мн.), болг. скорец, [скво

звуконаслідувальне

утво

рення, паралельне до *svьr- І svьrk-. Brilckner 498-499; Holub-Kop. 371372. - Пор. свереніти, сквересть,
скворець.

[сквирЯга] «скнара•> Нед;

-

похід

не утворення від [сквuрити (ся)] <<пла
кати, скімлитИ•>, аналогічне до р. [скви
лЯга] <<скнара•>, [скилЯга] <<ТС.•>, пов'я
заного із [квuлиться] <<скаржитися, ту
жити»; nов'язання р. [скилЯга] зі стсл.

склд~n. (назва монети, Mikl. EW 300)
або з р. (скил] <<Собака>> (Фасмер ГС3
ІІІ 182) необrрунтоване. Див. ще

(*skvьrk-) <<скриnіти, цвірінькати, скиг
лити•>; назва зумовлена різноманітним
характером співу шпака. Булахов

ський Вибр. пр. ІІІ 263; Чернь1х ІІ 168;
Фас~ер ІІІ 637; Bri.i~kner 499; Machek
ESJC 547; Schuster-Sewc 1444; Младе
нов 583; Skok ІІІ 276. Див. ще
сквИрити( ся).

скебаска

див. кнба 1 •

-

скелет, [шкелет], [скілетина] <<ду
же худа жінка>> Чаб, [ск{льда] <<ТС.»
Чаб, скелетувати <<з'їдати м'яку час

сквИрити(ся).

тину листка•> (про жуків);

- СХВ. СКВUЧати <<ТС.>>; - звукона
слідувальне утворення, пов'язане із

лет, бр. шкілет, п. szkielet, ч. слц. вл.
skelet, болг. м. скелет, схв. скелет,
скелет, слн. skelet; запозичення із
західноєвропейських мов; нвн. Skelett,

[сквичати] «вищати, пищати•> ВеЛ;

[квичати] <<кувікати•>; пор. слц.

nut' (zkvlknut') <<завищати•>. -

skvikДив.

ще квИкати.

[сквичнати] <<бути тупоумним•> Нед,
[скічнати] <<ТС.» Нед; - неясне; мож
ливо, пов'язане із скучати, скука.

[сквірк] (бот.) <<ялина звичайна,
Рісеа excelsa Lk.•> ВеЛ, [сквірок] <<ТС.»
ВеНЗн,

Mak; -

результат видазміни

р. ске

фр. squelette походять від гр. а:иє;Лє;т6~
<<СкелеТ», пов' я за ного з а:иєЛєт6v <<ВИ
сохле ТіЛО>>, G:ИЄАЄТО~ <<ВИСОХЛИЙ>>, ПО
ХіДНИМИ від а:иЄЛЛw <<висушую•>, яке за
довільної етимології не має; гр. а:иєЛє

т6v вважається також (Кlein

1452) за

позиченням із семітських мов, зближе

ним із а:иЄЛЛw <<висушую» за народною

форм [свірка, свірок] <<ТС.•> під впливом

етимологією.

кун•>, [скв{рок] <<ТС.•>, співвідносних із
[свірк, свірок] <<ТС.•>. - Див. ще свИрка.
[сквозь] <<наскрізь» Нед, [сквозuти]

Кluge-Mitzka

фонетично близьких форм [сквірк] щвір

-

168;

СІС 2 770; Чернь1х ІІ

-

Фасмер ІІІ

638; Преобр. ІІ 297;
712; Dauzat 682; Frisk 11

722-723.
скельтуватися

-

див. келтувати.

<<nросвічуватися, прозирати (виднітися)•>,

скеля, скелuна, [скелuще] «скеляс

«крізь, наскрізь•>, др. сквозt «ТС.•>, схв.

ля (зб.), [скельник] <<житель скель•>
Нед, [шкеля] <<СКеЛЯ>> Нед, скелuстий,
скелЯстий, [скилЯстий] Нед, [розске
лина] <<розщілина•>; - р. [скеля] <<ске
ля•>, [скелья] <<ТС.•>; - очевидно, резуль

[сквознЯк] «протяГ•> тж; ст. скози, слн.
сккозі> ( скозі>)

sk6z(i)
<<крізь•>;

р. сквозь

<<крізь», стсл.
- nов'язане

чергуванням голосних з р. скважина
<<отвір•>; дальші зв'язки не встанов

лено; зіставлення з р. [скрозь] <<крізь•>
(ЧерньІх 11 168) позбавлене підстав. -

Фасмер ІІІ 636, 637; Преобр. ІІ 297;
Skok ІІІ 267-268; ESSJ Sl. gr. І 237238. - Пор. крізь, скрізь.

та місцевість; скелясті гори Нед•>, скел

тат контамінації іменника скала і етимо
логічно пов'язаної з ним основи щел

(ущелина, [щелuна] <<щілина•>, [щіль]);
з

огляду

на

паралелізм

початкового

ске- ІІ ще- в словах інших коренів (ске-
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скеміти
міти;

скИба

щеміти,

скепа,

скіпка

:

щепа

та ін.) можливе припущення про факуль

da] <•те.•>; rostl. 232.

реходу

в щ;

виведення

від

гіпотетич

ного *скмь, *скмя (Фасмер ІІІ
здається

менш

переконливим;

638)

вважа

ється також результатом видазміни фор

ми ексілля (зб.) <•скали•> (Німчук
-Див. ще скала 1 , щіль.

115).

скеміти 1 <•щеміти~. [скиміти Нед],
скімлити, [скименіти Нед] <<Те.~. [ске
меніти] «Тиснути, мучити•> Нед; - не
зовсім ясні форми з початковим ск- пе
ред е, и замість очікуваного щ; оче
видно, результат контамінації форм ти

пу

скімлити

( < *ск.омлити)

<снити,

СКИГЛИТИ>>, ОСКОМа і Щеміти або факуль
ТаТИВНОГО збереження ск- без переходу
в щ-, як у словах скеля, скіпка та ін.
- Див. ще скомина, щеміти. - Пор.
скеля, скіпа.

скеміти 2 - див. скімлити.
[скепінь] <•спека, жара•> Мо; - ре
зультат контамінації слів спека і [скИ
пень (скепінь)] <•великий мороз•>. -

Machek Jm.

скерцо (муз.), скерцсіндо;

тативне збереження початкового ск- пе
ред голосними переднього ряду без пе

неясне. -

р. болг.

-

М. скерцо, бр. скерца, П. Ч. СЛЦ. scheГZO, СХВ. скерцо, СЛН. scherzo; запо
ЗИЧеННЯ з італійської мови; іт. scherzo
<•скерцо•>, букв. «жарТ» пов'язане з sche<•ЖартуватИ•>, яке походить від
свн. schёrzen «весело стрибати, весели

rzare

тися•>, пов'язаного з schёrz <•задоволен
ня, гра•>, scharz <•стрибок•>, schurz <•те.~.
снн. schёrs <•ЖарТ», до яких зводиться

- СІС 2 770; Kopalinski
869; Mestica 1562-1563; Кluge-Mitz
ka 644. - Див. ще жарт.
[скес] «Жаднюга, скупиндя•> Чаб; й укр. жарт.

неясне; можливо, афективне утворення.
скетч <<ескіз; вистава, жарТ»; р.
бр. скетч, п. skecz, ч. слц. skec, болг.

м. скеч, схв. скеч, слн. skec; - запози
чення з англійської мови; англ. sketch
«естрадна п'єса жартівливого змісту•>
походить від іт. schizzo «бризки; штрих,
ескіз•>, яке через лат. schedium <•поетич
ний експрОМТ•> ЗВОДИТЬСЯ ДО Гр. О)(іfН

Щ <•імпровізованиЙ•>, пов'язаного з ox~

Див. ще пектИ, скИпень.
скепсис <•сумнів, недовіра>>, скеп
тик, скептицИзм, скептИчний; р.
болг. скепсис, бр. скепсіс, П. ВЛ. skepsis, ч. skepse, слц. skepsa, м. скепса,
схв. скепса, слн. skepsa; - запозичено

форма; нарис, ескіз•>. 770; Kopalinski 893; Кlein 1453;
Frisk І 602-604. - Див. ще ескіз,

з

ликий

грецької

мови,

очевидно,

середництво німецької (н.

через

по

Skepsis); гр.

ахіца~ <•розгляд, дослідження, сумніВ•>,
пов'язане з axЄrrтofJш <•дивлюся, дослі
джую, розмірковую~. яке у своїй давні
шій формі *mrtx-!Of..lШ відповідає лат.

spasyeiti <•дИвить
pasyati <•ТС.•>. - СІС 2 770; Kopalinski 894; Fгisk ІІ 725-726. - Пор.

specio

<•ди13люся•>, ав.

СЯ•>, дінд.

аспект, єпИскоп, мікроскоп,
ціальний, телескоп.

спе

[скерrеля] <•хвороблива людина~; афективне утворення, можливо, пов'я
зане із скарга, ексіржитися або з р.

[скаргь'tкать] <•шаркати ногами•>.
скереда (бот.) <•Crepis L.•>, [скерда]
«ТС.•> Mak; - р. ск.ерда, [шк.ерда], бр.
(ск.ерда], Ч. skerda (з р.), (skarda, skar-
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J..la

<•вигляд,

СІС 2

схема.
скИба

<•брила

в

борозні;

окfаєць

(хліба); [шрам Нед]•>, [скибанИця
окраєць•>

ЛексПол,

<•Ве

скибИна,

скИбка, [ск.ебка] «скибка ЛексПоЛ»,
[скиб6виць] <•дволемішний кінний плуГ>>
Корз, [скибИстий] Нед, [скибчсістий]
<<З

подовжними

заглибинами

ззовні

(про nлоди) Г; шаруватий Бі•>, [скибчсі
тий] <•шаруватиЙ•> Бі, [скИбити] <•nі
діймати пар•> Нед, [скибетися] <•лягати

скибами•> Корз, ст. скиба (1596); - р.
[скИба] <•окраєць•>, бр. скіба <•Те.; бри

ла в борозні•>, п. skiba <•брила в бороз
ні; леміШ>>, skibka <<окраєць•>, ч. skyva,
слц. skyva, вл. skiba <•ТС.•>, нл. skiba «rc.;
борозна•>, nолаб. st'aiba <•хліб, скибка•>;

-

запозичення з давньоверхньонімець

кої мови, у східнослов'янські через поль

ську; двн. scTba (нвн. Scheibe <•скибка,
коло, шибка, шайба•>) споріднене з ді сл.

скИпень

скИвиця

skifa <<скибка•>, дфриз. skive «ТС.•>, які
зводяться до пгерм. *skibo- <<Відрізана
від стовбура пластина», спорідненого з

гр. oxirrwv <•Палка; відколота гілка•>, лат.
scipio «палка, жезл•>, лит. skiebti <<роз
порювати, робити діру•>, skiepti <•розді
ляти, робити отвір•>, псл. *scipati, укр.
щитіти, щепИти. Дзендзелівський
St. sl. 10/1-2, 52; Шелудько 46; Richhardt 98; Фасмер ІІІ 639; Преобр. IJ
297-298; Bri.i~kner 493; Machek ESJC
551; Schuster-Sewc 1289; Кluge-Mitz
ka 640; Frisk 11 733; Fraenkel 805; Pokorny 922. - Див. ще щепИти, щи
шіти. Пор. шайба, шИба.
[скИвицяj <<щелепа, кісточка на скро
ні•> Л, [сківиця Л, сківа Куриленко,
скібиця тж] «ТС.>>;

-

запозичення з бі

лоруської мови; бр. ск{віца <<щелепа•>,

[скібіца] <<ТС.•>, очевидно, пов'язане зі

скіба <<скибка,
скИба.

скИглити,

окраєць•>.

[скигліти]

-

Див.

ще

<<скиглити•>

(про чайку) Нед, [скіглити, скліти Нед,

скоголИти] <<ТС.», [скоголіти] (про чай
ку) Нед, скиг <<Скигління•>, [скигл, скігл]
<<ТС.>> Нед, скиглій, [скИгля] «плакса
Ва; (орн.) чайка, Vanellus cristatus Нед•>,
скиглЯчка <<плакса•>; - р. [скИголить]
<<ВИщати, вити, плакатИ•>, бр. [скігаць,
скігітаць]; - звуконаслідувальні утво

рення, nаралельні до [скавуліти] <<ска
вучати•>, скугніти <<ВИщати•> (пео сви

ней), р. [скуглить] <<скиглити•>, lскуг6лить, скуг6рить, скугрить], бр. [ску
г6ліць] «ТС.•>, ч. skuhrati <<Хникати•>,

слц. skuhrat' <<скаржитися•>; зіставлен
ня з лит. skaugeti «заздрити•>, лтс. ska-

ust

«ТС .•>

( Фасмер

ІІІ

660) необrрунто
ОЛА 1976, 141-147.

ване. Хинце
Пор. екав~, скугу.

-

-

[скигнатиj <<хворіти, стогнати•> Нед;
результат контамінації слів скИгли

ти і стогнати (див.).

-

Пор. крИг

нати.

[скИджитися] <<загинути, проnастИ>>
Чаб;

-

очевидно, афективне утворення.

[скИкнути]

Нед;

-

<<ВИдати

тихий

звук•>

неясне; можливо, пов'язане із

[кИкати] <<кувати•>.

скиксувати <<схибити•>; запози
чення з польської мови; п. skiksowac
«узяти фальшивий звук; схибити в грі
у м'яча або в більярд•>, kiksowac <<ТС.•>,
як і пізніше укр. кіксувати <<зробити
невдалий удар у грі в більярд•>, кікс
<<невдалий удар у грі в більярд•>, р.
киксовать, бр. кіксаваць, ч. kiksat
<<хибити; фальшивити•>, слц. kiksovat'
<<ТС.•>, болг. кикс <<невдалий удар у грі
в більярд•>, схв. кикс <<фальшива нота;
помилка•>, через посередництво німець

кої мови (н. Кicks <<Промах у більярді»,
kicksen <<кіксувати•>) зводиться до англ.

kicks

«промах•>, пов'язаного з

kick

<<би

11 683; Slawski 11 160; HolubLyer 240; РЧДБЕ 331; Byj аклиj а 427;
Paul DWb. 326; ODEE 504.

ти

ногою•>, етимологічно неясного.

ТСБМ

[скинбеї] <<нутрощі, тельбухи•>; -фо

нетично видозмінене запозичення з ту

рецької мови; тур. i~kembe <<КИшки, нут

рощі•> походить від перс.
ba) «ТС.•>. - Радлов І

skanba (sikam1556; Rasanen

Versuch 174.
скиндЯк, скиндЯчка
дЯк.

-

див. кип

скИнія (заст.) <<Палатка; переносне
святилище давніх євреЇВ•>; р. болг.
скИния, бр. скінія <<переносний храм

(намет) у давніх євреїв•>, др. скиния
<<Намет; ЖИТЛО», СХВ. CKUHиja <<СВЯТИ
ЛИЩе>>, СТСЛ. СКНННН, CKHHHm «СВЯТИЛИ

ще, скинія•>;
ське

-

через церковнослов'ян

посередництво запозичено

з

гре

цької мови; гр. axfJv~ <<тс.; сцена•> ети
мологічно не зовсім ясне; можливо, по

в'язане

з ахнх <<ТіНЬ>>.

-

Фасмер

ІІІ

ГС3 ІІІ 183; Frisk 11 727-728.
Див. ще сцена.
скИня - див. яскИня.
скипати, скипець, скипИти, скИп
ка, скипнИця - див. скіпа.

639;

скИпень <<лютий мороз», [скепінь]
<<великий мороз•> Мо, [скепнява] <<него

да; сварка, колотнеча•> Корз; похід
не утворення від скипітися <<згущаю

чись, перетворитися в грудку•> (про за
тверділу від морозу землю і под.).

-

Див. ще кипіти.
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скізлати

скипидар

скипидар, [скопитсір] (вид ліків)
Нед, [шпигинсір] <<скипидар•>, [шпиrи
нсір] нс.•>, скипидсірити; - р. скипи
дар, бр. шкіпінсір; очевидно, запо
зичення з польської мови; п. ст. spikanard <<лаванда» походить від лат. sрїса
nardi <<колос нарда•>; лат. sрїса <<КОЛОС•>
пов'язане з pinna <<Крило, перо•>, penna

( < *petna) <<ТС.•>, спорідненими з двн. fedara <<Перо», нвн. Feder <<ТС.•>, дінд. patram <<Крило, перо•>, гр. 1rтєр6v <<Кри

ЛО», стсл. перо, укр. пер6; виведення від

перс. sipidar <<тополя•> (Преобр. ІІ 298;
Matzenauer LF 20, 8) непереконливе.
- СІС 2 770; Грот ЖСт 1891 І 4, 228;
Чернь1х ІІ 168-169; Фасмер ІІІ 640;
Brilckner 509. -Див. ще нард, перо.

[скипніти] <<розтанути•> (про сніг)

Нед; похідне утворення від кіпніти
<<ТаНуТИ». -Див. ще КОПЇНЬ.

[скИ:пость] <<Морський невід на стов

пах•> Дз;

-

неясне.

[скиргИ:кати] <<погано співати»;

-

звуконаслідувально-афективне rтворен

НЯ, паралельне до [ку_ргИкати <<стиха
співати•>, [скригИцати] <<скреготати•>. Див. ще кругунькати, скреготати.
скирготіти - див. скреготати.

[скиргун] (орн.) <<Лежень,

oedicnemus L.•>

Шарл;

-

Burhinus

звуконасліду

вальне утворення, пов'язане зі [скиргИ
кати] <<погано співати», [скирготіти]
<<СКреготати•>; назва зумовлена характе

ром крику птаха (пор. фр. redicneme
criard, букв. <<едикнем крикун»). -Див.
ще скиргИ:кати.

[скирдавіти] <<скрутитися•> ВеЛ,
[скиртавіти] <<ТС.•> Вел; - неясне.
[скирнЯти] <<Кривитись, плакати,
бути невдоволеним•> Мо;

пов'язане

(див.).
скИрта

із

-

[кИрняти]

очевидно,

<<Хворіти•>

[скИрда Нед, стИрса Нед,

стИрта], (скирдаджій] <<ВіДПОВідаЛЬНИЙ

при укладанні скирти•> ГрицАВ, [скир
дсір, скиртсір] <<ТС.•> Гриц, скИртище
«Підстилка nід скиртою•>, скиртуваль

ник, [стИртник] <<скиртувальник•> Нед,
скиfтувсільний, скиртувсіти, [оскИр
док <<невелика скирта•>, [прИстирток]
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<<ТС.•> Нед, ст. стирта (1347-1349),
стьtрта (1444); - р. скирд, скирдсі,
ст. скирд'Ь, бр. сцірта, [скірдсі, скір
та], п. sterta <<скирта»; - запозичення
з балтійських мов; лит.
лтс.

stifta

<<оборіг>>,

stlrta <<стіг сіна•>,
stirpa <<ТС.•> спорід

нені з лат. sterno <<стелю, розстилаю•>,
псл. *prosterti, *storna, укр. простір

ти, простір, сторона.

-

НепокупиьІЙ

172, 176; Мовозн. 1970 І 6, 34-35; Лау
чюте 23; Фасмер-Трубачев ІІІ 640;
Fraenkel 909-910; Karulis ІІ 300. Див. ще простерти, сторона.
скит <<Невеликий монастир монахів
пустельників•>, скИтник, скит6к <<не

великий скит; (заст.) житло розпусних
жінок Бі•>, [скіток] <<СКИТ>> Л, скиту
всіти <<ЖИТИ СКИТНИКОМ>>; р. болг.
скит, бр. скіт, др. скит'Ь, скьtт'Ь; запозичення з грецької мови; гр. l:х~
тн;; назва пустелі в Єгипті, де сели

лись грецькі монахи ( Фасмер ІІІ 640641); пов'язується також (Skok ІІІ 260)
з гр. <XaxfJтf]<;; <<аскеТ».

скитатися, [скитсілець] Нед, ски

тсільник, скитсільство, скитсільщина,

[скитсірка] <<кочова бджола, Nomada•>
Нед, скИтки <<блукання>>, [скітнік] <<блу
кач•> Л, [скитсівий, скитсільний] Нед,
[шкитавий] <<бродячиЙ•>; - р. скитсі
ться, бр. [скітсіцца], др. скьtтати ся,
болг. скИтам (ее), м. скита ее, схв.

скИтати ее, слн. skltati se, стсл. скt.І
тАтн с~; - псл. skytati s~; - зіставля
ється з лит. kuteti «струшувати, стрі
пувати•>, дісл. skunda <<Швидко забира
ти, поспішати•>, skynda <<Гнати», двн.
scutten нрясти, штовхати•>.- Фасмер
ІІІ 641; Преобр. ІІ 299; Младенов 583.

[скібець]

бини» Чаб;

-

<<СХодинка; щабель дра
очевидно, залишок псл.

skоЬьсь <<вирубана сходинка (у скелі,
горі)•>, пов'язаного з skoblja, skobljь
<<Струг», sсёЬьІь ( < skёb-) <<ЩабеЛЬ•>. Див. ще скобель.- Пор. щабель.

[скізлати] (у виразі с. гроші) <<здо
бути, дістати•> (гроші) Нед; неясне;
можливо, пов'язане з коза як позначен
ня здобування грошей під час коляду
вання з <<Козою•>.

скілька

скіф

скілька «декілька>>, скJльки, [ск{ль

ко, ск{льк6ро СУМ, Г]; - р. сколько,
бр. [ск6лькі]; очевидно, результат
злиття частки др. С'Ь «З~ (для позна
чення приблизності)

і колько

КИ>>. - ІУ М Морфологія 345,
мер ІІІ 64 7; Чернь1х ІІ 170. -

<<скіль

Фас
Див. ще

371;

з\ кілька 2 •

скімлити

<<видавати протяжні жа

[6скип] <<граблисько, ратище>> Ж, [ос
кИпище] «ТС.•>, [прискИбнути] <<затис
нути,

защемити•>

Нед,

приск{патися,

прискіпливий, [р6зскіп] <•розщіт Нед,
[р6зкіп Нед, р6скіп] <<ТС.•>, [розскепа
тися] «розщепитися, розколотися•>; р. [скепа] <<скіпка>>, [скепать] <<Відколю
вати>>, бр. [скепка] <<тріска», [скеп{на]
<<ЩіЛИНа>>,

аскепак

<<ОСКОЛОК,

тріска>>,

лібні звуки, нити (про тварин); тихо,
жалібно плакати>>, [скомл{ти] «скаву
чати ВеЗа; виТИ>>, [скем{ти] <<дзижча
ТИ>>, [ск{мля] <<плаксіЙ>> Корз; р.
[скомлИть] «ТС.>>, п. skomlec <<скигли
ти, скавучати~. ч. [skomliti, skumlet']
<<ТС.>>, вл. skomlic <<буркотати>>, нл. skomlis <<скавучати; буркотати~. слн. skomljati <<стогнати, скаржитися; сумувати>>,
р.-ЦСЛ. СКОМ'ЬІ\А'f'Н <<буркотати~; ПСЛ.
skomьliti (skomьlati) <<скиглити, скаву

др. скtпище (скепище) <<ратище>>, оскt

чати•>; очевидно,

скеля, скем{ти та ін. Бузук ЗІФВ
7, 68; Фасмер-Трубачев ІІІ 638; Иль

результат контаміна

ції звуконаслідувального skoliti (skuleti) <<СКИГЛИТИ>> і skoma <<ОСКОМа>>, *skemiti (>scemiti) <<щеміти•>; менш перекон

ливе пов' язання ( Schuster-Sewc 1292-

1293) з псл. komarь <<КОМар>>, сьmеІь

<<джмілЬ>>. Фасмер ІІІ 647-648; Пре
обр. ІІ 304-305; Ильинский ИОРЯС

пище <<ТС.•>, оскtп'Ь <<СПИС•>, поскtпани

<<розколені•>, п. [skipka] <<скіпка, скал
ка», [skiepina] <<щілина>>; не зовсім
ясні

фонетичні

ск-

перед

форми

голосними

з

початковим

переднього

ряду

замість очікуваного щ- або сц-; можуть
бути результатом контамінації форм

типу скабка, скопИти і щепа, щіпати
або факультативного збереження давньо
го ск- без переходу в щ-, як у словах

инский ИОРЯС

303;

Преобр. ІІ

РФВ

22/1, 203;
297. - Див.

73,

ще сюіб

ка, щепИти. -Пор. скеля, скеміти 1 •
скішіти

-

див. скіпа.

скіпетр (заст.) <<царський жезЛ»; р. скИпетр, бр. ск{петр, др. скипетр'Ь,

23/2, 243; Machek ESJC 547; Skok ІІІ
264. - Див. ще скемітиІ, скомина,

скьтьтр'Ь, п. sceptr, ч. sceptrum, вл.
sceptar, болг. скИпт'Ьр, м. скиптар,

скулити 1 , щеміти.
скіп 1 - див. скоші.
скіп 2 - див. скопйти.

схв. скйптар;

скіпа <<СКіпка, тріска>>, ск{пка <<тріс

ка; [сірник ДзАтл Ш>>, [скепка] <<скіпка>>,
[скИба Бі, скИбка Пі, Бі, скИпка Нед,
шкипа] <<ТС.>>, [скипець] <•щепа, прище
плене дерево>>, [скипнИця] <<ТС.•> ВеУг,
скіпати

<<розколювати,

запозичено в давньо

-

руську мову з грецької (у західнослов'ян

відколювати»,

скіпатися <<приставати, чіплятися», [ске
пати, СІСипати] <<ТС.>>, [скипИти] <<ПрИ

ські

через

лат.

scёptrum);

посередництво

гр.

латинської,

ax~nтpov <<палиця,

жезл•> nов'язане з ax~1fТOJ..iat «опирати
ся,

прихилятися•>,

очевидно,

похідним

від ахаnщ <•гілка•>, спорідненого з лат.
scapus <<держално•>, алб. shkop <<Палиця,

скіпетр•>, двн. scaft <<держално, спис•>. -

[вИскеп]

СІС 2 771; Фасмер ІІІ 639-640; Kopaliriski 869; Frisk П 728-729; WaldeHofm. ll 490; Кluge-Mitzka 632.
скіпець- див. кошіти 1 •

щити, викрасти; турбувати, дражнити»

скіплина, скіпщик, скіпщина
див. коші.
скіра, скірИстий, скірниця, скірня

ЩеПИТИ>> ВеУг, [скипнИй] <<щеплений•>

ВеУг,

скіпальний,

скіпкИй,

<<знущання, турбування, напад» Ж, [вИ
скепати] <<виколупати, вирвати, вини

Ж, [вИскепатися] <<Вирватися, вислиз
нути, звільНИТИСЯ>> Ж, вИскіпати «ВИ
колупати; знайти•>, доскіпатися, до

скіпливий,

[заскепИти]

<<Заскалити•>,

-

див. шкіrа.
[скітйти <<розтринькати»; скіф

гань•>; -

<<спортивний

човен

неясне.
для

зма

р. болг. м. скиф, бр. скіф, п.
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скіфи

skiff,

склепець

ч. слц.

skif,

схв. скйф, слн.

sklf; -

запозичення з англійської мови; англ.

skiff

<<Тс.; ялик•> походить від іт.

schifo

(фр. esquif) <<Невеликий човен», яке зво
диться до двн. skif <<КорабелЬ>>. - СІС 2
771; ТСБМ V/ 1, 169; Kopalir\ski 894;
Кlein

[склезінь] <<слимак•>, п. [sklezia] (присл.)
<<навкіс•>, [sklezic] <<Викривляти, переко
шувати•>; псл. sklьz- <<слизький, ков
зкиЙ•>, пов'язане чергуванням голосних

із (s)kliz-, (s)klьz- <<ТС.•>, до яких зводи
ться й ковзати, [склизькИй]. - Фас
мер ІІІ

1453.

скіфи (одн. скіф, скіф'Янка); -

р.

скИфьt,

бр. скіфьt, п. Scyci, Scytowie
Scyta), ч. Skythove, слц. Skyt,
болг. скИти, схв. Скити, слн. Skit; запозичення з грецької мови; гр. L.xu-

(одн.

{}ш <<скіфи•>, L.xu{}ГJ<;; <<СКіф>> етимологіч
но неясне; виводиться від імені міфіч

ного родоначальника скіфів L.xu{}ГJ<;;, мо

Див. ще

641; SW VI 146. -

к6взати, склизйти, ели~.

склеп <<склепіння; [підвал; магазин]•>,
[склепсір] <<Торговець, продавець•>, скле
піння, [склепленнє] <<склепіння•> Пі,
[склепник] <<торговець•>, [склепнЯ] <<скле
піння» Нед, [склепітя] <<скелі•> О, [скле
п6к] <<Комора для збіжжя•> О, склепИс
тий, склепінчастий, склеплений <<скле

лодшого сина Геракла (Дворецкий ІІ
1486); - разом з тим, цей етнонім по

пінчастий;

в'язується з його словотворчим варіан

«зводити склепіння; зімкнути, зажмури

том скалоти (гр. L.х6Лотоt), що відріз
няється суфіксальним -Л- ( Стрижак Ет
нонімія Геродатової Скіфії 48-53). Агеева

196.

[скічити] <<скавучати•> Нед;
видно,

результат

спрощення

-

оче

основи

скович- (>*сковьч- >*сківч- >*скіч-).
-Див. ше скаву.
скічнати - див. сквичнати.
склавИни <<стародавні західнослов'ян
ські племена•>; - р. склавИньt, ч. Sklavinove; - запозичення із середньогре
цької мови; сгр. L.xЛa~ГJvoi <<слов'яни•>
ПОХОДИТЬ Від СТСЛ. CI\ORoRN€ «ТС.>>.
Фасмер ІІІ 665; Кluge-Mitzka 712. Див. ще слов'Яни.

[складічниця] (бот.) «Гриб канта

рел, Cantharellus Adans.•> Mak; оче
видно, калька нім. Faltenpilz <<ТС.•>, букв.
<<складчастий, збористий гриб». - Див.
ще класти.

[склезь] <<крута скеля, прірва•> Нед,
[склезя, склезє, склезина] <<ТС.•> ВеНЗн,
[склесний] «косий, перекошениЙ•> Нед,
[склесьний] <<ТС.•>, [склесювсіти] «Пере
хилятися на один біК>>, [склезь] (присл.,
у виразі [с. говорити] <<говорити на
вмисне незрозуміло•>) тж, [всклезь] <<на
скрізь; прямо, навпростець•> Ж, [на
всклезь] <<навкіс; наскрізь; прямо, на
впростець» Ж, [нсісклесь] «косо, похи
ЛО•>; р. [склёзкий] <<СЛИЗЬКИЙ>>, бр.
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зімкнутиЙ•>,

<<склепінчастиЙ•>

[склип6ваний]

ЛексПол,

склепИти

ти•>, склеплювати, склеплЯти, [склепу
вати] <<будувати склеп•>, [склищjти]
«зціпити•> О, [зсісклеп] «склепіння; ко

конування•> Ж, надсклепінний Куз, [ас
клеп] <<КОКОН•> Ж, [6склепка] <<накрив
ка•> Ж, ст. склеп'Ь (XVI ст.); - як і р.
бр. склеп, запозичено з польської мови;
п. sklep <<Підвал, льох, склеп, крамни
ЦЯ•>, як і ч. sklep <<Підвал, льох, шинок;

[зруб, амбар]•>, слц.

sklep <<крамниця•>,

зводиться до псл. *sьklepь <<Прикрит
тя», пов'язаного з дієсловом *klenQti

( < *klepnQti) <<Прикривати•>, звідки й ч.
klenouti <<утворювати склепіння•>, слц.
klenut' «зводити склепіння•>; може бути

споріднене з гр. хЛЄ:тrтw «краду, роблю

потаЙ•>, хаЛuтrтw <<Прикриваю•>, лит. sl~p

ti

<<Ховати, приховувати•>; пов'язування

з клепсіти (ЧерньІх ІІ

169; Фасмер ІІІ
641; Brilckner 233, 493; Bern. І 513) не
достатньо обгрунтоване. h{зендзелів
ський УЗЛП 121; Machek ESJC 254, 546.
- Пор. клепка, кліпати, склепець.
[склепець] (ент.) <<Пістряк лісовий

(rедзь),

Chrysops caecutiens L.,

кровосос

ка дощова, Haematopota pluvialis L., к.
кінська, Hippobosca equina L.•> ВеНЗн;
- похідне утворення від склепИти <<за

жмурити» (очі); назва зумовлена, оче
видно, тим, що, оберігаючи очі від rе

дзів, худоба жмуриться (пор. еліпень
<<Гедзь•>). -Див. ще кліпати, склеп.

склеп ці

скло

[склепці] <<тенета>> Куз; -

очевид

но, пов'язане із склепИтися <<Зімкнути
СЯ>>; можливо, раніше ця назва стосува

лася примітивних капканів.

-

Див. ще

склеп.

[склепшитися] «Трапитися, стати
СЯ>> Нед; очевидно, афективне утво
рення; можливо, пов'язане зі склепа
ти <<з'єднати клепанняМ>>.
склера (<білкова оболонка ока>>, скле
ротика <<ТС.>>, склерuт <<запалення скле
ри>>, склеральний; р. бр. болг. скле
ра, ч. слц. sklera, схв. склера; запо
зичення

із

західноєвропейських

мов;

нім. Sklera, фр. sclerotique, англ. sclera походять від гр. axЛfJpO<;; <<твердиЙ>>,
пов'язаного з дієсловом ахЄ.ЛЛОJ..ІШ <<СО
хну, твердну», спорідненим з нвн. schal
<<Прісний, вивітрілиЙ>>, нн. schal <<сухиЙ>>,
ЛТС. ka\ss <<ХУДИЙ>>, ka\st <<СОХНУТИ>>. -

СІС 2 771; Gr. Fwb. 703; КІеіn
ІІ

1398;

Кluge-Mitzka 632633.- Пор. склероз, склерома.
склероз, склеротик, склеротИчний;
- р. бр. склероз, п. вл. skleroza, ч. слц.
слн. skleroza, болг. м. схв. склероза; запозичення із західноєвропейських мов;
нім. Sklerose, фр. sclerose, англ. sclerosis
походять від гр. GXAflpO<;; <<ТвеrдиЙ>>, axAi}pwm<;; <<тверднення». - СІС 771; Чер
НЬІХ Il 169; Kopaliriski 894; РЧДБЕ 672;

Frisk

722-723;

Gr. Fwb. 703; Dauzat 656; КІеіn 1399. Див. ще склера.- Пор. склерома.
еклерома <<захворювання дихальних
шляхів>>, склерема «ТС.>>; р. бр. болг.
склерdма, п. ч. sklerom <<Хронічна хво
роба шкіри, склеродермія>>, слц. sklero-

ma

«Те.;

хів>>,
ри>>;

захворювання дихальних шля

схв. еклером <<затвердіння шкі
- запозичення із західноєвропей

ських мов; нім. Sklerom, фр. sclerome,
англ. scleroma походять від гр. axЛfJpO<;;

<<твердиЙ>>. -

СІС 2 771; РЧДБЕ 672;

Gr. Fwb. 703; КІеіn 1389. склера.

-

Див. ще

Пор. склероз.

[склеснути] <<стухнути>> (про опух)

ВеУг; запозичення з польської мови;
п. skl~snctc <<ТС.>> є похідним від kl~snqc
«западатися,

угинатися;

рідненим з ч.

klesnouti <<спасти, опасти,

стухати>>,

спо

увігнутися>>, klesati <<спадати, йти на дно>>,
слц. klesnut' <<спасти, зменшитися>>, klesat' «опадати, западати>>, і далі, очевид

но, з лит.

-

klimpti, klimpstu <<грузнути>>.
Slawski ІІ 221; Machek ESJC 255.
СКЛеСІОВаТИ 1 СКЛеСНий, СКЛеСьний

див. склезь.

[склецок] <<півмішка (і менше), клу

нок» Ме, Мо;

-

очевидно, пов'язане із

[клець] <<КОЛОДа, обрубОК», [клец, КЛе
ЦОК, клецьок] <<ТС.>>; назва могла бути
зумовлена подібністю неповного мішка
до обрубка колоди або тим, що обруб
ки колоди переносилися в мішках на
паливо. - Див. ще клець.
СКЛеЦЬОК - ДИВ. клець.
СКЛНВО, СКЛИЦЯ - ДИВ. СКЛО.

[склиз] (бот.) <<омег водяний, Oenan-

the aquatica Lam.>> Mak; -

неясне.

[склизйти] <<ковзати>>, [склИзщjти]
<<зникнути, вислизнути>> Г, Нед, [скли
зькИй] Нед; - р. склизь <<СЛИЗ», склИз
кий

<<СЛИЗЬКИЙ»,

склИзнуть

<<СТавати

СЛИЗЬКИМ>>, бр. [склізь] <<СЛИЗ», [скл{зкі]
«слизький», [склізнуць] «покриватися
СЛИЗОМ>>, [склізн_t}ЦЬ] <<СКОВЗНУТИ>>, СХВ.
СКЛUЗаК <<СЛИЗЬКИЙ>>, СКЛUзити <<КОВЗа
ТИ>>, СЛН. sklfzek <<СЛИЗЬКИЙ>>, skllzniti
<<ПОСКОВЗНУТИСЯ>>; ПСЛ. sk\iz-, резуль
тат контамінації основ

*sk"lz-

<<СКовза

ТИ>> і sliz- <<слиз>>. - Фасмер ІІІ 642;
Преобр. ІІ 299-300; Skok ІІІ 261. Див. Ще КОВЗаТИ, СЛИЗ 1 ..

[склітати] <<з'єднати, виконати; при
дбати, заощадити» Нед, [склінтИти]
<<Те. Нед; зробити як-небудь 0>>, [склі
тити] <<неякісно або наспіх зробити>>
Корз, [склітушити] <<ТС.>> тж, [клінтИ
ти] «майструвати, партачити» }К; очевидно, запозичення з польської мо
ви; п. klecic <<абияк збивати; халтури
ТИ» пов'язане з klec <<Хала·буда, хижа;
халтура>>, яке відповідає укр. кліть <<Пі

діймальний пристрій; [клітка, комора]>>;
менш обгрунтоване зіставлення [клін
тИти] з [кліснИти] (ЕСУМ ІІ 462). Див. ще кліть.
скліти - див. скніти.

скло, ШКЛО, скельце, шкельце, [склИ
во] <<емаль, полива, глазур» Куз, [шклИ-
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скніти

скло

во Нед, склuця Куз] <<ТС.•>, [склівочка]
<<СКЛЯНКа>>, СКЛЯНUЦЯ, [ШКЛЯНUЦЯ] <<ТС.>>,
[склянuчина] <<осколки скла•> Нед, склЯн
ка <<стакан; [обломок скла Бі]», шклЯн
ка, [скляннuця] <<велика склянка або
пляшка•> Нед, [склянчuна] <<склянка,
стакан;

скляне

намисто•>,

скляр,

шкляр,

скляренко <<син скляра•> Бі, шкляренко
Бі, склярuха, шклярuха, скляр{вна
<<дочка скляра•> Бі, шкляр{вна Бі, склЯр

ка <<скляриха•>, [шклЯрка] <<ТС.•>, склЯр
ство, [склярчук] <<помічник скляра»,
[шкловuна] <<шкляний предмен Нед,
[склений] <<Полив'яниЙ•>, склИстий, склу
ватий,

склянИй,

шклЯнuй

СУМ,

utmann 286; Feist 453; Fraenkel 905906; Muhl.-Endz. ІІІ 1067.
склока, склочник; - бр. склока; -запозичення з російської мови; р. скло
ка задовільного етимологічного пояснен

ня не має; пов'язується із клок <<жмут,

клапоть•>

(Jakobson IJSLP 1/2, 270). -lll 642. -- Див. ще

Фасмер--Трубачев
клок.

склЮкати

<<сплутати,

скуйовдити•>

Нед, [склЮканий] <<сплутаниЙ•> Нед;
очевидно,

афективне

утворення,

ливо, зближене із клоччя.

[склЯнка] (сорт яблук) Бі;

--

мож

-- по

Бі,

хідне утворення від скло; назва зумов

[склЯчий] <<блискучий, як скло•>, [шкла
вий] <<склуватиЙ•> Нед, [шклянистий]

лена, очевидно, прозорістю спілого яб

<<СКлоподібниЙ•> Нед, склuти <<вставля

ти скло; [покривати поливою]•>, шклu
ти <<ТС.•>, скл{ти, [скл{тися] <<блищати•>
Нед, [шклuтися] «rc.•> Куз, склярува
ти, засклений, заскл{лий, засклян{
лий, осклян{ти, осклЯти <<перетворю

вати в скло (пісок)•>, підсклЯнник; р. стекло, бр. шкло, др. стькло, п.
szklo, ч. sklo, ст. stklo, слц. sklo, вл.
НЛ. sk\a <<МИСКа>>, БЛ. sk\erica «ШИбКа>>,
НЛ. sk\anica <<ТС.•>, болг. Ст'ЬКЛО, ЦКЛО,
М. стакло, СХВ. стакло, СКЛО, ЦКЛО,
слн. steklo, стсл. стt.кло; псл. stьklo;
- запозичення з готської мови; гот.
stikls <<келих•>, споріднене з двн. stechal
<<ТС.•>, задовільної етимології не має; зі

ставляється з дісл.

stikill

<<вістря (зо

лука цього сорту; пор. п. szklanka (сорт
вишень). - Див. ще скло.
скляп

--

див. кляп.

екюіра «скупердяга•>, [скнuра] <<ТС.>>,
скнарий, скнаристий, скнаруватий,
скнарити, скнарувати; -- бр. скна
ра, скнарлівьt, скнарнічаць, п. sknera,

[sknara, skner]; -- неясне; неперекон
ливо зіставлялося (Bruckner 494) з п.
[knerac] <<слабувати, нездужати•>, [knesac (knysac)] <<розкидати>>; твердження
Брюкнера про виключно польський ха
рактер слова помилкове.

[скнип] <<ШКідлива комаха, паразит•>

Нед, ст. скн{пьt или кн.іпьt <<Мwшки,

комарь. и теж блощьщЬ» (1627); -- р.
[скнuпа] «воша»; -- запозичення з гре
цької мови; сгр. aиvina <<Комар, блоха•>,

крема гострий кінець рога для пиття)•>,

aиviw (род. в. аиvїп6<;;) <<Комаха•>, иviw,

двн. stichil <<колючка•>, stechal <<крутий,
обривистиЙ•>; лит. stlklas <<скло, склян
ка•>, лтс. stikls <<СКЛО•>, а також прус.
sticlo <<СКЛО•> є, очевидно, запозичення
ми зі слов'янських мов або свідчення
ми того, що запозичення з готської мо
ви відбулось ще у балтослов'янський

иvш6<;; «ТС.•> пов'язані з иvш6<;;, аиvш6<;;
<<СКУПИЙ•> і под. -- Фасмер ІІІ 643; гез
ІІІ 184; Matzenauer LF 20, 8; Frisk І

періоД перед початком нової ери; думка
про давню спорідненість слов'янських і

германських слів (Младенов

615) мало

переконлива. Булаховський Нариси
60, 122; Чернь1х ІІ 200; Фасмер ІІІ 753;

Преобр.

IIV380-381; Brilckvner 549; Machek ESJC 546; Schuster-Sewc 14421443; Skok ІІІ 325; Mikl. EW 328; Tra276

877.
скніти <<НИдіти, мучитися, втрачати

сили•>, [скл{ти] <<скніти; згасати, вмира
ти Чаб•>, [цкн{ти] нерпіти злидні•> О,
[цн{ти] «нидіти (з голоду)•> Нед, [цну
тися] (у виразі [мені цне ся] <<Мені
нудно•>), [цно] <<нудно, моторошно•> тж;
-- бр. [склець] <<скніти, пропадати•>, др.
С'Ьт'Ьснути си «стривожитися, стурбу

ватися», п. cknic <<нудити•>, cklic <<ТС.•>,
ckliwy «нудний, нудотниЙ•>, [ckny] «ТС.•>,
слц. cniet' sa <<сумувати•> (cnie sa mi

скоба

сковорода

<<Мені сумно>>); - результат спрощення
псл. *tьskneti І tьskleti <<сумувати, тужи
ТИ>>, похідного від *tьska/ tьskь <<сум, го

ре>>; пор. бр. [тоскн{ць] (безос.) <<сумно>>;
недостатньо

обгрунтоване

виведення

(Shevelov Hist. phonol. 337) від др. К'ЬСЬ
нtти «баритися, запізнюватися». - Фас
мер IV 88; SJawski І 106; Bruckner 65;
Machek ESJC 641. - Див. ще тоска.

скоба 1 (тех.) УРС, Г, скабель (тех.),
ск6бка, [вскобuти] <<охопити скобою>>
Ж, [заскобuти] <<ТС.>> Ж; - р. скоба,
бр. скаба, n. skobel <<скоба», ч. слц. skoba <<планка; скоба>>, вл. нл. skobla <<За
щіnка на дверЯХ>>, болг. СКОба, СХВ. СКО
ба <<скоба, засувка, защіпка>>, слн. skoba «ТС.>>, с.-цсл. скоsА; - псл. skoba; споріднене з лит. kabe <<ГЗК>>, kablys <<ТС.>>,
kabeti <<висіТИ>>, klbti <<чіплятися, віша
тися>>, лтс. kablis «Защіпка, застібка>>,

можливо, також з дінд. skabhnati <<Зміц
нює, підпирає>>, лат.

scamnum

<<Лава>>, гр.

х6J..Іr3щ; <<перев'язь, пояС>>, норв.

hempa

«зв'язка, защіпка»; іє. *(s)kamb- «rну

ТИ>>.

-

Чернь1х ІІ)69-170; Фасм~р ІІІ

643; Machek ESJC 546; Schuster-Sewc
1290-1291; Младенов 584; Skok ІІІ
262; Pokorny 918.- Пор. скаба 1 •
скоба 2 -

див. скопа.

скобель <<СТруГ>>, [скобелка] <<ВИД
струга>>, [скубель Нед, скублик Нед,
шк{бля] <<ТС.>>, скоблuти, [шкоблuти]
<<скоблити>>, [скоблювати] <<скребти, ви
кидати (гній)>> О; - р. ск6бель, скоб
лuть, бр. ск6бля, скабл{ць, п. [skobla]
<<Скобель>>, ч. [skoble], слц. [skobl'a], слн.

skobelj, skobljati; - псл. skoblja, skobljь; споріднене з лит. skбbti <<довба
ти, скребти, щипати>>, лат. scabo <<скре
бу, скоблю, чешу>>, гот. skaban <<скреб
ти, стригти>>; і є. *(s)kep- І (s)keb(h)- І
(s)kob(h)-; пов'язання з псл. skoba <<СКО
ба, гак>> (Schuster-Sewc 1291) позбавле
не підстав. ЧерньJх Il 170; Фасмер
ІІІ 643; Machek ESJC 546-547; Trautmann 262; Fraenkel 791; Pokorny 930-

скоблИ:ти

див. скобель.

-

[скобота] <<лоскоти» Нед, [скоба
ти] (мн.) <<ТС.>>, [скобітлuвий] <<Лоскіт
ливиЙ>>, [скоботлuвий] <<ТС.>> тж, [скобо
тати] <<ЛОСКОТати; скрекотаТИ», [ски
ботати] <<Лоскотати>> О, [скомтати]
<<ТС.>> ВеУг;

очевидно, пов'язане зі

-

[ск6мина] «Оскома>> (пор. [скомтати]

<<свербіти>>, менш імовірний зв'язок з
лат. scabo <<Скребу, чешу>>, гот. skaban
<<СКребтИ>>. - Пор. скобель, скомина.

[сковернути] «Звернути, повернути»
Нед, [ск6ворот] <<напрям>> Нед; - по
в'язане з вернути, вертати, [ковер
тати] «НапраВЛЯТИ, ПОВертаТИ>>; МОЖ
ЛИВО, ускладнене гіпотетичним префік

сом *(s)ko-. -

Див. ще вертіти.

-

Пор. ковертати.

сковзати(ся), [скамзаться] <<сков
затися» Чаб, [ск6бзатися] <<ТС.», сков
знути, [скобзан] <<Ковзан>>, ск6взалка,
[ск6бзалка], сковзанка, [ск6бзанка,
ск6мзалка Чаб], [сковзач] <<ковзаняр>>
Куз, [сковзун Куз, скобзун] <<ТС.», [сков
зунu] <<ковзани>> Куз, сковзкuй, [сков
зькuй]; р. [ск6лзать], скользuть,
др. СК'ЬЛ'Ьзнути «змусити посковзнути

СЯ>>, п. ст. skietzem «Криво», ч. [sklou-

zat se] <<СКОВЗЗТИСЯ>>, СЛЦ. sk\zat' sa,
skfznut' sa, слн. [skuzek] <<слизькиЙ>>; -

псл. *sk'Ьlzati <<сковзати>>, давній варіант
основи *k'Ьlzati <<ковзати>> з рухомим s-.
- Черньtх ІІ 170; Фасмер ІІІ 646-

647; Шахматов Очерк 125; Stawski li
147-148. - Див. ще ковзати. Пор. ховзати.
скопичати

-

див. скаву.

сковорода СУМ, Нед, [сковерда]
<<сковорода>> Чаб, [скаваруодник] <<Корж,
спечений на сковороді>> Л, [сковор{д
ник] «ТС.>> ЛексПол, скаворадень «rа
чок для підіймання сковородИ>>, [сково
р6дник] «чаплія>> Чаб, [скоров6да] <<ско
ворода>> Нед;

-

р. сковорода, бр. ска

варада, п. [skowroda, skawroda], ч. ст.

[скоблик] (іхт.) <<пічкур, Gobio flu-

skravada, skrovada, ВЛ. skorodej, НЛ. skorodwej, стсл. скои.рАДА; - псл. *skovorda, *skovordy, -dьve; - дальші зв'язки

результат видазміни форми

остаточно не встановлені; зіставляється

931.

viatilis>>; -

[к6блик 1 ] <<ТС.» (див.).

з

двн.

scart-isan

<<казанок,

сковорода>>
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скозуватися

скомина

( Ильинский

ИОРЯС 24/ 1, 114-115;
Брандт РФВ 24, 176; Кluge-Mitzka 637),
з черен (Osten-Sacken IF 22, 320), з вірм.
skavatak< *skavaridak <<Миска•> ( Семере
ньи ВЯ 1967/4, 14-15).- Фgсмер
Трубачев ІІІ

644; Machek ESJC 548-

549.

[скозуватися] <<сперечатися•>, [ска
зуватисі] <<виправдовуватися•> О, [ску
зуватися] <<вибачатися, виправдовува
тися, відмагатися», [скуза] <<вибачення,
виправдання, відмовка»;

-

запозичен

ня з польської мови; п. заст.
<<Виправдання, вибачення•>, ст.

ekskuza
ekskuzoekskuzo-

<<ВИПравдуваТИ, вибачаТИ»,
Si~ <<ВИПравдуваТИСЯ, ПрОСИТИ ПрО

wac
wac

баченНЯ>> походять від лат.

excO.so

«ВИ

бачаю, виправдую•> (фр. excuse <<виба
чення•>), утвореного за допомогою пре

пазиченого [клінчити] «ставати на ко
ліна•> і кол{но (див.). - Пор. сколя
нйчніти.
сколоздря

-

див. скороздрий.

сколопендра (зоол.) <<Scolopendra
(L.) Newport•>; - р. болг. сколопендра,

бр. скалапендра, п. skolopendra, схв.
сколопендра; засвоєно з латинської
наукової термінології; лат. scolopendra
походить від гр. ахоЛ67Ге:v6ра «Те.; сто
нога, мокриця•>, запозиченого з невідо

мої мови.

- СІС 2 772; Kopalinski 895;
Кlein 1399; Frisk li 735.
[сколоскати] <<розбудити•> Нед; пов'язане зі скол6шкати <<злякати, спо
лошити•>, колошкати <сполохати, ляка

ти; переривати сон•> (див.).
[сколянйчніти] «заклякнути, замерз
нути•> О;

-

складний результат конта

фікса ех- <<ВИ-, з-•> від іменника causa
<<Причина, привід, судова справа•>.

мінації дієслів заклЯкнути і [сколінu
читися] <<Зігнутися, згорбитися», яке,

SJP Il 674; St. wyr. obcych 178. -

у свою чергу, виникло з контамінації

Див. ще кавза.

скойка (зоол.) <<стулка черепашки;
черепашковий

молюск,

Unio Retz.•>,
[скалка] <<беззубка, Anodonta Lam.»
ВеНЗн; р. tск6лька] <<Черепашка•>,

др. сколия <<Черепашка зі
сколька <<Черепашка•>, п.

слимаком»,
skojka <<МО

люск•> (з укр. ?), болг. [скалка] <<ТС.•>,
[скойка] «річкова мідія•>, схв. шкд;ька
<<Черепашка•>, слн. [skбljka] <<ТС.•>; псл. skolьka, skolьja, пов'язане з

skala

<<скеля•>, *scelь <<щілина, розколина•>; в
українську мову, можливо, перезапози

чене з румунської (пор. рум. sc6ica
(молд. ск6йкз) «черепашка•>, яке, в

основ слів кол{но і [клінчuти] <<става
ти на коліна» від п. kl~czyc <<ТС.•>, ос

мисленого як відповідник укр. [кляка
ти] «ТС.•> і клЯкнути «мерзнути». -

Див. ще клякати, клЯкнути, сколі
нйчитися.

[скомина] <<оскома•>, ск{млити <<НИ
ти; скиглити, скавучати», [скомтати]
<<свербіти•>, ск{млячий <<Ниючий, щемля

чиЙ•>, ск{м' я чий «ТС.», оскома, [аска
мина], оскомИстий СУМ, Нед, оскоми
ти, оск6митися; - р. [скомuть] <<болі
ти, щеміти, страждати, хворіти», [скомль
(ск6мля)] <<Хвороба, скорбота, нудьга»,
ОСКОМина <<ОСКОМа>>, бр. [скома] <<ОСКО

свою чергу, виводиться зі слов'янських
мов. DLRМ 749; СДЕЛМ 383. Німчук 229; Гутшмидт Общекарп. ди
ал. атлас 72, 76; Фасмер ІІІ 647. -

Ма>>, аск6ма <<ТС.», др. аскамина «оско
ма; неприємний спогад; неприємний на
слідок», п. skoma <<оскома», skomina, os-

Див. ще скалаІ, щіль.
скокель - див. скакун.

нл. woskobiпa, болг. м. ск6мина, аска
мина, схв. скомина, слн. skomfna «ТС.»,

[скокошитися] <<роздутися, розбух

нути» Нед;

-

очевидно, похідне утво

рення від [кок6ша] <<жарене кукурудзя
не зерно (тріснуте, з вивернутим на
зовні білим вмістом)» (див.).

[сколінйчитися] <<зігнутися, згорби
тися•> О; результат контамінації за-
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koma,

ч.

[oskomina],

[skomati]
<<стогнати,

вл. ст.

<<Тужити»,

woskobi(z)na,

skomljati

сумувати,

(заст.)

розпалюватися•>,

р.-ЦСЛ. CKOMHNA «ЗубниЙ біЛЬ>>, OCKOMHNA
<<ТС.•>; псл. skoma, пов'язане з чергу

ванням голосних із

*scemiti( < *skemiti)

<<щеміти». Фасмер I1l 160, 647; Чер
ньtх І 607 -608; Варбот 3тимология

скопИти

скомИ:рда

1973, 27-28; Ильинский ИО.РЯС 23/2,
243; Bruckner 494; Schuster-Sewc 780;
Skok ІІІ 264. - Див. ще щеміти. ПоR. скеміти 1 , скімлити.

[скомИ:рда]

<<кулеша

на

сметані»

Нед; - очевидно, запозичення з румун
ської МОВИ; рум. scovarda «МЛИНеЦЬ>>,

SCOverga <<ТС.>> пов'язують З ПСЛ. *skovorda (стсл. скоRрАДА) «сковорода». Vincenz 13; СДЕЛМ 383; DLRМ 751. Див. ще сковорода.
скомліти - див. скімлити.
скоморох <•мандрівний середньовіч
ний актор», скоморошество; - р. ско
морох, бр. скамарох, др. скоморох'Ь,

п. ст.

skomrosny <<безсоромний, нескром
skomroszny <<ТС.», р.-цсл. с.-цсл.
скомрА)('Ь <•скоморох»; неясне; зістав
лялося з іт. scaramuccia «блазень•>, звід
ки фр. scaramouche <•Хвалько, боягуз•>
(Срезн. ІІІ 379); вважалося давнім по
ниЙ•>,

хідним від звуконаслідувального кореня

skomati

<•стогнати, скімлити» (Ильин

ский ИОРЯС

23/2, 243; Львов 3тимо
логия 1972, 109-112); непереконливо
пов'язувалося з морочити (Bruckner
494); виводилось від стародавнього ет
ноніма гр. L:хщ.нхре:н;;, елат. scamari
(Mikl. EW 301; Schrader Reallexikon ll
214). - Фасмер ІІІ 648; Преобр. ІІ
304-305.
скомпія - див. скумпія.
скомтати - див. скобота.

[скомшИ:ти] <<зім'яти•>, [скомшuтися] <•скуйовдитися»; - р. [скомшuть]
<<зім'яти, зібгати•>, [комшuть] «м'яти,
заминати•>, [комушuть] <•ТС.•>, бр. [ском
шь!ць] <•зібгати (тісто)•>, [скомсіць] <•Зі
м'яти, подолати», [комсаць] «швидко
м'яти зубами•>, [комсіць] «місити; стис
кати, утоптувати•>, [комчіць] <•збивати
в грудки», tкамшь'щь] <•м'яти, жужми
ТИ», п. [komsiC] <•місити, м'яти•>, [komsac] <<ШВИДКО ЇСТИ>>; - ПОВ'язане З [КОМ
чити] <•м'яти, жужмити•> Я, р. комкать,
[комuть], похідними від др. ком'Ь <•груд
ка», псл. komь, kom( ь)sati. - Фасмер
li 307; 3СБМ IV 228, V/ 1, 95; Slawski
ІІ 393-394; 3ССЯ
кім.

10, 180.

-Див. ще

[сконархатися] «Пlобудитися, вста

ти•> О; - пов'язане з канархати] <<Не
лягати спати вночі•> (див.).
[сконозИ:ти] <<мучити•> Нед; - оче
видно, пов'язане з [конозити] <<корчи
ти, морщити•> (див.).
скоп, скопuти, скопище, скоповu

на, скопом, скопщина

див. копа.

-

скопа (орн.) <•Pandion haliaёtus L.•>,
скоба, [скаба Нед, шкаба Куз, Шарл,
шкапа Г, Шарл] «ТС.», [скіп] <<Яструб
перепелятник,

Шарл,

Accipiter nisus L.•>

[скобець] <•яструб-тетерев'ятник,

ter gentilis L.>>

Шарл, ВеНЗн;

Accipiр. ско

-

па, [ск6пчик] <<ЯСТруб-перепеЛЯТНИК>>,
[скобчик], п. [skop] «ТС.•>, слц. [skobec]

<<сокіл-голуб'ятник, Falco columbarius
L.>>, [skopec] <<ТС.>>, слн. skopec <•яструб
перепелятник•>, skбbec <•ТС.•>; псл.
skop-, skob-, очевидно, давній варіант
основи kob-, від якої походить кібець

(кобець); <•орел,

268. -

споріднене з алб. shkabё

коршун>>. Фасмер ІІ
Див. ще кібець.

скопелИ:чити

-

267-

див. копИ:л 3 •

[скопец] (бот.) <<вероніка берегова,

Veronica anagallis L.•> Mak; -

неясне.

[скопець] <•дійниця•>, [скіпець ДзАтл
І, шк6пок ГрицАВ] «ТС.•>; - п. skopek
«дерев'яна дійниця», [skop, skopiec], szkopek, [szkopiec] «ТС.>>, Ч. skopek <<Цебер»,
СТ.

skop, СЛЦ. skop «ЦебрИК>>, skopec,
skopfk, skopok «ТС.>>; - ОЧеВИДНО, через
польське

посередництво

запозичено

давньоверхньонімецької мови; двн.

з

skaph
Schaff

«посудина (для рідини)•> (нвн.
<•посудина; бочка•> ), до якого зводиться
й

укр.

шафа, споріднене із снідерл.
«Чан•>, днн. skap «ТС.>>. Дзен
дзелівський УЗЛП 122; Richharф 98;

schap

Bruckner 494-495; Machek ESJC 612;
Кluge-Mitzka 631.- Пор. шафа.
СКОПЙТИ

«ХОЛОСТИТИ,

каструваТИ>>,

[скіп] <<кастрований баран» Нед, [скоп]
<<ТС.; баран Нед>>, скопець <<Кастрат; [ба
ран Нед, кастрований баран]•>; р.
СКОпuть, бр. скапец <<СКОПеЦЬ>>, др. СКО
питися

<<ОСКОПИТИ СЯ>>,

СКОпЬЦЬ

ПеЦЬ», П. skopic <<СКОПИТИ»,
рованиЙ баран>>, ч. skopec

<<СКО

<<КаСТ
<<ТС.•>, слц.

skop
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СКОПІОВаТИ

skopit'
полаб.

скордія

<<СКОПИТИ>>, ВЛ. НЛ.

st'up <<ТС.>>, болг.

skop

<<бараН>>,

скопЯ(вам)

<<СКОПЛЮ>>, М. СКОпи <<СКОПИТЬ>>, СХВ. ШКО
пити <<СКОПИТИ>>, СКапац <<СКОПець; каст
рованиЙ баран>>, слн. skopiti <<скопити>>,
СТСЛ.

СКОПН'f'Н

ПеЦЬ>>;

-

ПСЛ.

<<ОСКОПИТИ>>,

skopiti

СКОПІ.ЦІ.

\(СКО

<<ХОЛОСТИТИ, каст

руваТИ», skорьсь <<скопецЬ>>, skopь <<каст
рований баран>>, пов'язані чергуванням
голосних з *scepiti <<щепити>>. Чер
ньІх ІІ 170-171; Фасм~р ІІІ 650; Bruck-

ner 494; Machek ESJC 547; SchusterSewc 1293-1294; Skok ІІІ 264-265. Див. ще щепИти.

-

Пор. скіпа.

[скопювати] <<Поколоти>> Нед, [ско
піювати] <<знищити, звести зі світу>>
Чаб; - пов'язане з [к6піє] <<СПИС, піка>>;
друга форма, очевидно, зазнала фоне

тичного впливу з боку копіювеіти <<ро
бити КОПіЮ>>. - Див. ще КОПЇЄ.

[скора] <<Кора; шкіра; шкура>> Нед,
ВеЛ, [скорсі] <<невичинена шкура звіра>>,
[шкорсі] <<Шматок соснової кори як по

іє.

*(s)ker- <<різати>>, *(s)kora- <<Відрі
Фасм~р ІІІ 650; Bruckner v495;
Machek ESJC 547;
Schuster-Sewc
1294-1295; Варбот 44; Trautmann 266;
Muhl.-Endz. ІІІ 872, IV 45; Гамкре
ЗОК>>. -

лидзе-Иванов
ра, шкіра.

122, 219. -

Пор. ко

скорб, [ск6рба] <<скорб>> Нед, [скор
бинсі, скорбuня] <<ТС.>> Нед, скорбота
СУМ, Нед, [скорбuти] <<завдавати скор
боти>>, скорбіти, скорбувсіти, [оск6рб]

<<Кривда>>, [оск6рба] <<Те.; шкода, втрата>>
Ж, [оскорбн6та] <<кривда>>, [6ск6рбний]
«скупий, бідниЙ>> Ж, [оскорбuти] <<скрив
дити>>, [преск6рбний] Нед, [приск6рб
ний] <<дуже сумниЙ>> Нед, [прискорбu
ти] <<Засмутити; щ~идбати>> Она; - р.
скорбь, бр. [скорб], др. СК'Ьрбь «біль,
страждання, хвороба, мука, нещастя, го

ре, смуток, турбота», ч. skrb(\)iti <<скупи
тися, скнариТИ>>, болг. скр'Ьб <<скорбо
та>>, м. скрб <<ТС.>>, схв. скрб <<турбота»,
слн. skrb не.», стсл. скр'Ьst. <<мука, сум,

плавець у рибальському знарядді>>, ско

скорбота>>; - псл. sk"rbь, пов'язане чер
гуванням з sсьrьа «Щербина»; спорід
нене з лит. skurbe <<горе», лтс. skufba
<<Запаморочення, сп'яніння•>, свн. scherbe «ЧереПОК>>, НВН. scharf <<ГОСТрИЙ»; зі

р. ст. скорсі, скарd <<шкура; хутряні то

СТаВЛЯЄТЬСЯ також (Преобр. ІІ 307; Бу
лаховський Нариси 57) з р. [ск6рбнуть]

рина>>, др.

<<Засихати, морщитися•>. Чернь1х IJ
171 ; Фасмер ІІІ 650-651; Machek ESJ С
549; Младенов 586; Skok ІІІ 269; Traut-

рuна, шкорИна, [скорнuк] <<чинбар>> Бі,
[скарні] <<чоботи>>, [скорувати] (дере
во) <<знімати (з дерева) кору>> ВеЛ, [за
скориніти] «Покритися корою» Я; -

вари>>, бр. скура <<шкіра>>, [ск6рка] «СКО
скора

ний звір>>, п.

<<шкура;

skora

хутро;

хутря

<<шкіра; шкура; лу

шnиння; (ст.) кора», ч. (заст. і діал.)

skura, skura, skora «(оброблена) шкі
ра>>, слц. [skura] <<Шкіра; шкура; плівка;
лушпиння>>, вл. skora <<кора; шкаралу
ща; струп; скорина (хліба)», нл. skora
<<кора; [шкjра людини]>>, [skora] <<ТС.>>,
полаб. st'ora <<Кора (на дереві)», м.
[шкорка] <<Трісочка (дерева)>>, схв. ско

рина <<Скорина; лушпиння>>, слн.

skorja

<<Кора (дерева); скорина (хліба)», цсл.

Див. ще щерба 2 •
скорбут (заст.) <<ЦИНГа>>; - р. СКОр

mann 266. -

бут, бр. скарб!}т, ч. слц. вл. skorbut,
болг. скорб!}т, м. скорбут, схв. скор
бут, скорбут, слн. skorbut; запози
чення з німецької мови; н. Skorbut <<ТС.>>
загальноприйнятого етимологічного по
яснення

не

має;

виводиться

від елат.

scorbutus (іт. scorbuto), яке зводиться

скорА «шкіра, шкура; хутро; кора>>;

до р. [скробот] <<чесання•> (Кiuge-Mi

псл. skora, пов'язане з kora;
нене з лит. skara «клапоть>>,
діляти>>, лтс. skara <<кучер,

шерсть, клапоТЬ>>, дангл. scearu ( < *skaro) <<частина, частка>>, двн. sceran «стриг

tzka 712; Vasmer Zeitschr. f. deutsche
Wortforschung 1907, 20); пов'язується
також з нвн. Schorf <<струп•> (Фасмер
ІІІ 651), із снідерл. scorft (Holub-Lyer
440), з гол. scherbuik (РЧДБЕ 673).

ТИ>>, лат. scortum <<шкура», алб. harr
<<прополюю», shker, shtjer <<роздираю>>;

вий,
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- спорід
sklrti <<роз
кучерява

[скордія] (бот.) <<самосил часнико

Teucrium scordium L.>>; -

резуль-

скорець

скорлуші

тат адаптації другого компонента латин
ської назви scordium, яка зводиться до

гр. ax6p6ov (ахор66юv) <<ЧаснИК•>, що
*sker-d- <<розрізувати,
розрубувати•> (про порізану на зубці го
ловку часника), пов'язаного як варіант
кореня з *kes-, яке виявляється у nсл.
походить від іє.

скорість, [скорИти] <<поспішаТИ>> Нед,
[заскоря] <<чим скоріше>> Ж, [на-скорі]
<<нашвидку•> ВеУг, [поскорuти( ся)] <<ПО
спішити•> Нед, прискорений, прискорю
вальний,
прискорення,
приск6рювач,
прискорИти СУМ, Нед; р. ск6рьtй,

cesnokь, пор. [часник дикий, часник
кінський, камандра чісникова], р. кон

бр. ск6рьt, др. скорьtи, п. skory, ч. слц.
skory, вл. нл. skoro <<Незабаром; май
же», болг. М. СКОрО <<ШВИДКО; недавно;

екий

чесноч

незабарОМ», СХВ. СКОрО <<Недавно; СКоро;

Паномарів Мовозн.

майже•>, слн. skбro <<Майже; скоро•>, стсл.
скор'Ь <<швидкий, раптовий, негайний;

чеснок,

заячий

ная трава <<ТС.>>. -

чеснок,

1973/5, 63; Фасмер ГС3 ІІІ 185; Мель
ничук 3тимология 1966, 220, 231; Frisk
ll 738.

[скорець] <<вузький довгий килим•>,
[скорц] <<узорчаста вовияна тканина, яку
вішають на стіну•>, [ск6рца] <<невеликий
килим•> Ме; запозичення з молдав
ської чи румунської мови; молд. скоар
цз <<КИЛИМ>>, рум. Scoarta <<ВОВНЯНа Се
ЛЯНСЬКа

ПОСТіЛКа>>

ПОХОДЯТЬ

Від

лат.

scortea <<одяг із шкур•>, пов'язаного з
scortum <<шкура•>, corium <<ТС.•>, cortex
<<Кора•>, спорідненими з псл. kora, skora, укр. кора, [скора], шк{ра. - Мель
ничук
DLRМ

497. -

Молд.

зл.

171;

СДЕЛМ

383;
274, ІІ

І
Див. ще кора, скора, шкіра.

748; Walde-Hofm.

легкиЙ•>, -

псл. skогь <<швидкиЙ>>, skoсnоріднене з лит.
ro <<незабаром»; skerys <<сарана>>, гр. axaipw <<стрибаю•>,
axtpтaw <<ТС.•>, снн. scheren <<Поспіша
ТИ•>; пов'язаніjя з нвн. rasch <<Швидкий»
(Machek ESJC 547) позбавлене підстав.
Фасмер ІІІ 654; Brijckner 495; Holub-Kop. 333; Schuster-Sewc 1295; Мла
денов 585; Skok П 266; Pokorny 934.
СКОрЙна

-

ДИВ. скора.

[скоришайка] (орн.) ~горіхівка, кед
рівка, Nucifraga Briss.•> Булаховський; очевидно, rезультат контамінації назв

[орішанка і [лускор{х] «ТС.>>. -

ховський Вибр. пр. ІІІ
горіхівка, лускоріх.

232. -

Була

Див. ще

скорзонера (бот.) <<Зміячка, Scorzonera L.», скорцонера <<ТС.•>; - р. болг.
скорцонера, бр. скарцанера, п. skorzonera; - адаптована латинська наукова

[скорлупа] <<шкаралупа•> Ник, Лекс
Пол, [скорлупка] «ТС.•> Нед, [скоропу
ха] <<молюск у черепашці•>, [скорупіш]

назва, запозичена з італійської мови;
іт. skorzonera є складним утворенням з
основ іменника skorza <<Кора•>, спорідне
ного з укр. кора, шк{ра, і прикметника
nero <<ЧорниЙ•>, що походить від лат.

[скорлупастий] <<який має оболонку,
черепашку», [скорлупковатий] <<схожий
на кору•>, [скорлуповdтий] <<ТС.•>, [ско
рупішний] <<такий, що легко покрива
ється кіркою•> (про землю) тж, [шкоруп
кий] <<шорсткий», [шкоруплий] <<ТС.•>,
[скоруп{ти] ~ставати шорстким» Нед;
р. скорлупа, бр. шкарлупіна, др.
СІСОрлупа, П. skorupa, Ч. skra\oup <<ПЛіВ
ка, КірКа>>, НЛ. skorp(a) <<ШКаралупа,
ШКірКа>>, skorpawa <<ТС.», ПОЛаб. st'oraip,
СХВ. СІСоруп <<ВерШКИ (на МОЛОЦі)>>, СЛН.
[skralupJ <<Кірка, кора•>, [skorlupa] <<яєч
на шкаралупа», [skorlupa] <<вершки•>,
[skalup] <<ТС.»; - псл. skorupa, похідне
утворення від skora <<ШКіра•>; форми з -л

niger <<ТС.>>; назва зумовлена тим, що у
деяких видів скорзонери корені чорно
го кольору. - СІС 2 772; БС3 39, 259;
St. wyr. obcych 683; РЧДБЕ 673; Mestica 1012, 1596. - Див. ще кора, негр,
шкіра.

СКОрИЙ, [скор, С/СОfен] <<СКОрИЙ>>,
скоренький, [скорuстий <<який швидко
ходить» Нед, скоріший Куз, [ск6рний]
<<мудрий, хитрий; готовиЙ•> Нед, скор

ший Куз, [скорі] <<швидко•> О, [скорій]
<<СКОріШе>>, СІСОр{ш <<ТС.>>, СКОрО <<(ПрИСЛ.)
швидко, незабаром; (спол.) коли, якщо•>,

«земля, що легко покривається кіркою»,

викликані впливом з боку ,основи лу

пИти (інакше Machek ESJC

613; Skok
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скориЯти

скором

ІІІ
11

266-267). - Німчук 246; Чернь1х
171; Фасмер lil 652; Преобр. 11 308;
Bгuckneг 495; Варбот 93, 218. - Див.
ще лупИти, шкіра. Пор. шкара
лупа.

[скорнЯти] <<розбудити; зігнати»; очевидно, пов'язане з [корнЯти] <<Коло
ти, бити, підганяти; будити>>; менш пе

реконливе виведення (Scheludko

142)

від рум. scornf <<вигадувати; виганяти>>,
яке, в свою чергу, зводиться до болг.

ск'ЬрнЯ <<каструю>>, укр. [скорнЯти]
(DLRМ 750). -Див. ще корнЯти.
[скорода 1 ] (бот.) <<цибуля гранчас
та, Allium angulosum L.>> Mak; р.
[скорода] <<дика цибуля або часник>>,
[скорда] <<часник>>; запозичення з
грецької мови від гр. ax6pooov
(ax6poov) <<Часник>>. - Фасмер ІІІ 652.
- Див. ще скордія.
[скорода 2 ] (бот.) <<Осока пальчаста,
Сагех digitata L. Нед, Пі, Mak; осока
шершава, Сагех hiгta L. Mak; маренка
запашна, Aspeгula odoгata L. Mak>>, [ска
роднИк] <<Осока пальчаста» Нед, Mak; бр. [скарода, скарада] <<Осока пальчас
та>>; результат перенесення на осо
ку назви [скорода] <<цибуля>>, зумовле
ного подібністю смаку обох рослин. Понамарів Мовозн. 1973/5, 63; Фас
мер ГС3 ІІІ

185.

[скорода 3 ] <<кущування посівів; схо
ди, вруна>> Л, ЛексПол, [скор6диться]
<<Сходити>> ЛексПол; очевидно, псл.
*skoгda <<прорість>>, *skoгditi s~ <<прори
ватися, проростатИ>>, пов'язане з *skoг
Меркулова 3тимоло

ток>>; іє. *(s)keг-d- <<різати>>. Дзен
дзелівський St. sl. 10/1-2, 57; Фас
мер ІІІ 652; Преобр. 11 308; Tгautmann
265-266; Fгaenkel 797; Muhl.-Endz.
Ili 880, lV 37; Откупщиков 136; Pokoгny

938-941. -

Пор. скорода 3 •

[скороздрий] <<скороспілиЙ>>, [ско

лозрий Нед, скороздрілий, скороздрЯ

вий Нед, скорозрий, скорозрИмий тж]

«ТС.>>, [скороздра] <<скороспілка>>, [ско
роздря] <<ранній овес>> Нед, [сколозд
ря] (сорт кукурудзи) Доп. УжДУ 11; п. [skoгojгzy] <<скороспілиЙ>>, [sko!ojгzy]
<<ТС.>>; складне утворення з основ при
слівника скоро і дієслова зріти ([здр- ])
<<достигати>>. -

ckneг

-

495. -

Німчук

250-251;

Bгu

Див. ще зріти 2 , скорий.

Пор. колоздра.

[скорозріст] (бот.) <<Підсніжник зви
чайний, Galanthus nivalis L.>> Нед, [ско
родрість] <<ТС.>> Mak; - складне утво
рення з основ прислівника скоро і діє
слова зростати; назва зумовлена тим,
що підсніжник з'являється навесні рані
ше від усіх квітів. Заверуха 23; Ma-

chek Jm. гostl.

272. - Див. ще ростИ,
скорий. Пор. козодрИст, коло
дрИст, конодрИст.

[скороліски] (бот.) <<Печіночниця зви

чайна, Hepatica tгiloba Gilib. Mak; про
ліска дволиста, Scilla bifolia Mak>>; -

результат контамінації назв [ска розріст]
<<ПідсніжниК>> і пролісок, проліска (див.).
скором <<м'ясна і молочна їжа, забо

ронена церквою в пісні дні>>, [скорома
Нед, скоромец 0], скоромина <<ТС.>>,

da <<борона>>. -

скоромник «той, хто вживає скоромну

гия

їжу в пісні дні>>, скоромний, [скорів
ний] <<СкоромниЙ>> Ча б, скоромити (ся),

1973, 55.

-Див. ще скородити.

скородити СУМ, ДзАтл І, [шкоро
дити] <<скородити>> Нед, [скородИня] <<За
скороджене поле>> О, скородільник, [ско
родінка] <<Скородження» Чаб, [скород
нИк] Куз; - р. [скорода] <<борона>>, ска
родИть <<скородити, боронувати>>, бр.
скарадзіць, скародзіць, п. skгodlic,

[skгudlic]

споріднене

<<ТС.>>; з

лит.

псл.

*skoгditi; -

skaгdyti

<<розривати

(землю), дробити>>, лтс. sk~гdit <<топта

ти, роздрібнювати>>, прус. skuгdis <<КИр
ка, мотика>>, свн. scheгze <<обрізок, шма-
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безскоромник <<той, хто додержується

посту>>, [оскорома] <<скором>> Ж; -

р.

скоромньtй, скоромить, бр. скорам <<СКО
роМ>>, скаромнЬl, др. скором'Ь, п. skгom

<<ЖИр

ДИЧИНИ>>,

СХВ.

скрама

<<ПЛівка,

пінка>>, [skгama] <<жир на юшці>>, р.-цсл.
скрАм'Ь <<жир>>; псл. *skoгmь <<жир>>,
очевидно, пов'язане з *k"rmь <<корм>>; можливо,

споріднене

з

гр.

xopЄwuJ-11

<<НагодовуЮ>>, ЛИТ. seгti «Годувати (худо

бу)» (з паралелізмом кореневих k/К);

скоронний

скот

пов'язується далі (Петлева 3тимология

1974, 16-20) з іє. *(s)ker- <<різати•> як

давнє позначення того, що зрізується,

652-653; Bruckпer 496; Machek Recherches 38; Skok ІІІ 268-269.
[скоронний] <<скроневиЙ•> Нед; здирається, у т. ч. тваринного жиру.

Фасмер ІІІ

skoruszпiak], ч.

oskeruse, [oskeruse, oskoruse, oskoruse], слц. oskorusa, [skoruch,
skorusa, oskerusa, oskerusa, oskorusa],
болг. скоруша, [оскруша], м. скоруша,
[скорша], оскруша, оскоруша, схв. ско

руша, оскоруша, оскоруша, слн.

бути

skors,
lskoris], oskorus; - псл. oskorusa, oskorsa, утворене з основ os- (тієї самої,
що і в осИка, осокір) і kor- <<Кора,>;

skrori, ч. skran, слц. skran,
skron, слн. skranja, р.-цсл.
с.-цсл. скрАннщ; - псл. *skornь/ skren-,

безпосередньо пов'язане з осокір; спіль
на мотивація обох назв полягає, очевид
но, в плямистості кори обох дерев; по
в'язання п. skorusza зі skory <<скориЙ»

похідне

утворення

*скоронь

від

<<скроня•>,

яке

незасвідченого

мало б

споріднене з р. [скоронь], др. скоронь,
скороня, п.
skrana, вл.

ОЧеВИДНО, пов'язане З р. черен <<КУТНіЙ
зуб>>, СЛЦ. cren, ЛТС. cernok[is <<ТС.>>, КіМр.
cern «щелепа•>, сірл. cern <<КуТ». - Фас
~ер ІІІ 653; Bruckner 496;
SchusterSewc 1298. - Пор. скрань, скроня.
скорпій - див. скрипей.

скорпіон, [шкорпіон, ск6рпій] Нед;

-

р. скорпион, заст. скорпий, бр. скар

піён,

др.

скоропий,

скоропия,

скор'Ь

пий, скор'Ьnия, п. вл. skorpion, ч. слц.
skorpion, болг. скорпион, м. скорпиjа,
схв. скорпиjа, слн. skorpijon, стсл. ско
р'Ьnнн;

-

через

посередництво

церковно-слов'янське

запозичено

в

давньору

ську мову, а пізніше через посередни

цтво німецької (н.
ської (лат. scorpio,

Skorpion) і латин
-onis) у східносло
гр. axop1rioc;; <<скор

в'янські з грецької;
піон» вважається запозиченням з якоїсь
середземноморської індоєвропейської мо
ви, спорідненим з дангл. sceorfan <<Здря
пувати•>,

sceorpan

<<дряпати•>, двн.

scar-

<<СКребти, розриваТИ>>, ЛТС. s~erpet
<<різати дерН>>. - Німчук 232-233; Чер
НЬІХ ІІ 171-172; Фасмер ІІІ 654; Kopalinski 895; Кluge-Mitzka 712; Frisk
ІІ 738-739.- Пор. шкурошія.
скорс, скорсина, скорця див.
корса.
скорупіти, скоруntш, скоруntш
ний - див. скорлупа.

bon

[скорух 1 ] (бот.) <<Горобина звичай
на, Sorbus aucuparia L.•> Г, Нед, [ска
руха] Нед, [скорушина, скарусь Mak,
скрух (білий) Mak, шкорух] <<ТС.>>, [ску
рух] <<акація, Асасіа

-

L.•> Доп. УжДУ Il;
п. [skoruch, skorusza, skoruszyna,

(Bruckner 495) позбавлене підстав. - Пор. Ясен.

Див. ще осИка, осокір.

[скорух 2 ] (бот.) «жостір, крушина,

Rhamnus frangula L.•>

Нед,

[скору

Mak,

ха, скору шина, скарух (чорний)] <<ТС.»

Mak; -

очевидно, fезультат контаміна

ції форм крушИна,

крух, круха] і под.

<<ТС.•> з фонетично близькими формами

[скорушина] <<ГОробиНа>>, [скорух,

CKOfY-

xa] <<ТС.>>. -Див. ще круха, скорух.
[скорЯзний] «сnокійний»

пов'язане з коrИти (див.).
[скосолист

L.>> Mak; -

BeYr; -

(бот.) <<бегонія,

Begonia

складне утворення з основ

діЄСЛОВа СКосИти(ся) <<СТаТИ КОСИМ» Та
іменника лист; назва зумовлена косо

серцевидною,
нерівнабокою
формою
листків бегонії; щодо префіксального

с- пор. [скосогір] замість косогір. БС3

4, 372. -

Див. ще з1 , косий, лист.

скот, [скіт] <<СКОТ•> Нед, [скітнИк]
<<шкуродерня•> Нед, [скітнЯ] <<дорога для
худоби•> Нед, скотар, скотарник, ско

тарня, скотарство, [скотарча] <<Ма
ЛИЙ пастух•>, [скотарчук] «ТС.•>, ско
тИна, скотинЮка, скотинЯка, [скот
ник] <<пастух корів•> Гриц, [скотство]
<<скотське життя•> Нед, [скотЯ] <<СКОТ•>,
[скітнИй] <<скотячиЙ•> тж, скотИнячий,
скотЯчий, скотdрити, скотарювати,

[скотеніти] <<Ставати подібним до ско
тинИ>> Нед, [скотИчити] <<пасти худо
бу•> Нед, оскотИніти; р. болг. М.
скот, бр. [скот], скаціна, др. скот'Ь,
п. ч. нл. skot, вл. skot, полаб. st'ot, схв.
скот, слн. skOt, стсл. скоrь; псл.
skotь; загальноприйнятого пояснен-
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скотище

скребтИ

ня не має; здебільшого вважається запо
зиченням з германських мов і пов'язу

ється з гот.

skatts (назва грошової оди
skattr <<Податок>>, днн. scat
<<монета, майно>>, двн. skaz <<ТС.>>, нвн.
Schatz <<СКарб>> (Кiparsky GLG 186188; Bruckner 495-496; Janko WuS І
103-105; Stender-Petersen 309-310;
Uhlenbeck AfSlPh 15, 491); існують та
ниці), дісл.

кож думки про власне слов'янське похо

дження слова skotь, зокрема про його
зв'язок з псл. scetina <<Щетина>>, з kotiti
S~ <<КОТИТИСЯ, ПЛОДИТИСЯ>> ЧИ З СХВ. сто
ка <<майно, худоба>> і про запозичення
з праслов'янської мови в германські

(Ильинский РФВ

73, 283-284; Jakobson IJSLP 1/2, 271; Мартьшов Сл.-герм.
взаимод. 183-187; ВЯ 196l/3, 55; Пре
обр. 11 310; Machek ESJC 548; Jagic
AfSlPh 23, 536; Bruckner AfSlPh 23,
626; Schrader IF 17, ЗО) або про первіс
ну спорідненість слов'янського і герман

ського слів (Младенов

585; Matzenauer
74). - Огієнко РМ 1938/9, 395; Німчук
173; Трубачев Назв. дом. жив. 100-102;
Фасмер-Трубачев ІІІ 655; Чернь1х 11
t 72; Львов Лексика ПВЛ 267; SchusterSewc 1296-1297; Skok ІІІ 267.
скотище - див. котИтися.

скоц, ск6цель, скоцень, скочень див. скакун.
скочити, скокнути, скок, скока,
скоки, скочака, ск6чка, скочний, ск6ч
ки - див. скакати.

[скраколь] <<велика зелена жаба>>
Чаб, [скракуля] <<ТС.>> Чаб; - результат
контамінації іменника [скакуля] <<жаба>>
і дієслова скрекотати. Див. ще
скакати, скрекотати.
скраник - див. кармнИк.

[ск рань] <<СкроНЯ>>, [скранИця] <<скро
нева кістка>> Нед, [скраневий] «скроне
виЙ>>, ст. скрань <<скроНЯ>> (1627); - за
позичення з чеської або словацької мо
ви; ч. слц. skrcin відповідають укр. *ска
рань. Див. ще скоронний. Пор.
скроня.

скребтИ, [скребтати], скребтИся,
[скреблити] <<чистити скребницею>> Нед,
[скребсти, скрептати] <<скребти>>, [скро
ботати] <<ТС.>> тж, [скробати] <<чухати>>
О, шкребтИ, шкребтИся, [шкрабати
Нед, шкребтати, шкрібати тж, шкро

бати], шкрЯбати, шкрябнути, шкря
бонути, шкряботіти, шкряб (виг.),
скребачка, [скреблини] «костриця, очіс
КИ>> Нед, скребло СУМ, Нед, скребнИ

ця, скребок, [скрептанИна] <<обскрібан

ня, обчищування>> Нед, [скрептанИнє]
<<очистки з картоплі>> Нед, [скрібка] <<ри

бальська снасть із коритцем» Ник, [скри
бачка, шкребачка Нед, шкребло], шкре

бок,

[шкfебтачка]

<<скребок>>

Нед,

[шкрибак <<скребло>>, [шкрябачка] <<По
ганий старий віник>> тж, [шкряботуха]
(про мишу), вИскребки, вИскрібки, вИ
шкребки, вИшкребок <<хлібець із залиш

моло

ків тіста; найменша дитина { сім'Ї>>, [вИ
шкрібок] <<ТС.», [нескреба <<неотеса>>,
[нескребенний] «неохайний, брудний»
Она, оскребки, ошкребки, [поскріб]
<<Вишкребок>> Нед, [поскрібач] <<ТОЙ, хто
дряпає>>, [поскрібка] <<малий шкребок>>

насіння відска

Нед, поскрібки, п6скрібок <<Хлібина із

кують від рослини. Пі 239. - Див.
ще скакати.
скраклі <<Народна спортивна гра, го

залишків тіста, вишкребок>>, [поскробок]
«ТС.>> Нед, [ускробати] <<ускребти» Нед;

[скочки] (бот.) <<молодило,

vivum L.>>; -

Semper-

бр. ск6чкі, [скачка, скач

кі, ск6чка] <<ТС.>>;

-

похідне утворення

від ск6чити, скакати; назва зумовле
на

тим,

дила

що

насіннєві

після достигання

шапочки

родки>>, [скраглі] <<ТС.>> Нед, [скраголь]
гри

в скраклі>>,

скlакля, скраколь «ТС.>>; -

<<Одна з

р. [скраг

ли

цурпалок для

<<Гра в скраклі>>;

дозміни форм

-

[краклі,

результати ви

краглі]

пов'язаних з п. kr~gle <<кеглі>>. мер ІІІ 656. - Див. ще краголь.
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<<ТС.>>,
Фас

р. скрестИ, скребу, бр. скрЗбці,
ШКрабаць, П. skrobac, Ч. skrabati, СЛЦ.
skrabat', БЛ. skrabac, НЛ. skrabas, СЛН.

-

псл. skrebti, skroз лит. skrebeti «шу
міти, шарудіти, шелестіТИ>>, лтс. skrabt

skrebati, skrabati; bati; - споріднене

«скребти, скоблити,

снн.

чесати, дряпати»,

schrapen ( < *skrapбn) <<дряпати, ви-

скреготати

скрИ:глі

креслювати•>, дісл. skrapa <<ТС.>>, лат.
scrobis <<ЯМа•>; іє. *(s)kerb(h)- І (s)kгеЬ(h)

<<шкребти, різати•>, похідне від *(s)kег

- Чернь1х 11 172; Фасмер I1J
656, 658; Bruckпer 496; Machek ESJC
613; Schuster-Sewc 1447-1448, 1450;
Мельничук 3тимолоrия 1966, 220; Trautmann 267; Fraenkel 815-816; Karulis 11
203; Zupitza GG 157; Pokorny 943.
<<різати•>.

скреготати, [ск:ирготіти] <<скрего
тати•>, скреготіти, [скрегенчати Нед,
скрегінцати Нед, скрегончати ВеУг,

скрейцати Нед], скрегщjти, скрегощj
ти, скреготщjти, скрИгати, [скригИн
дзатu, скригИцати Ме,

скрuготати

ВеБ, шкирготати] <<ТС.>>, [скригИц] (виг.)
Ме, [скрега] <<жаба•> ВеНЗн, скрегіт,
скреготнЯ, скреготуха, [скрегітлИвий]
Нед, скреготлИвий; р. скрежетать,
[скреготать], скрежет, бр. скрьtгаць,
скрьtгатаць,

скр6гат

<<скрегіт•>,

др.

ск:рег'Ьтати, скрьжьтати, скрьжьт'Ь,

скрежьть, п. zgrzytac, zgrzyt, ст. skrzytac, zkrzyt, ч. skrehotati <<квакати, кар
кати•>, skrehot <<квакання, каркання•>,
СЛЦ. skrehotat' <<КЗрКЗТИ>>, болг. ск'Ьр
цам <<скриплю•>, схв. шкргутати <<Скри
піти•>, шкргgт <<скрегіт•>, слн. skfgati
<<ЩебетаТИ>>, skrgutati «ТріщаТИ>>, skrgetati <<дзвеніти•>, стсл. скрь.жь.тАтн, скрь.
жь.rь; - псл. *sk'тzьtati, skregьtati; звуконаслідувальне утворення, паралель

не до скрекотати, гр. хр1у~ <<скрегіт
зубів•>; далі зіставляється з *sk"rga <<СКар
га•>. Фасмер ІІІ 656-657; Ильин

23 І f, 180-245; Bruckner
652; Machek ESJC 549; Skok IIl 402403. - Пор. скарга 1 , скрекотати.

ский ИОРЯС

[скрегулець] (орн.) <<Яструб-переnе
лятник, Accipiter nisus L.•> Нед, [скригИ
лець, скригулець] «ТС.>> Нед, [скригу
лець] «Те.; яструб-тетерев'ятник, Accipiter gentilis L.•> Гор; - пов'язане з [кра
гуле!{ь] <<Яструб-перепелятнию> (див.).
скрекотати, скрекотіти, [скрего
тати О, скреготіти] <<СКрекотаТИ>> ВеБ,
[скрекекати Нед, скригончати ВеУг]
<<ТС.•>, скрекеке (виг.), скрекіт, [скре
кот] Нед, скрекотень <<СКрекотун».'
скрекотнЯва, скрекотуха; п. skrze-

czec, skrzek, ч. skrekati, ski'ek, слц. skrekotat', skrek(ot), БЛ. skrecec <<Верещати,
ПрОНИЗЛИВО кричаТИ>>, skrek <<ВИСК>>, НЛ.
skrjakas <<Каркати, тріщаТИ>>, skfakotas
«ТС.•>; псл. *skrek-; звуконасліду
вальне утворення, паралельне СІf.регота
ти, крЯкати. - Machek ESJC 549. Поg. скреготати, стрекотати 1 •

[скремзаць] <<невміло, недоладно ви
готувати•> Чаб, [скремзять, к:ремзать,
кремзять, скремдзять, скремсать]
«ТС.•>, [скрендзяний] <<Недоладно зроб
лениЙ•> тж; бр. скрамзаць <<покрес
лити, позакреслювати•>, крамзаць <<Не
дбало

писати;

креслити;

дряпати

чи

мось гострим•>; - пов'язане з [кремса
ти] <<обрубувати; цюкати (сокирою),>
(див.).

[скрент] <<передня частина воза; за
лізний круг на передніх сницях воза»

О, [шкрент] <<Перед воза•> О; - запози
чення з польської мови; п. [skr~t] від
повідає укр. [скрут] «ТС.>>. - Див. ще
крутИти.
скрепер, скреперИст;
скрепер, бр. скрапер, ч.

-

р.

болг.

skrejpr, слц.
skraper, схв. cкpe(j)nep, слн. skreper; запозичення з англійської мови; англ.
<<скрепер, волокуша, грейдер;
скребок•> пов'язане з scrape <<СКребти,
скоблити, шкрябати•>, спорідненим з
гол. schrapen, schrabben, н. schrappen,
лтс. skrabt <<ТС.•>, псл. skrebti, укр. скреб

scraper

тИ.

-

Кlein

СІС 2

1402.

772; Holub-Lyer 440;

-Див. ще скребтИ.

скрепуха

скрИгати

-

див. скрипель.

див. скреготати.

[скрИглі] <<Нарізані скибочки (сушених яблук), нарізане скибками м'ясо,
нарізана великими шматками картопля•>

ГрицАВ, [скрИглик] <<скибочка хліба; ку
сок дерева•> Л; очевидно, запозичен
ня з білоруської мови; бр. скрьtль <<вели

ка скибка•>, скрьtлік (зменш.), скрьtлЯць
<<Нарізувати скибками•>, як і споріднені

р. [скрьtль] <<скіпка, тріска•>, схв. [skrila
(skrila)] «nлита•>, [skrilja (skrilja)] <<ТС.•>,
[skrilj] <<вид плоского каменю•>, шкрИJЬа
ти ее <<Відколюватися пластами•> (про
камінь), шкриJЬац <<СланецЬ•>, слн. skrfl
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скрижаль

скрип

<<ТС., ШИфер•>, СЛЦ.

skrid[a

«ЧереПИЦЯ», МО

жуть бути зведені до псл.

skryla (skrylь)

<<плитка, скибка•>, можливо, пов'язаного

з krojiti <<Краяти•> (Shevelov Hist. phoпol.
80); східнослов'янські форми виводять
ся також (Лаучюте 39-40; Buga RR 11
570) від лит. skrylis, мн. skryliai <<Варе
ники, сирники, оладки; варені квадратні

відрізки тіста•>. ГрицАВ
Трубачев Сл. язьJкозн. 1963,

204-205;
188; Пре

обр. 11 313; Skok ІІІ 403.
скрижаль <<плита з текстом•>; р.
скрижаль, бр. скрьtжаль, др. скрижаль

<<камінь, камінна дошка, плита; (мн.)
крила•>, п. skryzal <<Камінна плита•>, болг.
скрижал <<скрижалЬ•>, стсл. скрнЖАІ\t.
<<таблиця; таблиця законів•>;
но

не

з'ясоване;

-

остаточ

зіставляється

з

р.

[скрЬtга] <<Плавуча крижина•> (КЗСРЯ
413; Преобр. 11 312), з схв. крИжати
<<різати•>

(Mikl. EW 304; Собалевский
РФВ 67, 212-213), пов'язується з
нвн. Schere <<Ножиці•> (Младенов 586).
- Фасмер ІІІ 657.

[скрижівки] <<листя капусти на го
лубці•> О; - пов'язане з [крижалка] «Ці
лий качан квашеної капусти•> (див.).
[скримпувати] <<стиснути зв'язане
ще закрутом•> Гор; запозичення з
польської мови; п. skr~powac <<зв'язати•>
є похідним від kr~powac <<в'язати, міцно
стягувати•>,

яке,

очевидно,

зводиться до

нвн. ст. і діал. krampen <<зчіплювати, з'єд
нувати скобами•>, похідного від Krampe
<<Гак, скоба•>, пов'язаного з двн. kramph
<<скривлениЙ•>, спорідненим з псл. grQbь
<<грубий», ст сл. грЖБ'Ь <<грубий, неосві
чений»; менш переконливе пов'язання

через варіант [krepowac] з нвн. Krippe
<<Ясла» (Bruckner 267). - Гор 81; Slaw-

ski

ІІІ

105-106;

Кluge-Mitzka

399.

[скримцювати] <<Міцно зв'язати•>;

-

подібністю двостулкових черепашок без
зубок до скриньок. БС3 4, 384. -

Див. ще скрИня 1 •
скрИня <<Ящик з кришкою; [зруб у
криниці; кріплення віконної або двер

ної коробки Ник]•>, [скрИнка] <<Віконна
або дверна коробка; зарубинка в дереві;
пастка на куниць, тхорів•> О, скрИнька,

скриньчИна, [перескринок] <<перего
родка Куз, О; шухляда 0•>, [підскри
нок] <<ящик для борошна грубого поме
лу у млині•> Нед, прИскрИнок <<Невели
кий відділ для дрібних речей у скрині•>

СУМ, Ме, [пfискрИньок] «rc.•> л, Па;
- р. [скрин <<СКриня•>, [скриня], бр.
скрьtня, п. skrzynia <<ТС.», ч. skrfn <<ша
фа», слц. skrina <<ТС.•>, вл. krinja <<скри
ня•>, нл. ksinja «ТС.•>, болг. скрин <<Ша
фа», схв. скріиьа <<скриня•>, слн. skrfnja
<<ТС.>>, СТСЛ. скрннщ <<КОВЧеГ>>, СКрННА <<ТС.>>,

скрнннцА <<ТС.; скринька,

шкатулка•>;

-

псл. skriпь, skrina, skrinja; загально
прийнятого пояснення не має; вважа

ється запозиченням з латинської і

<r

східнослов'янські мови через польську)

із середньоверхньонімецької мов; свн.

sсrїпі (>нвн.

Schrein) <<шафа•> виводить

ся від лат. scrlnium <<кругла коробка
для паперіВ•>, яке зіставляється з лит.
kreivos <<КривиЙ•>, псл. krivь, укр. кри

вИй; розг.J!ядається також

(Bruckner 498;
Schuster-Sewc 700-701) як успадкова
не слов'янське утворення, пов'язане з
«Миска, ринка•>, krinicja <<Крини

krina

ця•>. - Москаленко УІЛ 28; ФасІ\!ер ІІІ
657; Преобр. 11 312; Machek ESJC 550;
Holub-Kop. 334-335; Skok ІІІ 269270; Walde-Hofm. 11 500.- Пор. кри
вИй, кринИця, крИновка.

[скрИня 2 ] <<Насипаний горб; дамба
Ч; огріх, пропуск в оранці; стояча, не
перевернута скиба після оранки 0•>; -

не зовсім ясне; можливо, результат ви

неясне; можливо, в якийсь спосіб пов'я

дозміни запозиченого п. skr~cic <<скру

зане зі скрИня 1 •
скрип, [скрИпавка] «Тріскачка, то
рохкало•> Нед, [скрипак] <<скрипаль•>,
скрипаль, скрипар, скрипач, [скрипіч
ник], скрИпник «ТС.•>, скрипИця <<Скрип
ка», скрИпіт «скрип», скрИпка, [скрИ

тити•>,

зближеного

з

основою

[скримпувати] <<стиснути

слова

зв'язане ще

закрутом•>.

tскринкИ] (зоол.) «беззубки,
Нед; скрИня; назва

donta•>
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Ano-

похідне утворення від
зумовлена зовнішньою

полинєj <<Терликання, цигикання•> Нед,

скрипИця

скрип

[скрипуга] <<Все тріскотливе, незграб
не>> Нед, скрищjн (ент.) <<кусач Lamia
F.; Saperda F.>>, [скрипунь] «ТС.>>, скри

ви зумовлені характером крику дерка

пуха, скрИпати, скрипіти, скрИпнути,

Булаховський Вибр. пр. ІІІ
Див. ще скрип 1 •

скриплИвий, скрипучий, п6скрип, по
скрИпувати; р. скрип, бр. скрьщ

скрипотіти, скрип (виг.), скрипИчний,

ча, відображеного і в інших його наз

вах (деркач, тирчак, хрушель, хрящ).

-

201. -

схв.

[скрипей] (бот.) <<Хвощ, Equisetum
L.» Mak, [скрИпень Нед, скрипець ВеНЗн,
скрипель Mak, скрипій Mak, ВеНЗн,
скор_пій ВеНЗн] <<ТС.>>; - р. [скрьтун],
бр. [скрьт], п. [skrzyp], ч. [skrip], слц.
[skrip, skrfp, skrfb], БЛ. kfipica «ТС.>>; -

ШКрЙпа <<СКрИП, шелестіННЯ>>, СЛН. skrfp;
- псл. skripь, skripati; - лтс. skripstet

похідні утворення від скрипіти; назви
пов'язуються з тим, що хвощ зимовий,

«ТС.>>, лит.

який використовувався для поліруван
ня дерев'яних виробів, нібито при цьо
му скрипів. БС3 46, t05; Machek

др.

скрипание

<<Скрипіння,

скрип>>,

п.

skrzyp, ч. skrfpati, слц. skripat' (skripiet'),
БЛ. kripac, НЛ. skripas, болг. скрИпвам
<<поскрипую>>,

м.

чкрипи,

скрипи,

<<хрустіти, скрипіти, гуркотіти>>, krips(~)et

ти>>,

<<тихо прошаруді

kr!pstereti

можливо,

також двн.

днн.

scrian

<<кричати>>, screi <<КрИК>> (нвн. Schrei <<ТС.>>,
schreien <<Кричати>>); іє. *(s)krei- І (s)ke-

rei-

<<шум, крик» (звуконаслідувального

характеру), до якого зводиться також
псл. krikь, укр. крик; пов'язується також

з і~. *(s)ker- І (s)krё- <<різатИ>> (Schuster-Sewc 701, 1449; Варбот 3тимология
1981, 16-21; Skok ІІІ 403; Zupitza GG
126). - Фасмер ІІІ 657-(?58; Преобр.
11 312-313; Machek ESJC 550; Мла
денов 586; Muhl.-Endz. ІІІ 893; Pokorny 567-570. - Пор. крик, скри
пИця.

[скрип 2 ] (бот.) «гриб хрящ гіркий,

Lactarius (Agaricus) piperatus Fr. ех
Scop.>> Mak, [скрип білий] <<Колчак жов
тий, Hydnum refandum Fr.>> Нед, [скри

пай] <<ТС.>> О, скрипак] (вид грибів)
ВеЛ, [скрипей] <<Хрящ-молочник олив

ково-чорний, Lactarius necator (Fr.)
Karst.>> Нед, [скрипух] «ТС.>> Mak, Нед,

[скрипіль] <<ВИд отруйних грибів» Нед;
- р. [скрипИца] <<Гриб-зонтик великий,
Lepiota procera Quel.>>, [скрьтИца] <<ТС.>>,
п. skrzypel <<Колчак,
хідні утворення від
зумовлені,

яких з

Шамота

Hydnum>>; скрипіти;

очевидно,

цих грибів,

130. -

по
назви

хрусткістю

де

коли їх їдять.

Див. ще скрип 1 •

-

ПоR. груздь, хрящ2 •

[скрип 3 ] (орн.) <<деркач, Crex pratensis Bechst.>> Шарл, ВеУг, [скрипак
Шарл, ВеЗа, скріпак ВеЗа, ВеЛ] <<ТС.»;

-

похідні утворення від скрипіти; наз-

Jm. rostl. 28-29; Schuster-Sewc 701. Див. ще скрип 1 •

[скрипель] (бот.) <<губка модринова,

Fomitopsis (Polyporus) officinalis; губка
несправжня, Phellinus (Fomes, Polyporus) igпiariUS>> Mak, [скрипій] «rубка
справжня, Fomes (Polyporus) fomentariUS>> Mak, [скрипуха] «rубка несправж
ня; губка сірчана-жовта, Laetiporus (Polyporus) suphureus (Agaricus sulphuratus)>> Mak, [скрепуха] «rубка несправж
НЯ>> Mak; - п. skrzypuch (зб.) «rубки>>
(з укр.?); - похідні утворення від скри
піти; назви зумовлені тим, що труто
вики скриплять, коли їх відламувати

від дерева. -Див. ще скрип 1 •

скрипИця (заст.) <<масивні дерев'я

ні кайдани; [частина блока у ткацькому
верстаті]>>, [скрипИці] <<блочки у ткаць
кому верстаті>> Нед, [скриплИця] <<ВИд
кайданів>>

Нед,

скрепИця

<<скрипиця>>,

[скрИпки] <<блочки у ткацькому верста
ті,

на яких висять і

по яких

підніма

ються й опускаються ничениці» ДзАтл

[скріпкИ, скріплИці, скрипулькИ,
шкріпці, скрИклі, скр6клі, шкр_іклі]
<<ТС.>> тж, [скрИпці] «ТС.>> тж, Ме, [при
скрИпати] <<Притиснути, здавити>> Нед;
- п. ст. skrzypiec (знаряддя тортур),

11,

skrypiec

«ТС.>>, ч.

skripec

<<пристрій для

затискування; прищепка; капкан, блок

у ткацькому верстаті; (іст.) диба (зна
ряддя тортур)>>, skripnouti <<стиснути, за
тиснути>>,

oskripec

<<Затискач для освітлю-
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скрипій

скромний

валЬНОЇ СКіПКИ>>, СЛЦ. skripec <<диба; блок
у ткацькому верстаті•>, вл. skripk <<Підйом
ний блок•>, kripa <<система підйомних бло
ків•>, krip <<блок у ткацькому верстаті•>,

правило, червоних, або листків, схожих
на вербові, а також тим, що всі ці рос
лини ростуть на вологих місцях. -

болг. скрипец <<Підйомний блок•>, [скрип]

14, 54; 16, 535; 17, 295; 21, 66;
41, 456; Machek J m. rostl. 149. - Див.

<<блок у ткацькому верстаті•>, скрипцИ

ще кипрей.- Пор. скрип 1 •

<<блоки у ткацькому верстаті•>, [шкрип'Ьл
цИ] <<ТС.•>, м. скрипец <<Підйомний блоК>>,

[скрипуха] (бот.) <<скереда, Crepis L.•>
Mak; - р. [скрьтуха] «ТС.•>; - похід

скрипка

не утворення від скрипіти; мотивація

«ТС.•>,

схв.

шкрйп

<<палка

із

розщепом для ловіння птахів, зміЙ•>,
шкрипка <<блок у ткацькому верстаті•>,

ШКрИпац (мн. ШКрипци) «ТС.>>, СЛН. skrfpec <<бЛОК>>, skrfpcevje <<бЛОКИ; диба>>;
- не зовсім ясне; пов'язується (Труба;
чев Рем. терщшол. 135; Machek ESJC
550; Schuster-Sewc 701) із звуконаслі
дувальною основою скрип; більш при
родним здається розвиток значень від

<<розщіп, щось розколене•> через <<диби
для ніг, рук•>, <<диба як знаряддя для
підіймання, підйомний блок, блок у тка
цькому верстаті•>; у зв'язку з цим сло
весне гніздо виводиться й від іє. *skег

БС3

назви неясна. -

Див. ще скрип 1 •

скрИтниця (бот.) <<Crypsis Ait.•>; р. скрь'tтница, бр. скрь'tтніца, ч. skrytenka, слц. skrytka «ТС.•>; - похідне ут
ворення від скрИти <<заховати•>, калька
латинської наукової назви рослини; лат.
crypsis походить від гр. xpu1rтw <<скри
ваю, заховую•>, спорідненого з псл. kryti, укр. крИти; наукова назва зумовле
на

тим,

що

суцвіття

скритниці

знизу

до половини ховаються в пазухах верх

ніх листків. Machek Jm. rostl. 292;
Frisk 11 29-30. - Див. ще крИти.
скрізь

<<Всюди;

завжди;

зовсім;

патсько-південнослов'янский ареал від

[(прийм.) крізь]•>, [скрозь] <<часто; завж
ди» Л, [скрусь] «Крізь•> О, [скрізьний]

повідних назв (Дзендзелівський St. sl.

<<ПОВСЮДНИЙ>> Нед, наскрізь СУМ, Куз,

<<різати, колоти•>; твердження про закар

13, 224)

позбавлене підстав. -

Варбот

3тимология

1981, 16-21; Сл. язь1козн.
1988, 71-72; Skok ІІІ 403. - Пор.

скребтИ, щерба 2 •
[скрипій] (бот.) <<Гадючник в'язолис

наскрізний тж; крізь•>,

бр.

р. [скрозь] <<наскрізь;

скрозь

<<ВСюди;

завжди;

(прийм.) крізь•>, п. skros <<Наскрізь»,
[skros], wskros, wskros, [skierz] «ТС.•>, ч.
слц. skrz(e) <<Крізь•>, [skroz], болг. [скр'Ьз]

тий, Filipendula ulmaria Maxim.•> Mak,

<<ТС.•>,

[скрИпник] <<болотна рослина з мали

слн. заст. skroz <<Крізь»; очевидно,
псл. skroze <<Наскрізь, попереК>>, пов'я

новими квітами•> Бі; -

бр.

скрь'тень

<<ЗНіт, Epilobium L.•>, [скрьтель] <<ЗНіт
вузьколистий, Е. angustifolium Scop.•>,
[скрьтнік, скрь'тьtшнік] «ТС.•>, [скрьt
пун] <<Те.; очиток•>; - запозичення з ро
сійської мови; р. [скрьтей] <<ЗНіт вузько
листиЙ•>, [скрь'tпень, лесной скрь'тий]
«ТС.•>, [скрьtпун] <<Те.; хаменерій, Chamaenerium Adans.; очиток великий, зая
ча капуста велика, Sedum telephium;
плакун верболистий, Lythrum salicaria»,
[скрьтовик] <<Плакун•> є, очевидно, ре
зультатами видазміни деетимологізова

схв.

скрдз

<<Наскрізь;

поспіль•>,

зане з kroze <<Крізь•> (з випадним s-); зіставляється з гол. [schraag] <<косиЙ•>,
нвн. schrag <<ТС.>>. ІУМ MopфoлoriSJ
417, 432; Фасмер ІІІ 658; Machek ESJC
549; ESSJ Sl. gr. І 235-238. - Див.
ще крізь.
скромадити <<скребти, стругати; чу

хати; [згрібати ПіJ», [шкромадити]
<<Скребти; чухати•>; - р. [скромадить]
<<Гребти•>; результат контамінації слів
скребтИ і громадити <<Згрібати•>. Даль lV 209; Петлева 3тимология 1974,

ної назви кипрей <<Зніт», зближеної з
основою дієслова скрипеть <<скрипіти•>;

24. -

перенесення назви зніту на інші рос
лини зумовлене подібністю їх квітів, як

ти, [поскр6мИти <<Приборкати, втихо
мирити•> Г, Мо, [ускромИти] <<ТС.>> Нед;
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Див. ще громада, скребтИ.

скромний, скr6мник, скр6мнича

скроня
бр. скр6м.ньt, скр6м.нік, скр6м.ні
чаць, болг. м. скр6м.ен; запозичення
з російської мови; р. скр6м.ньtй, скром

скубти
скруха, скрухнути, скрухо, скру

-

ник, скр6м.ничать, як і бр. [скрам.іць]
<<Заспокоювати •>, вважається запозичен
ням з польської мови; п. skromny, як і
ч. слц. skromny, вл. skгomny, виво
диться з псл. *sь-kromьnь, похідного
від kroma <<Край; перегородка>>; схв.

скром.ан, слн. skrбmen, очевидно, запо
зичені з чеської мови. Фасмер ІІІ
658-659; Преобр. ІІ 313; Uгbarkzyk Л?

26, 5; Slawski JP 26, 73; Machek ESJC
549; Младенов 586; Skok ІІІ 271; Pokorny 623-624. - Див. ще крома. Пор. прикроМІ-Іти.
скроня; - бр. скронь <<скроня•>; запозичення з польської мови; п. skrori
відповідає др. скоронь, скороня «ТС.>>,

укр. [скор6нний] <<скроневиЙ>> (див.).
скрупульозний <<Надзвичайно точ
ний, детальниЙ>>; р. скрупулёзньtй,
бр. скрупулёзньt, п. skгupulatny, ч. skrupulozni, вл. skгupulozny, болг. скрупулен,
скрупул6зен, скрупуль6зен, м. скрупу
л6зен, схв. скрйпулВзан, слн. skгupul~
zen; - запозичення з французької мо

ви; фр. scrupuleux (жін. р. scгupuleuse)

<<сумлінний, ретельний, скрупульозниЙ>>
походить від лат. scrupulosus <<украй ре
тельний, до дрібниць точний; кам'янис
тиЙ>>, що є похідним від scгupulus <<Гост
рий камінець; неспокій, сумніВ», мн.
scrupuli <<непотрібні тонкощі, дрібниці>>,
зменш. від scгupus ноетрий камінЬ>>, по
в'язаного зі scruta <<старі речі, мотлох~.
спорідненим із двн. scrotan <<рубати, рі

зати>>, лит. [skraudus] <<КрихкиЙ>>, [skrausti] <<ставати шорстким>>. - СІС 2 773;
Holub-Lyeг 440; РЧДБЕ 674; Dauzat
656-657; Walde-Hofm. 11 498, 501.
скрута <<труднощі, трудне станови
ще>>, скрут <<ТС.>>, скрутнИй <<важкий;

[важкий для розуміння або вивчення
0]>>, скрутнуватий, [скрутнЯвий] <<Не
достатній~ Нед;- р. [скрутно] <<Важко,
трудНО>>, П. СТ. skгutny <<ЖОрСТОКИЙ>>; похідне утворення від крутИй <<суво
рий, різкий~. Bruckneг 273. Див.
ще крутИти.

шіти, скрушнИй - див. крушИти 2 •
[скрушки] <<ВИсівки з борошна>> О,
[скрушкі] <<Викинуте при просіванні зер
но-послід•> Гор; пов'язане зі [скру
жинu] <<ТС.>> тж, похідним від [скру
жИти] <<пересіяти зерно в решеті>> тж,
[кружати] <<очищати (зерно на реше
ті}>>; менш імовірний зв'язок форми
[скрушки] <<висівки>> із крушИти «Тро
щити>>. -Гор 81. -Див. ще круг.
скрЯга <<скнара, скупар>>; запо
зичення з російської мови; р. скрЯга
<<ТС.>> не має надійної етимології; мож

ливо, пов'язане з укр. [крЯжити] <<Пра
цювати,

не розгинаючи

спини;

дбати,

турбуватися•>, [крежити] <<берегти, ску
питися•> (ЕСУМ З, 115); пропонуються
пов'язання з р. крьtть <<КРИТИ>> ,(Жел
тов ФЗ

1876, І, 20; Vaillant RES 18,
77), з р. [кра, скра] <<купа>> (Соболев
ский РФВ 67, 212), з болг. [скріндза]
<<скнара>> (Младенов 586), з гол. schгok

<<Ненажера>> або н. karg <<скупиЙ>> (Matzenaueг 308), з дангл. scгencan <<ошуку
вати, зловживати довірою>>, двн. screnkan <<Ставити навскоси; ошукувати>>
(Фасмер-Трубачев ІІІ 660); виводить
ся

з

РФВ
нація

іє.

*skeг-

78, 200);
р.

скаред

<<Корч» (Преобр.

Трубачев ІІІ

<<різати~

(Ильинский

припускається контамі
<<СКНара>>

Й

корЯга

11 313). - Фасмер
659-660. - Пор. кряж 3 •

скубти, скубати, скубн;Jти СУМ,

Нед, скубонути, [скубстиj <<скубти>>,
[скупстu] <<рвати фрукти>> О, скуб, [ску
банка] <<скубання; корпія>>, [скубень]
«скубання•>, скубка, [скубрій] <<хабар
НИК>>, ск_убальний, [навскубки] <<скубу
ЧИ>> Ж, [оскубанец] <<картопляний мли
нецЬ>> Л, розскубувач (текст.); - р. [ску
бать] <<смикати за волосся; скубти>>,
[скубтИ, скубить, скубстИ] <<ТС.>>, бр.
скубці, скубаць, п. skubac, ст. skusc, ч.
skubati, СЛЦ. skubat', [skubat'], БЛ. skobac, нл. skubas, болг. скубя, м. скубе,
схв. скупсти, слн. skubsti; псл.
skusti < *skubti, пов'язане з сuЬь <<чуб>>;
- очевидно, споріднене з гот. skuft <<ВО
лосся на голові>>, дісл. skopt <<ТС.>>, нвн.

289

скувіти

скулити

Schopf <<чуб»; поширене зіставлення з
skubti <<поспішати>> J Фасмер ІІІ 660;
Bruckner 498; Schuster-Sewc 1290; Skok
ІІІ 274; Trautmann 263) здається помил
ковим. Machek ESJC 614. - Пор.

лит.

чуб.

[скувіти] <<натомитися, намучитися»
ЛексПол;

-

неясне.

скугу (вигук, що відтворює крик сви
ні), скугИкати <<верещати>> (про сви
ней), скугніти, скугоніти, скуготати
<<ТС.•>;

-

звуконаслідувальне утворення,

паралельне до скаву, скИглити (пор.) ..
скуд, скудова

-

див, кудИ.

скудель (заст:) <<Глина; глиняна по

судина•>, скудельник (заст.) <<Гончар•>,

скудельниця <<У старовину велика
яма, в якій ховали п9мерлих ·від епіде
мій, голоду та ін.; кладовище для масо
вих поховань•>; р. заст. скудель, бр.

заст. скудзелІ), др. скудьл'Ь (скудtл'Ь)

пов'язане чергуванням голосних із *sc~
diti <<щадити>>. - Фасмер lii 661; Bruckner 398; Skok ІІ 571. - Див. ще ща

дИти.

-

Пор. паскуда 1 •

скука, скучнИй СУМ, Нед, скучну
ватий, скучати, наскучити ~надокучи

ТИ», [прискучити] <<Трохи надокучити•>
Нед;

р. скука, болг. скучен <<скуч

-

ниЙ•> (з рос.), схв. скучити «Тіснити,
ставити у скрутне становище•>;

-

псл.

skuka ( < *skouka), пов'язане з skuciti
<<скавучати•>, kuciti <<кричати>>; пор. ч.
skuceti <<вити, скавучати>>, слц. skucat',
слн. [skucati] <<ТС.•>; може бути зістав
лене, далі, з псл. skuliti <<скавучати•>,
scemiti <<ЩеМіТИ», scuka ( < *skeuka) <<Щу
Ка>>. - Чернь1х ІС 172-173; Фасмер ІІІ
661; Machek ESJC 550; Мельничук 3ти
мология 1984, 138; Bern. І 639. -Див.
ще кУчити. - Пор. скаву, скулити 1 ,
щеміти, щука.
,.
.
.

[скула'] <<нарив, болячка, Чиряк Лекс
Пол•>, [скули] <<Золотуха~ Нед, [скула]
посудина.>; запозичено в давньору
<<Наріст на дереві» Ник, [скулЯчка] <<ЧИ
ську мову зі старослов'янської; стсл.
рЯК>> ЛексПол, [шкула] <<ВИЛИЦЯ•> Нед,
СКЖД'ЬЛ'Ь «Гончарна глина; черепиця; гон- · Пі; р. скула <<вилиця; [опух, rуля]•>,
чарні вироби•>, скждь.л'Ь, tкжд-Rл'Ь, ск)І)
бр. скула <<ТС.», п. skuta <<ВИлиця; (заст.)
<<черепиця; глиняна. посудина•>, скудьль

(скудель, скудtль) ~черепок; глиняна

f\'ЬІ\t., СКЖДЬ.І\Ь., СКЖДіІ\t. <<ТС.>>, :ЯК і .СЛН.

tskandela] <<миска•>, [skodela, skodela], схв.

здела «ТС.>>, ПОХОДИТЬ від лат. S~Ute[[a
<<миска», пов'язаного з scutum <<ЩИТ•>,
можливо, споріднени~ з псл. scitь, укр.
щит, причому лат. scutella зазнало кон

тамінації з лат. scaпdula

(scindula) «дран
scindo <<розди
псл. cediti, укр. ці

ка, дошка•>, пов'язанИм з

раю•>, спорідненим з
дИти. - Трубачев Рем. терминол. 285;__..:·
288; Фас мер-ТрубаЧев· ІІІ 660.....--;661. Див. ще цідИти, щит. ·
·

скуднИй СУМ, Нед, скуд6та; [ску
датися] <<оскудіти•>, [скудИйщ] <<Заоща
джувати, економити•> Нед, скудіти <<бід~
ніти, вичерпуватися•>; р. скудньtй,
др. скудьtu, скудьньtu, п. ст. oskundzic
<<ганьбити, паплюжити•>, poskundzic <<ТС.»;
болг. оск'Ьден <<скудний, убогиЙ•>, м. ску
ден, СХВ. оскудан <<ТС.>>, скf)дити <<ОЧОр
НИТИ, звести наклеп•>, слн.

oskoden

тися•> як варіантами іє. *(s)keu- <<Гнути,
гнутися, суглоб•> (з рухомим s-); зістав

лення зі скала і щілИна (Преобр. ІІ
315), лит. kaulas <<кістка•> (Вruckner

ZfSlPh 4, 213; КZ 51, 238) та ін. недос

татньо обrрунтовані. -

Куркіша 3ти

мология

1971, 69-70; Pokorny 588. Див, ще кулити. - Пор. скулИти 2 •
· .скула 2 . <<вигин корпуса судна біля

днища; (рідк.) вилицf!», скуласmий <<ВИ
лиЦюватиЙ•>;
кої мови;

-

запозичення з російсь

р. скула

«ТС.•>. етимологічно

ТQ.тожне з укр, [скула] <<нарив, болячка>> (див.).

·

~ · [скулити 1 ] <<скавучати•> Нед, [ску л{"
ти] <<ТС.>> Нед; - р. <;кулИіпь, [скалить],
<<CKYk . п ..[skuliC]; заст. skoliC «ТС.•>;- псл. sku-

НИЙ•>, СТСЛ. СКЖД'Ь <<СКУДНИЙ>>, ОСКЖД-R
'rН; псл. skQdь <<скудний, ощадниЙ•>,
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бол~чка», болг. скула <<вилицЯ•>,. схв.
скула «чиряк; струп», слн. skula ~нарив,
шрам>>; - очевидно, псл. skula, пов'яза
не з skuliti <<стиснути», kuliti s~ <<щули

liti,

очевидно,

форм

результат

контамінації

skoliti, до Якої може бути зведене

скулИти

скунс

й [скоголuти], та skuceti «ТС.>>. мер-Трубачев ІІІ
скИглити, скука.

Фас

Пор. скаву,

662. -

[скулИти 2 ] <<мружити, прищулюва
ТИ>> ВеУг, [шкулити] <<дошкуляти•>; р. [скулuть] <<скнарити•>; - nсл. [skuliti] (<*skoul-) <<Стиснути•>, пов'язане з

skula

<<Щелепа>>,

sculiti ( < *skeul-)

<<щу

ЛИТИ>>; очевидно, іє. *skeu-, варіант ко
реня *ke1,.1- <<гнути, згинатися; суглоб>>.

Див. ще скула 1 •

Pokorny 588. -

-

Пор. дошкулИти,
щулити.

-

кулити, кульгати,

[скулиця] (зоол.) у сполученні с.
звичайна

<<(мокриця)

кулівка

лісова,

Нед; очевидно,
запозичення з польської мови; п. skulica «ТС.>> пов'язане з kuliC si~ <<щулити

Glomeris pustulata•>

ся, кулитися•>; назва зумовлена зовніш

нім виглядом цієї мокриці в нерухомо
му положенні. -Див. ще кулити.

[скулочник] (бот.) <<калачики куче

ряві,

Malva crispa L.•>

Г,

Mak; -

р.

lс.кулочник], бр. [~кулачнік, скулаИ-f
юкj

«ТС.>>;

похІДне

-

утворення

скула (скулка) «болячка•;

ВІД

назва з~

мовлюється тим, що листки цієї росли
ни як розм'якшуючий засіб прикла
дають до болячок. - Анненков 207. -

Див. ще скула 1 •

[скуль] <<ЗВідки•> Л, [скулЯ Л, ску
ляка ЛексПол, іскуль Л] <<ТС.•>; - запо
зичення з білоруської мови; бр. скуль
<<ТС.•> утворене з прийменника с <<З>> і
займенниково-прислівникового компо
нента -куль, що відповідає укр. -кіль

(-кіля) у словах відк{ль, звідкіль і под.
Див. ще відкіль, з 2 •

-

скульба

-

редиицтво з латинської мови; лат. sculptor <<різьбар, скульптор•> пов'язане з
sculpo <<Вирізую, вирізьблюю•>, scalpo
«ТС., гравірую, дряпаю, скребу•>. - СІС 2
773; КЗСРЯ 414; SW VI 196; HolubLyer 440; РЧДБЕ 674; Вуjаклиjа 888;
Walde-Hofm. 11 486-487, 502. -Див.
ще скальпель.

[скумасни]
<<страшний; nоганий,
кепськиЙ•> Л, [скумасно] <<страшно•>,
[скумасна] <<Тс.; нудно, нудотно, кепсь
КО>> Л;

ЛексПол; запозичення з білоруської
мови; пор. бр. кульба <<ключка•>, оче

видно, споріднене з укр. [кульбастий]
<<Горбатий, загнутиЙ•>. Див. ще ку
лити, кульбака.
скульптор, скульптура; - р. скуль
птор, бр. скульптар, n. рідк. ч. слц.
skulptor, болг. м. скулптор, схв. скулп
тор, слн. skulptura; запозичене, оче
видно, через західнослов'янське посе-

неясне.

(іхт.) <<Макрель, Scomber scombrus•>, [ск6мбріяj Нед, Куз;

р. скумбриЯ, [скумбра, скомбриЯ],
бр. скумбрьtя, п. skumbria, [skumbra,
skombrja], болг. скумрuя, [ск'Ьбрuца],

-

м. скумриjа, схв. скомбар, [шкомб
ра]; запозичення з новогрецької
мови; нгр. аХОUJ..І1Трні, мн. від axotJJ-І1Т
pi <<Макрель, скумбрія•> походить від
гр. ах6J-ІІ3ро~ «ТС.•>, етимологічно неяс

ного.

СІС 2 773; Чернь1х 11 173; Фас
662; SJ-. wyr. obcych 687; Skok
11 264; Frisk 11 737.

-

мер ІІІ

скумбрія 2 - див. скумпія.
скумпія (бот.) <<рай-дерево, Rhus cotinus L. (Cotinus coggygria Scop.)•>, [ском
р.
пія Пі, Mak, скумбрія] <<ТС.>>; скумпuя, ск6мпuя, бр. скумпія, ск6м
r;ія, п ... sk~pia, skompia, ч. skumpa, схв.
skumpІJa, lскумпuнаj; очевидно, ети
мологічно пов'язане з назвами сумах,

[сумах СКОМпія, сумак) <<ТС.».

- СІС 2
773; ССРЛЯ 13, 1093; SW VI 139; Holub-Lyer_468; Holub-Kop. 371; Machek ESJC 614; Machek Jm. rostl. 144;
Симоновиh 144. -Див. ще сумах.

[скунда] (орн.) <<Сорока, Ріса ріса

див. кульбаба.

[скульб'яний] <<Зігнутий у ключку•>

-

скумбрія 1

L.>>

Куз; неясне.
[скундушити] <<сильно побити•> Нед;

-

не зовсім ясне; можливо, пов'язане

з [кундdситu] <<смикати, рвати•>.
скунс (зоол.) <<хижа тварина роди
ни куницевих, Mephitis mephitis•>; р.
скун~ скункс, бр. скунс, п. skunks, ч.
спц. skunk, схв. скункс, слн. skunks; запозичення із західноєвропейських мов;

н. Skunk, англ. skunk (мн. skunks) <<ТС.•>
походить від алгонкінського [segankw,
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скупавйти

скусівнИк

segongw] <<ТС.>>. - СІС 2 773; Фасмер ІІІ
649; Sl. wyr. obcych 687; Holub-Lyer
РЧДБЕ

440;

674;

Вуjаклиjа

888;

Кlu

ge-Mitzka 712-713; Кlein 11 1454.
[скупавйти] <<прикрасити, зробити
гарним>>, [скупавіти] <<ТС.>>, [скупаві
ти] <<Приготувати до свята Купала>> Нед;
очевидно, пов'язане з [купалий]
<<ВрОДЛИВИЙ>> (дИВ.).
скупИй [скупавий] <<скупиЙ>> Нед,

[ск!J'пезний] <<дуже скупиЙ>> О, [скупел

ний] «ТС.>> Мо, скупуватий, [ск,Упучий],
[скупчий] <<дорогиЙ>> Корз, [скупак]
<<скнара>> ВеУг, скупар, [скупарИще]
<<скупердяЙ>> О, [скупенда 0], скупенд
ра, [ск]JпендЯк О, скупер ВеЗн, скупе
ра Мо], скупердЯ, скупердЯга, скупер

дЯй, скупердЯка, [скупець Нед], скупИн
дра, СК!J'пИндя, [скупИця (жін. р.) 0],
скупій, [скуплЯк О, скупнИцє (жін. р.)
ВеБ, скупаша Нед, скуптЯчка (жін. р.)
ВеУг, скупуля (жін.
Нед, скупун,
скуп'Яга, скуп' Яр тж <<ТС.~, [ скупари
ти Нед], [скупИти] <<скупитися>> Нед,

r·)

О,

скупИтися,

скупіти,

скупувати,

[в6скупо] <<МаЛО>> О, [6скупо, 6скупно]
<<Тс.; скупо>> О, [п6скупий] <<скупува
ТИЙ>> Нед, [п6скупо] <<скупо О; занадто
скупо, бідно Нед>>; - р. скуп6й, бр. ску
пьt, др. скупьщ, П. skq_py, Ч. skoupy, СТ.
skupy, слц. skupy, вл. skupy <<скупий>>,
полаб. skQpe, болг. ск'Ьп <<дорогиЙ>>, м.
скап <<ТС.>>, схв. скуп <<цінний; (заст.) ску
пиЙ•>, СЛН. skop <<СКУПИЙ>>, СТСЛ. СКЖП'Ь
<<ТС.•>; псл. *skQpn-jь <<скупий, жадіб
ниЙ•>, очевидно, пов'язане з skoma <<ОС
кома>>, scemiti ( < *skemiti) <<Щеміти, за
щемити~. Фасмер ІІІ 662; Преобр.
11 315-316; B(ilckner 493; Holub-Kop.
334; Schuster-Sewc 1299; Skok ІІІ 273.
- Див. ще скомина, щеміти.
[скупіЯ] (бот.) <<Купина багатоквітко
ва, Polygonatum multiflorum All. (Coп
vallaria multiflora L.)•> Г, Mak, [скумпія]
<<ТС.>> Mak; очевидно, результат видо
зміни назви купина <<ТС.•>, зближеної зі

скумпія <<рай-дерево, Cotinus>> (див.).

skupczyna, skypsztyna, ч. слц. skupstina, болг. скупщина, м. скупштина,
слн. skupscina; запозичення із сер
бохорватської мови; схв. скупштина
<<ТС., збори>> пов'язане зі скупити <<Зі
брати, нагромадити•>, похідним від ку

пити <<збирати•>, купа <<купа>>. -

СІС 2

773; ССРЛЯ 13, 1098; Фасмер 11 418419; Sl. wyr. obcych 687; РЧДБЕ 674;
Младенов 587. -Див. ще купа\ з 2 •

[скурати] <<виграти, добути; одержа
ти, дістати•> Нед, [скургати] <<домогти
ся, досягти мети Нед; одержати користь;

домогтися 0>>, [скіргати] <<Одержати ко
ристь, домогтися>> О, ст. скурати <<ТС.,

встигнути, мати успіх•>

(XVIII ст.); бр. [скураць] <<добути, дістати хитроща
МИ•>; запозичення з польської мови;
п. [skurac] <<добитися, домогтися; вигра
ТИ•>, [sk6rac], wsk6rac <<ТС.>> пов'язані з
korzysc <<користь>>. Онь1шкевич Ис
след. п. яз. 248; S!awski 11 513-514;
Brilckner 634; SW VI 197.- Див. ще
корИсть.
скурвай, скурвий, скурвитися
див. курва.

-

[скурчати] <<користатися•> Пі; - по
милкове написання замість [скургати]
<<ТС.•>. - Див. скурати.
скус, скусИти,
скусьний, скушати

-

скуска, скусний,
див. кусйти.

[скуса] <<Коклюш, кашлюк•>, [скусса]
<<КонвульсіЯ•> Нед; -

неясне;

можливо,

через польське Посередництво зводиться

до лат.

excussio <<витрушування, виби
вання; виділення (рідини)•>, похідного від
excutio <<струшую; вибиваю•>, утвореного
з префікса ех-

<<ВИ->>

і основи дієслова

quatio <<трясу, витрушую, жбурляю>>, спо
рідненого з дісл. hossa <<Кидати, жбур
ляти, ТрЯСТИ>>, ДВН. scutten <<ТрЯСТИ>>,
нвн. schiltteln <<ТС.>>, лит. kuteti <<стру
шувати~.- Walde-Hofm. 11 399-400.
[скусівнйк 1 ] (бот.) <<арніка гірська,
Arnica mопtапа L.>>; - похідне утворен
ня від [скуса] <<Коклюш•>, [скусса] <<Кон

скупщина <<Парламент у колишній

вульсія>>; назва зумовлена тим, що коре
невище й квітки арніки використову

ЮгославіЇ•>; р. скупщина, ст. скуп
чина, бр. скупшчьtна, п. skupszczyna,

ються для лікування коклюшу, бронхі
ту, епілепсії. ВеНЗн 39; Попов Лек.
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скусівнИк

скухторить

раст. 20; Симоновиn
ще скуса.

47-48. -

Див.

[скусівнйк 2 ] (бот.) <<астранція вели

ка,

Astrantia major L. (Astrantia vulgaris
Koch)•> Mak, Ко; - очевидно, похідне
від [скусuти] <<СПокусити•>; назва могла

бути

зумовлена

красою

зіркоnодібного

суцвіття астранції; пор. подібні з семан
тичного nогляду інші народні назви

скутер, скут'Ьр, м. скутер <<ТС.•>, слн.
запозичення з англійської

skuter; -

мови; англ. scooter <•скутер (швидкохід
ний моторний човен); самокат (вид
іграшки),> є похідним від scoot <<бігти
стрімголов•>, можливо, скандинавського

СІС 2 773; ССРЛЯ 13,
1099-1100; ТСБМ V/1, 193; St. wyr.

походження.

-

[люби мене, напрасник, напрасниця]

obcych 687; Holub-Lyer 441;
674; КІеіn 1400.

<<ТС.>>. моновиh

-

Федченко-Флеров 672; Си
Див. ще кусйти.

59-60. -

[скут] <<Жіноче зимове пальто на ва
ті>> Мо, [скутик] <<тонке байкове одіяль
це•> Мо; - р. [скутьt] <<сукняні зимові
онучі•>,

др.

скут'Ь

<•шматок

тканини,

верхній одяг; пола•>, нл. заст. skut (sskut)
<<клапоть>>, болг. скут <<ПОділ (одягу)•>,
М. скут <<ПОЛа (одягу)•>, СХВ. скут <<ПО
діл, шлейф, пола•>, стсл. СК'(ГЬ <<(верх
ній) одЯГ>>; - псл. skut'Ь <<ганчірка, кла
поть, лата, шматок сукна, кайма>>; споріднене з лит. skiaute <<Ганчірка, кла

поть;
ни•>,

лата•>,

skutas

skiautis
<<ганчірка;

<<клапоть ткани
лата; клапоть;

[торочки]•>, пов'язаними з

skusti <•бри

ти, скребти, смикати, стригти; знімати

луску (риби)•>, можливо, також з гот.
skaut(s) <<Край, пола (одягу), кайма•>,
дісл. skauti <<Чотирикутний клапоть тка
нини•>, норв. skaut <<Жіноча хустка•>, що

зводяться до іє.

*skeu-(t)- <•різати, стриг

ти; відділяти, розпорюватИ•>;
реконливе пояснення

менш пе

як давнього запо

зичення з германських мов

(Фасмер ІІІ
663; Skok ІІІ 275; Uhleпbeck AfSlPh 15,
491; Кiparsky GLG 221; Torp 468; FalkTorp 989; Stender-Petersen 394-395). Ильинский РФВ ?8, 201-202; Brilckner 186; Schuster-Sewc 1300; Младенов
587; Fraenkel 823-824; Pokorny 954.
[скут2 ] <•склад?•> Пі; - р. [скут] <<схо
ванка•>; очевидно, пов'язане з кута
ти <<старанно загортати•>, [кутка] <•ХЛіВ•>
(пор. схв. скутати) <•сховати•>. - Див.

ще кутати.
скутер <<Спортивний глісер з підніс
ним мотором», скутерuст; р. ску
тер, бр. скутзр «ТС.•>, п. skuter <<Тс.;

моторолер•>, ч.

skutr

<<моторолер•>, болг.

РЧДБЕ

[скути] <<ударом вивести із гри•> О;
не зовсім ясне; очевидно, пов'язане

з [кути] <<кувати•>; пор. п.
бити•>,

skuc

kuc <<кувати;
- Див.

<<скувати; побити•>.

ще кувати 1 •
скуток (заст.) <•наслідок, результат;

вигода, користь УРС; успіх Куз•>, [ску
точний] <<дійовий, ефективний•> Нед,
[скутсіти] <•здійснити•> Нед, ст. ску
ток'Ь <<Д'ЬЛО ИЗВОДСТВО>> (XVII ст.); бр. скутак <<наслідок•>; - запозичення
з польської мови; п. skutek <<дія, наслі
ДОК>>, skuteczny <<дійовий; успішниЙ•>,

skutek <<ДіЯ, ВЧИНОК>>, ВИВОДЯТЬСЯ
kutiti <<діяти, чинити, коїти•>
(пор. ч. kutiti <<Копошитися; робити ниш
КОМ•> ), можливо, пов'язаного з kutati
<<кутати, ховати>>. - Richhardt 98; Brilckner 498; Machek ESJC 309; Bern. І 654.
- Пор. кутати, покута.

ЯК і Ч.

від

псл.

скуфіЯ <<шапочка Нед; шапка у пра
вославного духовенства•>; - р. скуфьЯ,
бр. скуф' Я, др. скуфия, п. skufia, ч. sku-

fie,
-

болг. скуфа (скуфЯ) <<Вид шапки•>;
запозичено в давньоруську мову із

середньогрецької; сгр. axouq:нa (мн.)
<<ШаПКИ>> ( одн. axouq:>i) виводиться від
іТ. SCUffia <<Чепець, КОВПаК>>, пов'язанОГО
З cuffia <<ЧеПеЦЬ>>, ОЧеВИДНО, гермаНСЬКО
ГО походження. - Фасмер ІІІ 663; гез

ІІІ

187; Желтов ФЗ 1876/6, 71; Мла
587; Mestica 419, 1603; MeyerLilbke REW 192.

денов

[скухторить] <<невміло зварити•> Чаб,
[скухть6рить, іскухт6рить, іскухть6рить] <<ТС.>> тж; похідне утворення
від [кухт6рить] <<невміло варити•>, [кух
ть6рить] <<ТС.•> тж, пов'язаних з кухсі
рити,

куховарити.

-

Див.

ще

ку

хар\ куховар.
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слава

скуч

[скуч] <<СТОВП>> Нед; скучати, скучнИй -

неясне.

обр.

див. скука.

[скучень] (бот.) <<дзвоники скупчені, Campanula glomerata L.•>, [скучнИк]
<<ТС.>>;

похідне утворення

-

від куча

<<Купа•>; назва зумовлена тим, що квіт

ки цієї рослини зібрані докупи, скупче
ні; можливо, калька компонента науко

вої назви лат. glomerata, букв. <<згорну
та, зібрана докупи•>. Бісюліна-Кло
ков 308-309; Нейштадт 532-533; Си

моновиh 92-93. - Див. ще куqа 1 •
слабИй, слабенький, [слабИтельний]

Нед, слабкИй, [слабковИтий] <<хвороб
ливиЙ•> О, слабовИтий, [слабськИй]
<<слабкиЙ•> Нед, слабуватий, [слабуш
ковсітий] <<хворобливиЙ•> ВеУг, слабинсі
<<Слабість; [пахи у тварин Нед, ВеЗн]•>,
слабість, [слсібовінь] <<слабість; слаба
людина•> Г, Нед, [слабИти], слабіти,

слабішати, [слабн{ти] <<слабшати•> Нед,

слабнути, слабувсіти <<ХВОріТИ>>, слаб
шати, непослсібний, ослабілий, ослаб

лений, ОСЛаблий, [ослсіба] <<ОСЛабленНЯ>>
Куз, ослаблення, ослаблювач (спец.),
ослабати, ослабИти СУМ, Ж, ослаб

лювати, ослаблЯти, ослабти, [посла
бий] «Трохи хворий; занадто слабиЙ•>
Нед, [послаб] <<ПОНОС>> Куз, послсібти,

послабсіти, [преуслабИй] <<дуже слабиЙ•>
ВеУг,

[р6зслаб

<<розслаблення•>

Куз,

розслабИти СУМ, Нед; р. слсібьtй,
бр. слсібьt, др. слаб'Ь, слабьщ, п. вл. нл.
staby, ч. слц. slaby, болг. м. слаб, схв.
слаб, СЛН. slab, СТСЛ. Сі\АБ'h; ПСЛ.
slabn <<слабий, виснажений, безсилий,
млявиЙ•>; споріднене з лит. slobti
<<слабнути,

втрачати свідомість•>, жем.

[slabnas] <<СлабиЙ•>, ех. [slobnas] «ТС.•>,
лтс. slabt <<ослабнути, поникнути•>, двн.
slaf <<слабий, кволиЙ•>, снн. гол. slap
<<ТС.•>, гот. slepan <<спати•>, дісл. slapr <<Ле
дар•>, а також, можливо, лат. labor, lab!
<<СПадати;

ковзати,

прослизнути•>;

іє.

*(s)lab- І (s)leb- І (s)lap- І (s)lep- <<в'яло зви
сати•>;

думка

про

запозичення

литов

ських і латиських відповідників з поль

ської мови (Skok ІІІ 277) необгрунтова
на (див. Fraeпkel 825). Чернь1х 11

173;
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Фасмер-Трубачев ІІІ

664;

Пре-

11 31v6-317; Bri.lcknec 499; Machek ESJ С 551; Sch us ter-Sewc 1301;
Младенов 668; Mikl. EW 306; Trautmann
270; Buga RR ІІ 571; Karulis ІІ 212213; Mi.lhl.-Endz. ІІІ 921; Кluge
Mitzka 652; Vries NEW 646; WaldeHofm. І 739; Persson Beitr. 490; Schmidt
Vok. І 162-163; Torp 537; Гамкрели
дзе-Иванов 419; Pokorny 655-656.
[слабник] (бот.) <<зірочник водяний,

Malachium aquaticum Fr. (Stellaria aquatica (L.) Skop.)•> Mak; - похідне утво
рення

від

очевидно,

слабИй;
тим,

назва

зумовлена,

що ця рослина має сла

бе

квітконосне стебло. Нейштадт
Федченко-Флеров 371; Симоно
виn 289. - Див. ще слабИй.

232;

слава, [славета] <<історіЯ>> Пі, [сла
ветник] <<Прославлена людина; (ст.) Мі
щаНИН>>, [слсівиця] <<пуста слава•> Нед,
[славн6ванє] <<ЮВілеЙ•> Нед, слсівонька,
слсівен, славетний, славИмий <<услав
люваниЙ•> Нед, славненький, славний,
славутний, славутній, славити <<хва

лити; [багато говорити Нед]•>, [славней
ко] <<Приємно•> О, безслсів' я, знеслави
ти, [ослсіва] <<слава; тріумф, блиск•> Ж,
ославлювати, ославлЯти, [обслсівити]

<<ЗнеслаВИТИ>> Ж, паславка <<ПОГОЛОС,
недобра слава•>, прославлений, просла
влЯти, уславлений, уславлювати, ус
лавлЯти; р. бр. др. болг. м. слава,
п. вл. нл. stawa, ч. слц. слн. slava, схв.
СЛава, СТСЛ. Сі\А&А, Ci\A&H'f'H; ПСЛ. S)ava <<Слава, хвала>>, slaviti <<хвалити•>, по
в'язані чергуванням голосних із slovQ,

slyti ( <sluti) <<бути славетним, називати
- СПОріднене З ЛИТ. slove <<ЧеСТЬ,
хвала•>, (ех.) [slave] <<честь, слава•>, [slove]
<<пишність, розкіш•>, [slavinti] <<славити,
хвалити•>, лтс. slava (slave) <<поголос,
СЯ•>;

чутка; слава•>, гр. хлtщ; ([хлtfщ;]) <<Сла
ва•>, дінд. sravab <<ХВаЛа, слава, ЧеСТЬ>>,
ав. sravah- <<слово•>, дірл. clu <<слава•>,

іллір. (Ves-)clevesis (власна назва), тах.
kalywe; і є. *кleu- І кlou- <<слухати, чути•>.
- Чернь1х ІІ 173; Фасмер ІІІ 664; Пре
обр. ІІ 317-318; ЦьІганенІ}о 428-429;
BrЩ:kner 499; Machek ESJC 552; Schuster-Sewc 1302-1303; Младенов 588;

славіст

слань

Skok ІІІ 288-289; Мейе ОЯ 111, 278;
Mikl. EW 309; Варбот ЗИРЯ 11 5~-70;
Otr~bski LP 1, 149-150; Meillet Etudes
208; MSL 9, 144, 146; Trautmanп 307308; Buga RR І 484; Fraenkel 10081009; Karulis 11 219; Mi.lhl.-Eпdz. ІІІ
920; Pokorny 606-607. -Див. ще елИ
ти. - Пор. слово.
славіст, славістика, славістИчний;
р. болг. м. славuст, бр. слав{ст,
п. slawista, ч. слц. slavista, схв. славист,
слн. slavfst; запозичення із західно
європейських мов; нім. Slawfst <<славісТ»,
фр. slaviste, slavisant, англ. slavist <<ТС.>>
утворено від пізнього лат. Slavus <<сло
в'янин•>, яке зводиться до стсл. Ci\O&i>NE <<слов'яни•>. Kopaliriski 897; Holub-Lyer 441; Вуjаклиjа 888; Gr. Fwb.
705; Кlеіп 1456. -Див. ще слов'Яни.

-

славка (орн.) <<Кропив'янка,

Sylvia•>,

славкові; р. славка <<Sylvia•>, бр.
слаука <<ТС.•>; неясне; можливо, в
якийсь спосіб пов'язане з ч. slavfk <<СО
ловеЙ>>, слц. slavik <<ТС.•>.

[славолити] <<базікати•> Нед, ВеЗн;

результат контамінації слів [слави
ти] <<багато говорити>> і свав6лити. -

-

Див. ще сваволя, слава.

[слажда] <<насолода, радість; втіха•>
Нед;

зворотне утворення від дієслів
ЦСЛ. NАСі\АЖДА'f'Н С~ ( NACi\AДH'f'H С~) 1 І(С
і\АЖДА'f'Н ( І(Сі\АДН'f'н), похідних від осно
ви Сі\АЖД- ( Сі\АД-), співвідносної з укр.

-

коть. ІІІ 682.

Фасмер

Bri.lckner KZ 42, 340;
-

Див. ще слЯка.

слаква 2

-

див. слуква.

слалом <<спуск із гір на лижах; спуск
по гірських потоках на байдарках•>,
слаломіст; р. болг. м. слалом, бр.
слалам, П. Ч. СЛЦ. s[a[om, СХВ. СЛаЛОМ,
слалом,. слн. slalom; запозичення із
західноєвропейських мов; нім. Slalom,
фр. англ. slalom походять від норв. slalom <<злегка похила лижня•>, утворено
го з основ іменників slad <<невеликий

укіс; схил•> і

lom (laam)

<<вузька доріж

ка, слід•>, пов'язаного з laan <<купа чо
го-небудь довгого; ряд будинків•>, спо
рідненим з англ. lane «вузький прохід•>,

дісл.
СІС 2

lon (lQn) <<вулиця, ряд будинків>>. 773; Фасмер-Трубачев ІІІ 666;
Kopaliri.ski 897; Holub-Lyer 441; РЧДБЕ
674; Кluge-Mitzka 713; Кlein 863;
NSD 2291; Vries NEW 379; AEW 374.
[сламазанник] <<партач, нікчема Нед,

незграба Куз•>; неясне.
сланець <<Гірська Порода, ЩО має ша
рувату будову•>, сланцюватий <<здатний
розшаровуватися•>; бр. сланец; очевидно, запозичення з російської мо

ви; р. сланец, {стланец] <<Сланець•>, по
в'язане зі стлать <<стелити~. яке відпо

відає укр. слати <<ТС.>>. Фасмер ІІІ
666; Преобр. 11 320, 387; Ць1ганенко 430;
Mikl. EW 320-321. - Див. ще слати 2 •

[сланик]

<<Пагорб,

параслий

лис

соло дж- (солод-), наявної у словах со

тяним лісом; поросле підвищення в лісі

лодuти, солодкий.- Див. ще солод.
слайд
<<кольоровий
діапозитив•>,
слейд <<ТС.>>; р. бр. слайд, п. slajdy

з моховим покривом•> Ч; р. [слань]
<<бідна деревна рослиннісТЬ>>, [сланец]

(мн.), ч.

slajd, слц. slide <<ТС.>>; -

запо

зичення з англійської мови; англ.

slide

<<рослина, яка стелеться по землі, особ
ливо кущі і дерева•>; похідне утво
рення від слати <<СТеЛИТИ>>. Фасмер

<<тс.; слайд (рухоме сидіння спортивно
го човна); ковзання•> пов'язане з дієсло

ІІІ

вом

тинятисЯ>> Нед; - очевидно, результат
видазміни дієслова слонЯтися <<ТС.•>

<<Ковзати•>, спорідненим з двн.
<<Сани•>, нвн. Schlitten <<ТС.>>, лит.
<<КОВЗаТИ>>, ПСЛ. S[edn <<СЛіД>>. -

slide

slito
s[ysti

СІС 2 773; Kopaliriski 897; Кlеіп 1457-

1458.

-Див. ще слід 1 •

·

.

[слаі<ва 1 ] «сльота; погана погода•>
Л, [сляковuця] <<ТС.>> Мо; - запозичен

666-667.

-Див. ще слати 2 •

[сланцятися] <<бродити (навкруги),

(див.).
слань. (бот.) <<Тіло нижчих рослин,
не

розчленоване

. [стланка]

на

стебло

і

лисТЯ>>,

<<ТС.>> Нед, [стланники] <<СЛа

[slq_kwa] <<сльо

неві рослини, Thallophyta•> Mak, сла
неві <<ТС. >>; СЛанці <<НИЗЬКОрОСЛі форМИ

та; дощ із снігом>> від.повідає укр. елЯ-

дерев і чагарників із сланевим стеблом

ня з польської мови; п.
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слати

еласть

1 плками•>, стланці <<ТС.•>, [сланковий]

нець•> Куз, [посилач] <<Відпр~вник•> Куз,

<<СЛаневиЙ•>

посUлка, посланець, посланник, пос
лання, посол, посольство, посилаль

Нед,

еланкИд

<<ЯКИЙ

сте

леться по землі•> (про рослини); -

р.

[слань] <<настиЛ», [слане!.f] <<рослина,
яка стелеться по землі•>, [сланка], бр.
сланка <<ТС.•>; - псл. [stьlanь] <<сланка
рослина•>, похідне від stьlati <<Слати,
стелити•>. Фасмер ІІІ 666, 667, 761;
Преобр. 11 320, 387; Ць1ганенко 430;

Гринкова УЗ

ЛГПИ 92 (1953), 68;
218; Mikl. EW 320, 321.-

Даль lV

Див. ще слати 2 •

Пор. сланець.

ний, [посел, посельство], [присИл] <<при
силання•>, присUлка, [присіл] <<Посла

нець•> Нед, [присліг] <<ТС.>> Нед, розсИл
ка, розсИльнИй; р. слать, бр. слаць,
др. смати, п. stac, ч. poslati, posflati,
слц. slat', вл. slac, нл. stas, схв. слати,
слн. poslati, posfljati, стсл. С'Ьі\Атн; псл. snlati <<Посилати, відправляти•>; -

[сластник] <<розпутнИК>> Нед, сластьон
<<ВИд пампушки•>, [сластьони] <<ласощі•>

загальноприйнятої етимології не має; зі
ставляється з гот. saljan <<Підносити;
жертвувати•>, двн. sellen <<переправляти•>,
даНГЛ. se[[an <<Передавати, vпродаваТИ>>,

Нед,

дісл.

[сласть]

-

<<Солодощі;

сластьонниця Г,

розкіШ•>

Нед,

Нед,

сласнИй

<<ХТивий; непристойний; ласий; [смач
ний ВеУг]•>, [засластьонити] <<Замасли

ти,

засалити•>;

смак,

ст.

радість,

еласть

утіха,

<<насолода,

пожадливість>>

р. еласть <<солодкий смак;
(мн.) солодощі•>, бр. [сласць] <<Солод

(1627); -

кість•>, др. еласть <<солодка їжа, задово
лення;

хтивість,

зичено

в

пристрасть•>;

давньоруську

мову

з

запо
церков

selja <<ТС.•> (Schuster-Sewc 1301;
Rozwadowski MPKJ 2, 352; Mikkola Ursl.
Gr. І 79; Trautmanп 292; Pokorпy 899);
зближується з алб. suljem <<КИдаюсь, бі
жу•>,

sulmё

<<квапливість,

стрімкість•>

(Meyer EW 396; Lideп Arm. St. 77-78),
з вірм. slanam (*кul-) <<Кидаюся, біжу,
лечу•> (Lideп тж), з гол. hollen <<бігти рис
СЮ•> (van Wijk IF 24, 238), з лит. sЩsti
<<Слати•> (Peterssoп BSl. Wortst. 87; Tra-

нослов'янської, а пізніше в українську,
можливо, окремі похідні з чеської чи
словацької; стсл. Сі\АС'f'ь <<Солодкість, со
лодка їжа; смак; прянощі; блаженство,
насолода•>, як і ч. slast <<насолода•>, слц.
slast' <<ТС.•>, зводиться до псл. *solstь

utmaпп 292); мало обгрунтовані пов'я
зання з дінд. pra-sulati <<ВШтовхує•> (Rozwadowski тж; Lideп тж; Uhlenbeck 338)"

( < *sold-tь) <<солодкий смак•>, похідного
від *soldn <<СолодкиЙ•>. Чернь1х 11
174; Фасмер ІІІ 666, 667, 712-71~; ЦьІ
ганенко 429-430; Machek ESJC 551;
Holub-L7er 441. - Див. ще солод.

<<прийти•>, salti <<Танути, текти•> (Ondrus
St. sl. 1960/6, 193-194), сл. sul-, відо

слати І

слатися

<<ПОСИлати

старос

тів, сватати•>, висилати, [висилач] <<Від
правник•> Куз, вИсилка, вИсланець, від
сИлка, відсильнИй, досИлка УРС, Ж,
засилатися <<слатися•>, засланець, зас

лання, [насилка] <<наслання•> Ж, Бі, на
сланнЯ, [обсИлка] «хабар, подарунок»
Пі, пересИлка СУМ, Нед, пересИльнИй,

пеrедпосUлка, [післанець], [післанецт

во <<Ходіння послом•> Нед, [післанник],
[післанництво] <<Посольство•>, [післан
ство] <<ТС.•>, [післанщина] <<плата пос
лу•>, [післіг] <<посланець>> тж, підсИлка,
послувати Нед, [посиланець] <<Посла-
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гр.

і<ХЛЛw

<<посилаю•>

(Machek

ESJC

552), вірм. ytem, yutarkem <<ШЛЮ•> (Meillet MSL 8, 238; Lideп тж), лит. seleti
браженим у р. посул (Брандт РФВ 24,
188). - Чернь1х 11 17 4; Фасмер-Труба
чен ІІІ

667; Преобр. 11 320; Brilckner 499,
525; Holub-Kop. 287; Skok ІІІ 280;
Pedersen KZ 39, 458; Mikl. EW 333.

слати 2 , стелИти, [слИще} <<Місце,
де розстилають льон•>, [стеливо] <<Під
стилка Нед; Гаптування 0•>, стелИна,
стелище <<Місце, де роЗСТИЛаЮТЬ ЛЬОН,

коноплі•>, [стеління] <<Підстилка; дере
во для стелі•>, [стелька] <<устілка•> Нед,
[стельнИк] <<СТеЛЯ>> Ва, стеля <<Верхнє
внутрішнє покриття; [підлога Нед]•>,
[стелянка] <<підстілка•> О, [стіль] <<сте
ЛЯ•> Куз, [столь, столя] <<ТС.•> Л, [сталь
ніца] <<Частина стелі між балками•> Л,
[вИстілка] <<прокладка під устілку•> Я,

елапіна

слез

застилати, застил, застИлка, [зсіс

тіл] <<Кусок шкіри, яким закривається
діра у nосталі•> Ж, [застілка, заста
ла] <<ТС.•> Ж, [засть6л] <<Покривало•>,
[засть6ла] <<покривало для воза•>, нас
тИл, настилка, настИльник, настіл

ка УРС, Ж, настИльнИй, [перестіль
ниця] <<постіль•> (?) Нед, [післсінє, піс
лсінь] <<ТС.•> Нед, підстелЯти, підсти
лсіти, [підстеля] <<Стійло корів•> Нед,
підстИлка, підстілка, [підсть6л] <<Під
стилка•>

ЛЧерк,

підстилк6вий,

під

стильнИй, [постеленок] <<Постіль•> О,
[постелінка] <<Підстілка для худоби•>
О, [постельниця] <<дошка в дні воза•>,
постеля, постИлка, (постівка] <<ПОС
тіль; ПОКіС>>, nостілка, постіль, (nос
тільниця} <<постіль•> Нед, [пастелник]
<<Солом'яна мата•> ЛПол, [пр6стилка]
<<Тонка ковдра•> ЛПол, [простИлка] <<до
ріжка на долівці•> Ва, [пр6стіль] <<ПОС

(XVII

ст.);

очевидно, запозичення з

-

румунської мови; рум. slatiпa <<джерело
із солоною водою; багнисте, грузьке со
лоне місце•> виводиться з південносло

в'янських мов; болг. [слсітина] <<низь
ке

місце,

звідки

тече

вода; джерело•>,

М. слати на <<СОЛОНа ЗеМЛЯ>>, СХВ. СЛа

ти на <<Солоне джерело (цілюще)•>, слн.

slcitina

<<вуглекисла вода•>, як і стсл. Ci\A-

'f'HttA <<солона вода•>, ч. слц. slatina <<тор
ф'яне бОЛОТО>>, СПОріднені З укр. СОЛот
вина <<багнувате місце•>. Viпcenz 13;
СДЕЛМ 387; DLRM 776; Фасмер

Трубачен ІІІ 714; Младенов 5~9-590;
Skok ІІІ 303-304; Machek ESJC 552. Див. ще солотвина.
слебезувати <<читати

по

складах;

повільно, одноманітно читати або роз
повідати; пересуджувати; говорити ба

гато, безладно, без упину, часто про
що-небудь неістотне, нецікаве; говори

тіль•> ВеБ, розстил, устілка, [вустіл

ти запобіг ливо, підлесливо•>, слебізувсі

соломи в чоботі)•> Ме;

дах•>, [слябізавсіць] <<ТС.•>; -

ка] <<устілка (шкіряна, у селян також
із соломи)•>, [вустілок] <<устілка (віхоть

-

р. стлать,

стелИть, бр. слаць, др.
slac, scielic, ч. stlat, слц.

стьлати, п.
stlat', вл. slac,

нл. sJ-as (scelu), ст. stlas, болг. стеля,
слн. stlati, стсл. nостьі\А'f'н (nос'f'Еі\ІЖ);

- псл. stьlati, steljQ; - споріднене з
лтс. slat
<<навантажувати,
пакуватИ•>,
гр. атtмw «rотую, посилаю•>, вірм. afa-

stal (*stl-no) <<Покрівля, дах•>, лат. latus
( < *stlatus) <<широкиЙ•>; і є. *stel- ( *s t!-)
<<розстилати•>, пов'язане з *ster- (*str-).
відображеним у лат.

sterпo

<<насипаю,

розстилаю, стелю•>, гр. aт6pVUfJІ (aтopt
VVUfJІ) <<ТС.•>, псл. *storпa, укр. старо
неі. Чернь1х ІІ 203-204; Фасмер ІІІ

753-754; Преобр. ІІ 3v87 -388; Brilckner 499; Machek E$JC 578; HolubKop. 352; Schuster-Sewc 1301-1302;
Младенов 608; Mikkola Ursl. Gr. ІІІ 90;
Rozwadowski MPKJ 2, 352; Mikl. EW
324; Trautmann 286; Milhi.-Endz. ІІІ
924; Walde-Hofm. І 772; Debrunner
IF 52, 67; Pokorny 1018-1019. - Пор.
стіл, сторона, тло.

[слатИ:на] <<ропа; сіль•> Шух, Нед,
Куз,

ст.

слатИна

<<СОЛЯНі

копальні>>

ти <<ТС.•>, [лебезувсіти] <<базікати•> Ж; -

бр. заст. слібізавсіць <<читати по скла

очевидно,

запозичення з польської мови; п.

[slebizowac] <<Читати по складах•>, [slabizowac]
<<ТС.•> пов'язані з дієсловом sylabizowac
<<ТС.•> (з 1558), похідним від іменника sylaba <<склад•>; значення <<Говорити запо
бігливо, підлесливо•>,

можливо,

виник

ло під впливом слів [лебезувсіти] <<Зали
цятися•>, лабузнитися <<леститися;

лабузнюватися•>. Brilckner
VI 535. - Див. ще сИ:лаба.
слеве

-

під

528; SW

див. сливе.

[следж] <<оселедець•> ВеЛ; -

запози

чення З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ; П. s\edz <<ОСеЛе
деЦЬ>> походить від дісл. sild <<оселедецЬ•>,
slld, дшв. sild, до яких зводяться також

р. сельдь,
Brilckпer

укр.

530;

[селедець]

Фасмер ІІІ

<<ТС.•>.

597. -

-

Див.

ще оселедець'.
слеж- див. слиз'.
слежик - див. слиж 2 •

[слез] (бот.) <<Калачики лісові, Malva silvestris L.•> Mak, [слез{нь] <<собача
рожа тюрінгська, Lavatera thuringiaca
L.•> ВеНЗн, [хлезінь] <<ТС.•> тж, [слєз]
<<алтея лікарська, Althea officinalis L.•>
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слИвити

слезинець

Mak, [сліз] <<Тс.; гібіск, Hibiscus L.•>
Mak; - запозичення з чеської або сло
вацької мови; ч. slez (slez) <<мальва,
(ст.) алтея лікарська•>, слц. slez (sliez)

<<мальва•> споріднені з укр. [слиз] <<маль

ва; алтея лікарська•>
слюз 2 , сляз.

(див.).

-

ний,

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.•>

-неясне.
слезИти, слезИтися

Mak;

див. сльоза.

-

Holub-Lyer 441; lvanova-SalingovaManfkova 804; РЧДБЕ 674; Вуjаклиjа
888; Кlein 1455; NSD 2291-2292.
СЛЄСсlК- ДИВ. СЛЮСаК.
ели - див. єслИ.

Пор.

[слезинець] (бот.) <<асплеюи північ

[слемено] <<брус, який з'єднує кро
КВИ•> ОЛА 1981, [слембена] <<Тс.; жерд
ка в хаті, на яку вішали одяг та ін.•>,

[слемба] <<Місце між кроквою і покрів
лею•> тж, [ослемени] <<Підпори, на яких
держиться колиба•> О; запозичення
з чеської і словацької мов; ч. діал. слц.
slemeпo <<найвища балка в даху•>, як і
П. заст. s[emi~ «ТС.>>, ВЛ. СТ. s[eme <<ПО
перечна балка>>, болг. діал. м. слеме
(<Центральна балка в даху•>, схв. слеме

(с;ьеме) <<найвища балка в даху•>, слн.
sleme <<ТС.•>, р. [соламя] <<Товста колода
як опора для даху; стріла колодязного

журавля•>, [салом] <<перекладина, крок
ви•>, бр. [саламян6] <<жердина як ва

СІС 2 773; Kopvalinski 897;

жбурляти•>. -

слИва <<(бот.) Pruпus

L.;

сливовий

сад

Нед•>,

слИвка

s[iwa, Ч. СЛН. s[fva, СЛЦ. s[iva, ВЛ. S[OWka, [sleцka, sliцka], нл. sliwa, полаб.
slaivena, схв. слИва, ш;ьйва, слн. slfva,
с.-цсл. tі\нвд; псл. sliva (*sliv-ьka)
<<Слива•>; остаточно не з'ясоване; зде
більшого тлумачиться первісно як наз
ва синюватого кольору і в такому разі

зіставляється з лат. *lїvos <<синюватиЙ•>,

lїvere <<мати синюватий колір•>, lїvor <<СИ
нювате забарвлення•>, двн. slehe <<Те

рен•>,

slewa

(<*sloi-k~o), нвн.

дірл. Ії <<Колір, блиск•>, кімр.
ЩО

(род. В.

se[mefis)

selmuo

<<Гребінь даху, ДОВГИЙ

бруС>>, se[menys <<ТС.>>, МОЖЛИВО, таКОЖ
лат. culmeп <<верх, дах•>, гр. аtл.,.ш <<брус,
помісТ»; очікуване укр. *салом' я не збе
реглося. Німчук НЗ УжДУ 14, 187;
Клепикова ОЛА 1981, 52-59; Фасмер

ІІІ 968-669; Brilckпer 531; Machek
ESJC 553; Младенов 590; Skok ІІІ
290. - Пор. селемено.
сленг <<жаргон•>; р. бр. сленг, п.
ч. слц. вл. slang, болг. сленг, сланг,
схв. сл!щг, слн. sleng, slaпg <<ТС.•>; запозичення з англійської мови; англ.

slang
ВО,

<<Сленг, жаргон.~ облаяти•>, можли~.

ПОХОДИТЬ

З

ЯКО!СЬ

СКандинаВСЬКОl

мови (пор. норв.

slengja kjeften <<зловжи

вати

букв.

словами»,

щелепами•>,

slengjeord

sleпgjenamn

кидати

<<Прізвисько•>,

<<нове жаргонне слово•>) і спо

ріднене з англ.
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«метати,

sling

<<Метати, кидати,

Schlehe

(<*slai-hб), Schledorn, шв. sla(п) <<ТС.•>,

кладина•>,

з лит.

<<Слива;

[крашанка] 0•>, сливнИк, сливнЯк, сли
вовИця, [слив'Як] (ент.) <<сливовий дов
гоносик (?), Magdalis pruni•> Нед, сли
в' Янка, слИв6вий, [слив' Яний] Нед,
[слИвити] <<розмальовувати писанки•>,
[слИвчити] <<ТС.•>, підсливок (вид гри
ба); - р. болг. м. слИва, бр. сліва, п.

жіль для діставання відра з криниці•>,
зводяться до псл. *selm~ <<Колода, пере

спорідненого

[крашанка

О].>, [сливИна] <<слива; сливове дерево;

ЗВОДЯТЬСЯ

ДО

іЄ.

*s[і-ЦО-

lliw

<<ТС.•>,

<<СИНЮВа

ТИЙ~.

- Чернь1х 11 175; Фасмер ІІІ
670; Преобр. 11 32J-322; BrilckIJer 531; Machek ESJC 555; SchusterSewc 1315-1316; Младенов 590; Skok
ІІІ 405; Критенко Вступ 521; Mikl. EW
307; Trautmaпn 269-270; Кluge-Mitz
ka 655; Persson Beitr. 180; Specht 205206; Гамкрелидзе-Иванов 711; Pokorпy 965.
[сливар] <<нікчема; ледар•> Нед; неясне.

сливе <<Майже, мало не, трохи не;

мабуть, чи не, можливо•>, [слеве] Нед,
сливень <<ТС.•>; видазміни форми

очевидно, результат
3-ї ос. одн. теп. ч.

[сливе] від дієслова [слИти] <<бути відо
мим, славетним; *вважатися, *називати

СЯ>>.

-

ІУМ Морфологія

490. -

Див.

ще слИти.

слИвити, слuвчиfпи -

див. слИва.

елигонити

слИзень

[слиrонити] «Тонко прясти>> Нед; неясне; пор. р. [слИгозить] <<плутати>>
(про ткання, мотання).
слиж 1 (іхт.) <<Голець,

в'юн, Nemachilus barbatulus L. (Cobitis barbatula),>,

[слигак Л-Г,

сли.rсін ВеУг, ВеНЗн,

слиз\

слизь,

[слиж]

«СЛИЗ>>

Нед,

[слеж] <<ТС.>> Нед, [слизень] <<слимак>>
Нед, слизн..sік <<ТС.>>, [слИзниця] <<слизо
ва оболонка>> Нед, [слизнИцяJ <<запален

ня слизової оболонки>> Куз, [слиз6тсі]
<<Слиз Нед; сукровиця>>, [слизкж] (зоол.)

слижсій ВеНЗн, елижан Куз, слИжик

<<аріон лісовий, маслюк, Arion empiricorum>> Нед, [слиз..sік] <<ТС.>> Нед, слизИс

ГUS>> Нед; р. [слиз] <<голець>>, [сли
зик], бр. [сліж, сл{жьtк], п. slii, [slizyk], ч. [slfz, slfz, sliz], слц. slfz, вл. sliz

Zoarces vivipa-

тий, слизуватий, слизькИй <<вкритий
слизом; який містить слиз>>, слизИти,
слизот{ти, ослИзнути; р. слизь,
бр. СЛЇЗЬ, Ч. СЛЦ. sliz, болг. слИза <<СЛИ

«ТС.>>; псл. slizь, slizь ( < *slizjь) <<ГО
лець, в'юн>>, утворені від slizь (slizь)

*slei-zT

Нед, слижун Куз, слИзик] <<ТС.>>, [слизь]
<<бельдюrа європейська,

<<СЛИЗ>>; народні назви цих риб зумов
лені тим, що їх тіло вкрите шаром сли
зу; пор. семантично подібні назви голь
ця нім. Schmerle, Schmerling, похідні

від іменника

Schmer

<<Мазь; (ст., діал.)

сало, жир>>; лит. s!Шs <<в'юн>>, slyzys <<ТС.>>
запозичені з польської мови. Коло
миец Происх. назв. рьrб 40; Маркевич
Короткий 140-141; Фасмер ІІІ 671672; Преобр. 11 322; Bri.lckner 531; SW
УІ 732; Machek ESJC 555; Schuster-

Sewc 1459; Mikl. EW 307; Uhlenbeck
KZ 39, 259-260. -Див. ще слиз 1 •

слиж 2 <<поперечний брус у стелі з
хмизу>>, [сляж] «ТС.>>, [слежик] <<один
із стовпців,

на яких установлена піч>>

ЛексПол, [сл{ги] <<Товсті перекладини>>;

-

р. слегсі <<лата; перекладка; жердина»,

[сл..sігсі] <<Тонка довга колода, важіль•>,
[слИзьt] <<колоди, поставлені похило, для
скочування колод, для

спуску суден на

воду>>, бр. [сліж] <<довга колода, яка кла
деться по боках мосту для укріплення
настилу; колода, по якій спускають на

воду човна>>, [слюгсі] <<поперечна коло

да під підлогоЮ>>;

-

не зовсім ясні фор

ми; зіставляються з лит.

На>>, слн. [sl!z] <<СЛИЗ>>; <<СЛИЗ>>,

псл. slizь <

пов'язане чергуванням

голосних з sljuzь

(*sleu-zi:i) <<ТС.>>; - зі
sllkr <<СЛИЗ на шкірі

ставляється з дісл.

риб>>,

снн.

<<слизистиЙ>>.

slїk

<<намул>>;

іє. *(s)Іеі-g

Черньrх

11 175-176;
Фасмер--:_Трубачев ІІІ 6] 1-672; Machek ESJC 555; Schuster-Sewc 1315; Pokorпy 663-664. Пор. склизИти,
-

слизькИй, слюз 1 •
[слиз2 ] (бот.) <<Калачики лісові,

Malva silvestris L.; алтея лікарська, Althaea
officinalis L. Mak>>, [слизівнИк] <<ВИд ка
лачиків, Malva rotundifolia•> Ко, [слиз
ник] <<алтея лікарська>> Mak, [сліз] <<ТС.>>
Mak, [слизт] <<калачиКИ>> ВеУг, ВеНЗн,
Mak, [слиз дикий] <<собача рожа тю
рінгська, Lavatera thuringiaca L.>> Mak,
[слизuця повстяниста] <<ТС.>> Mak, Куз,

[сльоз турецький] <<калачики лісові>> (з
п. ?); - р. [слИзник] <<алтея, Althaea L.>>,
бр. [сляз] <<КалаЧИКИ>> (з П.), П. s\az, Ч.
s\ez, СЛЦ. s\ez, [s\iez], ВЛ. s\ez, НЛ. s\ez,
болг. м. слез «ТС.•>, схв. слёз, с;ьёз <<Тс.;
алтея>>, слн. slez <<алтея>>, р.-цсл. Сі\і>З'Ь

<<ТС.>>;

-

псл. slezь (slizь) <<мальва, ал

тея>>, очевидно, пов'язане з slizь <<СЛИЗ,
слизота>>, sljuzь <<ТС.>>; назва зумовлена

<<давити>>

тим, що вся рослина калачиків і корені

або slefiksпis (slefikstis) <<поріг>>, лтс.
slleksnis <<ТС.>>, sleryge (slei)gis) <<одвірок>>
(Фасмер ІІІ 681; Преобр. 11 321); част

алтеї містять слизові речовини. - Ша
мата 132; Лік. росл. Енц. дов. 320 189,

slegti

190; Bri.lc;kner 530; Machek ESJC 554;
Schuster-Sewc 1457; Skok ІІІ 285. -

ково можуть бути зіставлені з п. sliz
<<дерев'яна балка, сталева шина або лин
ва, які направляють рух кліті у шахті•>,

Пор. слез.

р. [слИзьt] виводиться від гол. slee (мн.

видозмінене

<<Підставки для спуску>>
Трубачен ІІІ 672).

МОВИ; П.

slees)

(Фасмер

[слИзень 1 ] <<Селезінка>>;
запозичення

s\edziona,

СТ.

з

s\eziona

ПОВідає укр. селез{нка (див.).

очевидно,
польської

<<ТС.>> Від
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слИзень

слИна

слИзень 2 -див. слиз 1 •
слИзик', слизь- див. слиж 1 •
слИзик 2 - див. слизькИй.

Див.

[слизняк 1 ] (бот.) <<рястка зонтична,

Orпithogalum

umbellatum L.•> Mak; -

похідне утворення від слиз, зумовлене,
очевидно, тим, що ця рослина містить

слизистий сік; пор. подібні з семантич
ного погляду інші народні назви рястки

[маслянка] <•рястка короткогрознис

-

та, О. brachystachys Fisch.•>, еопляк
<•рястка поникла, О. nutans L.>>. - Словн.
бот. 473; Бісюліна-Клоков 70; Федчен
ко-Флерон 246; Симоновиn 329-330.

слизнЯк 2 - див. слиз 1 •
[слизняки] (бот.) <•ВИд грибів, My-

xomycetes•> Mak, слизовикИ <•Myxophyta•>; - р. слизевикu <<ТС.>>; - ПОХідне
утворення від слиз; пор. іншу назву мr

xomycetes [пліснякu]. слизькИй

<<дуже

Див. ще слиз .

гладкий;

ковз

киЙ•>, слизькувсітий, [слИзик] <<голиш
(круглий гладенький камінець)•> Ме,
[слизина] <•крутий прямовнений берег•>
Пол, слизотсі <<СЛИЗЬКіСТЬ>>, [слuскави
ця] <•ожеледь•> ВеБ, слuзти <<зісковзну
ти;

зникнути•>,

слuзщjти,

<<ТС.•>, вислизсіти, вИслизнути, ослиз
нутися <<ПОСКОВЗНУТИСЯ>>, nОСЛUЗНути
«ПОЗНИКаТИ», nослизнутися, nрослизсі

прослизнути,

склизИти,

слиз'.

-

Пор.

слимак' (зоол.) <•равлик, НеІіх L.•>,
[слима.r] <<Слизень, LimaX•> ВеНЗн, [слим
бсік] <•слизень; равлик•> ВеУ г, [слимин
дсік, слuмбуж] <<ТС.>> ТЖ, [слимуж] <<рав
ЛИК>> Г, Нед, ВеУг, [слимужка, слимуш,
еломок ВеНЗн] <•ТС.•>, слимакувсітий;
- р. [слимак], бр. слімсік, п. slimak,
ч.

slimak, слц. slimak, вл. sliпk, нл. slinik; - псл. [slim-ak'Ь (slin-ikn)] <<сли
мак•>; споріднене з гр. Л.Єtfld~ (род.
в. ЛєіІJdхщ;) <•слизень•>, лат. Іїmах <•ТС.•>,

дісл.

[розслизнутися]

<•розтектися, зникнути•> Нед; 2·
СЛUЗКий, бр. СЛLЗКЇ, П. s\iski, [slizki],
ч. slizky, слц. slizky, [slzky], нл. slizпus
(se) <<рОЗПЛИВТИСЬ>>, СЛН. s\(zek <<СЛИЗЬ·
КИЙ>>, СТСЛ. Сі\ЬЗ'ЬК'Ь <<ТС.>>; ПСЛ. s\iZ'Ьkb <<СЛИЗЬКИЙ•>, SІЬZ'Ьk'Ь <<ТС.>>, очевид
НО, результат контамінації основ *sk"l·
zati <<СКОВЗаТИ•>, *sk"lznk'Ь <<КОВЗКИЙ>> і

двн.

slїm

<•слиз;

намул•>,

нвн.

Schleim <<ТС.•>; іє. *(s)lei-m- <•слизис
тиЙ>>. Фа<;_мер ІІІ 672; BrQckner 531;
Machek ESJC 554; Schuster-Sewc 1458;
Mikl. EW 307; Zubaty St. а сІ. І 1, 190;
Milhi.-Eпdz. ІІІ 939; Buga RR 11 574;
Frisk ІІ 97; Walde-Hofm. І 802; Кlu
ge-Mitzka 656; Pokorпy 662-663. Пор. слиз 1 , слИна.
слимак 2 <<(заст.)
слушник,

прислужник,

монастирський

служник•>;

по

-

неясне; можливо, результат перенесення

на прислужника назви слимак <<Слизень•>.

[слимак 3 ] <<Відросток лобової кості•>

зслизати,

зслИзти, зслuзнtjти, [ізслизсіти] ВеУг

ти,

ще

сльоза.

Нед; неясне.
слимезина, слимизенє
мезилина.

-

див. си

слИна, [слинсівець] <•слинько•> Нед,
[слинавка] (вет.) <<ящур•> ВеЛ, елИнів
ка <<ТС.•>, слuнка, слинтЯй, [слuнявиць]
<•тюхтій, мамула•> О, слинько, [слuня]
<•слина•>, елИнявка (вет.) <•ящур•>, сли
нЯвчик, [слюнсі] <•слина•> Нед, слИнний,
слИнявий, [слuнавіти] <•пускати сли
ну•> ВеУг, слuнити, [заслuнивець]
<•слинько•> Ж, заслИнений, заслИнити

f.·

обидва

ся; [слuнсі], слюнсі, бр. сл{на,
[слЮня , п. slina, ч. слц. slina, вл. sІіпу,
[sleny], нл. slina, полаб. slaina ( < *slina),

властиві вже іє. *(s)lei-g-; пор. двн. slїh
han <<Крастися; ПОВЗТИ>> (<<<КОВЗаТИ>>),

болг. М. СЛUНа, СХВ. СЛЙНа, СЛН. slfna,
СТСЛ. Ci\HttA; ПСЛ. s\ina <<СЛИНа>>, s\ju-

гр. ЛiyOflV <•злегка зачепивши•> і дірл. sligim <•забруднюю•>, днн. slїk <•намул•>. -

na

Фасмер-Трубачев ІІІ 671-672; Пре
обр.
11 299; Brilckner 531; Machek

тий, клейкиЙ•>, того самого, що і в псл.
slim-akn <•слимак•>, slizь <<СЛИЗ•>; - спо
ріднене з лтс. slii'~пas <<слина; густий
слиз•>, sliekas <•те.•>, slienat <•бризкати

slizь (slizn) <•слиз•>; разом з тим значен
ня

<<КОВЗаТИ>>

і

<<СЛИЗ>>

були

V

ESJ<:; 555; Holub-Kop. 337-338; Schuster-Sewc 1315; Pokorny 663-664. -
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<<ТС.•>, похідні утворення з суфіксаль

ним -n- від іє. *(s)lei-, *(s)leu- <•слизис

слИнавець

слИчіє

слиною>>. Чернь1х 11 178; Фасмер ІІІ
Преобр. 11 332; Bri.lckper 531; Ho-

672;

lub-:-Kop. 337; Machek ESJC 555; Schuster-Sewc 1314-1315; Olesch 953; Мла
денов 590; Skok ІІІ 285-286; Mikl.
EW 307; Zubaty St. а cl. І), 189-192;
Buga RR 11 573; Meillet Etudes 445-

446; Зндзелин СБЗ 198; Trautmanп
269; Mi.lhl.-Eпdz. ІІІ 939; Karulis 11
225; Persson Beitr. 890; Pokorпy 662663. -Пор. слиз 1 , слимак'.
[слИнавець] (іхт.) <<бабець-головач,
Cottus gobio L.>> ВеНЗн, ВеУг; бр.
[слюняучьtк] <<Йорж, Асеrіпа cernua L.•>;
- очевидно, похідне утворення від слИ
на; мотивація назви неясна. Див.
ще слИна.

елИнник -

див. безслинник.

<<розноситися,

розголошуватися•>,

[слИти] <<Славитися•> Нед, [слuнути]
[ос

лин.Ятися] <<давати про себе звістку•>
Си; р. сльtть, сльtву, ст. слову <<Сла
витися, ВВажаТИСЯ>>, бр. СЛЬlЦЬ <<ТС.>>, др.
cлymu,

слову

<<ТС.;

називаТИСЯ>>,

CЛbl

Mi.lhl.-Endz. ІІІ 942-943; Uhlenbeck
315-316, 320; Mayrhofer ІІІ 372-374,
389-390; Frisk І 869-870; WaldeHofm. І 237-238; Pedersen Kelt. Gr. 11
495; Pokorny 605-607. - Пор. слава,
сливе, слихати, слово, слух.

елихати (заст.) <<чути•>, [слишати]
<<ТС.» ВеЛ, слих (заст.) <<слух, чутка•>,
[cлuxu] <<скроні•> ДзУЗЛП, [слuшка]
<<Тс.; звістка, повідомлення•>, [слuшно]
<<чутно» Нед, ВеЛ, [безслихи] «rлуши
на•>, [п6слих] <<Чутка» Нед; р. сльt
хать, СЛЬtШаmь, бр. (сльtхаць], СЛЬlХ,
др. сльtшати, п. stychac, styszec, ч. slychati, slyseti, слц. slysat', вл. slysec, нл.
stysas, схв. слйшати, слн. slfsati, стсл.
Сі\ЬІШАтн; - псл. slyxati (ітератив), slysati < *slyxeti, slyxn, пов'язані чергуван
ням кореневих голосних з *sluxati <<слу
хати•>, slusati ( < *sluxeti), sluxn <<слух•>;
споріднені з дінд. srб~ati «чує, слу
хаЄ», SГU~tfb <<СЛУХНЯНісТЬ>>, ав. а-SГUStі
<<НеслухняніСТЬ>>, двн. hlosen <<слухати,
слухатися•>, нвн. [losen] <<слухати•>, lau-

mue <<назва•>, п. styп<~,c <<славитися•>, ч.

scheп

slouti, sluji, slynouti, ст. sluti, slovu <<сли
ТИ•>, слц. slut', slujem <<називатися, вва
жатися•>, слн. sluti, slбvem, slujem <<сла

ТИ•>, днн. hlust <<слух, вухо, слухання•>,
лит. paklusti <<слухатися•>. Фасмер
ІІІ 680; Преобр. 11 327-328; Bri.lckпer

витися•>,

502; Holub-IS"op. 340; Machek ESJC
559; Schuster-Sewc 1309, 1310; Skok ІІІ
288; Mikl. EW 309; Варбот 100; Trautmann 308; Fraenkel 265; Mi.lhl.Endz. ІІІ 920; Uhleпbeck 321; Mayrhofer
ІІІ 372-374; Кluge-Mitzka 427, 446;
Walde-Hofm. І 238; Perssoп Beitr. 354;
Pokorny 606-607. - Пор. слава, елИ

стс л.

Сі\О'('ГН,

Сі\ОRЖ

<<Зватися,

слити•>;- псл. sloti (<*slou-) <<назива
тися, говоритися, поширюватися (про
чутки)•>, slyti (<*sliJ-) <<ТС.•>, пов'язані з

slovo <<СЛОВО>>, slava <<СЛаВа>>, sliJX'Ь <<СЛУХ>>;
- споріднене з лтс. sluvet <<слити•>, slot
<<поширюватися, ставати відомим•>, sludinat <<ОГОЛОШуВаТИ>>, дінд. Srutary <<ПОЧу
ТИЙ, ВіДОМИЙ>>, SrutiQ <<СЛуХ, вухо, слу
хаННЯ>>, Sp:ІBti <<ЧУЄ>>, ав. SГUti- <<ПОВіДОМ
ленНЯ>>, sruta- <<ПОЧУТИЙ>>, гр. XAEOfJШ
(x.Atw) <<славлю, вихваляю•>, х.ЛuіtІ <<слу
хаЙ•>, х.Лuт6<;; <<славниЙ•>, лат. clueo, -ere
<<ЗВаТИСЯ>>, ірл. C)unim <<ЧУЮ•>, ДВН. h)iJt
<<ГОЛОСНИЙ>>, Вірм. )u <<ВіДОМИЙ>>, lur <<СЛу
хаННЯ, чутка, повідомлення>>; іє. *Rleu-,
*кliJ- <<слухати•>. - Чернь1х 11 177 -178;
Фасмер ІІІ 680; Преобр. 11 328-330;
Собалевский Лекции 249; Bri.lckner 502..;
Holub-Kop. 338-339; Machek ESJC
557; Skok ІІІ 288-289; Mikl. EW 309;
Варбот ЗИРЯ 11 58-70; Trautmanп 307;

«ТС.,

прислухатися;

підслухува

ти, слово, слух.

[ слИчіє] <<Гармонія, доброзвучність•>
Нед; р. [сличие] <<Подібність•>, ели

чать <<ЗіСТаВЛЯТИ, поріВНЮВаТИ>>, др. С'Ь
ЛUЧUе <<Подібність; природа, сутність; об
раз, обрЯД>>, С'ЬЛUЧНЬlU <<ПОдібниЙ; при
СТОЙНИЙ, досконалиЙ•>; семантично
видозмінене запозичення з церковносло

в'янської мови; стсл. цсл. С'Ьі\нчнн: <<сут
ність, іпостась, особа•>, очевидно, зво

диться до псл. *[snliciti] <<порівняти, зі

ставити•>, утвореного від lik'Ь <<ЛИК, зо

браження•>. -Див. ще лик 1 , лице. Пор. слічний.
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елівак

елі й

[слівак] <<пузир на плІ людини чи
тварини>> Л; неясне,
в'язане зі слИва.

можливо,

slidet «ТС.>>, прус. slidenikis <<собака-шу

по

каЧ>>, дангл. slїdan <<СКовзати, сповза
ТИ>>, СВН. s\iten <<СКОВЗаТИ>>, ДВН. s\ito

слід 1 <<Відбиток ноги; треба, варто>>,
слідець <<таємний агент поліції; [детек

<<сани•>, нвн. Schlitten «ТС.>>, дінд. sr~d
hati <<блукає, блудить; сковзає>>, гр. 6Лt
a{tavw <<СКОВЗаЮ>>; іє. *(s)\eidh- <<СЛИЗЬ

тив Куз]>>, слідження, [слідИтель] <<роз
відник; дослідниК>> Нед, [слідник] (мат.),
[слідовсітель] <<слідчиЙ>>, [слідствен
ність] <<послідовність>> тж, слідство
СУМ, Нед, слідування, слідчий, [слі
дИмий] <<розшукуваниЙ>> Нед, [сліднuй]
<<помітниЙ>> Нед, слідком, [слідно] <<от
же>> ВеУг, [слідовсітельно] <<ТС.>> Нед,
слідом, [слідою] <<слідом>> Нед, [слідь
мсі] «ТС.>> Нед, слідИти <<іти слідом, пе
реслідувати, стежити; залишати брудні

сліди>>,

слідкувати,

[слідствувати]

<<вести слідство>>, слідувсіти СУМ,

Г,

безслідний, [вИслід] <<дослідження, ре
зультат дослідження; наслідок Ж>>, [вИ
слідувати] <<вислідити>> Я, [в-послід]
<<потім, нарешті>> Ж, дослід, досліджен
ня, дослідник, дослідництво, дослід

ний,

дослідИти, [запослідИти]

<<упо

слідити>> Ж, наслідковість, наслідник,

наслідок, [наслідство] <<СПадщина>>, на

КИЙ; ковзати>>.- Чернь1х ІІ 174-175;
Фасмер ІІІ 668; Преобр. ІІ 330-331;
Булаховський Вибр. пр. ІІІ 384; Briick__-

ner 530; Holub 7 Kop. 336; Machek ESJC
268; Schuster-Sewc 1313-1314; Мла
денов 590; Skok ІІІ 284; Mikl. EW 306;
Trautmann 269; Boga RR ІІ 572; Fraenkel 830; Miihl.-Endz. ІІІ 931, 937938; Karulis ІІ 223-224; Кluge-Mitz
ka 658; Frisk ІІ 135, 377; Mayrhofer ІІІ
558; Pokorny 961.

[слід 2 ] (rюд. в. слодсі) <<соляний стру
мок>> Нед, [слінкИ] «солоне джерело>>
Нед; неясне; можливо, через п.
slod- <<солодкиЙ>> у якийсь спосіб пов'я
зане з іє. *sal- <<сілЬ>>.
сліз

-

див. слез.

[слій 1 ] <<прожилка, візерунок у де
ревині Нед; волокнина, фібра Кузj шар

землі Бі>>, [слой] <<ТС.>> Нед, слоїстий

реслідувати, підслідний, послід, [по
сліда] <<Слід; ознака>> Нед, [послідь]
«ТС.>> Нед, послідовник, [послідок] <<За
лишки; наслідоК>>, [послідній] <<ОстанніЙ>>,

<<Шаруватий, листковиЙ>>, слоі'ти <<роби
ти шари, укладати шарами>>, [прослій]
<<прошарок>> Куз; - р. слой <<Шар, пласТ»,
бр. ело й <<ТС.; [річні кільця у дереві;
сувій, шматок полотна]>>, п. sf6j <<Шар;
прожилка, жилка (у дереві, мармурі)>>,
ч. sloj <<Шар, пласт, поклад>>, слц. sloj
<<Шар, пласТ», болг. слой «Тс.; [кірка
льоду]>>, м. слоj <<шар>>, схв. слдj <<Шар,
пласт>>, слн. sloj <<гірський пласт, поклад>>,

послідовний,

р.-ЦСЛ.

слідувач,

наслідний,

наслідувальний,

[напослід] <<нарешті>> ВеУг, наслідува
ти,

напослідку УРС, Ж,

напослідок

тж, [непрослідний] Куз, обслідувач,
обслідувати, [одслід] <<Слід, ознака>>
Куз, переслідування, переслідувач, пе

послідущий

<<останніЙ>>,

[прИслідок] «слід•> Нед, [припослідок]
<<Кінець>>,

прослід

<<слід>>,

проелідок

<<ТС.>>, розслід, услід, [упослід] <<потім;
нарешті>>, [упослідок] <<ТС.>>, упослідже
ний, упослідити; р. бр. след, др.
сл1Jд"О, п. slad, sledzic, ч. слц. sled, вл.
нл. sled,
болг. следсі,
м. следа,
схв.
след, слujед, слн. sled, стсл. сл-tд... ; псл. sled-ь <<Слід, колія•>: споріднене
З ЛИТ. s\idUS <<ГЛаДКИЙ, СЛИЗЬКИЙ>>, s\ysti
<<СПОВЗаТИ>>, ЛТС. s\alds <<ПОХИЛИЙ, СПа
ДИСТИЙ; гладкиЙ>>, sliёde <<слід, колія

(слід саней}.>. slist (slist)
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<<СКовзати>>,

СЛОН

<<ШаруватиЙ>>;

<<ПЛаСТ,

-

шар>>,

Сі\ОН:RА'ГІ.ІН

загальноприйнятого по

яснення не має; реконструюється (Фас
мер ІІІ 674; Чернь1х ІІ 176; Преобр. ІІ
323; Bern. І 729) псл. *s-ьlojь (первіс

но) <<Те, що зливається, стікає>>, утво

рене з префікса
*s-ь- <<з-; разоМ•> та
іменної основи * lojь, пов' я за ної чергу
ванням кореневих голосних з дієсловом

liti, lьjQ <<ЛИТИ>>; більш переконливою є
реконструкція псл. *slojь <<Шар, пласт;

річні кільця (у дереві)•>, зближуваного
з лтс. sleja <<риска, лінія, смужка>>, прус.
s\ayan <<СаННИЙ ПОЛОЗ>>, ЛИТ. s\ajos (жін.

сліпак

сл ій

р., МН.) <<СаНИ>>,

s!ieti <<ПрИтуляТИ>>, ЛТС.

«ТС.>>, дінд. srayati <<ПритуЛЯЄ>>, ав.
srayatё <<притуляється>>, лат. сІїпо <<на

sJlet

хиляю>>,

гр.

иЛ.tvw

<<Притуляю>>;

іє.

*кloio-s.

- Brilckn~r 500; Holub-Kop.
339; Machek ESJC 555-556; Trautmann 309; Milhl.-Endz. ІІІ 924-925,
939-940; Pokorпy 602.
слій 2 - див. слоїк.
[слікота] (зах.) <<красота>> Нед;

ZfSIPh 11, 373), ч. slap <<водоспад, поріг
(на річці)>> (Schuster-Sewc 1302, 1307);
можливо, пов'язане зі [склепці] «Тене

та,>;

неприйнятне

*st"lp-ь

<<СТОВП>>

виведення

(Преобр.

від

псл.

11 324). -

фасмер ІІІ

675; Brilckner 500; SchusterSewc 1302; Rudnicki Pras1". ІІ 67; Mikl.
EW 308. - Пор. склепці, совп, соло
пити, хлопати.

не зовсім ясне; можливо, похідне утво

[сліпак 1 ] (зоол.) <<веретільниця, Anguis fragilis•>, [сліпсінє ВеНЗн, сліпач

рення

ка, сліпець, сліщjндfа, сліпуха, слі

від

запозиченого

-

[слічний]

( <п. s\iczny) <<ПрекраСНИЙ, чудОВИЙ>>.

[слімень] (зоол.) «вид зміЇ•> Нед,
[сліминь] <<вуж, гадюка, змія•> ГрицАВ,
[слИминь] <<Гадюка•> тж; - р. [слuвень]
«веретільниця, мідяниця,

Anguis fragilis•>, бр. слівень, [слімень] <<ТС.>>, п. [sliwien] <<отруйна змія>>; - результат ви

дозміни форми [сліпинь] <<вуж, гадюка,

змія•> (р. слепень <<веретільниця•> ); сум
нівне пов'язання р. [слuвень] з лит. sllbiпas <<Казковий злий зміЙ•> (Карский
РФВ 49, 21; Лаучюте 148).- ГрицАВ
Фасмер ІІІ 672.
слімка - див. слонька.

68, 146;

слінкИ - див. слід 2 •
[сліп] <<велика пастка, ведмежа па
стка>> Нед, [слоп] <<Пастка на ведмедя>>
О, [слопець] <<Пастка Нед; мишоловка
О; вид западні для птахів Г; щипці для

горіхів Нед•>, [сновпець] <<пастка на па

цюків>> ВеУг, [прИсліп] <<ведмежа паст
ка>> Куз, [прислопИти] <<піймати паст
КОЮ•>. Нед; ~ р. [слопец] <<пастка, за
падня; капкан•>, п. [siopiec] <<пастка, за
падня (з деревини)>>, ts1"op; siap, siap,
cziap, szlap] <<ТС.~>, sl~p <<ВИД рибальської
сітки•>, ч. слц. slopec <<пастка•>, chlopec
<<ТС.>>, ВЛ. Sfapac <<ЛОВИТИ, хватаТИ>>, Sfapac «захопити зненацька•>, нл. siapas
<<Ловити; хватати•>; псл. slop-ь, slap-;

-

очевидно,

звуконаслідувальні

утво

рення, паралельні до *хі ор- <<Хлопати•>,
можливо, пов'язані з іє. *sel- <<Лопнути,
тріснути•>; зіставляється з англ. slap

<<Л.еrкий удар, шльопання>>, нвн.

schlapp

(виг.) <<ХЛОП•>, Schlappe <<ШЛьопання pyJSOЮ; удар; невдача, поразка•> (Schuster-

Sewc 1302; Matzenauer LF 7, 220-221;

щjшка ВеНЗн, ВеУг <<ТС.•>, tсліпинь]
<<вуж, гадюка, змію> ГрицАВ, [слuпинь,
сліпона] <<ТС.•> тж; - р. [слепень], бр.
сляпун, п. slepak, ч. slepys, слц. slepuch, вл. slepica, нл. slepica, болг. сле

п6к ( < слепоок), м. слепок, слепак,

слепач, схв. слепйh, слепак, слн. slepec, slepic; - псл. sІерьсь, slepak-ь,
похідне від slep-ь <<сліпиЙ•>; назва зу
мовлена тим, що веретільницю вважа

ють еліпою за їі маленькі очі.

- Фас
мер ІІІ 669; Schuster-Sewc 1311-1312.
- Див. ще сліпИй.
сліпак 2 (зоол.) <<зінське щеня, Spalax Gilld.•>, сліпець; - р. слепе'ц, сле
пьtш, бр. сляпак, СЛЯпЬtШ, П. s\epiec,
Ч. s[epec, СХВ. слепац, СЛепаш «ТС.>>;
пор. болг. сляпо куче <<кріТ», букв.
<<сліпий собака•>; похідне утворення
від сліпИй, зумовлене тим, що ця
тварина через свої недорозвинені очі
нічого не бачить. -Даль IV 228-229.
- Див. ще сліпИй.

[сліпак 3 ] (бот.) <<меландрій білий,
Melaпdrium album (Mill.) Garcke (Lychпis vespertiпa Sibthorp.)•> Г, Пі, Mak;

-

похідне утворення від сліпИй; назва

зумовлена тим, що квітки меландрію
·розкриваються тільки присмерком, а

вранці закриваються. Шамота 103,
105-106; Бісюліна-Клоков 159; Ней
штадт 240; Симоновиh 297. - Див. ще
сліпИй.

[сліпак 4 ] (бот.) <<мак східний, Papaver orientale L.>> Г, Пі, Mak, [мак слі
пий] <<ТС.>>; похідне утворення від
сліпИй,

зумовлене

протиставленням

цього виду маку макові дикому (само-
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сліпак

сліпота

сійці), що має народну назву [видЮк]
завдяки появі в його головці при дости

ганні отворів (вічок), через які висіва
ється насіння. Шамота 105; Бісю
ліна-Клоков
165-166;
Нейштадт
268-270; Симоновиh 336-337.
Див. ще сліпИй. - Пор. видЮк.

[сліпак 5 ] <<Великий чиряк Шух; чи

ряк без вершка

0>>; -

болг.

слепок

<<фурункул•>, м. слепак <<Нарив, чиряк•>,

СХВ. слепак «ТС.>>;
НЯ

від

сліпИй;

ПОХідне утворен

-

назва

зумовлена,

оче

видно, відсутністю у чиряка централь

ного отвору, вершка, через який міг би
виділятися гній. - Див. ще сліпИй.

сліпак 6 - див. сліпень.
сліпак 7 - див. сліпота•.
сліпанє, елітічка - див. сліпак•.
еліпень (ент.) <<rедзь, Tabanus L.•>,
[сліпак, сліщjн Куз, Нед, сліпаня О]
<<ТС.~, сліпнЯк «Трав'яний клоп, Miris
Fabr.•>, [слепні] <<дикі бджоли>> Ник,
[слепети, слепетні] <<ТС.>> ТЖ; р.

слепень <<rедЗЬ>>, бр. еляпень <<ТС.>>, П.
slepak <<ОВід, ChrysopS>>, slepieri <<ТС.>>,
slepiec <<rедзь, Tabanus boviПUS>>, вл.
нл. slepc <<ТС.•>; похідне утво
рення від сліпИй; назва зумовлена тим,

slepc,
що

коли

rедзь,

впиваючись,

п'є

кров,

він немов би сліпне і його можна зня
ти, не сп~)Лохнувши. Фасмер ІІІ 669;
Schuster-Sewc 1311. - Див. ще сліпИй.

сліпець• - див. сліпак•.
сліпець 2 - див. сліпак 2 .
сліпИй, [сліп] <<СліпиЙ>>, [сліпсівий]

<<Сліпуватий•>

Нед,

сліпенький,

сліщj

чий, [слипиндЯ] <<сліпець•> ЛексПол,
сліпак <<сліпа людина; каганець•>, [слі
панка] <<манівці, бездоріжжя>> Нед,
[сліпанкИ] (мн.) <<ТС.•> Нед, [сліпачИско
Нед, сліпачИще], сліпачок <<Каганець•>,
[слепсічка] <<ТС.>> Л, сліпець, сліпи (мн.)
<<ОЧі•>, еліпні <<ТС.>>, сліпота СУМ, Нед,

[сліпувсінє] <<осліплення•> Нед, сліпу
нець <<КаганецЬ>>, сліщjшка <<ТС.>>, [сліп
цуля] <<СЛіпецЬ>> Нед, [сліпцун] <<ТС.•>
Нед, [слипитіти] <<Сліпати•> ЛексПол,
сліпати, сліпИти, сліпнути, сліпувсі

ти <<бути сліпим; [сліпати Нед]•>, слі
пИцею <<Наосліп•>, сліпма, [сліпмЯ Нед,
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сліпцем] <<ТС.>>, всліпу (усліпу), засліп
лення, засліплений, зосліпу, [насліпа
чи] <<наосліП>> Ме, [насліпачки Ме,
насліпо] <<ТС.>>, наосліп, осліплення,
осліплений, осліплий, осліп, [підсліпа]
<<ТОЙ, хто має поганий зір>>, підсліпий,
підсліпуватий, посліплий, посліпува
тий, посліпти, присліпуватий; р.
слепой, бр. сляпьt, др. CЛ1Jпbtu, П. sle-

py, ч. slepy, oslпouti <<осліпнути>>, oslniti «ОСЛіПИТИ>>, СЛЦ. s\epy, ВЛ. slepy, НЛ.
slepy, полаб. slepe, болг. сляп, слепи,
м. слеп, схв. слujеп, слеп, слн. slep,
стсл. сліш'Ь, осл~:.nнж'Т'н; псл. slep-ь-jь
<<сліпиЙ•>, slьpnQti <<Сліпнути>>; задо
вільного пояснення не має; спроба по

в'язати з лит.

slepti <<Приховувати, хова
slapta <<тайник, укриття•>, лтс. slept,
slepet «приховувати (Mikl. EW 307;
Преобр. ІІ 33 1-332) викликає сумнів;

ТИ•>,

недостатньо обrрунтованими є пов'яза
ння З ЛИТ. zlibas <<ПідсліпуватИЙ>>, zlibti

<<сліпнути>> (Machek ESJC 554; Jamicek
Slavia 24, 1-3), з гот. hleibjaп <<піклу
ватися•> (Feist 262; Uhlenbeck PBrB ЗО,
291); заслуговує на увагу зведення
псл. *sloip- І sllp- (Топоров ЗИРЯ І 1115) до іє. *leip-(\oip-) <<намазувати>>, збе
реженого у лат. lippus <<Підсліпуватий,
із запаленими очима>>, лит. llpti <<При
липнути•>, lipnus <<липкий, клейкий•>, lipus <<ТС.; прив'язаниЙ•>, лтс. lipt <<нав'я
зувати•>, lipigs <<липкий, клейкиЙ>>. Фасмер-Трубsзчев 669-670; Bruckner
531; Schuster-Sewc 13 12; Olesch 1015;
Младенов 592-593; Skok ІІІ 284285; Boga RR ІІ 572-573.
[сліпИти] <<Засиджуватися; барити

ся, зволікати>>;

-

неясне.

[сліпка] (бот.) <<Куряча сліпота росій
ська, Nonnea rossica Stev.•> Mak, куряча
сліпота «Nonnea Medic.>>; - неясне.

[сліпняк] (бот.) <<Чорнокорінь лікар

ський,

Cynoglossum officinale L.>> Mak,
Mak; - похід

[куряча сліпота] <<ТС.>>

не утворення від сліпИй; мотивація наз
ви неясна. - Див. ще сліпИй.

[сліпота 1 ] (бот.) <<Кульбаба звичайна
(лікарська), Taraxacum officiпale Wigg.

Mak,

ВеНЗн;

первоцвіт

весняний

(п.

сліпота

слобода

лікарський), Primula officinalis (Jacg.)
Ні!!. (р. veris L.) Mak; жовтець бага
токвітковий (ж. рясний), Ranunculus

polyanthemus L. Г, Mak; ж. їдкий, R.
acer L. Mak; ж. nольовий, R. arvensis
L. Mak; анемона лісова, Anemone silvestris L. Mak; сонянка, сонцецвіт зви
чайний, Helianthemum vulgare Gaer.
(Н. nummularium (L.) Mill.) Г, Mak•>,

еліпух (орн.) <<дрімлюга,

europeus L.>> Куз, ВеНЗн,
- похідне утворення від

Caprimulgus

ВеУг, Шарл;
сліпИй; назва

зумовлена тим, що всі дрімлюги є нічни

ми або смерковими птахами, які вдень,
мов сліпі, сидять щільно притулившись

[сліпак] «Кульбаба>> ВеНЗн, [сліпачок]

до гілки або до землі. Воїнств.
Кіст. 204-205; Страутман 66; Птиць1
СССР Зб 7-368. - Див. ще сліпИй.
еліт- див. сльота.

<<Нечуйвітер волохатий, Hieracium pilosella L.>> Mak, [сліпотан] <<жовтець їд
кий» Mak; - р. [слепотсі курья] <<ане

<<дуже гарний, чудовиЙ>>.

мона•>, [слещjшник] <<Жовтець їдкиЙ•>,
[слепокур, курослеп] <<ТС.>>, бр. [слепет]
<<анемона», [курьtная слепата] <<ТС.; жов

[слічка] «стрічка, стьожка•>; - не
ясне; можливо, пов'язане зі [слічний]
[слічний] <<прегарний, чудовий» Ба;

- запозичення з польської мови; п.
s\iczny, ЯК і Ч. s\icny <<ТС.>>, ПОв'язане З

тець їдкий•>, курасЛеп <<анемона», схв.

Іісе <<Лице•> і первісно означало <<який
личит~·> або <<ЯКИЙ має гарне обличчя•>_,

слек] «анемона; жовтець отруйний, Ranunculus sceleratus L.>>, слн. [kuroslek]
<<Жовтець їдкиЙ•>; nохідні утворення

- BrUckner 298, 531; Machek ESJC
554. - Див. ще лице. - Пор. слИчіє,

[ocJЬenap] <<nервоцвіт весняниЙ>>, [куро

від сліпИй; назви зумовлені переважно

елі кота.
слобода <<вільне від повинностей по

властивістю більшості цих рослин (куль
баба, анемона, жовтець, нечуйвітер) за

селення;

кривати суцвіття, кошики квіток і пло

ла; [свобода Нед]•>, слободи «Пільги; не

дів на ніч та в дощову погоду, а також,

заселені землі•>, слобідка <<Частина міс

очевидно, тим, що деякі з

та

цих рослин

(зокрема анемона) вживаються для лі~
кування хвороби очей (курячої сліпо

ти); як семантичні паралелі пор.: [елі
псі тютя] <<кульбаба•>, [куряча сліпо
та] <<Первоцвіт весняний; жовтець; ане
мона лісова; сонцецвіТ», [сон] «анемона
лісова», куросліп <<ТС.>>. Бісюліна
Клоков 125, 126-128, 184, 253-254,
334; Заверуха 54; Анненков 34; Шамо
та 103-104, 105-106; Bezlaj ESSJ ІІ
113; Симоновиh 35-36, 225, 377378, 391-393, 461-462. - Див. ще
сліпИй. - Пор. куросліп.

частина

населення;

велике

за характером

міста

за характером

селище;

частина се

колишнього

населен

ня; велике селище•>, [слободжанИн]
<<житель слободи•> Нед, [слободЯн]
«ТС.•>

Нед,

слободЯнин,

слобожсінин,

[слоб6дний] <<ВільниЙ•>, [слобожений]
<<наділений правом•> ВеУг, [слободuти]
<<звільнити; відпустити Нед>>, елобонИ

ти <<Звільнити; [ослабити, відпустити
Нед]•>, [слобідка] <<вільно•> Нед, [слобід
но] <<ТС.•> Нед, О, [слоб6дно] <<вільно•>;

- р. слобода, бр. слабадсі, др. слобо
да <<Свобода; селище•>, ч. діал. слц. slo-

р. [курья слепота] <<глуха кропива

<<свобода•>, болг. слобода, м. сло
бода, схв. слобода, слн. заст. slбboda
<<ТС.•>; псл. sloboda, очевидно, резуль
тат видазміни форми svoboda «ТС.>>; не
достатньо переконливе обмеження цієї

пурпурова, Lamium purpureum L.•>; похідне утворення від сліпИй; могло ви
никнути на основі не зафіксованої наз

кликає сумнів виведення від псл. slabь

[сліпота 2 ] (бот.) <<вид глухої кропи

ви,

-

Lamium maculatum L.•>

Нед,

Mak;

boda

зміни східнослов'янськими мовами (Фас
мер ІІІ 672-673; Преобр. ІІ 323); ви

ви сліпа кропива, паралельної до глу

<<слабий•> (Брандт РФВ

24, 184),

ха кропива <<ТС.>>.

зіставлення з

<<Слов'яни» або з

-

Див. ще сліпИй.

слі~у~дра, сліщjха, сліщjшка див. слшак.

slovene

а також

гот.

silba <<сам•> (Otr~bski LP І 143144). - Shevelov Hist. phoпol. 740; Огі305

слово

словак

єнко РМ 1938/9, 396; Brilckner 528;
Machek ESJC ,597-598; Holub-Kop.
364; Schuster-Sewc 1392; Младенов
591; Skok ІІІ 286. - Див. ще свобода.
словак <<nредставник словацького на

роду•>, [слов' Як] <•СловаК•> Нед;

-

р.

болг. словак, бр. славак, п. вл. нл. Slowak, ч. слн. Slovak, м. Словак, схв.
Словак; запозичення зі словацької
мови; слц. Slovak у 14-15 ст. утворе
не від основи sloven- <<слов'янин•>; пор.
подібні у семантика-словотворчому пла

ні п. Polak <<поляк•>, ч. слц. Polak <<ТС.•>,
ч. слц. Moravak «житель МоравіЇ•>. Фасмер ІІІ 322, 673; Brilckner 501; Ho-

lub-Kop. 339; Rudnicki Prasl. 11 170171. - Див. ще слов' Яни. - Пор. по
лЯки.
словени, словенець, словіни, сло
вінець, словінці - див. слов'Яни.

_ [словець] (ент.) <<ВИд ванеси (щер
батка С-біле?), Vanessa C-album (Polygonia C-album L. ?)•> Куз, Нед; - по
хідне утворення від слово (стара назва
літери С); зумовлена наявністю на ниж
ній поверхні заднього крила щербатки
різкого білого штриха у вигляді літери

С (Горностаев

230); очевидно, неточна

калька латинської наукової назви; пор.
нім. C-Falter <<ТС.>>, букв. <<С-метелик•>.
еловини - див. слово.

[словінь] (бот.) <<льон посівний,

Liusitatissimum L. (Liпum vulgare
Bonningh.)•> ВеБ, ВеНЗн, Mak; - слц.
[slovienj «льон тонколистий, L. tenuifolium L.»; - запозичення з польської мо
ви; п. [slowien] вважається результатом
видазміни гіпотетичної форми *swojlen
(з назви lеп swojski <<льон свійський•>).
- Machek Jm. rostl. 136. - Див. ще
пum

льон 1 , свій 1 •
[словіт] <<рада•> Нед;

-

очевидно,

результат контамінації іменників слово

і совіт «рада, порада•> (див.).
слово, слівце, [словар], [словенько]
<<СЛОВО>> О, словеса, словесник, словес

ність, словечко СУМ, Г, [сл6вини] <<сло
во згоди

нареченої під час сватання•>

Нед, Куз, [словИнка] <<СЛівце>> Нед, слов
нИк

ЗОб

СУМ,

Нед,

словникар,

словни-

Карсmво, словнИця (заст.) <<СЛОВНИК>>,
[сл6вонько, словце Нед, словарний Нед],
СЛОвесниЙ, [славний] <<ВірНИЙ СЛОВУ>>
Нед, [словно] «Цілком так•> Нед, [слов
нісенько] «ТС.>> Нед, безслівний, без
словесний, вИслів, вИсловлення, висло

влювання, дослівник, дослівний, [за
сл6вина] <<умова•> Ж, [засловок] <<ТС.•>
Ж, [невисл6вний] <<НевимовнИЙ>> Куз,
передсл6во, [послів'є] <<післямова•> Нед,
[посл6виця] <<прислів'я•> Нед, [послав

ник] <<словник•> Нед, послівний, [прИ

слівка] Нед, прислів'я, [услів'є] <<умо
ва•> Нед, [усл6ва] <<Капітуляція•>, [усл6вина] «Те., умова•>, [уславо] <<Застере
ження, особлива умова•>, [усл6вний]

<<умовниЙ•>, [уславити] <<обумовити•> тж;

р. болг. м. слово, бр. слова, др.
слово, п. вл. нл. slowo, ч. слц. slovo, по
лаб. slilvil, схв. слово <<Літера•>, слн.
s[ovo «ТС.; СЛОВО>>, СТСЛ. Ci\ORO (род. В.

-

слокесе); псл. slovo, -ese ( < *slovos)
«те, що сказано•> (давніше <<Те, що мож
на чути•> ), пов'язане чергуванням голос
них із slava <<Слава•>, slyti <<Називатися,
чутися•>, sluxь <<слух•>; споріднене з
лтс. slava, slave <<чутка, поголос; репута

ція; похвала; слава•>, лит. [slave, slav~]
<<честь, пошана, слава•>, [slaviпti] <<Сла
вити,

хвала,

ав.

шануваТИ>>, ДіНД.
честь,

sravah-

повага,

SГavab

пошана;

<<СЛава,
поклик•>,

<<слово, вчення, вислів•>, гр.

илtщ ([илtfщ]) <<слава», дірл.

clu <<сла

ва•>, кімр. clewas <<слух•>. Чернь1х ІІ
176; Фасмер ІІІ 673; Преобр. 11 328-

330; Brilckner 501; Rozwadowski RSl 1,
102;v Holub-Kop. ~38-339; Machek
ESJC 557; Schuster-Sewc 1308; Младе
нов 591; Skok ІІІ 288-289; Mikl. EW
309; Бернштейн Очерк 1974, 146-147;
Трубачев Зтимология 1968, 58; Варбот
ЗИРЯ 1І 58-70; Бурлакова ВСЯ VI 58;
Зализня;< ВСЯ VI 35; Мейе ОЯ 111;
Meillet Etudes 356-357; Trautmann 308;
Milhl.-Eпdz. ІІІ 920; Fraeпkel 10081009; Frisk І 869-870; Mayrhofer ІІІ
389-390; Uhlenbeck 320; Pedersen
Kelt. Gr. 11 495; Pokorny 606-607. Пор. прислівник, слава, слИти, ели
хати, слух.

слов'Як

слон

слов'Як -див. словак.

слов'Яни (одн. слов'янИн), слове
ни (словенець), словіни, словінці (сло
вінець), слов' янізація, слов' янізм, сло
в'Янство, слов'Янщина, слов' яніз6ва
ний, слов'Янський, слов'янізувати,
ослов'Янитися; р. бр. славЯне, др.
слов1Jне, славяне, п. Stowiaпie, ч. Slovane, СЛЦ. Slovania, вл. Stowjanojo, по

п.

ч. slovanofil, слц. slaviaпo
схв. славофил, слн. slavoffl; утво
рено в російській мові з основ р. сла
вЯне і гр. <РіЛо<;; <<друг, любиЙ>>, qJtAtw
«люблю>>. Фасмер ІІІ 666; ССРЛЯ
13, 1134; Sl. wyr. obcych 688; Вуjак
лиjа 888; Кlein 1456. Див. ще сло
в'Яни, філантроп.

sfowianofil,

fil,

лабських слов'ян), болг. славЯни, м.

слоїк <<банка (посудина)>>, [слой] <<МИ
ска, чашка>> Нед, [слій] <<велика банка;
кухоЛЬ>> Бі, [висл6я] <<вимита долина>>

Словени, схв. Словени, Славени, слн.

Ж;

Slovani, Sloveni, стсл. смкіше (одн.
смкішнн'Ь); псл. sloveпe (slovenin);
- загальноприйнятої етимології не має;

няна); [чарка; кусок чого-небудь коніч
ної, зрізаної форми]>>, слой <<банка (час
тіше глиняна)>>; - очевидно, запозичен

лаб. sliiveпst'a <<слов'янське>> (про по

найбільш переконливе виведення від
якогось гідроніма; пор. др. Словутичь
«дніпро>>, р. Слуя, п. Slawa, ;>tawica,
схв. СлавJ;tица, назва села лит. Slavёпai

на річці Slav~. які зіставляються з гр.
иЛ.u~w <<обмиваю>>, иЛ.uowv <<приплив>>,
лат. cluo <<очищаю>>, cloaca <<каналіза
ційний стіК>>; зіставляється також з гр.

Лд6<;; (*<slaцos) «народ>> (Миккола РФВ

48, 272-273; Бернштейн Очерк 1961,
91), з псл. slovo <<СЛОВО>> (Преобр. 11
318; Skok ІІІ 282; Jakobson IJSLP 112.
271; Менгес 33), з ірл. sluag «натовп,
військо» (Mikkola Ursl. Gr. І 8), з гот.
slavaп <<мовчатИ>> (Briickпer 501) та ін.
-Огієнко РМ 193819, 397; Фасмер
Трубачев
ІІІ
664-666; Ильинский
ИОРЯС 24 І 1, 141-148; Lehr-Spfawiriski JP 28, 145; Baudouiп de Courtenay
JP З, 62-63; Holub-Kop. 339; Младе
нов 588; Mikl. EW 308; Филин Образ.
яз. 57-59; Трубачев ВЯ 197416, 5556; Rospond RSl 36 І 1, 23, 29-31; Moszyriski PZJP 138-147; Rudnicki Prast.
І 133-134, li 235.

-

бр. сл6ік «банка (скляна або гли

ня з польської мови; п. sfoik «банка>>,
<<велика банка>>, як і нл. sloj <<миска,
бляшанка; скляночка, банка, ящичок,
скринька>>, slojk <<ТС.; тарілка з ласоща
ми на весіллі>>, вл. st6jk <<Мисочка, гор
щик для масла; банка, бляшанка>>, може
бути зведене до псл. *sьlojь, пов'язаного
з sьliti <<ЗЛИТИ>>, похідним від liti <<ЛИТИ>>;

st6j

ототожнення зі [слій, слой] <<шар, про
жилки в деревині>> (Фvасмер ІІІ 674; Briickner 500; Schuster-Sewc 1304) вида
ється

помилковим.

терминол.

- Трубачев Рем.
257. -Див. ще лИти, з 3 •

сло1стий, слоі'ти, слой- див. слій 1 •

слойка <<булочка з листкового тіста>>,
слой6ний <<листковиЙ>>; бр. сл6йка;
- запозичення з російської мови; р.
сл6йка, слоёньtй <<ТС.>> пов'язані зі слой
<<шар,

пласТ»,

якому

відповідає

укр.

[слій] (див.).
елоква

-

див. слуква.

[слокотати] <<лоскотати>>;

-

резуль-

тат метатези в слові лоскотати (див.).
сломець, сл6мка

еломок

-

-

див. слонька.

див. слимак•.

запозичен

слон 1 (зоол.) <<Elephas L.>>, [слін] <<ТС.>>
Куз, слоненЯ, слонИха, [слонівка] <<сло

ня з російської мови; р. славЯнка <<ТС.>>,
запропоноване творцем цього гібриду

нова кістка>> Куз, слоновість (мед.)
<<елефантіаз>>, слон6вник, слонЯ,
[сло

слов'Янка (бот.) <<сорт яблук, гіб
рид антонівки і ренети>>;

-

І.В.Мічуріним

( 1899), пов'язане з осно
славЯне <<Слов'яни>>. 1133; БСЗ 39, 295. -Див.

нЯтник] <<СлоновниК>> Куз, [слонь] <<СЛОН>>

вою слова р.

Куз (з п.), слонЯчий;

ССРЛЯ ХІІІ

слон, др. слон'Ь, п. slori, ч. слц. slon,
вл. sl6п, нл. slon, схв. слон, слн. sloп,
р.-цсл. слон~:.; псл. slonь; перекон
ливої етимології не має; досить поши-

ще слов'Яни.
слов' янофіл, слов' янофільств о; р. болг. славянофИл, бр. славянафіл,

-

р. бр. болг. м.

307

слонька

слон

реним є народноетимологічне за похо
дженням

припущення про зворотне

ворення форми *slопь від дієслова

niti

s~

(prisloniti

ут

slo-

s~) <<притулятися, спи

ратисЯ>>, зумовлене тим, що слон спить,

притулившись до

дерева (ЧерньІх 11
176-177; Преобр. 11 324; Младенов
591; ~rtickner 500); чимало прихильни
ків (Strekelj 58-59; ,Кипарский ВЯ
1956/5, 137; Schuster-Sewc 1304; Ко
валь 89; Німчук 187) має виведення як
видозміненого запозичення з тюркських
мов - пор. тур. аз. карач. балкар. крим.

тат.

aslan <<ЛеВ>>, тур. тат. arslan, кипч.
astlan «ТС.>>; реконструюється також
(Ильинский ИОРЯС 23/2, 196; Сабо
левский РФВ 65, 409; Skok ІІІ 286) гіпо

тетичне псл. *slopnь (slорпь), яке зістав

ляється з п. ст. slopieri <<Сходинка, при
ступка>>, slopac <<тупати>>; заслуговує на

увагу виведення

1975, 153-157)

(Иванов Зтимология
псл. slonь через неві

доме посередництво від кит. ст.

*s5ai),

бірманського shaiJ < *slaiJ <<Слон, биК>>.
- Фасмер-Трубачев ІІІ 674-675; Machek ESJC 556.

слон 2 , слонка - див. слонька.
[слонец] (бот.) <<соняшник, Helianthus annuus L.>> Mak, [сломнешник
ГрицАВ,

слонечник

Mak,

елонічник

ДзАтл 11, елонішник тж] <<ТС.»;- бр.
сланечнік, [сланешнік, слонЗчнік] <<ТС.>>;
- запозичення з польської і (на Закар
патті) зі словацької мов; п. slonecznik,
сх.-слц. [sloпecnik] <<ТС.>> відповідають
укр.

соняшник.

УЗЛП

162-163.

слоник

-

<<жук

Rhynchites
Schn.>>; - р. слоник <<ТС.>>, п. slonik
<<Свинка, довгоносик, Curculio»; ре
зультат перенесення на Rhynchites наз
ви довгоносика, зумовленої наявністю
у жуків з родини Curculio довгих хобот
ків, що нагадують хобот слона. -

Станек

248.

-Див. ще слон 1 •

[елою-іти] <<зшивати дві половини

штанів; зближувати крила невода, ко
ли його мають витягати Мо; приспати,

заколисати Нед>>, [слона] (мн.) <<осло
ни, лавки>> О, [слонь] <<ослін>> Л, [слун]
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нИти,

заслонИти,

заслін,

заслінка,

ЗаСЛОН, заслона, [ослона] <<Завіса; за
ХИСТ»,

прислонИти

<<притулити,

при

криТИ>>, [прИслінець] «навіс; постіль для
наймита в стайні>> Нед, [прИслінка]

<<ТС.>> тж, [прислон] <<місце в будинку,

де лежить небіжчик; гірський обрив>>,

[прислона] <<прикриття>> Куз, [розслонИ
ти] <<відкрити>> Нед, суслін <<Купка скла
дених снопів>>; - р. заслонИть, присло
нИть, бр. прьtсланіць <<притулити, за
тулити>>, п. stonic <<заслоняти>>, ostona

«ПокриттЯ>>, ч.

cloniti ( <sloпiti)

<<затуля

ТИ>>, слц. clonit' <<ТС.>>, вл. zasloпjec <<За
важати, заступати>>, sl6nka <<весільна
дружка>>, нл. slorika <<ТС.>>, болг. засло

нЯ ( заслсіням) <<ЗаТуЛЯЮ>>, СХВ. засло

нити <<затулити, загородити>>, слн. sloпeti <<ОПИраТИСЯ, ПрИТУЛЯТИСЯ>>, ЦСЛ. Сі\0NН'Т'Н С~ «ПрИХИЛИТИСЯ>>; ПСЛ. s[oniti

- споріднене
slieti <<ПрИТУЛЯТИ>>, ЛТС. s[)et <<ТС.»,
srayate <<ПрИТУЛЯЄТЬСЯ>>, srayati
«Притуляє, наJ<ладаЄ>>, ав. sray- <<Приту

<<притуляти, прихиляти>>;

З ЛИТ.
дінд.

ляти>>,

гр.

иЛ:tvw

<<Схиляю,

притуляЮ>>,

лат. сlїпо <<гну, згинаю, нахиляю>>, ірл.
cl6in <<КОСИЙ>>, днн. hlinon «прихиляти,
притуляти, спиратися>>; іє. *кlеі- <<При

гинати, притулятИ>>, пов'язане з *(s)kеl
<<Клонити, притуляти>>. Фасмер ІІІ
675; Преобр. ІІ 323-324; Bruckner
500; Machek ,ESJC 556; Holub-Kop.
338; Schuster-Sewc 1306, 1737; Skok ІІІ
287; Mikl. EW 308.- Пор. клонИти.

[слонко] <<Сонце>> Вел, [слонце] <<ТС.>>

Дзендзелівський

-Див. ще сонях.

(ент.)

«ТС.>> Л, [вИслань] <<ослін>> ВеУг, відсло

Бі;

- запозичення з
slonko, sforice <<ТС. >>

польської мови; п.

відповідають укр.

сонце (див.).
слонь

-

див. слонИ:ти.

[слонька] (орн.) <<вальдшнеп, слук
ва лісова, Scolopax rusticola L.>>, [слонь,
слонка ВеБ, слон ВеБ, еломець ВеНЗн,
Шарл, сломка Шарл, слімка Нед, со

ломка Нед] <<ТС.>>;

-

запозичення

з

-

бр. слонка <<ТС.»;
польської

мови;

п.

sloпka, [slomka] є результатами конта
мінації успадкованої назви [slqka] <<ТС.>>,
що відповідає укр. слука, сл!)ква, зі сло
вами slomka <<соломинка>> (у зв'язку з

сл удва

слонИтися

довгим тонким дзьобом слукви) і slonko
<•Сонечко•> (можливо, у зв'язку з тим, що

служне] <<ТС.•> Ж, [вислугувати] <<Заслу
жувати•> Ж, вИслужитися, [відслуга]

вальдшнеп літає від сходу і до заходу

<•відслужування; винагорода; кінець служ

сонця).

би•>, [дослугуватися] «дослужуватися•>
Ж, дослужИтися, заслуга, [заслуже

- Булаховський Вибр. пр. ІІІ
256; Strutyriski 88. - Див. ще слуква.
[слонsітися] <•тинятися•>; - р. ело
ніться <<ТС.•>, бр. сланЯцца <<ТС.; хита

тися•>, [сланЯцьJ <•хитати•>, др. еланя
ти ся <•тинятися (хитатися?)•>; - оче
видно, псл. slonjati s~. пов'язане зі sloniti <•прихиляти•>. - Преобр. ІІ 323324. - Див. ще елою-Іти.
слоп, слопець - див. сліп.
слота, слотавий - див. сльота.

[слотнsік] (орн.) <•звичайний одуд,
вудвуд, Upupa epops L.•> Шарл, [слют
нЯк, послотюх Шарл] <<ТС.•>;- пов'язу
ється зі [слота], сльота <<Сира ПОГОда•>;

нИна] <•винагорода•>, [заслужИна, за
служчuна] <<ТС.•> Г, Ж, заслужений,
[заслужний] Ж, заслуговувати, [над
служенИни] <•служба понад умовлений

час•> Ж, [ослуга] <•послуга, прислужу
вання•>, обслуга, обслуговування, об
служування, обслужний Куз, обслуго
вувати, обслужувати, підслужИти

ся, послуга, послугаtt, [послужанка]
<•служанка•>, [послужник] <<слуга•> Нед,
послужливий, послужнИй, прислуга,
прислужник, прислужництво, прислуж

моносний,

Orchis militaris L.•> Mak; -

ливий, [прислужний] «належниЙ•> Нед,
прислуговувати, прислужИтися, [ус
луга] <•служба; слуга Нед; послуга»,
[услужник] <•ПрислужнИК•>, [услужли
вий] <•прислужливиЙ•>, [услужнийj <•ТС.»

<•шличоК•>,

зменш.

Нед, услуговувати; р. бр.
слуга, др. слуга, п. sluga, ч. слц.

мотивація назви неясна. Булаховсь
кий Вибр. пр. ІІІ 223. - Пор. послотЮх.

[слочокj (бот.) <<Зозулинець шоло

результат

видазміни

до

форми

шлик

[слиttок]

<•старовин

ний головний убір; ковпак•>; назва зу
мовлена

тим,

що

листочки

суцвітини

цього виду зозулинця складені у вигляді

шолома

(Федченко-Флеров

272). -

Див. ще шлик.

слуга, слугИня, слугівнИця (заст.)
<•служниця•>, [слуг6вниця] <<ТС.•> Нед, слу
жака, [служалець] <<Слуга>> Нед, [слу
жалий] <<ТС.>> Нед, [служаля] <<Наймич
ка>> О, [служанець] <<слуга, служака•>
Куз,

служанка,

служба,

службИст,

служб{ст, [службове] <<гроші за служ
бу Божу•> Нед, службовець, [службо
вик] <•службовець•> Куз, служебка СУМ,
Нед, служебник <•книга текстів для бо

гослужіння; слуга•>, [служенИця] <•служ
ниця•>, служИвий, служИтель, служка,
служнИк СУМ, Нед, служнИця тж,

[служащий] <•одержаний за службу, за
найми•>, службовий, служИлий (іст.)
<<ЯКИЙ перебував на службі•>, [служний]
<•службовиЙ•> Нед, [слуговати] <•слугу
вати•> Нед, слугувати, служИти, [вслу

га] <•послуга•> Ж, [вслужлИвий] <•Послуж
ливий•> Ж, вИслуга СУМ, Нед, [вислу
женИна] <<заслужене; пенсія Ж», [ви-

болг.

sluha,

БЛ. s\uzic <<СЛУЖИТИ>>, НЛ. s/uzys <<ТС.>>,
м. схв. слуга, слн. sluga, стсл. СМ'(ГА,
Сі\0\(ГОRА"ГН, Сі\0\(ЖН"ГН; ПСЛ. s[uga, S[Uziti; - споріднене з лит. slauga <•служ
ба, служіння, слуга•>, slaugyti <•Підтриму

вати,

допомагати•>,

дірл.

slбg

(sluag)

<•військо, загін•>; виведення від іє. *sеl
<<рухатися, текти•>, як і зближення з псл.

sluxati, slysati <•чути•> (Младенов 591;
Ondrus Sbornfk FFUK 10, 79-80), сум
нівне; припущення про запозичення

кельтських мов (Критенко Вступ

з

531;

Schachmatow AfSIPh 33, 92; Миккола
48, 273; Zubaty St. а сІ. І/2, 89;
Feist WuS 6, 45; Lehr-Splawir'!ski RSl
18, 6) безпідставне. - Чернь1х 11 177;
Фасмер-Трубачев ІІІ 676; Преобр. 11
325-326; Briickn~r 502; Holub-:Kop.
339; Machek ESJC 558; Schuster-Sewc
1309-1310; Skok ІІІ 287-288; Mikl.
EW 308; Meillet Etudes 258-259; Moszyriski PZJP 68; Trautmann 268-269;
Buga RR І 484, 11 576-577; Pedersen
Kelt. Gr. І 84.
РФВ

[слудва] <•Скеля, сталактиТ» Нед,
[слудванє] <•велике каміння•> Пол; - р.
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слуква

слух

[сл.f!да] <<Крутий берег річки~. бр. [слу

не; може бути зіставлене зі слуп <<СТОВП>>
і з псл. *sьlupь, похідним від sьlupiti

<<СКеЛЯ>>, слудва <<ТС.•>, р.-цсл. сло\(д'Ь
RІ.N'Ь <<обривистий, крутиЙ•>; неясне;

<<злупити•>.

два] <<Спресований намул•>, др. слуда

можливо, пов'язане з р. [слуд] <<залив
на лука•>, [слудь] <<НаСТ», [слуз] <<На

мерзлий лід>>. Німчук
ІІІ 677. Пор. слюда.

Фасмер

115;

слуква (орн.) <<вальдшнеп,

Г, Л, [слука Л, слук Ник,
ВеНЗн, елоква Нед, солукви (мн.) Ко,
солюк О] «ТС.>>, [слакваj <<ТС.; стрепет,
Tetrax ( Otis tetrax)•> Куз, Шщ:щ - р.
[слука] <<вальдшнеП•>, бр. [слука], п. sloп
ka, [slqka], ч. слц. sluka, схв. [слука],

- псл. s!Qka;
- споріднене з лит. slanka, [slinka], лтс.
sluoka, прус. slaпke <<ТС.•>, лит. slifikti
<<Повзти, повільно йти•>, slinkauti <<ліну
sl6ka

«ТС.•>;

ватися>>, далі з двн. свн. slingaп <<звива
тися, повзти•>; назва могла бути зумов
лена повільністю чи неуважністю слук

ви в денний час, або тим, що вона хо
дить підкрадаючись; пов'язувалось ще

(Потебня К ист. зв. IV 62; Преобр. 11
392) з псл. sь!Qkь (sьl~k-) <<згорблений,
зігнутиЙ>>,

слн.

s16k

поганий; згорблений; зі зламаною ногою
або рукою, паралізований; хворий на

ноги•> О, [слутuй] <<ТС. О; незграбний,

Scolopax

rusticola L.•>

ш;ьука, слн.

l слута] <<Параліч кінцівки Нед; ду
рень 0•>, [слотuй] <<Ледачий, повільний,

<<КривиЙ>>,

нібито

невправний, недоумкуватий Нед; дурну
ватий; примхливий ВеЗн; частково пара
лізований, покалічений, частково роз

слаблений>>,

[слутсівий]

<<Незграбний,

невправний,
недоумкуватий,
дурний
Нед; частково паралізований, покаліче

ний, частково розслаблениЙ•>, [слютий]
<<ПоганиЙ•> О, [слутuти] <<робити неміч
НИМ>>, [ослутнути] <<стати покаліченим•>
Ж;

схв. слута <<бовдур, йолоп, ду

-

рень•>;

-

запозичення зі

східнороман

ських мов; рум. slut <<Потворний, вирод
ливий; виродок, потвора•>, молд. слут
<<ТС.>> залишаються етимологічно нез'я
сованими; тлумачення їх як запозичень

з української мови (СДЕЛМ

778)

388; DLRМ

помилкове; пов'язання схв. слута

<<ЙОЛОП>> із слутити <<Передчувати, до

гадуватися•>

(Skok ІІІ 289-290) непе
Scheludko 142; О 11 231.

від кривого польоту; вважається також

реконливе.

(Briickпer

слух, [слухавка] <<слухальна трубка•>
Нед, [слухальня] <<Слухацький заЛ» Нед,

500; Skok

ІІІ

405)

пов'язаним

із характером крику слукви. Фас
мер ІІІ 678; Strutynski 88; Holub-Kop.

339; Machek ESJC 558; Trautmann 268;
Fraenkel 826, 832; Karulis 11 230-231.

слуп 1 (заст.) <<Стовп; [стовп у будів
лі, зокрема в стіні] Ме•>, [стлуп] <<Стовп•>
Нед, [слупець] <<стовпець у перилах•> Куз,
[слупикj <<Хрестовина у вікні•>, [слупок]

-

слухання, [слуханя] (зоол.) «морський
вухатий слимак, Haliotis>> Нед, [слуха

тель] <<слухач•> Нед, слухач, [слуха
щий] <<СлухаючиЙ•>, [слухлuвість] «слух
няність•> Нед, Куз, [слухнЯнство, слу
х'Янство] <<ТС.>>, [слушатель] <<Слухач>>
Нед, [слушник] <<васал•>, [слушнuцтво]

«стовпчик (частина ткацького верстата

<<васальна залежність>> тж, слушність,

і под.)•>, [слупчик] <<стовпчик; вид ви
шивки>>, [слупчастий] <<У вигляді стовп
чика•>, [слупувати] <<Прив'язувати до

[слухлuвий] <<слухняниЙ•> Нед, [слухм' Я
ний, слухнЯвий Нед], слухнЯний, [слу
х' Яний] <<ТС.•>, слуховИй СУМ, Нед, слу
хати (ся), [слушати] <<слухати•> Нед,
[вuслух] <<допит•> Куз, вислухати, ви
слухувати, вислуховувати, [заслуш
ний] <<вартий уваги•> Ж, Пі, насЛJJХ (з
наслуху <<З розмов•> ), [наслуховачj <<Під
слухач•> Ж, [надслухатиj <<Прислуха

стовпа•>; бр. слуп <<СТОВП>>; запози
чення з польської мови; п. slup <<СТОВП>>
відповідає укр. стовп. Дзендзелів

ський УЗЛП

123; Бевзенко НЗ УжДУ
26/2, 177; Онь1шкевич Исслед. п. яз.
234; Richhardt 99; Трубачев Рем. терми
нол. 136. -Див. ще стовп.
[слуп2 ] <<смуга вичиненої волячої шкі
ри вздовж спини на підошви•>; неяс-
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тися>>, неслух, неслухнЯнець, непослух,
ослушенець, ослушник, підслухач, під
слухи, підслухувач, послух, послухан-

слУчай

сльота

ня, послухач, послухнЯнство, послу
шенство, nослушка <<ПОСЛУШНИЦЯ>>, nо
слушник,
послухнЯний,
послушний,

[прислух] <<Прислухання•> Куз, [прислу
хач] <<слухаЧ>> Бі, [пр6слух] <<Чутка>>,
прослухування, [услухнути] <<послуха
тися•>;
хаць,

др.

р. слух, слушать, бр. слу
слоух-ь,

слоушати,

п.

вл.

sluch, sluchac, ч. sluch, poslouchati, posluchat, ст. sluchati, слц. sluch, sluchat',
нл. sluchas, болг. слух, слушам, м.
слух, слуша, схв. слух, слушати, слн.
s\uh, s\usati, СТСЛ. Сі\0\(ЛЬ, Сі\0\(ША'ГН; псл. sluxь <<Слух•>, первісно <<Те, що гово

рять, що можна слухати, чутка•> (*sluxё

ti > slusati <<Слухати, прислухатися•>),
похідне від основи дієслова *slilti <<Нази

ватися, говоритися, поширюватися (про
чутки)•>, утворене за допомогою суфікса
-х-, наявного в таких словах, як smexь

<<СМіХ>> ( <sme(j)- <<СМіЯТИСЯ>>), sреХ'Ь <<ПО·
спіх•> ( < *spe-ti <<поспішати•> ); - спорід
нене з дінд. sr6~ati <<чує, слухає>>, sru~tiЬ
<<слухняність•>, ав. sraosa- <<слух, послу
хання•>, лит. klausa <<Слух; послухання;
музичний слух•>, klausyti <<слухати, при
слухатися;

слухатися,

коритися~.

лтс.

<<чути,
слухати;
слухатися•>,
прус. klausitoп <<почутИ>>, klausёmai <<слу
хаємо•>, дангл. hleor <<щока, лице•>, дісл.

klauslt

hlyr ( <*hleuza-)

<<щока•>,

hl0r ( <*hluza-)

<<Підслухування•>, дірл. clilas <<вухо•>, двн.
hlosёn <<слухати, слухатися•>, днн. hlust
<<Слух, вухо, слухання•>, тох. А klyos«ЧYTИ>>, В klyaus- «слухати>>. Фасмер
ІІІ 678-679; Преобр. 11 327-328; Briick-

ner f201-502; Holub-Kop. ~40; Machek
ESJC 558-559; Schuster-Sewc 1309;
Младенов 592; Skok ІІІ 288; Mikl. EW
309; Варбот 100; ЗИРЯ 11 58-70;
Зализняк ВСЯ VI 35; Trautmanп 308;
Fraenkel 265-266; Uhlenbeck 321; Pokorny 606-607. - Див. ще сш-Іти.
Пор. слава, слихати, слово.

sluszny <<слушний; правильниЙ•> похо
дить від ч. slusny <<пристойний, ввічли
вий, належний, порядний~, яке є каль
кою нвн. gehorig <<належний, порядний,
пристойниЙ•>, пов'язаного з gehoreп <<На
лежати•>, похідним від horen <<слухати•>.
- Булаховський Нариси 126. - Див.
ще слух.

[слуя] <<жила (у копальні) Нед; вер
ства, шар у камені 0•>; очевидно, за
позичення з польської мови; п. sl6j

<<Шар•> відповідає укр. [слій] «прожил

ка; шар землі•> (див.).
сльоза, [сuлза] <<СЛЬОЗа>> Нед, [слеза,

с6лза] <<ТС.•>, [слезuна] <<Сльозина•> тж,
[елі за] <<сльоза•>, [слоза] <<ТС.•> Нед, сльо
зuна, [слезнuчий] <<СЛіЗНИЙ, СЛЬОЗОВИЙ>>
Нед,

слізний,

сльозавий

СУМ,

Нед,

сльозлuвий, [сльознuчий] <<Слізний, сльо
завИЙ•> Куз, слезuти(ся) <<повільно тек
ТИ•>, [слезіти] Нед, слизИти «ТС.>>, [ело
завіти] <<СЛЬОзитися; тануТИ>> Нед, сльо
зuти( ся), [слюзувати] <<часто плака
ТИ>>, [засльожений] <<Змочений сльозою~
Ж;

- р. слеза, бр. сляза, др. сльза, п.
lza, ст. slza, ч. слц. slza, вл. sylza, нл.
ldza, болг. с-ьлза, м. солза, схв. суза,
слн. s6lza, стсл. сл~:.зА; - псл. slьza, оче
видно, пов'язане з *slizь (*slizь) <<Слиз~;
- зіставляється такожv (Потебня у Горя
ев

328; Machek ESJC 559; Младенов
621; Skok ІІІ 366-367) з дінд. srj<Ш <<ВИ
ливає, ВИПУСКаЄ>> або З ЛИТ. s\usti «ЧИС
ТИТИ, замітаТИ>>, s[aketi <<КапаТИ>>, ЛТС.
sluбta <<вінок•> (Pokorпy 607; Бурлакова
ВСЯ VI 58), чи з ав. sraska- <<Сльоза,
плач•>, перс. sirisk «сльоза, крапля•> (За
лизняк ВСЯ VI 35). - Чернь1х 11 175;
Фасмер ІІІ 668; Преобр. 11 321; Собалев
ский
ЖМНП
1886, вересень, 156;
Brus;kner З 16; Holub-Kop. 340; Schuster-Sewc 794; Мельничук Зтимология
1984, 145.- Див. ще слиз 1 , слизькИй.
[сльоси] (мн.) <<куполоподібне скле

слУчай- див. лучИ:ти 2 •

піння гончарної печі Г; дірочки в печі,

слушний

прийнятний,

через які проходить вогонь до гончар

придатний, сприятливий; правильний;
важливиЙ•>; - запозичення з польської
мови, як і бр. слушньr <<розумний; об
грунтований; практично корисниЙ•>; п.

них виробів до•>; неясне.
СЛЬОТа <<ХМарна, сира ПОГОДа З ДО
щеМ або мокрим снігом; невпинний дощ,
мряка або мокрий сніг; багно на землі

<<Найбільш
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сл Юза

слюб

від дощу або мокрого снігу; (перен.) на
бридлива людина; [дощовий овід, Hae-

matopota Нед]•>, [еліт] «Сльота•>, [сло

та, слута Корз] «ТС.>>, [слотавець]
(зоол.) «аріон лісовий, Аrіоп empiricorum•> Нед, [шльота] <<сльота•> ЛЖит,
[слотавий] Нед, сльотавий, сльотлИ
вий, сльотнИй, сльотянИй, [слотИти]

переснуга] «ТС.•> Нед, [переслЮгува
тий] <•НерівниЙ•> (про нитку) О, [пере
снуговатий] «смугастиЙ•> Нед; ре
зультати

послідовних

видазмін

форми

[пересмуга] <•поперечна смуга•>, супро
воджуваних

ції.

процесами

деетимологіза

Див. ще смуга.

-

<•мрячити, дощити•> Нед, ельотИти <<ТС.•>,
засльотИтися «настати сльоті•>, роз

[слюrота] <<сльота, дощова погода•>
Л, Ник, [слюга] «ТС.•> Ник; - резуль
тат контамінації форм [слЯrота] і [елю
та] «ТС.>>. - Див. ще слюта, слЯка.

«ТС.•>,

слюда «Шаруватий мінерал класу си
лікатів», слюдИстий «багатий на слю
ду•>, слюдянИй <<Виготовлений з вико

ельотИтися «ТС.•>; - р. [слота] <•сльо
та•>, бр. слота, елата, [слёта, слЮта]
др.

слота

<•негода,

сльота;

мок

рий сніг•>, слоть «мокрий сніг•>, слоть
ньtи <•непогожий, сльотавиЙ•>, п. s!ota

«СЛЬОТа>>, Ч. СЛЦ. sJota <<ТС.>>, МОр. [sJotf]
<•дощ із снігом•>, болг. [слота] <<Негода,

буря; град•>, схв. слота «дощова пого
да>>, слн. slota «Негода•>, с.-цсл. слотА

«ТС.>>;

-

псл.

slota (slotь) <<негода, сльо
сніг•>; загальноприйнятої

та; мокрий
етимології не має; здебільшого зблюl,{у
ється З ЛИТ. saJtas <<ХОЛОДНИЙ>>, SaJtis

<<ХОЛОД, МОрОЗ>>, ЛТС. SaJts <<ХОЛОДНИЙ>>,

sals

«мороз•>, прус.

passalis

<•мороз; хо

лод•>, ав. sarata- (sarato) <•холодниЙ•>,

перс. serd «ТС.•>, ос. sald «Холод, мороз•>,
дісл. hall, hela <<ініЙ•>, гол. hal <•замерз
лий ФУНТ>> <іє. ке!- <<Мерзнути; холод

НИЙ>> (Срезн.)ІІ

423; Schulze КІ. Schr.
423; Mei\let Etudes 442, 443; Зндзелин
СБЗ 40; Trautmaпп 298; Milhl.-Eпdz.
ІІІ 675-676; Holthauseп Аwп. Wb. 111;
Torp 83-84); припускається також зв'я
зок з лит. slapti <<МОКНУТИ>>, нім. Schl6sse «Градина•>, англ. sleet <•дощ із сні
гом, мокрий сніг•>, норв. slatr (sletta)
<•ТС.•> і, далі, з гр. Лата~ (Латауfl) <•кра

пля, залишо15 вина•> (H_?lub-Lyer 442;
Machek ESJC 556, ESJCS 455; Skok ІІІ
287; Walde-Hofm. І 770; Boisacq 559;
Тогр 535); безпідставне зближення з
лит. slaciilkas «Лінива, сонна людина•>,
s!atyti «ухилятися, уникати•> ( Otr~bski
LP 1, 142-143). - Фасмер ІІІ 675676; Преобр. 11 324-325; Brilckner 500;
Младенов 591; Karulis 11 151-152.
слюб - див. шлюб.

[слЮга] <•смуга; штрих, лінія; ряд•>
Нед, [слюганИця, переслЮга, переснуг,
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ристанням слюди•>; - р. слюда, [слу
да] <<Слюда•>, бр. слюда, ч. sllda (з р.),
слц.

sl'uda, заст. slieda, болг. слЮда <•ТС.•>;
- очевидно, пов'язане з р. [слуда] <•кру

тий берег річки•>, др. слуда <<скеля; го
ра, урвище•>; викликає сумнів зближен

ня З Ч. sJeta <<СЛаНеЦЬ>>, НН. schJeet
(Mikl. EW 341 ). - Німчук 115; Чер
ньІх 11 178; Фасмер ІІІ 677, 680, 681;
Holub-Lyer 442; Holub-Kop. 337; Machek ESJC 554. - Див. ще слудва.

слюз 1 <•СЛИЗ>>, [слЮзавий] <•покритий
слизом•>, [слюзИти] <•покриватися сли
зом, СЛИЗИТИ>>; - р. [с:'lюз] «ЗаМе.РЗЛИЙ
шар

води

на

поверхНІ

льоду•>,

[слюз

гать] <<КОВЗаТИ>>, бр. [слюз] «СЛИЗ>>, др.
слуз'Ь, п.

sluz,

болг.

слуз,

схв.

слуз,

слн. sluz «ТС.•>; - псл. sl'uzь ( <*sleuz-)
<•слиз», sluzь ( <*slouz-) <•ТС.•>, пов'язані
чергуванням голосних із slizь (slizь)
( <*sleiz-) «ТС.•>. - Brilckner 532; Schu-

ster-Sewc 1315. -Див. ще слиз 1 •

[слюз 2 ] (бот.) «Калачики лісові,

Malva silvestris L. Нед, Mak; алтея лікар
ська, Althaea officiпalis L. Mak; собача
рожа (лаватера) тюрінгська, Lavatera
thuringiaca L. Mak>>, [слюзик] <•собача
рожа тюрінгська•> Mak; - пов'язане із
[СЛЮЗ] <<СЛИЗ, СЛИЗИТИ>>, ЯК [слиз] (бот.)
<<калачики

лісові;

алтея

лікарська•>

з

слиз, слизИти; мотивація найменуван

ня та сама.

-

Див. ще слиз 2 •

[слЮза] «ШЛЮЗ•> Нед;- р. ст_._ слюз

«ТС.•>;

-

запозичення

з польсько!

мови

(в російській, очевидно, з голландської,
ПОр. ГОЛ. S!UiS «ТС.>>); П. s\uza <<ТС.>> ПО-

слюзувати

сл Яка

ходить від снн. s!Пse (нвн.

Schleuse)
- Шелудько 46; Фасмер ІІІ 681;
S!. wyr. obcych 738. -Див. ще шлюз.
слюзувати - ДИВ. СЛЬОЗа.
[слЮна] <•слина•> Нед, Пі; - р. елю

<<ТС.•>.

неі, бр. [слЮна], слюнцЯй, болг. слЮн

ка <•ТС.•>; очевидно,
псл. sl'uпa
< *sleu-пa, пов'язане чергуванням голос
них з sliпa < *slei-пa; менш обrрунто
вані спроби виведення від псл. *spl'uпa

(Mikl. EW 307; Вегпеkег IF 10, 163) або
припущення

контамінації форм sliпa і

pl'ujQ (ЧерньІх 11 178; Брандт РФВ 23,
298-299; Zubaty St. а сІ. І/1, 191).Фасмер ІІІ 681; Преобр. 11 332; Мла
денов 593. - Див. ще слИна.
[слюсак] <•дерев'яний гачок, у який

западає дерев'яна клямка Г; клямка
ЛЧерк; защіпка у клямці дверей Л; за
лізні гачки, на які чіпляються двері з
завісами Мо; великий палець на руці

Мо•>, [слєссік] <•защіпка у клямці две
реЙ•> Л;

-

бр. сляссік <•собачка, защіп

ка (важелець, що піднімає клямку)•>,
[слейссік, сліссік] <<ТС.•>; - запозичення
з польської мови; п. [slusak] «залізний

«КлюваТИ>>, ключ. Шелудько 46; Бі
333; Richhardt 99; Фасмер ІІІ 670; Пре
обр. 11 321; Галай Веснік БДУ 1978/2,
35; Brilckпer 532; Кluge-Mitzka 657,
659; Walde-Hofm. І 229-230. -Див.

ще клЮкати 1 •

[слюта] <•Причіплива, набридлива лю

дина; сльота; погана погода•> Л; - оче
видно, запозичення з білоруської мови;

бр. [слЮта] <•сира погода з дощем і сні
гом; сльота з холодним вітроМ>>, оче
видно, є результатом контамінації слів
СЛОта, елата <<ТС.; набрИДЛИВа, надо

КУЧЛИВа людина>> і [плЮта] «дощова по
года•>; зближення з бр. лЮтьt <•Лютий,
суворий, жорстокий; дуже сильниЙ•>

(Носович 593) помилкове. Німчук
146. -Див. ще плЮта 1 , сльота.
слютнЯк - див. слотнЯк.
сляб <•сталева заготовка, з якої роб
лять листову сталь•>, слЯбінг «Стан для
обтискання сталевих зливків у сляби•>;
- р. сляб, слЯбинг, бр. сляб, слЯбінг,
п. slab, slabiпg, слц. slabiпg; очевид
но, через російське посередництво запо

зичено з англійської мови;

англ.

slab

гачок, у який западає клямка; ригель,

<•плита;

[sl6sak, szlusak, szlisak]
schlfesseп «Зачиняти, замикати•>, Schluss <•За
щіпка (вікна та ін.)•>, Schloss «замок,
засув>>. - SW VI 635, 734. - Див. ще

виливанець•>, slabbiпg <•слябінг•> пов'яза
ні з сангл. slab, slabbe, sclabbe неясно

засув у замку•>,

«ТС.•>, очевидно, пов'язані з нвн.

слЮсар.

слЮсар, [шлЮсар] Нед, [слюссірка]

<•слюсарське

ремесло,

професія•>

Нед,

[шлюссірка] «ТС.•> Нед, слюссірня, елЮ
есіретво СУМ, Г, [шлюссірство] Нед,
слюссірний, слЮссірський, слюсарюва
ти; - р. слесарь <<СЛЮСар•>, бр. слесар,

П.

sJusarz, (sJ6sarz] <<ТС.>>; -

через ПОЛЬ

СЬКе посередництво запозичено з німе

цької мови; свн. slo33er, нвн. Schl6sser
<•Слюсар» є похідним від Schloss <<замок•>,
пов'язаного з schlief3eп «замикати, за
пирати•>, двн. slio3aп, свн. slie3eп «ТС.>>,
двн. свн. skliuz-, пгерм. *sk!Пd- <<ТС.>>,
спорідненими з лат. claudo <•замикаю•>,
clavis <<засув, ключ», гр. хЛєі<; <<ТС.•>, псл.
kljukati <•клювати, рубати», kljuka «за
кривлений дрюк, крюк•>, укр. клЮкати

го,

під;

можливо,

пластина;

чушка свинцю,

галльського

походження

(пор. брет. scolp <<осколок, скалка, тріс
ка, скіпка, уламок•>, вал. ysgolp «ТС.•>).
- СІС 2 774; КрьІСин 89, 102; ССРЛЯ
Кlein

13, 1317; Kopalinski 897;
сляж - див. слиж 2 •

1455.

[сляз] (бот.) (у виразі сляз прос

тий <•Калачики круглолисті,

Malva rotundifolia L. (М. borealis Wall.)•> Mak;
- бр. [сляз] <<калачики вирізані, Malva
excisa Rchb.; калачики непомічені, М.
neglecta Wall.•>; - запозичення з поль
ської МОВИ; П. sJaz <<КаЛаЧИКИ>>; СПОрід
нене з укр. [слиз]

<<Калачики лісові,

Malva silvestris L.; алтея
thea officinalis L.>> (див.).

лікарська,

AI-

[слЯка] <•погана погода, переважно

сніг з дощем; сльота, мокротеча Л; при

чепа ЛПол•>, [слЯrота] <•Мокра погода,
сльота•> ЛЧерк, [слЯготь] <•Погана пого
да,

переважно

сніг

з

дощем;

сльота,
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емалі

елякопИця

мокротеча•> Л, елякота (розм., рідк.)
<<Сльота; (перен.) мерзенна, нікчемна,
жалюгідна людина•>, слЯкоть «ТС.•>; р. слЯкоть «Сльота•>, [слять, слЯча]

«ТС.•>, бр. [слекаць] «мокра погода з до
щем і снігом; мряка, мжичка•>, п. [slq_kwa] <<дощова погода, сніг з дощем•>,
[slq_knq_c] «Промокати, змокати•>, схв.
слека <<МОрСЬКИЙ ПрИЛИВ>>; не ЗОВСіМ
ясне; може бути виведене від псл. [ *sl~k
( < *slenk- або *slink- )], очевидно, дав

вий, із смаглявим відтінком•>, смаглю

ватий «Те.; [з плямами на обличчі
(про вагітну жінку)]•>, смсіжнИй <•Який
укрився смагою, запікся (про губи); за
печений Г, СУМ; [привабливий, гаря
чий Пі]», [смаль6вий] «СМаглявиЙ•> Нед,
[смалЯвий] «ТС.•> Нед, смагліти, смаг
лішати <<ставати смаглішиМ>>, смагля
віти, смагнути <•ставати смаглявим;
загоряти; пересихати від спраги, гаряч
ки; укриватися пересохлою плівкою,

утворення

запікатися (про губи)•>, смсіжити, за

(пор. ЛИТ. sJekti <<брИЗКаТИ>>, sJakas «Крап
ЛЯ>>); іноді зіставляється (Соболевский
ЖМНП 1886, вересень, 156; Погодин

ЛОГО перебування на сонці та вітрі•>,
засмажка <<Те, ЩО ДОДаЄТЬСЯ ДО страВИ

50, 229; Zubaty LF 20, 407)

нього

РФВ

звуконаслідувального

смага <<СМУГЛИЙ колір ШКіри Від трива

з на

для поліпшення їі смаку, запаху•>, за

залізованими лит. slifikti «ПОВЗТИ>>, slafike «СИПКИЙ ПіСОК>>, sJinketi «СПОВЗаТИ>>,
sleпkti «Осідати, осаджуватися•>; припус

смаглий, засмажений (розм.) «Який за
горів на сонці та вітрі•>, засмагати, за
смажувати, пересмаглий <<укритий сма

кається (Рейф

гою, пересохлий (про рот, губи)•>, при

842; Mikl. EW 308)

зв'я

зок із семантично тотожним, але фоне

тично віддаленим р. [слота] «Сльота,
СЛЯКОТЬ>>, ЯКОМУ ВіДПОВідає укр. СЛЬО
та; висловлюється також припущення

(Даль

lV 230)

про зв'язок р. слЯкоть

із слизь; неприйнятне зближення з р.

[слудь]
AfSIPh
[слЯка]

«наст,

6, 287),

снігова

кора•>

(Jagic

як і пов'язання з р.

<<Горбатий, каліка•> (Даль lV
230). - Фасмер ІІІ 682; Преобр. 11
333; Brilckner KZ 42, 340; SW VI 203;
Petersson BSI. Wortst. 61; Fraenkel
1002.
елякопИця - див. елакп~Р.
емаrа 1 <<СИЛЬНа СПрага; НаЛіТ у роті,
на губах від спраги; підвищена темпера
тура тіла; коричневий колір шкіри люди
ни від дії сонячного проміння та вітру•>,
смаглій <<смаглявий чоловік•>, смаглкж,
смаглЯвець «ТС.•>, смаглЯвка <<смагля

ва жінка~. [смаглоники] <<Смажена кар
топля•> ЛексПол, смаженИна <<Смажене
або запечене м'ясо; печенЯ•>, смеіженИ
ця

«Страва із смажених

яєць,

яєчня•>

смсіглий, присмагсіти, [прИсмажка]
«Присмака•>, [усмсігнути] «дозрітИ•> (про
ягоди); р. [смага] <•жар, полум'я;
спрага; сухість губ•>, бр. смеіга <<спрага;
спека;

сильне

прагнення•>,

ра•>,

р.-ЦСЛ.

СМАГА

«ВОГОНЬ>>,

СМАГІ\ЬІН

<•смуглий, темниЙ•>; псл. smaga <<Жар,
спека; вогонь•>, *smagnQti <<Сохнути, су
шити; темнітИ•>, smaziti «Смажити•> по
в'язані чергуванням голосних із

*smog(ncл. [smog-orь] <<висохле болотяне ко
ріння, торф для спалення•>; п. [smogorz]
<<торф•>, нл. smogor «торф, болотяна зем
ля, трухляві соснові пні•>, р. [см6голь]
<<смола•>) та з smug-([ *smug-lь-jь] «смуг
лиЙ•>, укр. смуглий); зближення з нвн.
schmachteп <<знемагати, томитися; пра

гнути•> (Machek ESJC 458; Holub-Lyer
мало обrрунтоване. Фасмер

443)

смаглий <<темнуватого кольору; засмаг
лий, загорілий; який дозріваЄ•>, смаглЯ

Трубачев ІІІ 682-683,
689; Преобр. 11 333,
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смага

ЖИТИ>>, вл. smaha <•загар, засмага•>, нл.
smaga «ТС.>>, СХВ. смагНУ,ти <<ПОТеМНі
ТИ, загоріти•>, слн. [smaga] «смугла шкі

СУМ, Нед, смаженя, [смсіжнИця] <<ТС.•>,
вий «те.; смуглий; [з плямами на облич
чі (про вагітну жінку); підсмажений О;
худий 0]•>, смаглЯстий «Трохи смагля-

др.

<<ВОГОНЬ, полум'Я•>, П. Smagly <<СМаГЛИЙ>>,
заст. smaga «Прагнення•>, ч. smahnouti
«СОХНути, суШИТИСЯ>>, СЛЦ. Smazit' «СМа

693; Фасмер ІІІ
340; Бахилина
209-210; Brilckner 502-§03; HolubKop. 340-341; Schuster-Sewc 13161317, 1321, 1325; Skok ІІІ 290-291;

смалИти

смага

Mik1. EW 309, 311;

Pokorпy 971.

-

Пор. смуга, смуглий, шмагати.

[смага 2 ] «біда•> Шух, Ко;

можливо,

пов'язане

з

-

неясне;

смсігсі

<<спрага;

підвищена температура тіла•>.

СМаГНУТИ 1 -

ДИВ. СМаГа 1 .

смажити, смаженИна, смсіженuця,
смаженя,
смсіжнuця,
смсіжнuй

ДИВ. СМаГа 1 .

смак, [смак{й] <<Ласун•> Нед, смако
та, [смсікощі] <<Ласощі>> Нед, [смакун]
«ласун•> Нед, смаковuтий, [смак6т
ний] «СМачниЙ•> О, смсічнuй СУМ, Г,

*mo1dь «молодиЙ•>.
Шелудько 46;
Фасмер ІІІ 683; Преобр. ІІ 334; Потеб
ня РФВ 4, 205; Кluge-Mitzka 662, 663.
смалИти, емальнути <•вистрелити;

сильно вдарити•>, [шмалuти, шмальну
ти], смалений, [смал{й] «ТОЙ, хто сма
лить, хто ріже й осмалює свинеЙ>>, [шма
л{й] <<Тс.; холодний, різкий вітер>>, [сма
лЮх] <<Залишок обгорілого дерева на nо

жарищі•> Корз, [шмалк6] «Швидкий віл•>,
смсілятuна, [шмсілятина], [шмалЮг]
<<Палиця, якою ворушать солому в nечі•>

з'їденого•> Нед, прИсмак, присмеіка «При

Мо, [шмалЯк] <•ТС.>> Мо, смалкИй <•силь
ний, різкий (вітер); дуже жаркиЙ•>,
[смалькuй, шмалькuй, шмальнuй] «ТС.>>,
засмалений, посмсілений, [пусмул6ну
ти] <<Злегка обnалитися, присмалитисЯ>>
Корз; - р. [смсілuть] «смалити, nали

права до їжі•>, ст. смак'Ь

ти, nектИ>>, бр. смал{ць <•ТС.; обnікати;

смачненький, смачнЮщий, смакувати,
смачuти, смачн{ти <•ставати смачним,

СМаЧНіШИМ>>, ВСМаК (усмак), несмак, nе
редсмсік УРС, Куз, lп6смак] <<Присмак

(XVII

ст.);

-

р. бр. смак; запозичення з поль
ської мови; п. smak, smakowac походить
від двн. свн. smac «Смак, запах•>, свн.
smackeп <<смакувати•>, споріднених з
англ. smack <<смак, смакувати•>, дфриз.
sm~kka <<Смакувати•>, smaka <<СМаК•>,
ісл. sm~kkr, гол. smaak «ТС.•>, лит. smagurys <<Ласун•>, лтс. smagurs «ТС.>>. Шелудько 46; Richhardt 99; Фасмер ІІІ
683; Преобр. 11 333-334; Brilckпer

503; Кluge-Mitzka 663; Fraeпke1 838.

[смалднкнуть] «дуже вдарити>> Чаб,
[смальдuкнуть] <<ТС.•>, [смалдuк] (виг.),
[смальдuк] <<ТС.>> тж; - афективне ут

ворення, пов'язане із емальнути <<силь

но вдарити>>.

Див. ще смалИти.

-

СМаЛеЦЬ <<ВИТОПЛеНИЙ ЖИр>>, (смсіль
/.{уга] <<засмальцьований костюм•> Пі,
[смалкИй] <•який бруднить•> Нед, смаль

[бути лютим (про мороз)]•>,

[smaliti] «смалити, nалити, nекти, задим
лювати, коnтити•>, очевидно, nов'язане
чергуванням голосних із smo1a <•варена
смола,

вар;

живиця•>;

СМОЛа;

-

сnоріднене З ЛИТ.

«Обкурювати (nахощами)•>, сірл.

sm61, smOa1

nопіл•>, снідерл. smo1eп «тліти; димити
ся, коnтити•>, гол. smeu1eп, нн. sme1en,

жаркий»,

nовільно горіти•>, флам.
«душний,

( < *sm61a-)

лец «Смалець•>, бр. [смсілец] <•гусячий

smou1der

жир•>, шмсілец «ТС.>>; запозичення з
польської мови; п. sma1ec «смалець•>,
szma1ec <<ТС.>> походить від двн. свн.

«Заnах•>,

*sme(u)-1- І smб-1- І smi-1- <•nалити; тліти,
nовільно

горіти;

димитися;

словлюється

з двн. sme1zaп <<розтоnлювати(ся)•>, свн.

слів з основою сл.

sme1zeп, нвн.

го ж кореня, що й nсл.

можливо,

me1ta

також

з

«Пе
nсл.

nекучий,

сангл. smolder «дИМ•>, англ.
<•Тліти; тліючий вогонь•>, smell
nгерм. *smu1; очевидно, іє.

sma1z (нвн. Schma1z) <<ТС.•>, пов'язаного

ретравлювати•>,

sma1,

<•вогонь, nолум'я; сnека, жар;

цьований, обсмальцьований;

ним з дангл. me1taп «ТС.•>, дісл.

«ТЛіЄ,

нями, nоширеними формантом -k-, smi1k<<тліти; димитися, куритися•>, smi1kyti

[sm61п] «ТС.,

«ТС.•>, спорідне

Sme1a

ti

smoe1

schme1zen

розгляда

жевріє•> і з більш віддаленими утворе_н

нювати чим-небудь масниМ>>, засмаль

р. смсі

може

тись як nродовження незасвідченого nсл.
*sm61iti, каузативної форми до *sme1-ti
<<Палити; тліти, жаріти; nовільно горіти>>,
до якого зводиться також smo1a, укр.

цювати «Намазувати, насичувати, забруд

-

n. smalic

<•смалити•>, вл. smalic «смалити, пали
ти; підnікати•>, нл. smalis «ТС.•>; - nсл.

думка

про

дим•>;

ви

nоходження

sma1- (smo1-) від то
smag-, smog-

(Bruckпer 503). -

Фасмер ІІІ 684; Пре

11 334, 337;

Потебня К ист. зв. ІІІ

обр.
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смальта

смаровоз

105; Brilckner g02, 503; Machek ESJC
563; Schuster-Sewc 1317; Mikl. EW
309, 311; Petersson Sl. Wf. 41, Ar. Arm.
St. 135; Fraenkel 842, 843; 3ндзелин СБ3
194; Pokorny 969, 971.- Пор. смола.
смальта
nрозоре

«ЯСКраВО-СИНЯ

кольорове

скло,

яке

фарба;

Не

застосову

ють у мозаїці; кубик, пластинка з такого
скла•>; р. бр. смальта, n. smalta,

smaltyn, smaltyna, ч. smalt, smaltin,
smaltyn, слц. smalt, smaltfn, болг. смал
тИн, шмалта, слн. smalta; - можливо,
через польське і російське посередни
цтво запозичено із західноєвропейських

мов; нім.

S(ch)malte,

фр. англ. гол. дат.

«ТС.>>
походять від іт.
<<емаль>>, що зводиться до франк.
спорідненого з снн. нн. smalt,

smalt

двн. свн.

sma!to
*smalt,
smolt,

smalz (нвн. Schmalz) «розтоп

лений жир>>, до якого зводиться й укр.
смалець; щодо розвитку семантики пор.
нвн. Schmelz <<емаль>> і schmelzen <<nла
вити, розтоплюватИ>>, двн. smelzan «ТС.>>.

- СІС 2 774; ССРЛЯ 13, 1324; Kopaliriski 898; S!. wyr. obcych 688; HolubLyer 443; РЧДБЕ 674; Gr. Fwb. 684;
Mestica 1688; Кluge-Mitzka 661, 663;
КІеіп 961, 1461, 1462; Vries NEW 655,
659-660. -

Див. ще емаль, смалець.

[смальцуга] <<смола Нед; смола чор

на і жовта, що добувається із звичай

ної смоли Пі•>, [смольчук] «ТС.•> Пі,
[шмальщjга] <<нечистий поташ, вайдаш>>
Нед, [шмальцЮга] «ТС.>> Нед; р.
[смольчук] «Найгустіша смола>>, ст.
смольчюг, смольчюга <<ТС.>>, [смольчуг]
«Особливого роду поташ, вайдаш•>, n.
[szmelcuga] «ВИд поташу, вайдаш>>,
[smelcuga, szmalzuga, smalcuga] «Те.;
смолиста маса в цибуху люльки•>; -

очевидно, пов'язане із смола (див.).

смарагд «ізумруд•>, заст. шмарагд

гр.

.

а, нхрауощ; (J.нхрауощ;),

як

і

дінд.

marak(a)tam «ТС.•>, виводиться від ак.
barragtu, гебр. bar~k~t «ТС.>> ( < сем.
brg <<блищати•>). - СІС 2 774; St. wyr.
obcych 731; Holub-Lyer 443; РЧДБЕ
674; Skok ІІІ 291; Frisk 11 747.
смаржок див. смарзель.
[смарзель]

(бот.)

«Гриб

зморшок

справжній,

Morchella esculenta Pers.•>
Нед, Mak, [смаржок] «ТС.>> Mak; - за
позичення з польської мови; n. smardz,
[smardzel] відповідає укр. сморж <<ТС.•>.
- Див. ще сморг.

[смарк] «соплі•> Куз, [смарок Нед,
шмарок Нед, шмарки, смаркля], шмар
клі, [шмарколь Нед, шмарката, смар

котuна Нед, Куз], шмаркотuння «ТС.>>,
[смаркавка] <<нежить>> Чаб, [шмаркав
ка] «ТС.>> тж, смаркач, шмаркач, [смар
куля] <<смаркачка» Нед, Куз, [шмар
куля] «ТС.>> Куз, смаркатий, шмарка
тий, [смаркати] <<nускати соплі; сяка
тися>> Куз, шмаркати «ТС.; шмо~гатИ>>,

зашмарканий; - бр. (смаркачьtj «СОП
Лі>>, [смаркач] <<Шмаркач•>; - запозичен
ня з польської мови; n. smarki <<соплі>>,
smarkacz «Шмаркач•>, smarkaty «шмарка
тиЙ•>, smarkac «розпускати соплі•> спо
ріднені з укр. шморгати, р. сморка
ться «сякатисЯ•>. ЧернЬІх 11 180;

Фасмер ІІІ 691;
ще шморгати.

[смаркуля]

sericeus amarus>>

Brilckner 503. (іхт.)

<<Гірчак,

ВеНЗн;

-

Див.

Rodeus

результат

перенесення на рибку назви [смарку

ляJ «Шмаркачка•>, мотивованого, оче
видно, появою у самиці гірчака на час

нересту (досить тривалого) довгого яй
цекладу, який випускається із задньої
частини тіла. Сабанеев 360-361.
- Див. ще смарк.

[смаровоз] «Той, хто змащує вози;

<<ТС.•>, ст. смарагд'Ь, шмарак'Ь (1627);

людина в брудній одежі•>, [смаровіз],

р. бр. болг. смарагд, др. смарагд'Ь,
измарагд'Ь, n. szmaragd, smaragd, ч.
слц. вл. smaragd, м. смарагд, схв. сма
рагд, СЛН. smaragd, СТСЛ. .ЗМАрАГДА,
.ЗМАрАГД"Ь, Н.ЗМАрАГ"ЬД"Ь; через цер
КОВНОСЛОВ'ЯНСЬКе посередництво зап?.

шмаров6з «ТС.•>; запозичення з поль
ської мови; n. smarow6z «ТС.•> утворене
З ОСНОВ діЄСЛОВа smarowac «МаСТИТИ,
намазуватИ•>, smar «мастило>> та імен
ника w6z <<ВіЗ•>, якому відповідає укр .
віз. SW VI 239. - Див. ще везтИ,
смарувати.

-

зичено в давньоруську мову з
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грецькоt;

смарувати

смердюх

[смарувати] «Змащувати мазутом
чи дьогтем>>, шмарувати, [смаровИло]
«мастило>>
дьоготь

Нед,

для

шмаровИдло

змащування

<<мазут,

машин,

взут

Нед, [смо,r:юд] <<сморід>> Нед, [см6родь,
емурод Л] «ТС.>>, смердЮчий, смердЯ
чий, см6рідний, [смородлИвий] «смердю
чиЙ>>, [присмерджувати] «Трохи смер

ТЯ>>, шмаровИло, сморовИдло «ТС.>>, ст.

діти>>; р. смердеть, бр. смярдзець,
др. смьрдtти, п. smierdziec, ч. smrctet,
слц. smrdet', вл. smjerdiec, нл. smjer-

- запозичення з
rowac <<мазати,

полаб. smarde (3 ос. одн.), болг.
смрдЯ, м. смрди, схв. смрдети, сщ5де
ти, слн. smrdeti, стсл. смр"Ьд'kтн; псл. *sm•rcteti «смердіти>>, *smordь <<смо
рід>>; - споріднене з лит. smirdeti <<смер
діти>>, лтс. smifdet <<ТС.>>, лат. merda «кал,

смарую <<умащаю>> (1627); - р. [шма
ровсіть] <<Мазати», бр. шмаравсіць «ТС.>>;
польської мови; п. smaмастити~;, smarowid!o
<<мастило>> утворені від smar «мастило>>,
яке походить від свн. smer «жир>>, двн.

днн.

smero (нвн. Schmer) <<ТС.>>, спорід
smeoru <<ТС.>>, дісл. sm0r

неного з дангл.

«Масло, жир>>, гр. (o)J..Іupi<;w

<<натираю,

намазую>>, тох. В ~maro «гладжу>>, дірл.

smi(u)r <<кістковий мозоК>>. - Дзен
123; Фасмер IV 458;
Brilckпer 503; Кluge-Mitzka 663, 665.

дзелівський УЗЛП

смерд (іст.) <<селянин-землероб, за

лежний від феодала>>;

- р. бР.. смерд,
smard «ТС.>>, [smierdi]
селянин>>, пола б. smardi <<Се
стсл. смрц.._ <<смерд>>; псл.

др. смьрд'Ь, п.
<<Простий
лянство>>,

*smьгdь «ТС.», пов'язане з *smьгdeti <<смер

діти>>0, назва була зумовлена о зневажли

вим ставленням верхівки суспільства і
воїнів, а також кочовиків до простих

землеробів; пропонується також (Ильин
ский

SO 11,

18-22;

Шустер-Шевц

3тимология 1984, 234- 236) зближен
ня з лтс. m~rdelis «Ослабла від голоду
істота>>, merdet <<зовсім виснажувати,·
МОрИТИ ГОЛОДОМ>>, ЛИТ. merdeti <<бОрОТИ
СЯ зі смертю, бути хворим>>. Фасмер
ІІІ 684-685;
Преобр. ІІ 334; Львов

Лексика ПВЛ

f42-243; Brilckner 532533; Schuster-Sewc ZfSI 9/2, 241-255;
Olesch 1023. -Див. ще смердіти.
[смердак] (бот.) <<Горобина, Sorbus
L.», [смердяк] <<ТС.>> Mak; - схв. смрд
;ьика, [смрд;ьиковина] <<ТС.>>; - пов'я
зане

із

смердіти;

назва

могла

бути

зумовлена тим, що горобина має запаш

ні квітки; як семантичну паралель пор.

іншу назву цієї рослини [вонЄк]. Лік. росл.

79-80;

ВеНЗн

57. -

Див.

ще смердіти.

смердіти, смерд (ент.) <<Blafs FаЬГ.>>,
смердота <<сморід>>, [смердЮк «вонюч
ка>>, [смердЮх] «ТС.•> Нед, сморід СУМ,

ies,

нечистоти>>,

гр.

Of.Юpoouv <<Перебувати

у спіВЖИТТі>>,

OJ..IOPOWVE<; «ВОНЮЧКИ>>, МОЖ
ЛИВО, також дангл. smeortan «боліти>>,
двн. smerza, нвн. schmerzen <<ТС.>>. Чернь1х ІІ 178-179; Фасмер ІІІ 685; Бу
лаховський Вибр. пр. ІІІ 420; Преобр. IJ
334-335; Brilckпer g32; Machek ESJC
561-562; Schuster-Sewc 1320-1321;
Младенов 595; Добре в БЕ 1977/3,
205-208; Skok ІІІ 294-295; Mikl. EW
310; Trautmann 271; Fraenkel 847848; Karulis ІІ 244-245; Pokorny 970.
-Пор. смерд, смор6дина 1 •

[смердюх 1 ] (бот.) <<Веселка звичай
на, Phallus impudicus L.>> Mak, [смер
дюха] «бруслина бородавчаста, Evoпy
mus verrucosa Scop.>> Mak, [смердЮч
ка] <<валеріана лікарська, Valeriana officinalis L.>>, [смердюшка] <<чорнобривці
розлогі, Tagetes patulus L.>> Mak, [емер
дячка] <<Лобода смердюча, Chenopodi-

um vulvaria L. (Chenopodium olidum
Curt.)>> Mak; - бр. [смердзюхсі] <<м'я
та польова, Mentha arvensis L.», [смяр

дзюхсі, смярдзЮчка] <<тс.; назва різних
трав із неприємним запахом>>, [смярд
зёнка] <<назва різних трав із неприєм
ним запахом>>, лебядсі смярдзЮчая <<ло
бода смердюча>>, вл. smjerdiawa «м'ята,

Mentha L.>>,

нл.

smeriawa

«ТС.>>, схв.

[смрдJЬивица]
«лобода
смердюча~;,
[смрдуJЬа, смрдуша] «ТС.>>; - похідні

утворення від смердіти; назви зумов
лені переважно неприємним гострим
запахом кореня валеріани, різким запа
хом листків м'яти чи квіток чорнобрив

ців.

-

Шамота

125;

Лік. росл.

56-58,
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смердЮх

смерека

171-172; РУСБот 225, 226; Сл. бе
лар. гаварак lV 510; SW VI 109, 741;
Mucke 11 463. - Див. ще смердіти.
[смердЮх 2 ] (орн.) <<одуд звичайний,

Upupa epops L.•>
хідне

утворення

ВеНЗн, Шарл;
від смердіти;

-

по
назва

зумовлена різко неприємним запахом
наявної у одуда захисної залози і його

м'яса, а також його неохайного гнізда,
яке він будує в різних укриттях; як
семантичну паралель пор. іншу назву

Mill.•>, smrekovec opadavy «ТС.•>, smriecik <<ЯЛИНа ЗВИЧаЙНа>>, smriecok «ТС.>>,
ВЛ. smrek <<ЯЛИНа>>, smreka, smrjok,
smrok «ТС.>>, СТ. schmrok «ЯЛИЦЯ>>, НЛ.
[smrek] «ялина, ялиця•>, [smrjok] «ТС.•>,
smreka «ЯЛИЦЯ>>, skrjok <<ЯЛИНа>>, СТ.
smrjeka (schmreka) <<СОСНа, PiпUS>>, болг.
смриксі «яловець звичайний, Juпiperus
commuпis L.; сосна гірська, Piпus mоп
tапа Mill.•>, смрексі «яловець звичай

цього птаха [вонЯк].

ниЙ•>, смерuка (заст.) «ТС.•>, смрьч'Ь
(заст.) <<Те.; ялина звичайна; сосна гір

УРЕ

ська•>, см'Ьрч <<ялина; яловець•>, м. смре

БСЗ

7, 503;

- Німчук 211;
43, 665-666. -

Див. ще смердіти.

[смердЮх 3 ] (ент.) «наземний клоп,
Geocoris•> Нед, [смердюхсі] «деревний
клоп•> ВеБ, [смородЮх] «польовий клоп
(Cimex?)•> Нед; - бр. [смердзюхсі] «Лі
совий

зелений

смярдзЮчка,

клоп•>,

tсмярдзюхсі,

смярдзЮшка]

«ТС.>>;

-

похідні утворення від смердіти, смо
рід; назви зумовлені тим, що виділен
ня

шкірних

клопів

пахучих

мають

залоз

неприємний

цих

видів

«Яловець; ялина звичайна•>, [smreka,
smrekva) <<ТС.>>, [smrek) <<ЯЛИЦЯ біла>>,
[смрuч] «яловець•>, [smriok] «ТС.•>, [smrk]
<<Яловець низький, Juпiperus oxycedrus•>,
[smrka, smrc) «ТС.>>, смрч «ЯЛОВеЦЬ ру
дуватиЙ, Juпiperus rufesceпs Link.•>,

смрча «Яловець; [ялина (висока)]•>,
смрчка «яловець•>, хорв. [smraka] «ЯЛИ
на•>,

СЛН.

smreka

<<ЯЛИЦЯ

біла;

ЯЛИНа

за

(червона)>>, р.-цсл. смр'kчА «Кедр•>, смр'k

гаварак

чнн:, смр'kчь «Те.; яловець•>, стсл. смр'k
чА <<Кедр•>, смр-ьчь «Яловець•>, смр'kчь

різкий

пах. - УРЕ V 232; Сл. белар.
lV 51 О. - Див. ще смердіти.

ка <<Яловець звичайниЙ•>, схв. смрёка

смерека (бот.) <<ялина звичайна, Рі
excelsa Liпk.; [ялиця біла, Abies alba Mill. (Abies pectiпata Dc.) Mak; сос
на звичайна, Piпus silvestris L. Mak1»,

сеа

[смерек] <<ялина звичайна•> Mak, [сме
рік червений] <<модрина європейська,

<<ТС.•>; - псл. *smerkь (*smerka, *smьrkь,
[*s(k)vьrkь, *s(k)verkь]), можливо, спо

чатку <<Ялина; ялина звичайна; ялиця•>

(значення [ <<Яловець; кедр•>] є, очевид
но, вторинними); - загальноприйнятої
етимології не має; тлумачиться іноді як

Larix decidua Mill. (Larix europaea DC.)•>
Mak, Г, смереча <<молода смерека•>, [сме

речє] «смерека•>, смеречина «Те., смере

доіндоєвропейське (праєвропейське) суб
стратне слово (Holub-Lyer 444; Skok
ІІІ 295); пов'язується з вірм. mair <<Кедр,

кове дерево; смерекові зарослі, смере

сосна, ялиця•>,

ковий ліс; смерекова палиця; [ялиця
біла Mak]•>, смеречка <<ВИд орнаменту•>,
смерічка <<ТС.•>, смереччя <<(зб.) смерека

ний ліс•>

вий ліс, гай; смерекова памолодь•>, сме

річчя «ТС.•>;

- д~. смьрчь <<Кедр, Cedrus
Mill.•>, п. [smerekj «Ялина•> (з укр.), smereka, smrek (із слц.), [smreczak, smrok,
smyrek, smyrcek, szmerek, srok, skrzek,
skrzec] «ТС.>>, swierk <<ТС.; [модрина, Larix]•>, Ч. smrk <<ЯЛИНа>>, [smrek, SffiГC,
Smrcka) «ТС.>>, SffiГCiПa <<ТС.; смереКОВі
зарослі, смерекавий ліс•>, слц. smrek
<<Ялина звичайна•>, cerveпy smrek (заст.)
<<модрина європейська, Larix decidua
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Grundriss

mairi

«Кедровий ліс; хвой

(Преобр. 11 335; Brugmann
І 741 ); припускається також

зв'язок з лит. smarsas <<ЖИр, мазь•>, smarstvas <<ТС.•>, дісл. smjQГ <<масло (вершко

ве), жир•>, двн. днн. smёro «ТС.•>, нвн.

schmieren

<<намазувати•> за ознакою смо

листості (Младенов 595) або з р. смер
діть (Charpentier Glotta 9, _56) чи з гр.
сrJ..І'іЛа~ «ТИС•> (Machek ESJC 562); вва
жається

запозиченням

з

давніх

ських мов, у яких рефлексом ір.

іран

*srva-,

*srma- означалися різні види дерев (Тру
бачев 3тимология 1965, 32-33); вислов
люється

припущення

про

належність

смеречнЮк

смерч

до давніх індоєвропейських назв дерев

зву~онаслідувального характеру (Schuster-Sewc 1462-1463). - Німчук 278Нечитайло Культ. сл. 15, 55-59;
Фасмер-Трубачев ІІІ 686; Brilckпer 504,

279;

537-538; SJ:awski JP 36, 73; Machek
Jm. rostl. 35; Mucke ІІ 648, 655-656;
Mikl. EW 310; Moszyriski PZJP 56-58,
63, 64; Lideп IF 18, 491-493; Nitsch
Lud Slowiariski ІІ dziaJ: А, 215-216.

смеречнЮк (орн.) <<Співуча пташка
родини в'юркових; щур, РіпісоІа (Friп
gilla) enucleator>>, смеречник «ТС.>> УРЕ;

мотиль] <<ТС.>> тж; - ч. заст. [smrt'],
слц. [smrtka, smrt'] «ТС.>>; - пов'язане
із смерть; назва зумовлена давнім сло

в'янським повір'ям, згідно з яким душі
померлих можуть перевтілюватися в

метеликів.

-

Vazny 73-74. -

Див.

ще смерть.

смерть, смертник, смертні, смер

тельний, (смертенний] <<СМеетеЛЬНО ХВО
рИЙ>>, смертний, [смертовuйj <<СМертель
НИЙ>> Нед, [смертянuй] <<СМеТтоносниЙ>>,
безсмертний, [досмертний

<<Який три

ває протягом усього життя;

смертельно

схв. смрекар «сірий дрізд>>; - похід
не утворення від смерека <<ялина зви
чайна; ялиця біла; сосна звичайна>>, що

шкідливиЙ>> Ж, обезсмертити, перед

є,

<<умертвитИ>> Нед, Куз; - р. смерть, бр.
смерць, др. С'ЬМЬрть, П. smierc, Ч. smrt,
слц. smrt', вл. smjerc, нл. smjers, болг.
СМ'Ьрт, М. смрт, СХВ. смрт, СЛН. smrt,

-

очевидно,

нента

ка~ькою

латинсько!

пеР.шого

науково!

компо

назви

щура

Pinicola,

де ріпі- пов'язане з лат. ртпus

<<Ялина,

смерека;

ялиця>>;

назва

могла

бути мотивована тим, що в окремі ро

ки цей рідкісний залітний птах з'явля
ється у хвойних лісах Карпат і Поліс
ся;

як семантичну паралель пор. також

нвн. Fichtengimpel <<щур>> (букв. <<сме
рековий снігур>>), утворене з Fichte
«Ялина, смерека>> і Gimpel <<снігур>>. Шарл 28; УРЕ 12, 269. Див. ще

смертний, посмертний, (посмертити]
«вбити>> О, присмертний, [усмертuти]

стсл. с"Ьмрьть; псл. *sьmьrtь, утво
рене з основи *mьr-tь, пов'язаної чергу
ванням голосних із *merti <<умирати>> і
спорідненої з лит. ст. mirtis «смерть>>,
лтс. mf'te, дінд. mrtiQ, лат. mors, mortis
<<ТС.>>, та компонента sь-, який здебіль
шого зіставляється з дінд. su- <<добриЙ>>,

лат.

suus <<СВіЙ>> (отже, мається на ува

смерека.

зі природна смерть, «своя смерТЬ>>, а не

(смеречок] (бот.) «Хвощ, Equisetum
L.>>, (смерічка, смеречічка Mak] «ТС.>>;
- пов'язане із смерека <<ялина звичай

загибель, убивство і под.); компонент sь
розглядається також (Трубачев 3тим.
словарь сл. язьІков. Проспект 83) як

на; ялиця біла; сосна звичайна>>; назва

префікс, що відповідає лат. сот-

пояснюється тим,

179; Фасмер-Трубачев
ІІІ 685-686; Brilckner 532; Machek
ESJC 512; Schuster-Sewc 1320; Младе
нов 595-596. Див. ще мерти,

що хвощ має

ноподібне стебло з

верете

розгалуженими

гі

лочками, форма якого нагадує смереку;

пор. аналогічні народні назви хвоща (с6сонка, ялИнка, хв6йка, веретінце]. Шамота 26; УРЕ 12, 122; Лік.
Енц. дов. 444; Меркулова Очерки
117. - Див. ще смерека.

росл.

116-

смерк, емеркати (ся), смерком, сме

ркома

-

див. меrкнути.

[смертельник (бот.) <<цикута отруй

на, віха,

Cicuta virosa L.>>

Нед;

-

по

хідне утворення від смерть; назва зу
мовлена отруйністю цикути. Див.
ще смерть.

[смертка] (ент.) <<Нічний метелик,

Phalaena>> ВеНЗн, [смерть, смертний

-

«З->>.

Чернь1х ІІ

свій 1 •

-

Пор. з 1 •

смерч <<Великий вихор, що підіймає
вгору стовп води, піску, пилу>>; р. бр.

болг. смерч, др. смьрчь (с'Ьмьрчь) <<ХМа
ра>>, Ч. smrst' <<(ВОДЯНИЙ) смерЧ>>; - оче
ВИДНО, пов'язане з псл. *morkь <<морок,
хмара>>; чеську форму зіставляли також

(Holub-Kop. 233) з ч. smrsknouti, smrstiti, mrskati «Хльоскати, бити>>. - Нім
чук 147; Черньtх ІІ 179; Фасмер ІІІ 686;
Потебня ФЗ 1878/2, 142-143; Machek ESJc 562. -Див. ще меркнути,
морок.
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смепіна

смик

смепіна <<Верхній жирний шар кис
лого молока•>, сметанка «Вершки•>, сме

[сметанник] (бот.) «Парило, Agrimonia eupatoria L.•>, [підсметанник] «ТС.•>;
- похідне утворення від сметана; на

танкар <<ПіНКОЗНімач; ТОЙ, ХТО ПрИСВОЮЄ
собі щось найкраще•>, сметанниця <<ПО
судина для сметани і вершків~. сметан

для випарювання молочних глечиків.

ник <<Тс.; пиріг, приготовлений із смета

Див. ще сметана.

ною; [плекана дитина, одинак Л]•>;
болг. сметана, бр. смятана, п.

- р.
smieta-

пa, [smiotaпa, smi~taпa], ч. слц. smetaпa,

зва

зумовлена

використанням

Нед;

-

Пор. rладИшник.

-

[смиз] (бот.) <<Шолудивник,

laris L.•>

парила

Pedicu-

неясне.

-

смик 1 «Смичок; [знаряддя шаповала

sama-

Нед; борона ДзУЗЛП; знаряддя з гілок

toпa, слн. smetaпa; не зовсім ясне; за
формами більшості мов реконструюється

терну, прикріплених до валка, для загла

вл. smjetaпa, нл. zmjataпa, полаб.

псл. sьmetaпa, похідне від

metati

<<кида

ТИ•> (як те, що скидається з молока, яке
скисло в глечику); але п. [smi~taпa] і за
позичене зі слов'янських мов рум. smlп
tlпa «Сметана•> вказують на псл. *sm~ta

джування ріллі тж; важіль колодязного

журавля НикНикБЛ]•>, [смuки] <<дрюч
ки замість полозів у санях О; короткі

сани НикНикТЛ•>, смИчок, [смuчити]
«ВОЛОЧИТИ>> ДзУЗЛП; - р. (смьtк] «СМИ
чок;

вид борони•>,

(заст.)

бр.

примітивна

смьtк

смьtчок «Смичок; пристрій для тріпання
ВОВНИ>>, др. СМЬlК'Ь <<СТруННИЙ МУЗИЧНИЙ

слов'янський період був замінений на е.

інструмент•>,

- Shevelov Hist. phonol. 481; Фасмер ІІІ
686-687; Булаховський Ви бр. пр. ІІІ
370; Преобр.)І 335-336; BrQ.ckner 533;
Machek ESJC 560; Schuster-Sewc 1321;
Младенов 593-594. - Див. ще мета

<<Смичок;

смьtчок,

пa, яке можна пов'язати з m~sti ( < *m~t
ti) «Мішати, колотити•> (<<збивати мас
ЛО>>?); можливо, голосний ~ уже в пра

смьtчьк'Ь

грає на СМИКОВі>>, П.

саней для

борона>>,

<<музикант,

що

вантажів;

вид

smyk <<СМИЧОК; (вид

перевезення

примітивної борони]•>,

smyczek «СМИЧОК•>,

ч. smyk «буксування, ковзання; волоку
ша; лісоспусК>>, smycec <<Смичок>>, слц.

ти, мутИти, сум'яттЯ.

smyk

ковидний,

м. смук «Швидкісний спуск на лижах•>,
СХВ. CMUK <<КИДОК, ПОШТОВХ>>, CMfjK <<ВУЖ>>,

[сметанка 1 ] (бот.) «молочай щебри

Euphorbia peplus L.» Mak,
Chelidonium majus L.•> Mak; - похідні утво
[сметанник] «чистотіл великий,

<<ВОЛОКуШа>>, ВЛ.

smyk

<<СМИЧОК>>,

смук (см!}к) <<швидкісний спуск на ли
жах•>, смучке «ЛИЖі>>, СЛН.

smuk

<<ТС.>>,

(мн.) <<ПОЛОЗ санеЙ>>, SffiUC <<ЛИ
очевидно, псл. smykь/ smu-kь

рення від сметана або результат пере
несення на рослини назви сметанка

smuke
жа>>; -

«вершки•>; номінація мотивується наяв

ністю в молочаї білого, а в чистотілі
жовтуватого соку, який виступає при

«Палка, гладкий дрючок, очищена гіл
ляка•>, пов'язане з smykati <<ковзати,
швидко рухатися•>. Дзендзелівський

зломі або зрізі.
кулова Очерки

УЗЛП 124-125; Чернь1х Il 181; Фас
мер-Трубачев ІІІ 695; Brilckner 504.

- Лік. росл. 285; Мер
100. -Див. ще смета

на.- Пор. молокан.

[сметанка 2 ] (бот.) (у сполученні сме
танка-трава <<шавлія ефіопська,

Salvia

aethiopis L.•> Mak), [сметанник] <<Шав
лія залозиста, Salvia glutinosa L.~ Mak;
- похідне утворення від сметана; на

зва могла бути зумовлена застосуван

ням шавлії в народі для лікування мо
лочниці, при якій обличчя покриваєть
ся білими плямами, схожими на скис

ле молоко (Попов Лек. раст.
Див. ще сметана.
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276). -

-

Див. ще смИкати.

смик 2 «ремінь або ланцюжок, яким

зв'язують гончих собак; зв'язана пара
або дві пари гончих собак•>, смичок <<ТС.•>,

[смuки]

«дві

вертикальні

пластинки,

які з'єднують верхню і нижню частини
ярма•>; р. смьtк <<зімкнення, стик•>,
смь!чка <<мотузка, якою зв'язують гон
чих; зв'язані гончі>>, смьtчок «ТС.•>, п.

smycz

<<ремінь, шворка для собак; пара

ГОНЧИХ>>,
бака>>, ч.

smyk (заст.) «МИСЛИВСЬКИЙ СО
smycka «Петля•>; - очевидно,

емИкапець

смИрна

залишок псл. sьmykь (замість очікува
ного *змик.) <<зімкнення, зв'язок•>, по
в'язаного з sьmykati «змикати•>.
ще замикати.

-

Див.

емИкапець (бот.) <<рід рослин роди

ни осокових, Cyperus L.•>, [смuк.авк.а]

<<Комиш болотний, Scirpus paluster L.;
осока гостра, Carex acuta L.; гребінник
звичайний, Cyпosurus cristatus L.>> Нед,

Куз, Mak, [смичсіль] <<Куча, Schoenoplectus Pall.•> Л, [смічсій] «ТС.•> Л, [смичсій]

«ВИд рослини; трясовина або сухе міс

це, на яких нічого не росте Ч•>, [смИч
ка] <<Гребінник звичайний Mak; осока•>;
- бр. [смьtчань] <<трава, подібна до осо
ки•>, [см6чк.а] <<Осока дерниста, Сагех
похідні утворення від
смИкати; мотивація назв цих рослин,

caespitosa L.•>; переважно

з

родини

осокових,

очевид

но, пов'язана з легкістю висмикування

їх із кореня. - Див. ще смИкати.
смИкати <<сіпати, рвучко тягати, шар
пати, ВИрИВаТИ>>, СМUК.аmися «робити

рвучкі рухи; [ходити назад і вперед]•>,
смик. (виг.), [смИчка] <<Ключка для сми
кання сіна зі стогу•> Куз, [смик.}:Івсітий]
«Стрункий, підтягнутиЙ•> Куз, [вИсмик.]
<<Підвищення на дорозі•>, [вИсмичок.]
<<ЖМУТ ВИСМИКНУТОГО сіна або СОЛОМИ>>

<<ТЯГТИ,

smykati
smykat'

ВОЛОЧИТИ>>,

«ТС.>>, вл.

smykac

СЛЦ.

заст.

<<робити ков

зальні рухи; проводити (смичком по
струні)•>, smykac so <<Ковзатися по льо

ду, кататися на ковзанах•>, нл.

smykas

«совати туди й сюди, наточуватИ•>, схв.
смук.нуmи <<ВИСМИКНУТИ, ВИХОПИТИ>>, СЛН.

smikati se «увиватися (коло когось)•>,
smukati <<ОбщипуватИ•>, СТСЛ. СМЬІКА'Т'Н
САІ. «повзати, плазувати•>; псл. smykati <<Ковзати, швидко рухатися•>, пізні
ше <<смикатИ>>, пов'язане з mykati «ру
хатИ•>, mьknQti «ТЯГТИ, виривати, руха

ТИ>>;

-

СПОріднене З ЛИТ.

«СПОВ

smukti

зати, спадати•>, smaйkti <<зривати; (ви)тя
гати•>, ЛТС.

smukt <<КОВЗаТИ>>, даНГЛ. SmUgan <<(про)шмигнути•>, дісл. smjuga «ТС.>>;
і є *smeuk- / smeug- «слизький; ковзну
ти, прослизнути•>. Фасмер ІІІ 694695; Преобр. ІІ 341; Brilckner 504~ Holub-Kop. 342-343; Schuster-Sewc
1325-1326; Skok ІІІ 296; Mikl. EW
311; Trautmann 271; Fraenkel 841842, 849; Pokorny 744-745. - Пор.
мИкати, смик 1 •
смИрна 1 <<ароматична смола, яку ви
користовують для обкурювання, приго

тування запашних масел•>,

(1627); -

ст.

смvрна

р. смИрна «ароматична смо

Я, засмИканий, lзсісмик.] «Застіжка-блис
кавка, змійка•> Куз, [зсісмичк.а] «ТС.•>
Куз, [зсісмик.и] <<Слабі парості•> Я, пере

ла, мирра•>, бр. смірна «ТС.•>, ст. смир

смИкувати

на, змюрьна, змvрна «ТС.•>, схв. смИрна

<<Підміняти

одне

іншим•>,

на (змирна) «Сік аравійського мирта•>
ст.), др. смир'Ьна <<мирра•>, смvр

(XVII

[підсмИчк.а] «Подвійне переплетення на

«ладан•>,

підошві личаків•>, п6смик. <<рвучкий рух;

НА, змр"ЬнА, змнрнА, змнрно «ТС.•>;

[мотузка або ланцюг коло борони; при
стрій для кріплення дишла в санях Корз;
металевий прут, який з'єднує копил у
санях із загнутим кінцем полаза Ник
НикТ Л; велика палиця Кор з; заноза в

ярмі Корз; penis]•>, [п6смич] «мотузка
або ланцюг коло борони•> Нед, [п6смич
к.а] <<деталь борони, до якої чіпляють
ланцюг•> О, [п6смик.ом] <<дуже швид
ко•>, [прИсмик.ом] «тс.•>, [пр6смик.] «гір
ський перевал•> Куз; - р. [смь!к.ать]

«СМикати; прати, мити; терти>>, [смь't
к.аться] <<швендяти•>, бр. смь'tк.аць «СМИ
кати•>,

п.

smykac

«смикати,

зривати;

утікати; [тягти, волочити по землі]•>, ч.

стсл.

змvрьнА, змvр"ЬнА, змvр

-

че

рез церковнослов'янську мову запозиче

но в давньоруську з грецької (початкове
сл. см- відтворює книжну вимову, по
чаткове

зм-

продовжує

народну

серед

ньогрецьку вимову); гр. щ.н)рvа (іон. щ.н)
pvfl) <<мирра (ароматична камедь аравій
ського

мирта;

ароматична

смола;

тро

пічне дерево, з якого їі добувають; баль

замове дерево)•> остаточно не з'ясоване;
припускається

зворотне

утворення

від

EJ..Іupvaia (J..Іuppa) «Смирнянська (мир
ра)>>, пов'язаного з EJ..Іupva (іон. EJ..ІU
pvf1) <<Смірна•> (тепер Ізмір, головне міс
то Іонії на західному узбережжі Малої
Азії на березі Смірнейської затоки, за-
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смИрна

смілка

сноване у ІІ тисячолітті до н.е.; за од

нією з версій, батьківщина Гомера); ото
тожнюється також з J.Н)рра (Дворецкий
ІІ 1488), хоча із словотворчого погляду
це зближення не зовсім ясне.

дання, призначення; (розм.) користь, ви
года•>, смисловИй, [смишлений] <<муд
рий, кмітливиЙ•> Нед, осмИслити; бр. [смьtслёньt] «КМітливиЙ•>; - очевид

Берин

но, запозичення з російської мови; р.

233; Німчук 248-249; Фасмер ІІ
100, ІІІ 689; гез ІІІ 64, 187; ИОРЯе
12/2, 234; Преобр. Il 336; Горяев 331;
Брандт РФВ 25, 221; Буль1ка Лекс. зап.
150; ерезн. І 986, ІІІ 443; Matzeпauer
309; Mikl. EW 311; Frisk ІІ 274, 751752; Boisacq 652. - Пор. мИрра.

смьtсл <<смисл; (заст.) розум•>, смь'tс

-

да

[смИрна 2 ] (бот.) <<Підмаренник м'я
кий, Galium mollugo; настурція лісова,
Nasturtium sylvestre•>; - не зовсім ясне;

вважається результатом

ці

рослини

назви

перенесення на

ароматичної

смИрна (Фасмер гез ІІІ

лить, ЯК і др. С'ЬМЬtСЛ'Ь <<думка, розуМ>>,
С'ЬМЬtСЛЬ

<<ТС.>>,

С'ЬМЬtСЛИтИ

<<думати,

міркувати, розуміти, пам'ятати, радити
ся•>, п. zmys! <<Почуття; розум, смисл•>,
заст. smys! <<ТС.•>, ч. smysl «смисл; розу
міння; почуття•>, слц. zmysel <<смисл; ро
зуміння; розум; почуття», вл. нл. zmys!
<<почуття; смисл•>, болг. смИс'Ьл <<смисл;

мета; зміст; (розм.) користь•>, схв. смu
сао <<смисл, значення; схильність, обда

смоли

рованість•>, слн. smfsel <<СМИСЛ•>, р.-цсл.

мо

цсл. стсл. С'ЬМЬІСі\'Ь <<думка; намір, по

187-188);

тивація перенесення неясна; може бути
результатом зближення з цією назвою

гляд•>, продовжує псл.

*smyslь ([*sь

myslь]) <<думка, розум•>, що може розгля

народної назви [маренник] <<Підмаренник•>
(пор. р. [марена] «Підмаренник м'якиЙ•>,
бр. маруна <<Підмаренник•>, [мір] «Підма
ренник справжній•>, Galium verum L.).

датися як утворення з компонентів *sь

смИрний, смиренний, смиренник,
смирення, смиренство, смирнота, сми
рИти, смирніти, смирнішати, смирЯ
ти, присмиріти, усмирИтель; р.

118;

смИрньtй,

смиренньаї,

бр.

[смірнець]

«СмирнітИ•>, др. сьмtрение <<ПОмірність,

приборкання, приниження, покірність,
СМИреННЯ•>, С'ЬМИрение <<ТС.>>, П. smierzyc
<<пом'якшувати, смиряти, приборкува
ти•>, болг. смирЯ <<смирю, приборкаю•>,
м. смири <<смирить, заспокоїть, угамує•>,
СХВ. смеран «СКрОМНИЙ, лагідНИЙ, ПОКір

НИЙ; помірниЙ•>, стсл. С'Ьм-Rрен'Ь ( С'Ьм-R

рьн'Ь) <<Принижений, покірний, смирен
ниЙ•>, С'Ьмнрен'Ь <<ТС.•>; псл. sьmirьnь

<<СмирниЙ•>-, похідне від mirь «мир, спо
кіЙ•> і sьmеrьпь <<СМИренниЙ, ПОМірНИЙ>>,
ПОХідНе Від mera <<Міра•>; зближеННЯ і
змішування обох словотворчих варіан
тів відбулось, очевидно, вже в пізньо
праслов'янський період. Фасмер ІІІ

(можливо, іє.

*su- <<добрий•>) і myslь

<<думка, мисль; мислення•>, до якого зво

диться також укр. мисль. -

Пре~бр. І

574;

Беринда

Bri.ic~ner

350; Machek ESJC 385; Schuster-Sewc 1758. Див. ще мисль, смерть.

[смитанник] (бот.) <<перстач гусячий,
гусяча лапка, Potentilla aпserina L.•> Mak;
тотожне звуковій формі сметан
ник; мотивація назви неясна. Пор.

сметана, сметанка 1 • 2 , сметанник.

-

смичай, смичаль, смИчка, смічай
див. смИкавець.

[смівка] (ент.) <<дзюрчалка, Syrphus•>;

-неясне.

[смідь] (бот.) <<МОХ>> Нед, [смідова
тий] <<пророслий мохом•> Нед; - неяс
не;" можливо, по~'язане з ~хв. ~ме~ <<ка
рии,

коричневии,

смуглии,

гнщии•>,

п.

sпiedz (хім.) <<МіДЯНКа>> (<ст. smiedz),
sniady <<смуглий, смаглиЙ>> (<ст. smiady), Ч. SПedy <<СМУГЛИЙ>> (<ст. smedy).
- Пор. снЯдіти.

смисл «уявлення про щось; розумін

смілий, смілИвий, смілЯвий, смілець,
смілИвець, смілок, смільчак, смілЯк,
сміливішати,
сміліти,
смілішати,
смілка - див. сміти.

ня чого-небудь; роль, важливість; внут
рішній зміст, суть, значеня; мета, зав-

смілка (бот.) <<Silene L.; [коронарія
зозуляча, eoronaria (Lychnis) flos cucu-

688-689; Преобр. 11 336; Mikl. EW
195. -Див. ще мир 1 , міряти.
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сміти

смішок

Іі (L.) Mak; віскарія клейка, Viscaria
viscosa (V. vulgaris); звіробій звичай
ний, Hypericum perforatum L.]•>, [смил
ка] <<віскарія клейка•> Mak, [смолавка
біла] «смілка поникла, Silene nutans
L.•>, [смолина] «медівник, підмаренник
справжній, Galium verum L.•> Mak,
смолка <<Silene L.; [коронаRіЯ зозуляча
Mak; віскарія клейка Mak]>>, [смоляв
ка] «Silene L.•> Mak, [смолЯнка] <<Те.
Mak; віскарія клейка•>, [шмілка] <<ТС.•>
Mak; - р. смолёвка <<Silene L.•>, смол
ка <<Віскарія•>, [см6льник] <<ТС.>>, бр. сма
лёука «Silene L.>>, смолка <<ВіскаріЯ>>,
[смолка балацяная] <<Коронарія•>, [смол
ка баравая] <<Те. •>, п. smolka <<Віска
рія•>, ч. smolnicka, схв. [смолац, смо
JЬац], слн. smolnlca <<ТС.•>; похідні

322; Feist 365; Schmidt KZ 37, 45; Walde-Hofm. 11 114-115; Fick І 507; KZ
22, 377); розглядається як похідне утво

утворення від смола; назви зумовлені
тим, що в більшості цих рослин окремі
частини стебла липкі. Шамота 132;
Machek Jm. rostl. 78. Див. ще
смола.
сміти, сміливішати, сміліти, смі

Фасмер-Трубачев ІІІ 687-688; Пре
обр. 11 341-342; Bri.ickner 532; Machek

лішати, [сміЯти] <<СМіТИ>> Нед, [смі
лець] <<СМіливеЦЬ>> Нед, Куз, смілИвець,
[смілок] Нед, смілЯк, емільчак <<ТС.•>,
смілИвий, смілий, [смілЯвий] <<смілиЙ•>
Нед, [смілка] <<Сміливо•>, [всміти] <<На
важитисЯ>> Пі, насмілитися,

насміти

<<Насмілитися•>, [несмілко] <<нешвидко,
повільно•> Си, [недосмівати] <<Не нава
жуватися•> Ж, осмілити, осмілитися,
осмілювати, осмілюватися, осмілЯти,
осмілЯтися, осмілений <<ЯКИЙ осмілів•>,

[розсміливити] <<Підбадьорити•> Нед,
[розсмілити] «ТС.>> Нед, [розісмілити
ся] «осміліти, наважитися•> (Ме); - р.

рення від гіпотетичного іменника *sь

meja

(*sьmja),

який

пов'язується

з

дінд. Simї «старанність, ретельність,
реВНіСТЬ, заВЗЯТТЯ>>, samati <<ТрудИТЬСЯ,

працює•>, гр. xaJ.ІVW «труджуся•>, ~oJ.Іi~w

<<піклуюся, забезпечую•> (Meillet Etudes
виводиться від *sumё-, спорідненого
з лит. sumdyti щькувати•>, кімр. chwyfio <<рухати•>, ірл. do-sennaim «гнати,

43);

полювати•>,

і

припускається

розвиток

значення <<рухатися, мчати•> ~ <<сміти,

бажати досягти•> (Сор Sl. revija 5-7,
1954, 233-234); мало обгрунтоване
пов'язання з і є. *mё- <<Міряти» ( van
Wijk ZfSIPh 13, 88; Bern. ІІ 47). J;:SJC 560; Holub-Lyer
Sewc 1318; Младенов
293; Pokorny 704-705.

443; Schuster596; Skok ІІІ

сміттЯ, смітИна, смітИсько, сміт

нИк, смітникар Куз, [смітнина] <<сміт
ТЯ•> Нед, [смітнuця] «смітниК>>, [сміт
ничИще] <<Звалище, смітник•> Куз, [сміт
нИще] <<ТС.>> Куз, сміттЯр, смітИти,

засмічувач, засмічений, [посміт] <<СМіт
ТЯ>>, [посмітє, п6сміток] <<ТС.>> Нед; р.

(сметье]

<<СМіТТЯ>>,

бр.

СМеЦЦе, др.

сьметие, п. smiecie, ч. smeti, слц. smet',

БЛ. smjece, болг. М. смет, СХВ. смет,
cмefle, СЛН. smetje <<ТС.>>; ПСЛ. S'Ьme
tьje, пов'язане з *sьmesti <<зместИ•> <*sь

metti, утвореного з основи дієслова mesti <<мести•> і префікса sь- <<З->>, який в ос
нові іменника не змінився в з-, так само

сметь, смельtй, бр. смець, смельt, др.
С'ЬМtти <<СМіти; МаТИ праВО>>, П. smiec,

як у свИнка «дерев'яний м'яч>>, свИта

smialy, Ч. smeti, (smfti), smely, СЛЦ.
smiet', smely, БЛ. smec, НЛ. smes, болг.

Фасмер ІІІ

смея, смел, м. смее, смел, схв. смети,

(смjёти), смео, слн. smeti, smel, стсл.

С'І.Міt'Гн; ПСЛ. sьmeti <<СМіТИ>>, sьmеІь
«смілиЙ•>; етимологія остаточно не

з'ясована; пов'язується з гот. mёфs (род.

в. modis) <<ГНіВ>>, двн. muot <<Те.; дух•>,
гр. J.ЮtОJ.ІШ <<Прагну•>, лат. mos (род. в.
moris) <<воля; звичаЙ•> (Bern. ІІ 47; Тогр

(одяг).

Shevelov Hist. phonol. 481;
687; Вгі.ісkпег 532; SchusterSewc 1319.- Див. ще з 1 , местИ.
-

[сміть] (зах.) <<Завірюха, метелиця•>;
- похідне утворення від местИ, пара
лельне ДО (міть] <<Завірюха>>, метели
ЦЯ «ТС.>>. -Див. ще местИ.
смітюх, смітюха, смітянка
посмітЮха.

-

див.

[смішок] (орн.) <<сорокопуд чорноло

бий, Lanius minor Gm.•>; -

очевидно,
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сміЯтися

смовдь

похідне утворення від сміх; мотивація

назви неясна. -

Див. ще сміЯтися.

сміЯтися, [сміЯтоньки ся] (зменш.),
смішИти, [смішИтися] <<робити із себе
посміховисько•>, [смішкувати] <<ВИсмі
ювати•> Нед, сміх, сміха <<Те, що здатне

розсмішити•>, [сміховалець] <<Жартівник•>,
сміхованець <<ТС.>>, сміховина, сміхо
вИнка, сміховисько «Те, з чого сміють

СЯ>>, сміховище <<ТС.•>, сміхота СУМ,
Г, сміхотИнка <<Легка усмішка•>, сміхот
нЯ <<СМіХ>>, сміхотун, сміхотуха, смі

хун, сміхуха Куз, смішИнка, [смішка]
<<анекдот•> ВеУг, смішки, смішко <<СМі

хун•>, смішок, сміЮн, [сміюнець] <<зуб
різець•>, см і Юха, сміховИнний, [сміхо

вИтий] <<смішний•> Куз, сміхотлИвий,
[сміхучий] <<СМішниЙ•> Нед, смішкува
тий, смішлИвий, смішнИй, смішкува

тий, сміхом, смішком, [висмівати]
«висміювати•>, [висміватися] <<насміха

тися•>, висміювати, вИсміяти, [вИсміх]

<<висміювання>> Я, насміхатися, насміх,
насмішка, насмішник, насмішкува
тий, осміЯти, осміхатися, осміхнути
ся, осмішИти <<Осміяти•>, осмішИтися,
осміх, осмішка, осміЯння, осміхнений,
обсміЯти, пересміЯти, пеfесміхи, пе

ресмішки, пересмішник, посміхати]
«посміюватися>>, посміхатися, [посміш
кувати(ся)], посміюватися, посміх
СУМ, Г, посміховисько, посміховище,

посмішище, посмішка, [посмішенний]
«осміяний>>, посмішкуватий, [посміш

ливий] «насмішкуватиЙ•>, [посмішний]
«ТС.>>, усміхатися, усміхнутися, [ус
мів ка] «усмішка>> Нед, усміх, усмішка,
[усміхлИвий] Г, Нед, усміхнений, усміх
нутий, усмішливий, [усмішний] «жар
тівливиЙ>> Нед; р. смеЯться, смех,

( < іє. *smei-so-s/smoi-so-s); - спорідне
не з лтс.
smiet ( 1 ос. одн. теп. ч.
smeju) <<сміятися, жартувати, брати на
СМіХ>>, smaida <<УСМіШКа>>, діНД. smayatё
(smayati) <<Посміхається•>, sm~rai) <<усміх
нений•>, smitai) «Тс. •>, гр. J.ІЄto(t)<xw «по
сміхаюся•>, сангл. smїlin (smilen) <<ПО
сміхатисЯ•>, англ. smile <<сміятися•>, дат.
норв. smile <<посміхатися•>, свн. smielen,
smieren <<ТС.•> (<двн. *smїalon, *smiaron),
тох. А smima111 <<усміхнений•>, В smimans «ТС.>>, лат. mїrus <<ЧудовиЙ•>, дірл.
miad «СЛаВа>>, moit <<ХВаЛИТЬСЯ>>; іє.
*(s}mei- /smi- <<посміхатися; дивуватися>>;
потребує додаткової аргументації збли

ження (Wood The American Journal of
Philology 20, 260; Falk-Torp 1032) іє.
*mei- (*smi-) «Посміхатися•> з *smi(*smu-) «терти>>. Чернь1х ІІ 179;
Фасмер ІІІ

687, 688;

Преобр. ІІ
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Ильинский ИОРЯС 20/3, 73;
Bri.ickner 532; Machek ESJC 559-560;
Hujer LF. 55, 360; Holub-Lyer 443;
Schuster-Sewc 1319; Младенов 596;
Skok ІІІ 292; Варбот Зтимология 1965,
117; Sl. prasl. І 70-71; Мейе ОЯ 26,
112; Meillet Etudes 361; MSL 14, 347;
Mikl. EW 310; Vondrak І 352; Trautmanп 270-271; Mi.ihl.-Endz. ІІІ 967,
968; Karulis ІІ 242-243; Uhlenbeck
352, РВгВ 26, 570; Boisacq 620; Frisk ІІ
193-194; Тогр 527, 529; WaldeHofm. ІІ 94-95; Pedersen IF 5, 41;
Brugmann Grundriss І 764; Fick І 151,

343;

575;

Мельничук Зтимология

1984, 142;

Pokorny 967-968.
[смо] <<тьху, фе•> (у виразі <<Смо, смо
на тебе•>) Нед; неясне; можливо,
пов'язане із [смотри] <<дивись•>.
[смовдирь] <<нероба, ледар•>; - не

бр. смяЯцца, смех, др. смиятися, смь

ясне.

ятися, СМt.Х'Ь, П. smiac Si~, smiej~ si~,
smiech, ч. smati se, smeji se, smfch,

ник вузлуватий, Scrophularia пodosa L.

смовдь (бот.) «Peucedanum L.; [ран

слц. smiat' sa, smiech, вл. smjec so,
smech, нл. smjas se, smech, полаб. sriюt
sa, болг. смеЯ ее, смях, м. смее ее, смеа

Mak]•>, [смовть] <<смовдь піскова, Peucedanum arenarium W.К.>> Mak, [мовдь]
<<смовдь гірська, Peucedanum oreoselinum
Mnch.>>; - п. [sml6d, smlit], ч. smldnfk
<<ТС.>>, слн. [smled] <<смовдь гірська»; -

mтн сь., cм-Rm. сь., см"kх'Ь; - псл. *smijati (*smьjati) s~. *smejq s~. *smexь

очевидно, результат давнього перенесен

(смев), схв. смеjати ее, cмujex (смеj,
смех), слн. smejati se, smeh, стсл. смн
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ня назви ч. smldf <<Молінія•>, п. ст. smilz

смовзик

емок

«щучник дернистий, Deschampsia caespitosa (L.) Р.В.•>, спорідненої з лит. лтс.
smilga, нвн. [Schmalcha] і под. <<ТС.•>, мож
ливо, праєвропейського походже!;ІНЯ. Machek Jm. rostl. 164, 292; ESJC 561.
смовзик (орн.) «Повзик, Sitta europaea L.•>, [смовз Шарл, смовж Нед,
см6вжик Нед, оюз Шарл] <<Те.•>; - ре

зультат контамінації найменувань пов
зик <<ТС.•> і втраченого *смовж <<СЛИ
мак•>, яке було споріднене з бр. смоуж,
др. СМОЛЖЬ <<ТС.>>, П. malz <<МОЛЮСК>>, Ч.

<<шланг у помnи, сифона; сифон, лівер

(для переливання рідини); поршень (у
насосі); веселка•>, [smoczyk] <<Відерце у
помпі; кран; хоботок (у комах)», smoczek <<Те.; соска (для немовлят)•>; пізнє псл. [smokь] <<Те, чим висмокту
ється або всмоктується рідина•>, пов' я

зане з [smoktati] <<смоктати•>, звукона

слідувальне утворення. тати.

Пор. смок

smog

[смок 2 ] <<дракон Нед; змій-велетень
(семиголовий), гідра, удав Бі; вид ящір
ки Пі•>, [смuчіль] <<семирічна гадюка•>
Нед, [смочіль] <<дракон•> Нед, [цмок]
<<великий змій; дракон; гідра•> Бі; р.
емок «змій•> (у казках), бр. емок <<ТС.•>,
ЦМОК <<Те.; ДОМОВИК>>, П. smok <<ТС.; ВИД
ящірки, Draco volans; слимак•>, ч. smok
<<дракон, зміЙ•>, zmok <<дракон•>, zmek
<<ДОМОВИК, ЗМіЙ>>, СЛЦ. zmok <<ДОМОВИК»,
[zmak, cmoch] «ТС.•>, болг. емок «вуж;

<<ТС.•> є результатом контамінації іменни

мідяниця, велика жовта змія•>, м. емок

ків smoke <<дим, кіптява•>, спорідненого з
свн. smouch, нвн. Schmauch <<ТС.•>, лит.

<<полоз; вуж•>, схв. см[)к <<ВУЖ•>, смука
JЬа, смукуJЬа <<ТС.>>, СЛН. smok <<ДраКОН>>;
smokulja <<неотруйна змія•>, р.-цсл. смоК'Ь
«змій, дракон•>; етимологія остаточ
но не з'ясована; здебільшого реконстру
юється псл. *smьkь, пов'язане з smykati <<ковзати, повзти•>, ч. smykati se
<<ТЯГТИСЯ, ВОЛОЧИТИСЯ, сунуТИСЯ>>, р. СМЬt

mlz (з п.) <<Те.•>, полаб. mouz «слимак•>,
що

можуть

бути

зведені

до

псл.

*sm"lzь/ m"lzь, далі неясного. Фас
мер ·ІІІ 690; Bri.ickner 320; Machek
ESJC 370. -Див. ще повзик.
смоr <<густий туман, змішаний з ди
мом, КіПТЯВОЮ>>; р. бр. СМОг, П. Ч. СЛЦ.

smog, схв. смог, слн. smog; чення

з

англійської

мови;

запози

англ.

smaugti <<душити; задихаТИСЯ>>, і fog «ЇМ
ла, дим; густий туман•>, спорідненого з
дісл. fok <<завірюха, заметіль; хуртови

на•>, fiuka <<Гнати, розвіювати, мести•>,
свн. focheп <<дутИ•>, норв. [fuka] <<морсь
кий туман, імла•>, fuke «дрібний дощ•> і
більш віддаленими лтс. puga <<порив віт
РУ•>, дінд. puga-b «купа, безліч•>. - СІС 2
77 4; Крь1син 51, 165; Kopalinski 898; Holub-Lyer 443; КІеіn 1463; Holthausen
AeWb. 64, 69; Johannesson 565; Тогр 245.
смок 1 (заст.) <<Насос, помпа; [пожеж
на труба заливна Бі]•>, [смоковuк] <<ТС.•>
Куз, [см6кавка] <<труба•> Нед, [смоко
вuн.а] <<торф'яна земля, що вбирає во

ду>> ВеБ, [смокт6вuн.а] <<Поле в низині

біля річки•> ЛексПол, [смокувач] <<ПО
жежник коло помпи•> Куз, [смочіль]
«Помпа•> Нед, [смоч6к] <<сифон•> Нед,
цмок <<(заст.) насос; [усмоктувальна

каmься, (пре)смьtкаться, стсл. смЬІК4тн СА\, СМО\(Ч4'"ГН

«ПОВЗТИ>>,

ЩО

не ПОЯС

НЮЄ пізніший вокалізм о в західносло
в'янських мовах; форми з початковим
могли виникнути під впливом zmija
<<ЗМіЯ•>; пропонується також (Вгі.ісkпег

z

503-504)
змія•>

з

п.

зближення сл. smokь <<вуж;
smoktac <<смоктати•>; іноді

smokь тлумачиться як результат видо
зміни *snok-, запозиченого з германсь

веселка (за повір'ям, витягує з морів,

ких мов (пор. дангл. snaca <<ЗМіЯ•>, англ.
sпake <<ТС.•> Sluszkiewicz JP 38, 211212); неприйнятне зіставлення слов'ян
ських форм з лит. smakas «дракон»
(Mikl. EW 311 ), яке саме є, очевидно,
запозиченням із слов'янських мов. -

рік і озер воду, необхідну для дощу)].>,

Фасмер-Трубачев ІІІ

помпа, лівер Нед; пожежна труба Нед;

lцмоковuк] «насос•>, [смокувати] <<пом

пувати•> Куз, [прuсмок] <<присисання•>
бр. [емок] <<веселка•>, п. smok

Куз; -

689; Преобр. ІІ
337; Срезн. ІІІ 444; Machek ESJC 717;
Holub-Kop. 437; Младенов 594; Skok
ІІІ 296. - Пор. смИкати.
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смоква

смола

смоква (бот.) <<інжир, Ficus сагіса
L.>>, [смоквИна] <<в'ялений інжир>> (Ме),
[смоквИня] <<персик>> Нед, смоківнИця
<<смоква>>, смоковниця <<ТС.>>; р. бр.
болг. М. СМОКва, др. СМОК'Ьва, П. БЛ. НЛ.

smokwa <<ТС.>>, Ч. smokvon <<СМОКОВНИЦЯ>>,
слц. smokva, схв. смоква, слн. smokva,
стсл. смокм; очевидно, псл. smoky
«смоква>>; загальноприйнятої етимоло
гії не має; вважається запозиченням з

готської

мови

( Фасмер-Трубачев

ІІІ

Uhleпbeck AfSIPh 15, 491; Steпder
Peterseп 363-364; Knutsson GL 44-45;

689;

Schwarz AfSIPh 41,

125); гот. smakka

<<смоква>> пов' язується з нвн. schmecken

<<смакувати>> (Johaпsson KZ

36, 383) або

вважається запозиченим, як і гр.

«смокви>>,

з

якоїсь

оі>ха

доіндоєвропейської

середземноморської мови (Feist 438439; Skok ІІІ 293-294); висловлено

думку (Иллич-СвитьІч ЗИРЯ ІІ

71-75)

про власне слов'янське походження від
кореня smok- <<соковитиЙ>> і про запози
чення в готську мову зі слов'янських, як

припускав уж~ Я.Грімм.- Німчук 257258; Schuster-Sewc 1322; Младенов 594;
Бернштейн Очерк 1974, 226-228.
СМОКЇНr <<ЧОрНИЙ Піджак З ОбШИТИ
МИ шовком вилогами>>; -

р. болг. м.

смокинг, бр. смокінг, п. ч. слц. smokiпg, ч. smokink, схв. смсжинг, слн.
smokiпg; запозичення з англійської
мови; англ. smoking-jacket «Те.; домашня

[прИсмак] <<Присмоктування>> Куз, при
смокт, усмоктувач, усмоктувальний;

-

р. [смоктать] <<смоктати>>, бр. смак

таць <<ТС.>>, П. smoktac «ТС.; ЦМОКаТИ>>,

слц. [nasmokat' sa] <<напитися>>; - піз
нє псл. [smoktati] «усмоктувати рідину;
цмокати>>, пов'язане з [smokь] «те, що

всмоктує>>, звуконаслідувальне утворен

ня. - Фасмер ІІІ 690,
ІІ 336-337; Bri.ickner

IV 370; Преобр.
503-504; Slawski І 106; Machek ESJCS 459; Mikl. EW
311; Мельниук Зти~ология 1984, 142.
- Пор. емок , цмок .

СМОЛа, [сміЛЬНИЦЯ] «СМОЛИСТе дере

ВО, смолиста деревина>> Нед, Куз, [смо

лавець] <<шмаркаЧ>>, [смолавка] «нежить>>
ДзАтл ІІ, смолИльник, [смолИна] «сос
нові дрова>> Л, [смолИна] <<смолиста
ялина або сосна>> Ник, [смолИнець] (мін.)
<<смоляний камінь>> Нед, [смолич] <<ТС.>>
Куз, [смолИці] <<сосновий ліс>> Ч, [смо
лі] <<соплі>>, [смолівка] <<соснова скіп
ка>>, [смолій] <<Замазура>> О, емаль <<щось
дуже чорне>>, [смольнИк] <<швець>> Нед,
[смольнИця] <<смолисте дерево>>, [смо
лЮх] (етн.) <<ВИд хвойного довгоносика,
PissodeS>> тж, [смолявка] <<нежить>>
ДзАтл ІІ, [смолЯк] «смолисте дерево•>
Нед, смолянИк <<смолоскип>>,

[смоля

нИця] <<ТС.>> Нед, [смолЯнка] <<білизна
гуцульських пастухів, виварена в маслі

і жирі; клейонка>> Прок, смолЯр <<смо
локур>>, смолЯрня <<смолокурнЯ>>, смо

куртка>> (букв. «Піджак для куріння>>)
складається з smoking, дієприкм. від
smoke «димити, палити>>,
і
jacket
<<Жакет, куртка>>. СІС 2 774; ЦьІга
ненко 435; ССРЛЯ 13, 1401; Kopalinski
898; Holub-Lyer 443; РЧДБЕ 674; Ву

лЯрство, [смолячка] <<нежить>> ДзАтл
ІІ, [смілкИй] <<липкий, жирниЙ>> Нед,

jаклиjа 889. - Див. ще смоr.
смоктати, смокщjти, смоктощjти,

[смолЯстий] «смолистиЙ>> Нед, смолИ

[смокталець] <<смоктальний пристрій;
хоботок>> Куз, [смоктальце] <<ТС.>> Нед,
Куз, [смоктун] (тех.) Куз, [смокту
нець] <<ЛеденецЬ>> Куз, смоктальний,
всмоктувач, всмоктувальний, відсмок
тувальний,
засмоктаний
<<схудлий,

змарнілий; [хворобливий, який погано
вродив (про жито та ін.)],>, обсмокта
ний <<виснажений, змарнілий; захирілиЙ>>,
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емільнИй СУМ, Нед, [смолавий] <<Шмар
катий», смолений, смолИльний, смолИс
тий, смолкИй, смоловИй СУМ, Нед,
смольнИй тж, смолянИй, смолянИстий,

ти, осмол, осмолка, осмолювач, об
смол, обсмолювач, просмолений; р.
болг. СМОЛа, бр. смала, др. СМОЛа, П.

БЛ. НЛ. smola, Ч. smuJa, smoJa, СЛЦ. smo-

Ja, полаб. smola <<смола; пекло; духов
ка>>, м. смола, схв. смола, слн. smбla,
с.-цсл. CMOi\Aj псл. smola <<смола,
варена

смола,

вар;

живиця;

смолисте

дерево>>, очевидно, пов'язане чергуван

ням голосних з [smaliti] «смалити, пали-

сморюіч

смолавка
ти, пекти, закопчувати>>, *smel-ti «пали
ти; тліти, жаріти; повільно горіТИ>>; -

споріднене з лит.
варена

смола;

smela

вар;

<<живиця, смола;

дьоготь;

коломазь>>,

лі] «соплі>> як назва рослини, застосову
ваної для лікування простудних захворю

вань (Лік. росл. Енц. дов.

[сморr] (бот.) «rриб зморшок справж

<<обмазуватися, бруднитися; темні

smelti

ТИ, замутитися>>, лтс. smyli (мн.),
(одн.) <•смолисте дерево, смола>>. -

smyls

Чер

ньtх ІІ
обр. ІІ

179-180; Фасмер ІІІ 690; Пре
337; Потебня РФВ 4, .205; Bri.ickner 503, 504; Machek ESJC 563; Korfnek LF §1, 44; Holub-Lyer 443, 444;
Schuster-Sewc 1322; Младенов 594; Skok
ІІІ 294; Mikl. EW 309; Мартьшов Язьtк
83; Moszyriski PZJP 285; Fraenkel 842843; Зндзелин СБЗ 194; Endzelin KZ 52,
119; Mi.ihl.-Endz. ІІІ 957; Petersson Аг.
Arm. St. 135. - Див. ще смалИ:ти.

1178-1179).

Див. ще смола.

-

ній,

Morchella esculeпta Pers.>> Mak,
Gyromitra; [гриб веселка
звичайна, Phallus impudicus L. Нед; гель
вела їстівна, Helvella esculeпta Pers.
Mak]•>, [сморжий] «сморж•> Mak, [смор
сморж <•те.;

жій] <•Те.; веселка звичайна Нед; гель
вела

кучерява,

[сморжок]

Helvella crispa Mak»,

<<сморж;

гельвела

їстівна>>

[сморч] <•сморж•>, [сморчек Mak,
сморчок, сморщок], зморшка, зморшок

Mak,

<<ТС.>>; смаржок,

р. СМОрЧОК
сморж, п.

<<ЗМОрШОК>>, бр.
smardz, smaгz,

смолавка, смолина, смолка, смо
лявка, смолЯн.ка див. смілка.

[smarzdz, smarzek], ч. smrz, [smrha], слц.
smrcok, [smrh(a}), БЛ. smorz(a), НЛ.
smarz <•ТС.•>, smargula <<отруйний змор

дивись>>

smfcek

[смо-ле-rен] «дивись лише у дале
чінь>> ВеЛ, [смоле-смо] <•дивись лише,
Нед;

-

очевидно,

результат

злиття компонентів [смо(три)] <•дивись>>,
[ле(м)] <•Тільки>> і ген <•ОН там (далеко)>>
(див.).
[смолій] «смаглявий, гнідуватий бик>>

ВеНЗн, [смолійка] «смаглява корова•>

тж;

-

результат видазміни назв смаг

л{й, смаглійка, зближених з основою

смола. - Див. ще смапі 1 , смола.
[смолка] (бот.) <•переспіла вишня
або черешня>> Па; похідне утворен
ня від смола, зумовлене, очевидно, тем
ним,

чорним,

спілих ягід.

-

як смола,

кольором

пере

Sa-

lix саргеа L.>>; - сполучення основи
лоза з неясним початковим компонен
том смо-. Див. ще лоза.
смолоскИп <•факел>>, [смолоскИпа]
<•ТС.>>;

-

*sm"rzь

схв. смрчак <•зморшок•>, слн.
<•ТС.•>; - очевидно, псл. *sm"п;ь,

( <*smurg-), *sm"rcь ( <*smuгk-),

пов'язані з *sm"rgati <•шморгати•>, sm"rkati <<сякати•>; назви могли бути зумовле
ні слизуватою поверхнею гриба; зістав
ляється ще з р. сморгать, сморкать у

значенні «смикати•>,

[smergac] «ТС.>>
168-170); вбача
ється також спорідненість з свн. morhilla
<<Зморшок•>, нвн. Morchel «ТС.•>, причому
(Меркулова

п.

Очерки

припускається праєвропейське походжен

ня (Machek ESJC 562; Skok ІІІ 294);

пов'язаННЯ З МОрЩИтИ, ЗМоршка <<СКЛад

Ка>> (Преобр. І

Див ще смола.

[смолоза] (бот.) <•верба козяча,

шоК>>,

складне утворення з основ слів

СМОЛа і [скun(к}а], ск{nа <<ТрісКа» (див.).
[смолька] <<люлька (для куріння)•>;
пов'язане із смалИти <•палити (тю
тюн), курити>>, п. ст. smoliC <<ТС.•>.

-

Див. ще смалИ:ти.

[смольник] (бот.) <•хвилівник зви
чайний, Aristolochia clematitis L.•> Mak,

[смольняк] <•ТС.>> Mak; - не зовсім яс
не; можливо, похідне утворення від [смо-

558; Даль IV 237) необ
- Фасмер ІІІ 692; SchusterSewc 1323-1324.- Пор. шморгати.

ерунтовані.

сморж, сморжій, сморжок, сморч

-

див. сморr.

сморід, смород, смородь, смурод,
сморідний, смородлuвий див. смер
діти.

[сморкач] <•Некастрований бараН•> Ку
риленко, [шмаркач] <<ТС.>>, [сморкu(чи
ти)] <<Мати охоту до злучання•> (про вів
цю), [сморко(тсіти)] <<ТС.>> тж; ре
зультат

видазміни

деетимологізованої

НаЗВИ [меркач, моркач, маrкач] <<ТС.>>,
зближеної з основою [смарк «соплі>>. Див. ще меркач.
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смотріти

смородина

смородина• (бот.) <<Ribes L.•>, [смо
род, сморода, смородина] «ТС.•> Mak,
[смородок] <<Те. Mak; смородина чорна,

смотрИтель <<службовець, що займав
ся наглядом•>, смотрuтельська <<Кімна
та для

смотрителів•>,

«дозорца•>

ст.

смотритель

очевидно, запози

Ribes пigrum L.•>, [смородок] «ТС.>> Нед,
Mak, смородинівка <<наливка з ягід смо

чення

родини•>, смородинлик <<ділянка, де по

тель «смотритель; (заст.) той, хто на

род6чок] «ТС.•> Нед, смородинний <<ЯКИЙ

глядає за ким-небудь, чим-небудь•> по
в'язане з др. сьмотритель «споглядач;

саджена смородина•>, [смороднuк, смо
паразитує на смородині•>, смородино
вий <<Виготовлений з ягід смородини•>,

[смо,о6дяний]; - р. смородина <<Ribes
L.>>, [см6род, сморода], бр. [смар6да,
смуродзіна] <<ТС.•>, п. smrodyпia <<чорна
смородина•>, [smrodzina, smardlina], каш.
[smardliny] «Те.; ожина, Rubus L.», ч.
[smradinka] «смородина•>, [smгadliпa,
smrdlenka] <<ТС.•>; - псл. *smorda <<СМО

з

(1627); російської

мови;

р.

смотрИ

піклувальник•>, похідним від сьмотрt
ти <<глядіти, дивитися; наглядати•>, до
якого зводиться й укр. смотр{ти. -

Беринда 118; Даль IV 238; Преобр. ІІ
Див. ще смотріти.

339. -

[смотріти] <<дивитися; шукати ма
цати; стежити; берегти•>, [смотрuти]
<<ТС.•> Куз, смотр <<огляд•> (з р.), [до

смотрuти] «угледіти•> Ж;

-

р. смот

родина•>, *smordiпa «ТС.•>, пов'язані з
*smordь <<сильний запах•>, до якого зво
диться також укр. сморід; назви зумов

реть, [мотреть] <<дивитися•>, бр. [смат

лені сильним,

мати, міркувати•>, п. [smotrzyc] <<збира
ТИ•>, [smatrzyc] <<ТС.•>, болг. [смотра]
«думаю•>, [мотря] <<дивлюся•>, заст. смот

-

різким

запахом рослин;

зближується з прус.

smorde «черем

ха, Padus Mill.•> (Trautmaпп

271 ); як

р3ць] «Те.; доглядати•>, др. сьмотрtти
«дивитися; наглядати; піклуватися; ду

семантичні паралелі пор. снн. stinkstruk <<Чорна смородина•>, нвн. Stiпkbaum
<<ТС.>>, складні утворення з основою діє
слова stinken «смердіти•> за запахом лис

рЯвам'Ь <<Відмічаю, звертаю увагу, бачу•>,

тя чорної смородини. -

125-

жати; (заст.) спостерігати, наглядати•>,

Коваль 60; ЧерньІх ІІ 180; ЦьІга
ненко 434-435; Фасмер ІІІ 691-692;
Преобр. ІІ 339; Меркулова Очерки 213-

смотрен <<ОбаЧЛИВИЙ, обереЖНИЙ>>, СЛН.

Шамота

126;

214; SW

УІ

245; Machek Jm. rostl. 98;
Schuster-Sewc 1324; Mikl. EW 310; Pri-

СХВ. смотрити <<ПОбаЧИТИ, угледіТИ,
ВИЯВИТИ>>, матрити <<ДИВИТИСЯ, СПОСТе
рігати, наглядати•>, смdтрати <<Вва

[smotr\v] <<ТС.>>, smotra <<ОГЛЯД>>, smatrati
<<вважати,

думати•>,

цсл.

мотрнтн

«ди

витися•>, СТСЛ. С'ЬМО'ГрН'ГН <<ПОДИВИТИСЯ,

оглянути, помітити, дивитися, спостері

tzel und Jesseп Die deutschen Volksпa
meп der Pflanzen 1889, 335. - Див. ще

гати, звернути увагу; впізнати; усвідо

смердіти.

ватися•>, С'Ьмотрmтн,

[смородИна 2 ] <<Хороводна весняна
дівоча пісня•>; неясне.
смородЮх - див. смердЮх 3 •

-

сморчок, сморщок

-

див. сморr.

[смотолока] «нежить•> ДзАтл ІІ,
Прок; результат видазміни деетимо
логізованої форми [смолотока] <<ТС.•>
ДзАтл ІІ, що складається з основ слів

[смолі] «соплі•> і ток <<потік•>; пов'язан
ня з ч. [smotlaka] <<нечисте збіжжя•>,
слц. [smatloka] <<Несмачна їжа, бурда•>
та

мити;

обміркувати,

псл.

розглянути;

піклу

С'ЬМА'Грmтн

<<ТС.•>;

sьmotriti <<дивитися; оглядати;

думати•>,

утворене

за

допомогою

пре

фікса sь- ( < *sьп-) від дієслова motriti
«дивитися•>, похідного від прикметника

*motrь «обережниЙ•>, спорідненого з
лит. matrus, ismatrus «ТС.•>, tmatrus
<<спритний, меткий», matyti «бачити;
глядіти; виднітися•>, lmatyti «побачити,
угледіти; помітити; розрізнювати•>, лтс.

mast <<сприймати, відчувати; спостері
гати•>, matlt «Відчувати, помічати•>, гр.

ін. (Меркулова Зтимология 197 4,
71-72) помилкове. -Див. ще смола,

то<:; <<розшую>; іє. *mat- (<*ma-) <<Відчу

тектИ.

вання,
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J.Ютєuw <<шукаю, прямую, прагну•>, J.Нх
відчуття;

почуття•>;

припуска-

смуrа

смочИдерев

ється

(Fraenkel IF 49, 208-209) також
metati <<метати, кидати>>,
що продовжує іє. *met- (<*mё-) <<Кида

зв'язок з псл.
ти;

міряти>>,

лит.

matyti

і

тому

пропонується для

<•глядіти•>, р. смотреть ре

конструкція первісного значення <<кида

ти погляди>>. ЧерньІх ІІ 180-181;
Фасмер ІІ 614; Фасмер- Трубачев ІІІ
692; Преобр. ІІ 339-340; ЦьІганенко
435; SW VI 245; Мламнов 593; Стой
ков БЕ 5, 11; Meillet Etudes 409; Machek Sborпlk FFBrU 4, 32; Mikl. EW

203; Trautmann 171; Fraenkel 415-416;
Mi.ihi.-Endz. Il 566; Rozwadowski Qu.
gr. et. ІІ 260; Boisacq 614; Prellwitz
278, 283; ВВ 26, 308, 309-310; Fick
KZ 22, 381; Pokorny 704-705.- Пор.
метати.

[смочИдерев] (бот.) (у сполученні
с. драковець <•драцена, драконове дере

во,

Dracaena draco L.>> Нед); -

запози

чення з польської мови; п. smoczydгzew

«rc. >>

утворене

з

smoczy
smok <•дра

прикметника

«драконовиЙ>>, похідного від

КОН>>, якому відповідає укр. [емок] <<ТС.>>,

та іменника drzewo <•дерево»; назва
зумовлена подібністю властивості до
згортання червоного соку стебла дра
цени з тим, як, за грецькими міфами, у
смолу зсідається кров дракона;

мантичні

і

словотвірні

як се

паралелі

пор.

інші назви драцени: дракdн,ове дерево,
р. драцен,а дракdн,овая, п. smokowe

drzewo, smocze drzewo, smokiew, smokowiec, схв. дракоНJа крв, змаjева крв,
змаjевац, нім. Blutbaum (букв. <•крива
ве дерево>>), Drachenbaum (букв. «драко
нове дерево>>). - Словн. бот. 183; SW
VI 242, 243; Kopalinski 234; Симоновиh
17 4. - Див. ще дерево, смок 2 •
[смочка] (бот.) <<костриця червона,

Festuca

гuЬга

L.>> Mak; -

неясне; мож

ливо,

пов'язане з [мичка]

овеча,

Festuca ovina L.>>.

«Костриця

смрад (заст. і діал.) <<сморід>>;

-

р.

смрад, бр. ст. смрад'Ь, др. смрад'Ь <•ТС.>>;
- запозичення з церковнослов'янської
та зі словацької мов; цсл. стсл. смрм-ь,
слц. smгad <<ТС.», як і болг. смрад, схв.
смрад, слн. smпid, ч. smrad <<ТС.>>, відпо-

відає укр. сморід. Дзендзелівський
УЗЛП 163; ЦьІганенко 435; Фасмер ІІІ
693. -Див. ще смердіти.

[смрід] <•сморід>>, [смрод Бі, ДзУЗЛП,
смруд ДзУЗЛП] «ТС.>>, [смр6дити] <<смер
діТИ>> Нед, ст. смрод'Ь (XVII ст.); - бр.
[смрод] <<Сморід>>, [смрут] (знев.) «ТОЙ,
хто викликає огиду», слц. [smrut] «Смо
рід>>; запозичення з польської мови;
П. smrod <<СМОрід>>, ЯК і БЛ. smrod, СТ.
smrod, нл. smrod «ТС.>>, відповідає укр.

сморід.

-

Richhaгdt

Дзендзелівський УЗЛП

99. -

[смуr 1 ] <<смуга; риска•> Нед;
видно,

п.

125;

Див. ще смердіти.

-

оче

запозичення з польської мови;

smug

<<смуга луки; (заст.) смуга>> по

в'язане з
смуrа.

smuga

«смуга>>.

-

Див. ще

[смуr2 ] (зоол.) «слимаК>> ЛексПол;

-

неясне; можливо, в якийсь спосіб по

в'язане з п.

[smek]

<<Слимак>>, що виво

диться від нім. Schnecke «ТС.>>.
смуrа <<видовжена часина простору;

довгастий тонкий шматок; [водяна по

верхня серед трясовини Ч; [fайдуга
ВеЗа]>>, [шмуга] «смуга>> Нед, смуга

лин,а] «смуга води серед трясовини>> Ч,
[смужалин,а] <<ТС.; мокра низина з дже
релами>> Ч, [смугар] <<брудна смуга;
слід бруду>> Ме, смугсіч «ссавець ряду
китоподібних з поздовжніми складками

(смугами) шкірИ>>, [смужuлка] <•вузька
смуга>> Нед, смужка, [смуган,астий]
<•смугастиЙ>>, [смуган,uстий ВеБ, сму

гарЯстий] <<ТС.>>, смугастий, смугн,ас
тий, смуговuй, [смужастий] <•смугас
ТИЙ>> Куз, [смужкастий Нед, смужка
тий], смужкуватий <•ТС.>>, смужн,ий,
[смугатися] <•забруднюватися>> ВеУг,
смугувати <•бити, залишаючи смуги>>,

пасмуга СУМ, Нед, пасмужка, [па
смужн,ий] «смугастиЙ>> ВеБ, [пасмугу
вати] «робити темні смуги>> Нед, [пере
смуга] <•поперечна смуга>>, [пересн,уг(а}]
<•смуга, лініЯ>> Нед, [пересн,уговатий]
<•смугастиЙ>> Нед, [посмужжя] <•пасму
га>> Нед, Куз, посмужн,ий, посмугува
ти, посмужити, черезсмужн,ий; р.

[смуга] <<темна пляма, смуга>>, бр. [сму
га] <<Намул ПіСЛЯ розтаваННЯ СНігу; ба-
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смудитися

смуглий
говиння; низьке місце; грузьке болото;

пас. Є<JJ.ІUYfJV) <<варю; спалюю, жарю по

smuga, ч. smouha <<брудна смуга•>, [smouha,
smuha] <<ТС.>>, СЛЦ. smuha (smuha) <<Про
довгувата пляма, смуга•>, вл. smuha <<сму
га; риска•>, нл. smuga <<широка смуга,

вільним вогнем; знемагаю, млію•> та з
дірл. mOch <<ДИМ•>, кімр. mwg, корн.
mok, вірм. mux «ТС.>>, що продовжують

широкий рядок; проділ у волоссі•>, слн.

вільно спалювати; дим•>, з яким, очевид

наліт на металевому посуді•>, п. нл.

[smuga]

<<смуга•>;

-

псл.

smuga

<<Темна

- здебільшого зіставля
smaugs <<тонкий, стрункий•>,

іє.

*(s)muk(h)- І (s}meukh- І (s)meugh- І
smeug- І smoug- І smug- «димити, по
но,

чергуванням

кореневих

smaga

в'язані псл.

ється з лтс.

шениЙ•> (укр. смага), smaglь «смаглий•>
(Преобр. ІІ 333, 340; Mikl. EW 311) і

лит.

smaugti <<давити; душити (димом)>>,
susmauga «ЗВуЖеННЯ>>, дісл. smuga <<За
глибина, лазівка•>, smoga <<ТС.•>, smeygja
<<притискати, натягати•>, smjuga «При
тискатися•>, дангл. smogan <<ТС.•>, свн.
sich smougen <<тулитися•>, снн. smuk
<<гнучкий,
свн.

еластичний,

smiegen

<<удавлювати,

що продовжують іє.
<<намазувати;

жуть

бути

витончениЙ•>,

*(s)meugh- І (s)mеug

шмигнути•>,

зведені

утискати•>,

до

якого

мо

також семантично

більш віддалені псл. [smuglь-jь] «тем
ниЙ•> (укр. смуглий) та псл. smaga
<<Жар, спека; висушенИЙ>> (укр. Смага).
Фасмер ІІІ
Вгі.ісkпег 504;

693; Преобр. )І 340;
Machek ESJC 562;
1324-1325; Zubaty
Schuster-Sewc
AfS!Ph 16, 413; Fraenkel 841; Mi.ihl.Endz. ІІІ 954; Johannesson 661; Роkогпу
745, 971.- Пор. смапі 1 , смуглий.

-

V

смуглий <<темнуватого забарвлення

(про шкіру)•>, [смуглавий] <<смуглявий•>
Нед,

смуглЯвий,

смуглЯстий

<<ТС.•>,

[смуглятий] <<КоричнюватиЙ•> О, емуг
лЯвка <<Жінка або дівчина із смуглявою
шкірою•>, смуглЯнка <<ТС.•>, смуглЯк «ЧО
ловік або хлопець із смуглявою шкі

рою•>, емугніти <<ставати смуглим; ви
ділятися смуглим кольором•>, смуглЯві
ти <<ТС.•>, смуглішати, смуглявішати,

[осмуглuти] <<Зробити смуглим•> Ж; -

р. смугльиї, бр. смугльt, р.-цсл. СМ\(Гі\ь

ньш «темний•>;

- псл. [smuglь-jь] <<ТС.•>;
- вважається спорідненим з лит. smaugti <<давити; душити (димом)•>, дангл.
smёocan

<<димити,

палити;

димитися•>,

smociaп, smiecaп, снідерл. smoken, smieken, нн. smokeп, сангл. гол. smokeп
«ТС.•>, англ. smoke «те.; дим, кіпоть»,

дангл. smoca <<ТС.•>, гр. <JJ.ІOxw (аорист
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<<жар,

голосних по

пляма; смуга•>;

спека;

вису

псл. *smqg-, *sm~g- у дf'· смягльtu «сму
глий; чорний, темниЙ•> (Брандт РФВ 24,

181; Zupitza GG 166; Koriпek LF 61,
48; Machek Studie 17-18); розгляда
ється також як результат видазміни др.

смагльtu «темний, смуглиЙ•> (ЧерньІх ІІ
181); можливо, сюди ж належить се

smuga
682-683, 693;

мантично більш віддалене псл.

«темна пляма, смуга•> (укр. смуга).

Фасмер-Трубачев ІІІ
Бахилина 209-218; Филин Происх.
яз. 600-601; Shuster-Sewc 1316-1317,
1325; Куркина Зтимология 1985, 1011; Herne 62-63; Loeweпthal 15; PeV

terssoп Sl. Wf. 39-40, Аг. Arm. St.
44-45; KZ 47, 267; Fraenkel 841; Pokorny 971. - Пор. смага 1 , смуга.
[смуда] «Хворостина•> (?), [смудuна,
смовдина] <<ТС.•> Л, [смовдь] «ТС.•> (? у
словнику Грінченка, очевидно, помилко

во ототожнено із смовдь (бот.) «Peucedanum L.•>);- пов'язане з [смудитися]
<<смажитися,

пектися•>

як таке,

вісно означало хвоrостину,

для міцності (пор.

що

пер

обсмалену

паровuна] <<Жерди

на, палка•> від парити, первісно <<жер
дина, обсмалена над полум'ям для міц

ності»). -Див. ще смудитися.
[смудитися] <<смажитися, пектися•>,

[смуд] «запах горілого Нед; чадний газ
КорЗ•>; ч. [smouditi] <<обпалювати,
смалити•>, слц. smudit' <<Чадіти, коптіти•>,
smud <<густий дим, чад•>, схв. смудити
«палити, обпікати>>, см[}д <<Запах горі
лого•>, слн. smoditi <<Палити, смалити•>,
smod <<ДИМ, ЧаД>>, р.-ЦСЛ. nрНСМ&ДН"ГНСА\
<<ПрИГОріТИ>>, nрНСМ&NЖ"ГН «ПрИВ' Я НУТИ>>;

-

псл.

*smqditil sm~diti «палити, обпа

лювати•>, *smqdь «дим, чаД>>, очевидно,

см ук

смутник

звуковий варіант кореня з початковим

sv- (*svqdь <<Запах горілогО>> і т. д.), по
в'язаного з *vqditi «коrзтити>>. Bri.i<;kner 527; Machek ESJC 561; SchusterSewc 1324; Skok ІІІ 295-296; Mikl. EW
329.- Пор. вудИти, в'Янути, смуда.
[смук] <•кулеша з житнього борош

на•> Нед; неясне; можливо, пов'яза
не з мука <•борошно•>.

[смуклий] «стрункиЙ•> Нед; -

зичення

з

польської

мови;

запо

ляється з дісл. mеугг

суватися; вибігати; вилітати; гладити;
причепурюватися, наряджатисЯ>>, пов'я
заним чеgгуванням голосних із smykac

«хмурий;

J,Іaup6<:;) <•темний, туманниЙ>> (Machek
ESJC377; Mikl. EW 311; Prellwitz 31;
Zupitza ВВ 25, 101; Pokorny 701); ре
конструюється також іє. *smour- (Skok
ІІІ 360). Фасмер ІІІ 693-694, IV
250; Преобр. ІІ 340; S!awski І 71-72;
Bri.ickner 180; Младенов 595; Вегп. І 391.
- Пор. мурий, муругий, хмурий.

[смурнути]

п.

smukty
<<ТС.>> зіставляється з дієсловом [smukac (si~)] <•вислизати; вириватися; ви

(myrr)

в'ялий; пухкиЙ•>, гр. <XJ,Іaup6<:; (J.Іaupo<:;/

<•смикнути, шарпнути;

ударити Нед•>; смута <<Сум,

неясне.
журба; збентеження;

(заст.) заколот, розбрат, чварИ>>, сму
тість, смуток, tсмутлИвий] <•засмуче

по землі]•>, якому відповідає укр. смИ

ний•>, смутнИй, смутИти, смуткува
ти, смутніти, смутувати «смуткува
ТИ>>, засмучення, засмучений;- р. сму

кати.

та <<заколот, розруха; розбрат; збенте

<<Тікати; [повзти, волочитися, тягтися

249. -

-

Bri.ickner 504; SW VI 247,

Див. ще смИкати.

[смулець] <•кам'яна сіль•> Куз; - за
позичення з польської мови; п. [smulec]

ження•>, смутньиї <•неясний, невиразний,
туманний; неспокійний; сумний, смут
ниЙ•>, бр. смута «збентеження, хвилю

«Нечиста сіль, змішана з землею, бру

вання; (заст.) заколоТ», смутньt «сум

дом і піском•>,

ний, смутний; неспокійний (про часи);

[smolec, smolec] <<ТС.•>,
пов'язані з smo!a <•смола». SW VI
243, 244, 247. -Див. ще смола.
[смуликастий] «смугастиЙ•> Нед; -

невиразниЙ>>, др. смут'Ь <<Занепокоєння•>,
смутити <<збентежити; викликати зако
лот•>, п. smutny <•сумний, смутниЙ>>, sm~t

неясне;

ny,

можливо,

помилкове

написан

ч.

слц. smutпy <<ТС.>>,

smutny,

smut

ня замість [смужкастий] <<ТС.>>.
[смурий] <<мутний; хмурИЙ>> Нед,
[смурИга] <•відлюдник•> До; р. сму

«Смуток•>, smuta <<ТС.>>, болг. см'Ьтен
<•невиразний, неясний•>, м. смут «зако
лот; збентеження•>, схв. смута «заме

рьиї <<Темно-сірий, темно-бурий; похму

тіль•>, смутНJа «Підступи, інтриги; роз

риЙ•>, п. (каш.)

[smura] <•туман•>, [smyra]
«ТС.>>, ч. posmourny <•хмарний; похму
рий, насуплений•>, слц. posmurny <<ТС.•>,

брат; заколот>>, стсл. с...мжтьн'Ь <•збенте
жений, тривожниЙ•>, с...мжтнтн <•привес
ти в рух,

зворушити,

збурити;

збенте

болг. заст. смуртен «Похмурий, насуп

жити, злякати•>,

лениЙ•>, смуртЯ ее <•наморщую лоба•>,
м. смуртен <•похмуриЙ•>, смурти ее
<•нахмуриться•>, схв. сумбран <<Похмурий,
хмурИЙ>>, насуморити ее <<Захмарювати

СЯ>>; псл. sьmqta <•збурення•>, sьmqtiti
<<збурити; скаламутити•>, пов'язане чергу

СЯ>>, слн. [пasamoriti se] <•похмуро диви
тися•>; псл. smur- (smor-) <•темний;
хмуриЙ•>, пов'язане з [xmur-] <•хмурий;

с...мжтнтн СА> <•злякати

ванням голосних із sьm~sti

( < *sьm~tti)

«Привести в рух, збурити, скаламутити;
збентежити, злякати•>, утвореного за до
помогою префікса sь- <<З->>, який не змі

нився в з-, від дієслова m~sti (*m~tti)

похмуриЙ•>, можливо, також з murь <•Те
мний•>, до якого зводиться, зокрема,
укр. мурий «темно-сірий або сіро-бурий

Shevelov Hist.
1938/9, 398;
Фасмер ІІІ 694; Преобр. І 572, IJ 340;
Вгі.ісkпег 328-329; Machek ESJC 563;
Младенов 596. - Див. ще з 3 , мутИти.

зв'язки остаточно не встановлені; зістав-

пелюстковий,

в плямах (про масть); брунатний, з лас
товинням (про обличчя); [брудно-сірий,
чорно-коричневий]•>; - позаслов'янські

<<збурювати, мутити>>.

phonol. 481;

-

Огієнко РМ

[смутник] (бот.) <•Гадючник шести

Filipendula hexapetala Gi331

снайпер

смух

ІіЬ.•> Mak; - похідне утворення від смут
нuй <<сумниЙ•>; назва пов'язана, очевид
но, з якимись давніми забобонними об

основа•>,

рядами;

заслуговує на увагх зіставлення з наг
лий, псл. nagl-ь (Варбот Зтимология

пор.

назви п. ст.

семантично

tuiobnik,

ч.

паралельні

tuzebnik,

слц.

tuiobnik, болг. [т-ьжник] «ТС.•>, похідні
від псл. tQga (tQzьba) <<туга•>. Machek Jm. rostl. 101. -Див. ще смута.
смух

<<хутро новонародженого ягня

ти; хутро вівці; ШеRСТЬ>>, (СМ.!LШ] <<ВИЧИ
НеНИЙ смух•> Нед, [смушкар] <<кушнір,
що вичиняє смушки та шиє вироби з

них•>, смушок <<смух; [покриття на не
біжчика

Нед]>>,

смухатий

<<покритий

шерстю•>, смушевий, смушк6вий, [му
шевий] <<смушевИЙ>> Ж, [смушити]
<<стригти•> Нед, [о(б)смушити] <<корот
ко постригти•> Ж; - р. смушка, [смух],
бр. смушак, вл. sm6ska; очевидно,
запозичення з польської мови; n. smuch,
smuszek виводиться від нвн. Schmasche <<Шкурка ягняти>>, етимологічно не

ясного; пов'язання з миша (Потебня К
ист. зв. ІІІ 85) недостатньо обгрунтова
не. Онь1шкевич Исслед. п. яз. 248;
Фасмер ІІІ 694; Преобр. 11 341; Brilck-

іє. *sno(u)- / sna- (Младенов
596-597) або з snad- <<можливість, лег
кість•> (Brilckner 504; Holub-Kop. 343);

1964, 28-30)

і далі з лит. nбgis <<Мені

хочеться•> (Machek ESJC 564); зістав
лення З гр.

Vi]XW

<<ПЛИВУ•>,

vaw

<<ТеЧу>>,

лат. no <<плаваю•>, дінд. snMi, snayatё
<<купається•> (Младенов тж) неперекон
ливі. - Фасмер ІІІ 696. Пор. спад
ний.
снадіти, снадь - див. снЯдіти.

[снадний] <<легкий; податливий; щед

риЙ•> Нед; - запозичення із західносло
в'янських мов; п. snadny <<ЛегкиЙ•>, ч.
слц. snadny «ТС.•>, вл. snadny <<ТС., сла
биЙ•>, нл. snadny «Мізерний, незначниЙ•>
разом з n. вл. snadi <<мабуть•>, ч. snad,
СЛЦ. snad', НЛ. snaz <<ТС.>> зістаВЛЯЮТЬСЯ

з р. [снадить] <<складати, скріпляти,
nідганяти, спаровувати (птахів)•>, р.-цсл.

снмь. <<поверхня, верх•> і зводяться до
псл. snad- <<ЛегкиЙ•>, яке загальноприй
нятого пояснення не має; nов'язується

з р. снасть (Фасмер ІІІ

696; Holubsnat <<,_легко скручувати,
сплітати•> (Schuster-Sewc 1326), псл.
snaga <<снага•> (Brilckner 505; HolubKop. 343). -Пор. снага, снасть.
лтс.

ner 504.

Kop. 343),

гічне *смужчало, похідне від смужка;

снайпер, снайперство, снайпінг
«снайперська стрільба>>; р. бр. болг.
снайпер, n. слц. snajper, м. снаjпер,
СХВ. снайпер, СЛН. Snajperka <<СНаЙпер

[смущало] <<заболочена вузька і дов
га низина з джерелами>> Ч, [смущало
вина] <<ТС.>> Ч; очевидно, етимоло

пор. [смугалина] <<смуга води серед
трясовини•>, [смужалина] <<Те.; мокра
низина
смуга.

з

джерелами•>.

Див.

-

ще

СЬКа гвинтівка•>;

снага <<СИЛа>> СУМ, Нед, [снажнuй]

<<СИЛЬНИЙ>>, вuснага, вuснаження, ВU
снажений, виснажлuвий СУМ, Куз, ви
снажнuй, виснажити, наснага, насна

жити; - р. [снага] <<сила•>, [снажньtй]
<<ЗДОрОВИЙ, СИЛЬНИЙ>>, бр. (снага] <<ЗМО
га, сила•>,

n. ст. snaiyc si~
snaha <<зусилля,

<<старатися•>,

ч. слц.
прагнення•>,
болг. м. снага <<Тіло, стан, тулуб•>, схв.

снага <<СИЛа; (чистота; ТіЛО)>>, СЛН.

sna-

ga

<<ЧИСТОТа>>, р.-ЦСЛ. СНАГА <<УСПіХ, ДіЯЛЬ
НісТЬ>>, стсл. снАГА <<прагнення, зусил

ЛЯ•>;

-

nсл.

snaga

<<сила•>;

-

загально

прийнятого пояснення не має; пов'язу
ється з псл.
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snovati, osnova

<<снувати,

-

через посередницт

во російської мови заnозичено з англій
ської; англ. sniper <<снайпер•> походить
від snipe <<стріляти з укриття, nолюва
ти на бекасів•>, пов'язаного з snipe <<бе
кас•>, яке виводиться від дісл. -snїpa <<бе

кас•> (у складному утворенні myri-snїpa
<<болотяний, водяний бекас•> ), спорідне
ного з днн. sneppa, снідерл. snippe,
sneppe, гол. snip, двн. snёpfa, свн. snё
pfe, нвн. Schnepfe <<ТС.>>, дфриз. snabba
{snavel) <<роТ», снн. снідерл. snavel
<<ДЗЬОб>>, ДВН. snabuJ, ЛИТ. snapas <<ТС.>>.
- СІС 2 77 4; Булаховський Нариси
123; Черньtх 11 182; Kopalinski 899;
РЧДБЕ 674; Вуjаклиjа 889; Кlein 1463,

спайтеза

снИток

1465; Vries NEW 662, 665; IF 62, 1956,
136-150; Кluge-Mitzka 667, 668, 670;
Johannesson 221, 222.

[снайтеза] «nрилад, яким роблять
гвинтові нарізИ>> Л, [снітеза] <<вид ко
вальського інструмента•> Нед; видо
змінене заnозичення з польської мови;

п. [sznat·deza] <•гвинторізна дошка, гвин
торіз>>, sznajdyza, sznejdeza] <<ТС.>> по

ходять від нім. Schneideisen <•ТС.>>, утво
реного з основ дієслова schneiden <•рі
зати•>, спорідненого з свн. снн. снідерл.
sniden, двн. snidan, днн. snithan, дфриз.
snitha, дісл. snioa, гот. sneфan <•ТС.•>,

псл. [*snet-ь], укр. [сніт] «колода, обру
бок•>, та іменника Eisen <•залізо•>. мер ІІІ 698; Кluge-Mitzka 669;

Фас

Vries
Див.

NEW 664; Johannesson 913. -

ще біrлязь, сніт.
снарЯд <•один із видів боєприпасів;
пристрій для спортивних вправ; при
стрій для впровадження яких-небудь
робіТ>>; - бр. снарад, болг. снарЯд; запозичення з російської мови; р. сна

не з [шнuпорити] <<нишпорити; тями
ТИ>>. -Пор. насніпити.
снИдіти, снuдява - див. снЯ.діти.

снИти, снИтися -див. сон 1 •

снИтка

(бот.)

<•Яглиця

звичайна,

Aegopodium podagraria L.•>, [снит Mak,
снить Нед, снітка Mak] <•ТС.•>; - р.

[снитка, снитва, снить, сньtдка, сньtт
ка, СНЬtть], бр. (сн{тка, СНЬtтКа, CHbtтbt, шнь'tтка, шнітка, шніць] <<ТС.>>; -

очевидно,

сх.-сл.

*snet-ьka,

*snetьl

snitь <•Їстівна зонтична рослина•>; - ети
мологія остаточно не з'ясована; зістав

ляється З nсл. snetь (snet-ь) <<Сажка
зернова•> (Погодин СледьІ 275; Фасмер
ІІІ 698-699), якому відповідає укр.

[сніть] <•сажка зернова,

Uredo segetun
L.•>; пов'язується (Меркулова Очерки
62-65) з псл. *snetь (snet-ь) І snitь
«стебло, стовбур» (очевидно, спочатку
<•щось відрізане; колода, обRубою>), до

якого зводиться також укр. [сніт] <<КО

лода, обрубок•>, причому припускаєть
ся, що назва могла бути зумовлена ве

рЯд <•один із видів боєприпасів; (заст.)
спорядження; (ст.) артилерійська зброя;

ликим порожнистим стеблом цих вели
костовбурних трав; у цій гіпотезі фоне

зібрання зброї; прикраса, оздоба>> зво
диться до др. ряд'Ь <•стрій; лава; поря
док•>, якому відnовідає укр. ряд. ЦьІ
ганенко 436; Фасмер-Трубачев 697;
Преобр. ІІ 240-241; Гарибян УЗ Ереван

тично тотожні форми snet-ь (snetь)
<<рослина сажка>> і snet-ь (*snetь) <<стеб

ского русского nед. института

282-283. -

1956 І 6,

Див. ще ряд.

снасть <<знаряддя; одяг; опорна час

тина споруди; (мн.) обладнання щогл,
трос, канат; (заст.) скелет•>, снастuти,
оснастка,
ня;

-

оснащення,

переоснащен

р. снасть, бр. снасць, др. снасть

<<знаряддя, пристрій, озброєння, збруя•>;

-

очевидно, пов'язане з р. [снадить]

<<СКЛадаТИ,

скріПЛЯТИ>>

<<легкиЙ•>. обр. ІІ 343-344.

snad-

і,

далі,

З

ПСЛ.

Фасмер ІІІ 697; Пре
- Див. ще снадний.

[спать] <•можливо; мабуть, очевид

но•> Нед; - заnозичення з польської мо
ви; п. snadz <•мабуть•> nов'язане з snadny <•легкиЙ•>, до якого зводиться як за

позичення й укр. [снадний] <<ТС.>> (див.).
[снєпИритиj <•морочитися, возити
ся•> ВеБ;

-

неясне; можливо, пов'яза-

ло, стовбур; зонтична рослина•> вважа

ються давніми омонімами. - Фасмер
Трубачев ІІІ 699; Преобр. ІІ 346. Пор. сніт, сніть.

[снИток] (іхт.) <•атерина, Atherina
L.>> Нед, [сніток Нед, синітка Л-Г]
<•ТС.•>, [сн{дка] «тюлька•> Па; - р. [сне
т6к] <•атерина; корюшка, Osmerus eperlanus eperlanus morpha spirinchus•>, [сни
ток] <<КОрЮШКа>>, (снят6к] <<ТС.>>, СТ.
снtт'Ь (1626), бр. снят6к, [стьtнка],
п. stynka, [stinka, stynt, sztynka] нс.•>,
схв. снетац

<•тюлька•>;

-

остаточно не

з'ясоване; здебільшого висловлюються
припущення про запозичення з nівніч

ногерманських мов (шв. [stint] <<дрібна
марена•>, дат. [stint(e)] <•риба, подібна
до вугра•>, норв. [stinta] <•ВИД невеликої
промислової риби•>) або про видозміне

не утворення на основі, можливо, спо

ріднених із скандинавськими формами,

снн. нн.

stint

<•корюшка•>, свн.

stinz(e),
333

снИцар

нвн.

Stint

сніг

<<ТС.>> (Грот Фил. раз.

11 453;
lV 245; Преобр. 11 347;
Mikl. EW 312) чи про
nоходження через метатезу від фін. sintti <<ТС.>> (Kalima 218); усі ці припущен
Рейф 856; Даль
Фасмер ІІІ 698;

ня є

непевними

з

фонетичних мірку

вань (вихідною мала б бути гіпотетич
на форма з початковим *sn-); потребує
також

додаткової

аргументації припу

щення Фасмера (ІІІ

698) про запозичен

ня з якоїсь скандинавської мови у дав
ньоруську гіпотетичної форми *cmAm'Ь
з наступною видозміною у форму *снАm'Ь

внаслідок дисиміляції

(t-t>n-t)

по

дібно до др. К'Ьснятин'Ь, видозмінено

го зі ст сл. Koн'hC'f'AN'f'HN'h, Kot'f'AN'f'Hн'h;
неприйнятним видається nрипущення
про вплив груnи слів р. сн'Бдь, снt,

дать (Преобр.
(Смирнов РФВ
нів пов'язання

11 347), др. *с'Ьн'Бдь
14, 179); викликає сум
(Leder 44) з псл. snetь

<<сажка зернова•> за ознакою темного ко

льору, якого набуває корюшка, коли їі
підсушують у спеціальних печах. - Фас
мер ІІІ 698; Смирнов РФВ 14, 179;

Brilckner 524;
поров ІІІ 26.

Кluge-Mitzka

751;

То

талу•>, [сн{царь] <<ТС.>>, снИцарство <<ре
месло сницаря>> СУМ, Нед, [сницарю
всіти] Куз, ст. сн'Бцар'Ь (кін. XVII поч. XVIII ст.); - бр. ст. сницар'Ь <<різь
бяр•>, шницар'Ь <<ТС.•> (1627); - очевид
запозичення

з

польської мови;

п.

snycerz (snicerz, sznicers, заст. snicarz,
snycar, snyczar, sznicar, sznicer) <<майс
тер з різьблення по дереву, слоновій
кості й на камені; різьбяр•> nоходить від
нвн. Schnitzer <<різьбяр (по дереву, кос

ті); різець (інструмента)•>, що зводить

ся до двн. snizzare <<різьбяр•>, пов'яза
ного з двн. *snizzen, свн. snitzen, нвн.
schnitzen <<вирізувати, різьбити; різати

(по дереву і кості)•>, інтенсивів до днн.

snithan <<різати•>, двн. snidan, нвн. schneiden <<ТС.>>; існує також думка (Кобилян
ський Мовозн. 1976 І 6, 32) про безпо
середнє заnозичення в українську мову
з німецької. Шелудько 46; Richhardt
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снИця <<подовжній брус у возі, nлу

зі та ін.; [частина воза, куди вкладаєть
ся дишель]•>, [сн{ц.і, шн{ци] (мн.) <<ТС.>>
ДзУЗЛП, [снИчкаj <<вилки у візках (у
nлузі) О; дерев'яна підставка коло ре

бер човна Берм, [снички] <<розвилиста
гілка•> ВеЗа; - р. [снИца] <<Частина во
за, куди вкладається дишель•>, [шнИ
~а], бр. [сніца], п. snica, [sznica], ч.
[snice], слц. snice (мн.), вл. нл. snica
<<ТС.•>; загальноприйнятого пояснен
ня не має; виводиться від нвн. Schnitz

(Schnitt) «розріз, проріз•> (Горяев 334;
Преобр. 11 344); реконструюється псл.
*ojesьnica, nохідне від *oje (род. в. ojese) <<ВіЙЯ>> (Фасмер 11 699; Machek

ESJC 564); найкраще обгрунтовано збли
ження з псл. snovativ <<снуваТИ>> (Brilckner 533; Schuster-Sewc 1328-1329;
Варбот ОЛА 1976, 263-266).
Дзендзелівський УЗЛП 125-126.
сніг, [снігниця] <<завірюха•>, сніго

вИця СУМ, Нед, снігування <<зберіган

снИцар <<майстер з художнього різь
блення по дереву й карбування по ме

но,

99; Буль1ка Лекс. зап. 89; Brilckner 505;
St. wyr. obcych 611; SW VI 254; Кlu
ge-Mitzka 669, 671; Johannesson 914.
- Див. ще сніт. - Пор. шніцель.

ня овочів з використанням снігу•>, сні

гурка, [сніг!)рниця] <<завірюха•> Нед,
сніг!)ронька, сніг!)рочка, [сніжениця]
<<завірюха•> Нед, сніжИна, сніжИнка,
сніжка, сніжнИк <<місце для зберігання
снігу•>, сніжнИця <<заметіль•>, сніговuй,
сніговИтий,
сніжсіний,
сніжИстий,

[сніжинковсітий] <<СНігоподібниЙ>> Нед,
сн{жнИй, [сніжнянИй] <<сніжниЙ•> Нед,
сніжИти, безсніжжя,
сн{жений, засніжИти
сніжний; р. бр. м.
П. snieg, Ч. sn{h, СЛЦ.
нл. sneg, полаб. sneg,

снйjег, слн.
sneg-ь;

-

<<СНіГ>>, лтс.

sneg,

безсніжний, за
СУМ, Куз, під
снег, др. сн'Бг'Ь,
sneh, БЛ. sneh,
болг. сняг, схв.

стсл. снrkп.;

сnоріднене

sn!egs,

з

прус.

- nсл.
sniegas
snaigis, гот.

лит.

snaiws

«ТС.>>, двн. sniwit <<іде сніг•>, гр.
vєісрєІ, лат. nivit <<ТС.>>, дірл. snigid «іде
дощ•>, дінд. snihyati <<мокне, nрилипає•>;

іє. *sneiguh- І sniguh- <<СНіГ>>. - Черньtх
11 182; Фасмер-Трубачев ІІІ 697; Пре
обр. 11 346-34 7; Brilckner 533; Ма-

снісар

сніговИ:к

chek ESJC 564; Schuster-Sewc 13271328; Olesch 1028; Младенов 577;
Skok ІІІ 297; Mikl. EW 312; Trautmann
273; Karulis 11 247; Mayrhofer ІІІ 534535; Нерознак 52; Pokorny 97 4; Гамк
релидзе-Иванов 117, 419, 681.
сніговИ:к ( ент.) <<льодовичник, Boreus Latr.•>, [снігомuрка] <<ТС.•> Нед; nохідне

утворення

мовлена

тим,

що

від

сніг;

назва зу

льодовичник

є

актив

ним лише в холодну пору року й у від
лигу швидко бігає по снігу. Горно

стаєв

200. -

Див. ще сніг.

снігур (орн.)

<<Pyrrhula Br.; [подо

ДА'f'Н <<ЇСТИ>>, C'hNrkt'f'H <<З'ЇСТИ>>;

ТИ•>. - Львов Лексика ЛВЛ
мер ІІІ 697; Schuster-Sewc

[снед6к] <<бугила•>, бр. [снедзік] <<Зіроч

ки жовті•>; пов'язане зі сн{дати, псл.
s-ьnedati <<з'їдати, їсти•>; назви зумовле
ні тим, що ці рослини можуть вжива

Plectrophenax nivalis (Emberiza nivalis)
Нед]•>, снігuр <<снігур, Pyrrhula•>, [снu
гир Нед, снігсір] <<ТС.•>; - р. снегuрь,
CHUгUpb, бр. СНЯг{р <<ТС.>>, П. sniegula
«Подорожник сніговиЙ•>, ч. [snehule], слц.
snehulka «ТС.>>, БЛ. snehula <<СНігур•>, НЛ.
snegula «ТС.>>; - ПОХідне утворення Від

399; 24, 75.

сніг; назва зумовлена тим, що снігурі

-

восени

і

взимку

пуночка

більше

nомітні,

ніж

улітку (ПтицьІ СССР 57 4); пор. лит.
snieglnis <<снігур•> (букв. <<СНіговиЙ•>), лтс.

sniedze <<ТС.•>. - Булаховський Вибр.
np. ІІІ 217; СУМ ІХ 425; Фасмер ІІІ
698; Преобр. 11 346; Schuster-Sewc
1328. - Див. ще сніг.
[снігурка] (бот.) <<анемона дібров

на,

Anemone nemorosa L.; підсніжник
Galanthus nivalis L. Mak;
(мн.) білоцвіт весняний, Leucojum vernum L. Mak•>, [снігур] <<анемона дібров
на•>, [сніжка] <<білоцвіт весняниЙ>> Mak;
- nохідне утворення від сніг; назва зу

звичайний,

мовлена раннім цвітінням і білим кольо
ром квіток. Заверуха 22-23, 2627, 53-54. -Див. ще сніг.

снідати, [сн{дальниця] <<Та, що сні
дає•> (зокрема, у весільному обряді), сн{
дсіння СУМ, Нед, сніданок, підсн{да

ти, [посн{дкувсіти] <<Поснідати•>, [посні
дсіння] «nopa сніданку•>, поснідсінок
<<другий сніданок•>; р. заст. і діал.
снедаmь <<ЇСТИ>>, бр. снедаць <<СНідаТИ>>,
др. С'ЬН'Бдаmu <<ЇСТИ>>, C'ЬH'БCfflU <<З'ЇСТИ>>,

159; Фас
1327. -

Gagea lutea•> Mak, Нед; <<бугила лісова,
Anthriscus silvestris•> Mak, [снідовець]
<<діоскоRея, Dioscorea alata•> Нед; р.

тися в їжу.

сніговий,

ПСЛ.

Див. ще з 3 , їсти.
[спідок] (бот.) <<зірочки жовті,

арктична,

рожник

-

s-ьnedati, s-ьnesti <<ТС.•>, утворені з пре
фікса s-ьn- <<З-•> і дієслова jesti, jedati <<Їс

- БСЗ 13,,231; 14 398-Див. ще їсти, снідати.

[сніжник] (ент.) <<м'якотілка,

Can-

Нед; - пов'язане зі сніг; наз
ва мотивується тим, що личинки м'яко

tharis L.•>

тілкових у відлигу часто зустрічаються
на снігу; як семантичну паралель пор.

іншу назву цих жуків сн{жні черв' якИ.
УРЕ 7, 189. -Див. ще сніг.
сніз, сн{зка- див. заноза.

сніп, сніп'я (зб.) <<СНОПИ•>, [сноп{
в' я] «ТС.•> О, [снопсір] <<в'язальник сно
піВ•> Гриц;
др.

сноn'Ь,

лаб.

snilp,

р. бр. болг. м. сноп <<сніn•>,

п.

ч.

слц.

вл.

snop, по
snop, стсл.

нл.

схв. сноп, слн.

cнon'h; псл. snop-ь <<ТС.•>; - спорідне
не з двн. snuaba <<nов'язка•>, можливо,

лат. napOrae <<солом'яні жгути•> (з етру
ської?); далі пов'язується з іє. *(s)nё(u)
<<зв'язувати•>. ЧерньІх
ІІІ 700; Brilckner 504;

11 182; Фасмер
Machek ESJC
564; Schuster-Sewc 1329; Младенов
597; Skok ІІІ 298; Mikl. EW 312;
Pokorny 97 4-975. - Пор. снувсі ти.
снісар (заст.) <<слюсар; [мосяжник,

майстеR, який виготовляє вироби з жов

тої міді]; майстер, який виковує листоч
ки золота для золотої смальти•>, [сні
сарь] <<столяр; різьбяр по дереву•> Бі,

[сніса(енко] <<син столяра•> Б і, [сніса

р{вна <<дочка столяра•> Бі, [сніссірка]
<<дружина столяра•> Бі, [сніссірство]
<<Столярство; мистецтво різьблення по

п. заст.

ч.

snldat(i),

дереву•> Бі, [снісарч.!.lк] «учень столя
ра•> Бі, [снісаровсіти] <<займатися сто

БЛ.

СТСЛ. C'hNrk-

лярством і мистецтвом різьблення•> Бі;

sniadac <<снідати•>,
snedac, НЛ. snidas «ТС.>>,
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сніть

сніський
очевидно, результат контамінації слів
слЮсар <<робітник, який обробляє мета

-

Johannesson 913, 914; Pokorny 974. -

ли, складає, регулює механізми; [майс

Пор. снИ:тка.
снітеза - див. снайтеза.

тер, який виготовляє вироби з жовтої

міді]•> і [сніцарь] <<сницар, різьбяр•>; без
посереднє зближення з н.

sznicerz

Schnitzer, n.
- Див.

(Бі 334) неприйнятне.

ще слЮсар, снйцар.

[сніський] (зах.) <<досить схожий,
nодібниЙ•> Нед; неясне; пор. [кіць
кий] <<Який великий, який малиЙ•>, [ті
цький] <<такий малиЙ>>.
[сніт] <<колода, обрубок, оцупок•>
ВеЗн, Нед, Г, О, [снітаj <<ТС.•>, [снєдь]
«накривка

очка

дуплянки

-

вулика

з

видовбаної колоди•>, [снєт, снєть] <<ТС.>>
Л, [снот] <<дошка, яка закриває вели
кий боковий отвір і кришку дуплянки;
кришка великого бокового отВОRУ дуn

лянки•> ЛексПол, [снить, цніт] <<ТС.•>
ЛексПол, [снітувсіти] <<рубати ліс•> Нед;
- бр. [сніт] <<лінія, по якій розnилю
ють дрова вздовж чи впоперек», [снет]
<<дошка, якою закривають боковий вхід

до колодкового вулика•>, [снёт, снет6к,
снётка, снеціна, сніціна, снят6к] <<ТС.>>,

n. sniat <<пень; стовбур дерева; колода;
стовбур дерева без гілля; зарубка на де
реві; колодки, деревини, які закривають
отвори борті•>,

[sniad] <<колода; стовбур

дерева без гілля; зарубка на дереві•>, ч.

<<гілка; [частина стовбура, з якої
виростає гілля]•>, [snet] <<Те.; стовбур де
рева; корпус тіла•>, [snitka] <<трухляве
дерево; трухлява колода•>, [snitekj <<ТС.•>,
слц. [snet'] <<гілка•> [snet] «ТС.•>, [snietka] <<тонка гілка•>, нл. *snet <<nень•>;

snet'

nсл. snHь <<Відрізаний стовбур дерева;

пень;

колода;

гілка•>

<<щось відрізане•>);

-

(<

іє.

*snoito-s

сnоріднене з гот.

sneфan <<різати, збирати урожаЙ•>, дісл.

snioa (sneio)

«ТС.•>,

sneio <<Відрізаний ку
snioan «різати; ру
snithan <<різати•>,
snidan, нвн. schneiden
від нвн. Schnitt <<роз

сок; причіпка•>, дангл.
бати, ударяти•>, днн.
гол.

snijden,

двн.

<<ТС.•>; виведення

різ, шматоК>> (Шелудько

46) помилко
ве. - О 11 2;_33; Фасмер ІІІ q98; Brilckner 533; ESJC 564; Schuster-Sewc 1328;
Lewy KZ 40, 561; Кluge-Mitzka 669;
336

[снітий] (у сполученні [с. оріх] <<ГО
ріх без ядра і запліснявілий•> ), [снітЯк]

-

<<ТС.•>;

очевидно, запозичення з поль

ської мови; п. [snity] (у сполученні
s.orzech <<Поганий, зіnсований горіх•>)
може бути пов'язане з [sniC] <•сnорохні

ла зернина у колосі (nшениці тощо)•>,

sniec <<[те.]; сажка, Uredo', якому відnо
відає укр. [сніть] <<сажка, Ustilago (Pers.)
Rouss.; сажка зернова, Uredo segetum
L.•>. - SW VI 746, 748. - Див. ще
сніть.

[сні тій] (бот.) <<стоколос, Bromus L.•>
О; очевидно, nов'язане з [снітій]
<<сажка зернова,

Uredo segetum L.•>

як

назва nольового бур'яну, що не дає ко

рисних nлодів. РУСБот

21 О. -

УРЕ 9, 550; 11 / 1, 6;

Див. ще сніть.

[сніть] (бот.) <<сажка, Ustilago (Pers.)
Rouss. (Uredo segetum L.)•>, [сніт ВеНЗн,
снітсі Нед, снітuй, снітиці (мн.) тж,

снітиця, снітій] <<ТС.•>, [снітuстий]
<<із сажкою (про хліб)•>, [снітuтися]
<<покриватися сажкою (про колосся);

пліснявіти•>, [зсісніт] «сажка[· зіпсова

ність, хиріння, кволість Ж•>, засніта]
<<зіnсованість, хиріння, кволість•> Ж, [за
сніченє] <<ТС.•> Ж, [зсісніток] <<зародок;
нівечення, загибель Ж•>, [заснітuти
( ся)] <<Хиріти, гинути від сажки Ж; по
критися

сажкою;

зароджуватися;

заку

nорюватися гноєм (про рану)•>, [заснічу
ватися] <<ТС.•>, [6снідок] <<сажка•> Ж,
[приснітuтися] «запліснявіти, покрити
ся іржею•> Куз; - бр. [смятьtй] <<саж
ка•>, [смяцей, смяцЯй, сніцей, сніт, за
снет] <<ТС.>>, п. sniec <<зона, сажка•>, ч.
snet', [snet] «ТС.•>, snetivy <<уражений
сажкою•>, слц.
вуть

як

snet'

паразити

<<ВИД грибів, що жи
на

вищих

рослинах,

Hemibasidiales>>, БЛ. snec <<Сажка•>, [smjec],
НЛ. snes «ТС.>>, болг. заст. снетей <<СаЖ

ка на житі», схв. [снйjет] <<сажка на
збіжЖі>>, (снuт], снет <<ТС.>>, ((тврда)
снет] <<ріжки, Claviceps purpurea L.>>,
((nрашната) снет] <<Сажка ВіВСа>>, снет
JЬUВ <<уражеНИЙ СаЖКОЮ>>, СЛН.

snet

<<СаЖ-

сноб

еноха

Ка>>,

(smetljaj] <<ТС.>>, СТСЛ. CN'i>'f'OR'Ь <<Пар
покритий паршею>>; псл.
sпеt-ь (sпеtь) <<сажка>>; здебільшого
пов'язується з ч. nititi <<запалювати, па
лити>>, слц. nietit' <<розпалювати», п. nieciC «Те., роздмухувати>>, схв. ст. унити
ти <<ЗаПаЛИТИ (ВОГОНЬ)>>, СЛН. netiti <<рОЗ
дмухувати (вогонь)>>, псл. *gnetiti <<запа
ШИВИЙ,

лювати, розпалювати>> (укр. гнітИти) і
припускається розвиток семантики

матрикулами не підтверджена (Hortrup
Zeitschrift filr deutsche Wortforschung
19 (1963), 64). - СІС 2 77 4; Коваль 134;
Фасмер ІІІ 699; Меделец РР 1972/3
154-156; Kopalinski 899; S1. wyr. obcych 688; Holub-Lyer 444; РЧДБЕ
674-675; Вуjаклиjа 889; Кluge-Mitz
ka 712; Кlein 1465; Chambers 475;
ODEE 840.

[сноблйвий] <<м'який; ніжний; лагід

«роз

палити (вогонь)» «обпалена дRови
на, головНЯ>> <<сажка, [головня],>; у
такому разі назва могла бути зумовле
на подібністю зовнішнього вигляду рос
лин, уражених грибками, до головні,

обгорілого поліна (пор. інші назви цієї

ниЙ>> Нед; - неясне.
СНОВИГаТИ <<ПОСПіШНО рухаТИСЯ, сну

вати взад і вперед, тинятися>>, [сновиJ'сі
ти, сновідати Пі] <<ТС.>>, сновИга <<(ент.)
муха, Anthomyia Meigen; [той, хто сно
вигає]>>, [сновИ;а] <<ТС.>>, [снови;сійло]

грибкової хвороби злаків: укр. ссіжка,

<<муха-сновига>>;

р. головнЯ, бр. сажа, схв. гара, [гар,
гареж, гарежина, гарка], слн. ozig, palez, нвн. Brand); менш обгрунтовані збли
ження з данг л. gnidan «терти>> ( < іє.
*gneid(h)- <<те., роздирати>>) (Korinek
LF 61, 49), зіставлення з псл. *gniti <<гни
ти, тлітИ>> (Skok ІІІ 297-298), пов'язан
ня :t псл. snetь <<колода, обрубок>> (Schuster-Sewc 1326-1327).- Фасмер-Тру

контамінації
(див.).

бачев ІІІ 698-699; Меркулова Очерки
64-65; Brilckner 533; Budziszewska
300; Machek ESJC 564; Mikl. EW 312;
Топоров IV 91.
сноб <<Людина, яка намагається слі
по наслідувати смаки і манери вищого
суспільства>>, снобізм; р. бр. болг.

-

слів

очевидно, результат

снувати

і

мИгсіти

[сновида ти( ся)] <<тинятися, снови
гати, снувати, вештатися (по хаті то
що); як лунатик, як уві сні несвідомо

бродити Нед>>, [снавидсіти] <<ЯК луна

тик, як уві сні несвідомо бродити>> Нед;

-

очевидно, результат видазміни деети

мологізованої форми сновигати (снови
;сіти) <<Ходити без певної мети, без ви
значеного напрямку; поспішно рухати
ся, снувати в різних напрямках, назад і

вперед; [як лунатик, як уві сні несвідо
мо бродити]>>, зближеної з сновИда «Лу
натик>>. -Див. ще сновигати.
сновпець - див. сліп.

[сноз 1 ] <<ніколи не орана земля між

М. сноб, П. Ч. СЛЦ. snob, СХВ. сноб, СЛН.
запозичення з англійської мо
ви; англ. snob <<те.; вискочень; поганий
ремісник, який працює під час страйку

потоками; кут між потоками, де вони
зливаються; горбок у лісі між потока

за

О;- неясне.

snob; -

низьку

плату;

поденник;

швець;

лю

МИ>> О, [сніс, (мн.) сн6зИ, сн6зик] «ТС.>>

[сноз 2 ]

див. смовзик.
СНОЗа, (сн6зики] <<ПОПеречні прути

дина низького походження, плебей>> (спо
чатку <<учень шевця, шевчук>>) загально
прийнятої етимології не має; пов'язан

ня з дієсловом snub <<обрізати>> (первіс
но <<зрізувати, стинати коротко>>) (Weekley 1369) потребує додаткової аргумен
тації, як і виведення (Кluge-Mitzka
712) від лат. s(ine) nob(ilitate) <<незнат
ниЙ>> (букв. <<без знатності>>), пошире
ного у ХІХ ст. в Оксфорді й Кембріджі
як примітка до прізвищ студентів не
шляхетного

nоходження,

щоправда,

в плетеному з лози кошику; пристрій з
планок, що утворюють підпору для рамок

лежака ЛексПом, [снуза] <<заноза у яр
мі•> Бі, [снузка Бі, сун6за ЛЖит] <<ТС.>>,
[сун6зка] <<дерев'яна пробка•> ЛЖит,
сн6зuти <<встановлювати снозИ•> УРС,

Бі;

-

пов'язане із заноза (див.).

снота, снаток

-

див. цнота.

[еноха] <<Невістка, синова•> Нед;
р. CHOXcl, др. СН'ЬХа, П. (sneszka], СТ.
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енохсіч

snecha,

сн.Ядіти

ч.

snacha

схв. снаха, слн.
nсл.

tN'hXAi -

(з схв.), болг. сн'Ьхсі,

snaha, [sneha], стсл.
sn-ьxa <<ТС.•>; сnорід

нене з дінд. snu~a. гр. vu6~ <<ТС.•>, лат.

nurus

nu <<не
snur, нвн. Schnur, дангл.
snoru <<ТС.•>, алб. nuse <<наречена>>, що,
очевидно, зводяться до іє. *sneu- <<в'я
зати•>, звідки походить також псл. snovati <<снувати•>, др. сновати; зближен
<<Те.; молода жінка•>, вірм.

вістка•>, двн.

ня слов'янських форм з псл. syn-ь «СИН•>

(Младенов

Pedersen
Glotta 1,

ВВ

597; Machek ESJC 563;
19, 297 -298; Kretschmer

Зб) недостатньо обгрунтова

не.- Бурячок 122; Фасмер-Трубачев
ІІІ 700; Чернь1х Ч 182-183; Brilckner
504; Machek ESJCS 491; Skok ІІІ 297;
Трубачев Терм. родства 131-133; Tra-

utmann 273; Pedersen IF 5, 34; KZ 36,
279, 283, 339-340; Hilbschmann 479;
Specht 90-91; Mayrhofer ІІІ 535; Walde-Hofm. 11 190; Гамкрелидзе-Ива
нов 761; Pokorny 977-978. Пор.
снувати, шнур.
енохсіч <<свекор,

який

має статеві

-

запозичення

зносини з невісткою•>;

з російської мови; р. енохсіч <<ТС.•> утво
рено від еноха <<Невістка•>. Фасмер
ІІІ 701.- Див. ще еноха.
[ СНОЧИ] <<ВЧОра (ввечері)>>, [СНОЧі]
<<ТС.•>; - залишок nсл. s-ь поСі <<З ночі•>,
в якому прийменник s-ь зберігся без

зміни в з-.

-

Див. ще зt, ніч.

[снувадлі] (мн.) <<Шпульки з нитка
ми для ткання•> Нед; видозмінене
запозичення з nольської мови; п. snowadto <<снувальне пристосування•> є по
хідним від snowac, snuc, які відповіда

ють укр. снувати (див.).

снувати, [снути]

<<снувати•> Нед,

снівниця <<nристрій для снування осно

ви тканини•>, [сн6вадь] <<прилад для на
мотування ниток на шпульки•> Нед, [сна
вало] «ТС.», [сновсільниця] <<Снівниця•>
тж, [сновсіля] <<Та, що снує пряжу О;
снівниця ВеУг•>, [сновсінниця] <<снівни
ЦЯ•> О, [сновець] (зоол.) <<павутинний
кліщ тепличний,

Tetranychus telarius L.•>

Нед, [сн6вня] «снівниця•> Л, [снувсівка]
<<ТС.•>, [снувсівник] «дощечка з дірами,
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крізь які проходять нитки при снуванні

ОСНОВИ>>, [снувалка] <<СНіВНИЦЯ>>, [сну
вальниця] <<ТС.>>, снувальник <<ТОЙ, ХТО
снує пряжу•>, [снуток] <<вал у ткацько
му верстаті, навіЙ•> Нед, [снут6к] <<суть,
змісТ>> Нед, вuснувати, вИсновок, за

снувати, [зсіснівка] <<ВИД шиття•>, [за
снова) <<ТКацька ОСНОВа; зміст; проеКТ>>
}К, [засн6вини] «основи; закладини»
}К,

засновник,

засновництво, засно

вок <<Посилка; [закладини]•>, [заснувач]
«засновник•> Я, [засн6вчатий] <<Тка
ниЙ•> Я, [насн6ва] <<натягування основи
для ткання•> }К, оснувсіти <<зробити ос

нову (з nряжі); (заст.) заснувати•>, [ос
нівка] <<снівниця•> }К, оснівниця <<ТС.•>,
ОСНОва, [основатель] <<ЗаСНОВНИК>> }К,
[осн6вuна] <<основа•>, СУМ, Куз, [основ
ка] <<снівниця•> }К, [осн6вниця] «ТС.•>
}К, [основник] <<засновниК>>, [оснівний]
Куз, основнИй, [посновсіт] <<закласти
(хату)•> Л}Кит;

-

р. сновсіть, бр. сна

всіць, др. сновати, п. snuc, snowac, ч.
snout, snovat, слц. snovat' <<Мотати, на
мотувати•>, вл. snowac <<Мотати; тягну
ти НИТку; снуваТИ>>, НЛ. SПUS <<СНува
ТИ>>, SПOWaS <<ТС.>>, полаб. snilvat <<Наби

рати ОСНОВУ•>, болг. СНОва, М. СНОва,
снове, схв. снЬвати, слн. snovati, р.
цсл.

СНО\('Т'Н, снокж; псл. snovati,
споріднене з лтс. snaujis <<Пет

snujQ; -

ЛЯ•>, ДіНД.

snavan-, snavan «ЗВ'язка,
sniwan <<ПОСПіШаТИ>>,

ЖИЛЛЯ>>, ГОТ.

сухо
дісл.

snua <<Вертіти, мотати, плести•>, гр. vєu
pov <<Жила, нерв•>, іє. *sneu- <<вертіти,
мотати•>. Чернь1х 11 182; Фасмер ІІІ
699; Преобр. 11 • 344-345; Brilckner
505; Machek ESJC 564-565; SchusterSewc 1329; Младенов 597; Skok ІІІ 298;
Трубачев Рем. терминол. 90-91, 113;
Mikl. EW 312; Trautmann 272; Milhl.Endz. ІІІ 973; Гамкрелидзе-Иванов 704;
Pokorny 977. - Пор. снИ:ця, сніп, сно
вигати, снувадлі.

[сн.Ядіти] <<пліснявіти, вкриватися
СЛИЗОМ>>, [снадіти] «ПЛісНЯВіТИ>> Дз,
[снuдіти] <<Те. Па; вицвітати (про фар
би); брудніти, іржавіти Нед•>, [снuдява]
<<пліснява, цвіль•> Па, [снадь] <<Пліснява
Нед, Дз, Мо; загар, смуглявість•>, за-

соб

собачка

снИдіти <<змарніти>>, [оснід{ти] <<поть
мяніти, покритися нальотом>> Ж, [пе
ресн.Ядіти] <•злиденно прожити>> Нед;

-

n. sniady <<СМУГЛИЙ>>, sniedz <<МіДЯН·

ка,

зелений

наліт

на окисленій міді>>,

[собачиця] <•сука>>, собачИще, собачник,
собачнЯ, [собашник] <•собача будка»
Чаб, [собашн.Я], собакуватий, [собар
ний] «собачий», собацький собачий,

[собачин Куз, собачИний], (собачити]

<•лаяти>> Куз, насобачитися, [присоба
чити] <<Притиснути» Нед, розсобачи

sniedziec <<ПОКрИВаТИСЯ МіДЯНКОЮ>>, СТ.
smiady <<СМУГЛИЙ>>, Ч. snedy <<СМУГЛИЙ>>
( < ст. smedy), слц. snedy <•ТС.>>, цсл.
cмrkд'h (вид фарби); загальноnрий

бака, п. [sobaka], каш. [sobaka] <•сука;

нятого nояснення не має; зіставляється

розпусна людина>>;

З ЛИТ. smelti <<ТеМНіТИ, брудніТИ, блідну
ТИ>>, яке зводиться до іє. *smel- <•тліти,
повільно згорати>>, звідки й псл. smali-

го пояснення не має; виводиться (Ко

ti, укр. смалити (Machek ESJC 564;
Holub-Kop. 341); пов'язується також з
nсл. medь <<МіДЬ>> (Brilckner 533; Skok
ІІІ 292); зміна початкового sm- на snвідбулась, очевидно, на грунті західносло
в'янських мов; укр. сни- замість очіку
ваного сні- з'явилось, мабуть, у зв'яз
ку з потребою розмежування з осно
вою снідати. - Пор. смідь.
соб, собі - ДИВ. КСОбЇ.

[с6ба 1 ] <•камера, кімната>> Нед; -

позичення з угорської мови; уг.

за

szoba

«ТС.>> вважається <•мандрівним>> словом

і зіставляється з англ.

stove

<•ПіЧ>>, двн.

stuba (stupa) <<опалювана кімната, ван
на кімната>>, нвн. Stube <•кімната>>, болг.

(соба] <<Кімната; ПіЧ>>, СХВ. соба <<Кімна

Та>>,

слн.

774. -

sбЬа

<<ТС.>>.

-

MNTESz

ІІІ

Пор. вйстепка, с6ба 2 •

[с6ба 2 ] <•nіч, яка опалюється із сінеЙ>>
Мо, [собаня] <<Вогнище на Купала>> О,
[соб{тка, субітка] <<ТС.» О; - запози
чення з румунської або болгарської мо

ви; болг. [соба] <<Піч стінна; кімната>>,

рум. soba (МОЛД. соба) <<ПіЧ>> зістаВЛЯ

ЄТЬСЯ з двн.

stuba

<•опалювана кімна

та>>, тур. soba <•ПіЧ>> (Младенов 598),
уг. szoba <<ПіЧ>> (Skok ІІІ 299; Mikl. EW
97; СДЕЛМ 390; DLRМ 780). - Пор.
с6ба 1 •
собака, собакар <•наглядач за мис
ливськими собаками>>, собаківнИк, со

баківнИцтво, собарн.Я <•собачня>>, [со
барня] <•собача будка>> Чаб, собацЮга,

собацЮра, собача, собачатина, соба
чені, собачuна «собачатина; хутро со
баки; заnах собаки, псина>> СУМ, Куз,

тися;

-

.Р· собака, бр. сабака, др. со

загальноприйнято

-

валь 83-84, Огиенко 28; Фасмер-Тру
бачев ІІІ 702; Преобр. ІІ 347; Uhlen-

beck 322; AfSlPh 17, 629) від ір. *sabaka- (парсі sabah <<собака>>, ав. sраkа
<<собачиЙ>>, spa <•собака>> ); пов'язується

(Трубачев Назв. дом. жив. 29-34; Мен
гес 103) з тюрк. kбbak <<ТС.>>. - Чернь1х
ІІ 183; Филин Образ. яз. 281; Шиnова
587 -588; Brilckner 505; Гамкрелид
зе-Иванов 590.

[собакарня] (бот.) <•гармала, Peganum harmala L.>> Mak, [собаче зілля,
ребрик собачий] <<ТС.>>, [собачка] <•гfяс
тиця збірна, Dactylis glomerata L.>>, со

бачник] «плоскуха звичайна, півняче
просо, Echinochloa (Panicum) crus galli
(L.) Р.В.>> тж; - р. [собачник] <•плос
куха звичайна>>;

-

похідні утворення

від собака (пор. слц. [psicaj «Грясти
ЦЯ>>, [psia travaj <<ТС.>>, похідні від pes
<•пес>> ); мотивація назв неясна. -

Див.

ще собака.

[собачйна] (бот.) <<крушина ламка,

(Rhamnus) Frangula L.>> ВеНЗн, Mak,

(собачанка, собачник] <<ТС.>> ТЖ; - ПО·
хідні утворення від собака (пор. ч. [psi
jahudky], СЛЦ. (psia crenka] <<ТС.>>, букв.
<•nсячі ягідки, псяча черемха>>;

тивація назв неясна.
бака.

-

-

мо

Див. ще со

[собачка1 ] (бот.) <•льонок звичайний,

Linaria vulgaris Mill. (Linaria bibersteinii
Bess.)>> Mak, [собачки] ЛексПол; - р.
[собачка] <<ТС.>>; похідне утворення
від собака; назва могла виникнrти на

основі сполучення [собачий лен

<<ТС.>>,

яка вказує на подібність льонку до льо

ну і на їх відмінність, або бути зумов
лена схожістю квітки льону і голови со-

339

собачка

собор

баки з розкритою nащею.
Див. ще собака.

-

зуб,

[собачка2 ] (бот.) <<Чорнокорінь лікар
ський, Cynoglossum officinale L.>>, [собач
ник] <<тс.; чорнокорінь мальований, Cy-

noglossum pictum Ait.>> Mak,

[собачий

язик] <<чорнокорінь лікарськиЙ•>, [соба
чий корінь] <<ТС.>> тж; р. [собачка,
собачник], бр. [сабачьt язьtк] «ТС.>>;

-

nохідне утворення від собака; назва зу
мовлена тим, що дрібні nлоди чорноко
реня

мають

гачки,

[собачки] (бот.) <<еритроюи собачий

Шамота

47.-

якими

чіnляються

до одягу людей і шерсті тварин; разом
з тим назва може розглядатися як каль

ка наукової назви лат. Cynoglossum, ут
вореної від основ грецьких іменників

xuwv (род. в. xuv6~) <<собака•> і уЛGюаа

Erythronium dens canis L.•> Mak; - похідне утворен

р. [собачка] <<ТС.•>;

ня від собака; назва мог ла бути зумов
лена тим, що плоди цієї рослини, ре
п'яшки, чіnляютсья за одяг і за шерсть
тварин; разом з тим у назві можна вба
чати неточну кальку другого компонен

та наукового найменування лат. dens
canis, букв. <<собачий зуб•>. - Шамота
47. -Див. ще собака.
собі, соб{й, соб{йний, соб{йниця, со

бійство, собічити

- див. себе.
[собійка] <<останній шар колод у
стіні хати•> О; неясне.
собкати <<ПОПИХаТИ (ким-небудь); ПО

<<ЯЗИК•>, що зумовлено nодібністю лист

гаНЯТИ>>; - результат семантичної видо
зміни ДіЄСЛОВа собкати <<Кричати соб;

ків чорнокореня за формою до собачо
го язика. Шамота 47. Див. ще
собака.

поганяти ліворуч (коней, волів)•>, похід
ного від соб (вигуку для повернення
коней ліворуч), пов'язаного з [ксобі]

[собачка 3 ] (бот.) <<Лиnучка, (Echinospermum) Lappula Lehm.•> Mak, [собач
ки] <<Череда, Bidens L.•>, [,оеп' яхи собачі]
<<ТС.>> тж; - р. [собачка] <<липучка; че
реда•>, бр. [сабачкі] <<череда•>; - похідні

«ТС.>> (див.).
со боль (зоол.)

<<Martes zibellina L. •>

утворення від собака; назви зумовлені

СУМ, Нед, соболенЯ, соболИця, соболів
нИк <<фахівець із соболівництва•>, собо
лівнuцтво, соболЯ, соболЯтник <<мис
ливець за соболямИ>>, соболевий, собо

тим,

лuний, соболівнИцький,

що плоди цих рослин, реп'яшки,
чіпляються за одяг і за шерсть тварин.

-

Шамота

47. -

Див. ще собака.

[собачка 4 ] (іхт.)

<<бельдюга, Zoarces viviparus L. (Blennius)•> Нед, Куз;
- р. [собачка] <<ТС.•>; - похідне утво
рення від собака; мотивація назви не
ясна. -Див. ще собака.

[собачка 5

(субачка)]

<<дощечка

з

вирізам на підставці для знімання чо

біт; пристрій у верстаті, який затримує

рух навою>> Корз, [собачки] <<коромис
ла,

пристосування

ті•> ЛексПол;

-

у ткацькому верста

р. собачка <<пристосу

вання, яке затримує зворотний рух
шестерні•>, бр. сабачка <<ТС.•>; похід
не утворення від собака або результат
перенесення на пристрій назви собач
ка, зменш. від собака; назва зумовле
на подібністю пристрою до пащі собаки,
яка захоплює предмет, зокрема здобич.

Див. ще собака.
сука 2 •

-
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-

Пор. песик 2 ,

[соболь6вий],

соболЯчий; р. с6боль, бр. сабаль,
др. собель, п. sobol, ч. sobol, слц. sobol',
вл. sobot <<соболь•>, болг. соболец <<хов
рашок•>; - очевидно, псл. sobolь; - зі
ставляється з дінд. sabalab <<nерістий,
ПЛЯМИСТИЙ>>, sabaraQ «ТС. >>; НеДОСТаТНЬО
обгрунтоване виведення з фінно-угор

ських мов (Brilckner 505; Holub-Kop.
344) або з тюркських (Mikl. TEl Nachtr.
11 184, пор. тур. samur «соболь•> з араб

ської мови); з давньоруської мови сло
во

двн.

nоширилась

у

західноєвропейські:

tebelus/ zobel <<соболь•> (ХІ ст.),
нвн. Zobel, фр. ст. sable (ХІІ ст.) <<ТС.>>.
- Чернь1х 11 183; Фасмер-Трубачев
ІІІ 704; Преобр. 11 348; Machek ESJC
565; Младенов 598; Петканав Ез.-етн.
изсл.
133-135; Кluge-Mitzka 889;
Опельбаум Вост.-сл. лексич. злементь1
В нем. ЯЗЬІКе 210-214.
собор <<збір, збори; церковні збори;

синод; головна чи велика церква (бу-

со бота

совати

дівля}», [собір] <<собор, зібрання>>, [со
борець] <<маленька церква; збори свя
щеників і всього причту для

[соборище]

<<собор,

сповіді>>,

зібрання>>, собор

ність, соборування <<обряд помазання
тяжкохвороГО>>, соборЯнин <<священно

служитель соборної церквИ>>, [субор]
<<собор>> Нед, [субір] «ТС.>> тж, собор
ний

<<Пов'язаний

із

собором;

об'єдна

ний, неподільниЙ>>, [суборовий] (церк.)
<<соборниЙ>> О, соборувати <<Здійснюва
ти обряд соборування>> СУМ, Нед; р. собор, бр. сабор, др. С'ьбор'Ь <<собор,
зібрання>>, n. sobor <<зібрання вищого ду

ховенства; головна церква>> (з рос.); запозичення зі старослов'янської мови;
стсл. C'h~Op'h <<зібрання; рада; збори ду

ховенства; богослужінНЯ>>, утворене з
nрефікса C'h- <<З>> і основи ~ор-, пов'яза
ної з ~ь.р~тн <<брати>>, є калькою гр.
<J\.Jvaywy~ <<збори; сход, громада>>, по
в'язаного з дієсловом 0"\.)V(Xyєw зводити,

[совИнка] <<Карликова сова, Surnia pygmaea>>, совка <<СОВКа-сплюшка, Otus
Penn.>>, [совуля] <<сич, Athene>>, сов'Ят
ко, совИний, с6в' Я чий СУМ, Нед, сов і

ти, [засовитися] <<Спохмурніти, наду
тися (як сова)>> Нед, осовілий, посов{

лий, [посовиніти] <<ЗНепритомніти, сn'я
ніти>>, [ус6витися] <<стати похмурим, по
нуритисЯ>> Нед; р. сова, бр. сава,
др. сова, п. вл. нл. sowa, ч. слц. sova,
схв. сова, слн. sбva, с.-цсл. сок~; псл. sova давнього звуконаслідувально
го походження; паралельне дбрет.
couann <<сова>>, брет. kaouen «ТС.>>, кімр.
cuan <<нічна сова>>, лат. cavannus <<сіра

сова>> (з гал.), а також двн. huwo <<Сова>>,
hOwila <<ТС.>>, вірм. sag <<Гуска>>, лит.
satJ.kti <<КрИЧаТИ>> та іНШИМ задньопідне
біННИМ лит. kova <<галка,>, naktikova <<СО
ва, нічний ворон», двн. kaha «галка>>,
ДіНД. kЙuti <<КрИЧИТЬ>>, ЩО ВИВОДЯТЬСЯ З

іє. *kau-/k~u-/ku- <<кричати, вити>>, з

oov- <<З->>

яким пов'язані також псл. kavьkati <<Кри

і дієслова ауЄІV <<ВеСТИ>>. Фасмер ІІІ
704; Собалевский Лекции 48; Brilckner

чати>>, укр. кавкати «ТС.>>, (кава] <<ГаЛ
ка, сива ворона>>. Булаховський
Вибр. пр. ІІІ 262; Черньtх ІІ 183-184;
Фасмер ІІІ 704; Brilckner 508; Holub{,.yer 447; Machek ESJC 568; SchusterSewc 1336; Skok ІІІ 307; Mares Slavia
1967, 361-364; Trautmann 123, 300;
Fraenkel 968; Milhl.-Endz. ІІІ 772; Korinek 137; Pokorny 535-536. Пор.

зносити>>, утвореним з префікса

505. - Див. ще брати, з 3 •
[собота 1 ] <<субота>> ВеЗа, [собітка]
(зменш.) Нед, [соб{тний] <<суботніЙ>>
Нед; очевидно, запозичення із захід
нослов'янських мов; п. ч. слц. sobota
<<субота>> відповідає укр. субота. - Фас
мер ІІІ 792; Brilckner 505; Machek

ESJC 565. - Див. ще субота.
[собота 2 ] <<кличка корови червоної
масті>> О;

-

неясне.

[собоЯнка] <<покоївка>> ВеУг; -

оче

видно, видозмінене запозичення з угор

ської мови; уг. szobalany, [szoboleany]
<<ТС.»

пов'язане з

szoba <<Кімната>>. -

Див. ще соба 1 •

[собрЯнка] (бот.) <<майорці, Zinnia
elegans Jacq.>> ВеНЗн, ВеУг, [соби
ранька] «ТС.>> Mak; - неясне.
собь, собьте

-

див. ксобі.

сова (орн.) «сова; сова вухата, пу
гач, Asio otus L.; сова пугач, пуга, Bubo bubo L.; сова біла, снігова, Nyctea
nyctea L.; сова сіра, погутькало, Strix
aluco L.; сова яструбина, гуля, Surnia
ulula L.>>, совенЯ, Lсовинча] «совенЯ>>,

ка в.

Соварог - див. Сварог.
совати СУМ, Пі, сувати <<совати,

сунути>> СУМ, УРС, Нед, сунути, [су
ти] <<Тс.; переводити, марнувати», [со
валка] <<звій піткання на паличці для
ткання без човника>> Доn. УжДУ І, [су
вайка] <<ТС.>> ТЖ, (совало] <<Те, ЩО руха
ЄТЬСЯ; спускання зрубаних дерев з гори

по жолобах,>, [совик] <<невелика лопат
ка>>, [совок] <<ТС.>>, [сув] <<лавина>> Нед,
[сувавка] <<ковзанка» Нед, [сунець] <<пли
та для засува; кілок для замикання две

реЙ>> О, [сuнець] «короткий стовбур>>
Нед, [сувма] <<раптом>> Нед, висуванець,
всувнИй, [вИсувка] <<Засувка>> Ж, висув
нИй, зсув, зсувнИй, зас6в, [засова] <<Кру

ча>> ВеУг, [засовень] <<засув>>, [засовка]
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со віт

совгати

<•засувка•>, [засовня] <•затулка коло пе
чі>> Я, засув <<ЗаСОВ>>, [засува] <<Місце,
де засунуло берег; nровал•> ВеЗН, засув

ка <•Засов; [защіпка; дощечка у ложа гу
цульської рушниці]•>, [засулка] <<Засув
ка•> Мо, засувнИй, [осув] <•падіння; кру
ча; оповзень•>, [пересув] <•вузький про
хід Нед; пересунення Куз>>, пересуван

криги або облитий водою й замороже
ний кізяк, на якому діти катаються з

гори•> ). -

Див. ще ковган\ ковзати,

сова ти.

[совдати] «Ліниво, поволі йти; важ
ко ступати ногами•>, [совдИкати, совд
тИ] <•ТС.•> Си; - афективне утворення,
пов'язане із совати, совгати (див.).

ня, пересувка, пересувнИй, [передсув
ний] (заст.) <<Привішуваний, доданиЙ•>,
посово.м <•поповзом•>, [посув] <•рух, по
штовх; маневр>> Куз, [посувачj <•ТОЙ,
хто рухає, штовхає•>, [посувнИй] «пере
сувниЙ•> тж, посуво.м <•ПОвільно>>, [при
слунутися] <•присунlтися•> Нед, розсув
нИй, [розсувальний <•розсувний•> Она;

[совзати] <•ковзати•> Куз, [совзанИ
на] <<КОвзанка•> Нед, [совзанИця] <<ТС.>>
Нед, [совзениця] <•ожеледиця•>, [совз
кИй] «ковзкий•> Нед, [совзькИй] <<ТС.•>

р. совать, сунуть, бр. соваць, су

тити, совістИтися СУМ, Нед, безсо
вісний, всовістИти, усовістИти, усо

-

нуць, др. совати

<•кидати•>, сунути

«КИ

нути•>, п. suwac, sunц,c, ч. suпouti, слц.
suпut'' вл. suwac, sunyc, нл. suwas, su-

nus, болг. [совам], м. совалка (текст.)
<<ЧОВНИК>>, СХВ. совало «ТС.>>, (sunuti)
«ШТОВХНУТИ>>, СЛН. SUVati, SUПiti, СТСЛ.
tORA'l'l1, t0\{ttЖ'l'l1 <<ВИТЯГТИ>>; ПСЛ. SOvati, SUПQti; - СПОріднене З ЛИТ. Sauti
<<СОВати; СТріЛЯТИ», ЛТС. saat «СТріЛЯТИ;
швидко

совати,

штовхати•>,

а

також

з

біЛЬШ ВіддалеНИМИ ХеТ. SUЦai- <<ШТОВХа
ТИ, ТісНИТИ, рухаТИ>>, дінд. SUVati <<Зру
ШУЄ>>, гот. skewjan <•іти•>, дісл. skjota
<•стріляти, совати, штовхати•>, алб. heth
«Кидаю, вію зерНО>>. Чернь1х П 184;
Фасмер-Трубачев ІІІ 705; Bruckner

526; Ho!ub-Kop. 3g1; Machek ESJC
592-593; Schuster-Sewc 1380-1381;
Младенов 598; Skok ІІІ 362; Trautmann
300; Milhl.-Endz. IV 9-10; Endzelin
ZfS!Ph 16, 114; Fraenkel 969; Зализняк
ВСЯ VI 37; Friedrich HW 200; Uh\enbeck 354; Pokorny 954-955. - Пор.
сула 1 •
совгати <<совати; ковзати•>, [совга
нитися] <•соватися•> Куз, совгалка «ков
занка, спускалка•>, совганка «ТС.>>, [сов
гальник] <•ковзаняр•> Куз, [совгар] <<ТС.>>,

[сов гарство] <•ковзанярствО•>, [зсовгува
тися] <<Зісковзувати•>, [посовгнутися]
<<Посковзнутися•>

тж;

-

результат

кон

тамінації дієслів совати і ковзати, *ков

гати (пор. похідне [ковганка] <•шматок
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Куз;

-

очевидно, результат контаміна

ції основ совгати і ковзати (див.).
совість, совісність Нед, [совістлИ
вость, совісливий] Нед, совісний, совіс

віщати, [усовіщувати], ст. совить
<•сумнів, розум•> (1627); - р. совесть,
бр. [совесць, совісць], др. С'Ьвtсть <•ро
зуміння; знання, згода, порозуміння; сум
ління•>, совtсть <•ТС.•>; запозичене в

давньоруську мову зі старослов'янської;
стсл. t'Ь.в.і;t'l'ь. <<сумління; свідомість;
звістка, свідчення•>, як і болг. сівест
«сумління, свідомість», м. совест <<сум

ління•>, СХВ.

савест

<<ТС.>>, СЛН.

svest

<<СВідомість», утворене з префікса t'Ь- і

основи дієслова в.і;ді;"Ги, є калькою гр.
cruvEiOI']oн;; <•усвідомлення, свідомість;
сумління•>,

що

складається

з

префік

са cruv- <<З-, разом З>> та іменника ЕЇОІ']
сrн;; <•пізнання, знання», пов'язаного з
дієсловом
<<ЗНаЮ>>. - Чернь1х ІІ 184;
Булаховський Нариси 126; Фасмер І
283, 304; ІІІ 705; Ць1ганенко 438; Пре
обр. П 349; Булич РФВ 15, 361; Unbe-

otoa

gaun RES 12, 39. -

Див. ще відати, з 3 •

совіт <<ПОрада; (заст.) дружба, зго

да•>, совітник <•порадник•>, lсовітчик]
<•ТС.•> Нед, [совітати] <•радити•>, савіту
вати <<ТС.>>; - р. совет <<рада>>, бр. (са
вет] <•Порада•> (з р.); -

запозичення з

церковнослов'янської мови; цсл. стсл.
t'Ь.Rі;'Т"Ь. <<Порада, угода, нарада, рада,
збори>> походить від псл. sьvetь, утво

реного з префікса sь(п)- «З->> і кореня
наЯВНОГО В privetь <•ПрИВіТ>>, vetje
<•Віче», otьvetiti <•відповісти•>. Чер-

vet-,

совітина

содухи

нь1х ІІ 184-185; Фасмер ІІІ 705.
Див. ще відвічати, віче, привіт.

[совітина]

<<родичі,

рідНЯ>>

-

пов'язана з ~ada'a <<розколювати>>, зумов

О;

лена тим, що поnіл з цього кураю вико

результат видазміни і зближення із со
в{т <<рада•> деетимологізованої форми

[св{йтина] <<ТС.>> тж, похідної від свій
(див.).
совка (ент.) «Нічний метелик, нічни
ця,

Noctua L.•>, совкові <<Нічницеві, Noctuidae•>; - р. совка «НіЧНИЦЯ>>, бр. СОf}
ка «ТС.•>, слц. [sova] <<Нічний метелик»,
СЛН. sovka «ТС.>>; ПОХідне утвореННЯ
від сова

<<Хижий нічний птах>>;

стрий головний біль•>; арабська назва,

назва

зумовлена, очевидно, нічним способом

ристовували

для

лікування

болю; виведення елат.

soda

головного

від лат.

so-

<<Міцна, тверда•> (Преобр. ІІ 349;
РЧДБЕ 675) помилкове. Білецький

lida

Мовозн. 1981/5, 48; Чернь1х ІІ 185; Фас
мер ІІІ 706; Holub-Lyer 445; Gamillscheg 817; Кluge-Mitzka 713; КІеіn
1468. -Пор. содник.
содник (бот.) <<Suaeda Forsk.•>; р. соднИк <<ТС.>>, n. sodnik <<курай, Salsola L.•>; - похідне утворення від сода;

життя цих метеликів; пояснюють також

назва зумовлена тим, що у золі бага

тим, що голова совок нагадує голову со

тьох видів цього роду рослин міститься

ви;

сода і поташ. 267; SW VI 259.

щодо

перенесення

назви

пор.

нвн.

Eulen <<совки, Noctuidae•> і Eule <<сова•>.
- СУМ ІХ 436; Vazny 145-146. Див. ще сова.

УРЕ 10, 292; РУСБот
-Див. ще сода.
содом «крайнє безладдя, метушня,

шум; (заст.) крайня аморальність, роз

совманитися <<Плентатися, тиняти

пуста, що панують де-небудь•>, содома

ВИДНО, уезультат контамінації слів сова

тева ненормальність, мужолозтво; роз

СЯ•>, (совмащjmи] <<ШТОВХНУТИ>>; -

ОЧе

тися, lтулумсінитися] <<товктися, вов
тузитися•>

і

сущjти

<<Штовхнути».
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-

[совп] <<Плетений з лозини снаряд

для ловлі риби•>; - п. si~p <<вид рибаль
ської сіті>>, ч. slup <<вид плетеної вер

ші•>;

-

очевидно, псл. *s"lpь (якщо у

п. sl~p назалізація вторинна); можливо,
nов'язане з sІорь <<Пастка>>. Bruckner

500; Machek ESJC 558. -Пор. сліп.

[совпати] «Чалапати, брести (по сні
гу або болоту)•> О, [совпатись] «возити
ся, товктися ЛексПол; крокувати Нед»,

[совпнути] «ткнути» ЛексПол;

-

оче

видно, результат контамінації слів со
вати або совгати і човптИ <<іТи, важ
ко

переступаючи

ногами;

плентатися•>

(розм., рідк.) <<ТС.•>, содомія (мед.) <<Ста

пуста•>, [содомити] <<Шуміти; бешкету
вати; безчинствувати, коїти неподобст

ва•> Нед; - р. содом, бр. садом, n. sodoma, sodomia, ч. sodoma, sodomie
(мед.), слц. sodoma, sodomia, болг. со
домИя, м. содомиjа, схв. содом <<безо
дня>>, содома «рОЗПуста, амораЛЬНісТЬ>>,
СЛН. sodoma <<КраЙНЯ МОральна, Особли
ВО статева розпущеність», sodomija; через церковнослов'янське посередниц
тво запозичено з грецької мови; гр.

L.60oj..La «СОДОМ>> (букв. «ЯКИЙ ГОрИТЬ»)

є назвою давньопалестинського міста в

Йорданській долині, яке, згідно з біблій
ною легендою, за гріхи, розnусту й роз
бещеність його жителів було знищене
землетрусом

і

сірчаним

та

вогненним

(див.).
сода, (содники] <<ТОВСТі МЛИНЦі На

дощем разом із трьома іншими біблій

м. схв. сода, п. ч. вл. нл. soda, слц.
слн. soda; - через західнослов'янські і

ССРЛЯ 14, 134; Преобр. ІІ 349; БульІ
ка Лекс. зап. 126, 136; Kopaliriski 900;
SW VI 259; Holub-Lyer 445; РЧДБЕ
6 75; Библейская знциклопедия 1991,

соді•> Л, [содікі] <<ТС.•> Л; -

р. бр. болг.

німецьку мови (нім. Soda) запозичено
із середньолатинської (іспанської); елат.
soda походить від ар. ~ud~' (розм. ~o
d~') (бот.) «курай содовий, Salsola soda

L.;

попіл з кураю содового», букв. <<ГО-

ними містами (Гоморра, Адма і Сева
їм). СІС 2 774; Фасмер ІІІ 706;

70, 88, 170, 640, 665.
содухи (мн.) «Кінець, загибеЛЬ>>, СО

духа (одн.) «ТС.•>, [с6духи спустити]
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союіч

со з

<<Здохнути•>; результат видазміни по
чатку церковного nохоронного співу <<to
Д'(ХІ1

nрАR€ДНЬ.ІМІ1

Грінч.
дух,

3

tKOHЧARW\(tЯ

Нед

IV 164;

ще

нащадки;

сорт,

О ІІ 235; РЧДБЕ
DLRМ 781; Rasanen

3.

соз (іст.) <<Спільний обробіток зем

nредки; покоління,

вид•> споріднене з крим.-тат. сой <<ТС.>>.

-

... >>.

Див.

893. -

са;

675; СДЕЛМ 390;
Versuch 425.
сойка (орн.) <<Garrulus Briss.•>, [соя,

с{йка] <<ТС.>>, [сіка] <<ЧОрний дятел лісо

лі; товариство спільного обробітку зем

вий,

лі (існувало до завершення колективі

[soja, sojka],
sojka, ч. слц. soika, вл. soja, м. схв.
соjка, слн. [s6jkaj; - псл. soja, sojьka

зації)•>, созівець <<член созу•>, созівсь
кий;
ня

-

очевидно, результат скорочен

назви

ним

тсоз,

словом,

що

є

складноскороче

утвореним

у радянський

О;

Dryscopus martius L.•>

болг. сойка, др. соя, п.

р. бR.

-

«ТС.•>, очевидно, пов'язане чергуванням

словоспо

голосних із sijati <<СЯЯТИ>> як назва, зу
мовлена яскравим забарвленням птаха;

лучення товариство спільного обро
бітку землі, яке може вважатися каль

зіставлення з двн. hehara (нвн. Haher)
<<сойка•> (Brugmann Grundriss ІІ 319;

період з

перших

літер

слів

кою р. товарищество (по) совмест
ной

обработке

земли

>

товарище

ство (по) обработке земли

>

таз.

СУМ 9, 437; 10, 308; ССРЛЯ 15,
- Див. ще землЯ, робИти, спіл.

530.

Созонт, Сазан, Сезон, [Сизв6н Куз,
Сизько, Сизьон], ст. Сшзwнт-ь <<сп(а)сен,
сп(а)сите(л)•>, Сwзшн-ь <<сп(а)саяй, а(бо)
избавлА\ЮЧИЙ•> (1627); р. Соз6нт,
Созон, бр. Сазан, болг. [Сазан], цсл.
Groзroнrь., Grозrон'Ь.; через церковно
слов'янське посередництво запозичено
в давньоруську мову з грецької; гр.

L.w~wv (род. в. L.w~wvтщ) утворено на

Kofinek 220; Machek ESJC 566) недо
статньо обгрунтоване. - Булаховський
Вибр. пр. ІІІ 266; Фасмер ІІІ 731; Чер
ньІх ІІ 185; Преобр. ІІ 363; BrilcJner
506; Holub-Kop. 344; Schuster-Sewc
1331; Младенов 598; Skok ІІІ 301-302;
Mikl. EW 313.- Пор. сЯяти.

сойм <<сейм•>, [с6йма] <<Зібрання; на
товп•> Нед, [соймак] <<депутат сойму•>
Нед, [сойми] «місце злиття потоків•>
ВеНЗн, [соймище] <<Місце наради, nримі
щення для зборів•> Нед; р. [сойм]
<<селянська сходка•>, [с6йма] <<ТС.•>, [су
ём] <<ЗбОрИ>>, (суйма] <<ТС.>>, СОЙМ <<СеЙМ>>,

ОСНОВі дієприкметника <JW~WV «ЯКИЙ
рятує, спасаЄ•> від дієслова crw~w <<спа

др. суим-ь <<сутичка», п.

саю, рятую; бережу, охороняю•>, похід
ного від прикметника crwc;; (сrсюс;;) <<Здо
ровий, неушкоджений; цілиЙ>>. Сл.
вл. імен 77, 151; Беринда 233; Петров

ня,

ский 202; Суперанская 82; Спр. личн.
имен 458; Бондалетов Русск. ономасти
ка 102, 103; БірьІЛа 152-153; Илчев
457; Frisk ІІ 844.

[сой] <<рід, покоління Нед; родичі О;

походження Нед•>;

-

болг. сой <<рід, по

псл.

SOj

<<СУКУПНісТЬ МіКрООрГаНіЗМіВ ПеВНОГО

виду з

окремими

особливостями•>;

-

сутичка•>,

зі

сnоріднених

сок, сокавий, соковатий, сокове,
соковий, соковик, соковитий, сокті
ти- див. сік.

[сокач] <<кухар•> ВеУг;

-

стсл.

сокАчин

схв.
<<ТС.•>;

сокач,
пор.

слн.

sokac,

також

р.-цсл.

tOKAi\0
650.

<<ПОрода, плем'я, раса; вид, сорт; різно

СОКАЧІ111,

вид•>) заnозичено з турецької; тур.

soy

tОКАі\'Ь.К'Ь, сокАль.ницА <<ТС.•>.

<<рід, родина,

ра-

ІІІ
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очевидно,

запозичення з угорської мови; уг. szakacs <<ТС.•> є словом неясного походжен
ня, наявним також у південнослов'ян

ських мовах:

порода,

-

Brilckner 484; Mikkola Berilhr. 163. -

ської і румунської мов (молд. рум.

походження;

«СеЙМ•>;

Див. ще з 3 , Яти.- Пор. сейм, сонм.

очевидно, через посередництво молдав

soi

утворені

sejm

«сходка, зібран

префіксів sь- <<З-•>, SQ- <<су-•> і кореня *jь
mQ <<беру•>, 1 ос. одн. дієслова *j~ti <<бра
ТИ•>, що входить до складу укр. йнЯти,
узЯти. Фасмер І 311, ІІІ 707, 797;

рода; (заст.) кров; норов, вид•>, схв. сдj
«Походження, порода; рід, плем'я», слн.

l *sьjьшь/ SQjьmь]

СОКАЧІ1Іа

708; MNTESz

<<ТС.>>,

ІІІ

<<КУХНЯ>>,

Фасмер

сокотати

сокИра

сокИра, [кuря] <<сокира>> Ва, соки
рііще <<держак сокири>>, [сокuрник] <<тес
ляр>>, сокирчИна, [сокирнЯ] «дерев'яне
півколо у плуга для зміни ширини оран

ня і для розміщення інструментів (соки

ри та ін.)>>, [сокирЯнка] <<Кирка>>, [сокuр
куватий] <<уїдливий, різкий>>, сокИря
чий <<СОКИрНИЙ>>;

-

р. секuра, бр. СЯ

кера, [сокера], др. сокьtра (сокира),
секьtра, п. siekiera, ч. sekera, sekyra,
СЛЦ. ВЛ. НЛ. sekera, бОЛГ. секuра, М. Се
кира, схв. секира, слн. sekfra, стсл.
СЕКЬ.ІрА; псл. sekyra, [sokyra], пов'я
зане чергуванням голосних із *sekti
<<сікти>>;

-

споріднене

<<СОКИра>>, ДВН.

saga

з

лат.

securis

<<ПИЛКа>>, sёga <<ТС.>>;

вважається також (Мартьшов Язь1к 8687) результатом проникнення в пра
слов'янську мову італьського інгреді
єнта. Фасмер- Трубачев Щ 592-

вл. нл. sokol, болг. сокол, схв. со
ко, СЛН. sokoJ, СТСЛ. СОКМ'Ь; ПСЛ. SOkoJь; загальноnрийнятої етимології
не має; пов'язується із звуконаслідуваль

kol,

ним сокотати (Brilckner 506; Schuster-Sewc 1332); зіставляється з дінд. sakuшib (sakunib) <<якийсь птах, великий
птаХ>> (Фасмер-Трубач~в ІІІ 708-709;
Младенов 598; Meillet Etudes 419; Uhlenbeck 301 ); виводиться як запозичен
ня Від ар. ~a~r <<МИСЛИВСЬКИЙ СОКіЛ>> (Lokotsch 143; Булаховський Вибр. пр. ІІІ
249); пов'язується з псл. sok-, sociti
<<переслідувати>> (Булаховський тж). Чернь1х ІІ 1~5; Преобр. ІІ 349-350;
Machek ESJC 566; Skok ІІІ 303; Moszynski PZJP 133-134.
сокіл2 (інструмент будівельника); р. сокол; результат перенесення на
інструмент назви птаха за подібністю

593; Brilckner .;188; Machek ESJC 540541; Schuster-Sewc 1281; Skok ІІІ 248250; Трубачев Рем. терминол. 149151; Варбот 91-92, 168-169; Mikl.
EW 290; Walde-Hofm. ІІ 506; Trautmann 255. - Див. ще сіктИ.
сокИркИ (бот.) <<Consolida (Delphinium L.); [горошок nлотовий, Vicia sepium L.]>>, [секірки] <<Consolida (Delphinium L.)>> Mak, [сікирки, сокєрки,
сокірка] <<ТС.>> Mak; р. сокИрки
«ТС.>> (з укр.); - результат перенесення

форми. -Див. ще сокіл'.

від

по собі ніби квіти>> ВеНЗн; неясне;
можливо, пов'язане з уг. szakc:Ш <<боро

на рослину назви сокИрки (мн.), зменш.
сокИра,

зумовленого

подібністю

квітки до маленької сокири (кирки)

завдяки

витягнутому

в

шпорку

верх

ньому листочку оцвітини. Лік. росл.
Енц. дов. 407. -Див. ще сокИра.

сокіл 1 (орн.) <<Falco L.>>, [сокілка]
<<соколиця>> Нед, [сокільник] (іст.) <<СО
кольник>> Куз, [сокільнuцтво] Куз, со

коленЯ, соколик, [соколинчсі] <<соколе
НЯ» Куз, соколuха, соколИця, [сока

лич] <<Молодий сокіл>> Куз, сокальник
(іст.), сокольничий (іст.), соколЯ, [со
кільний] <<соколиниЙ>> Куз, соколuний,
соколячий Куз, [соколuти] <<літати по

соколиному>> Куз, підсоколик <<чеглик,
Hypotriorchis Воіе>>; - р. м. сокол, бр.
с6кал, др. сокола, n. sokol, ч. слц. so-

[сокіл 3 ] <<висока і обривиста скеля;
виступ граніту>> Пол, [соків] <<стрімка
скеля над водоЮ>> О, [сокол] <<ТС.>> О; неясне; можливо, пов'язане з слц.

soko-

<<Вершина, верхівка>>, яке
зіставляється (Варбот 168-169) з псл.

rec (sochorec)

sek- І sok- <<Сікти, різатИ>> і, далі, з ска
ла, скеля.
сокір, с6кор, сок6ра, сок6рuна
див. осокір.

-

[соколя] <<кличка корови біло-чер
воної масті» О, [сок6лє] <<коза, що має

да>> (за наявністю підборіддя у корови
або бороди у кози).

сокорИти <<сокотіти>>, [сокоріти]
<<сокотати (про курей)>> Па, [сокоруха]
(епітет курки), [висок6єувати] <<соко
рИТИ>> ЛексПол; - бр. [сокорець] <<СО
корити>>;

-

звуконаслідувальне утворен

ня, nаралельне до сокотіти, сокота

ти (пор.).
СОКОТаТИ

<<ВИдавати

ЗВУКИ

КО-КО

(про курей); жваво, безугавно говори
ти; скрекотати>>, сокотіти <<ТС.>>, соко

туха <<курка; цокотуха (жінка)>>; р. [сокотсіть] <<скрекотати; жваво, без
угавно говорити; швидко ЙТИ>>, бр. са-
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сокотИти

солецИзм

катаць <<Кудкудакати; сокотати; часто
стукати>>;

-

звуконаслідувальне

утво

1469, 1470), лат. soldare <<Наймати, nла
тити жалування>> (СІС 774); менш імо

рення, паралельне до сокорИти, цока

вірне виведення безnосередньо від

ти; пов'язання з р. [сакать] <<Перемов

do

лятися>>, лит. sakyti <<ГОвориТИ>> (Фас
мер ІІІ 709), як і з лит. sokti (suokti?)
(Лаучюте 148), недостатньо обгрунто
ване.

[сокотИти] <<берегти; стерегти, збе
рігати>>, [сокотИтися] <<ховати щось,
критися>> О, [сукотИтися] <<стерегтися>>
Нед, [сокотач] <<сторож>>, [сокотний]
<<якого треба берегтися>> Нед, [сокот
но] «ОбережНО>> Нед; - запозичення зі
старої румунської мови; рум. ст. socoti
«стерегти худобу, доглядати худобу>> ви
водиться від сл. skotь <<худоба, гроші>>;

пов'язання YKR. [сокотИти] «берегтИ>>
з уг. [szokotal] <<рахувати, зважувати,
складати>>, рум.

socotf

«Вираховувати,

вважати,

(Нимчук

(молд. сокотИ)
обдумувати~

ОЛА

1984, 299) помилко
Vrabie Romanoslavica 14, 172. -

ве. Див. ще скот.

солдат, [салдат, салдатва, салдат
нЯ, салдатченко], солдатик <<дитяча
іграшка, яка зображає солдата>>, солда
тисько, солдатище, солдатка «дружи
на солдата, вдова солдата>>, солдатнЯ,

солдатство (заст.) <<солдатчина; (зб.)

солдати>>, солдатчина, [посалдатиц
це] <<Послужити в армії, засвоївши еле
менти російської мови>> Л;

-

р. сол

дат (з 1515), бр. салдат, n. рідк. soldaki, ч. слн. soldat, болг. солдат( ин),
м. солдат (ин), схв. солдат; оче

<<монета, платня>> (УРЕ 10,
валь 187; Преобр. ІІ 352; Skeat

sol298; Ко
500). -

Акуленко 140; КЗСРЯ 420; Ць1ганенко
440; Фасмер-Трубачев ІІІ 709-71 О;
Чернь1х ІІ 185-186; Смирнов 278-

279; Christiani 35; Reitsak ZfSI 8/ 1, 43;
Буль1ка Лекс. зап. 63; Fogarasi St. sl.
1958/4, 67; Kopalinski 901; HolubLyer 445; РЧДБЕ 675; Вуjаклиjа 890;
Кluge-Mitzka 714; Vries NEW 669;
Dauzat 671; Gamillscheg 813; Mestica
1705. - Див. ще сольдо. - Пор. жов
нір, жолд.
солдафон, солдафонство; бр.
салдафон; запозичення з російської

мови; р. солдафон (розм., знев.) «Обме

жений, грубий військовиЙ>> є ексnресив
ним утворенням, похідним від солдат;
приnускається

вплив

власного

імені

Агафон; як семантичну і словотвірну
nаралель пор. р. митрофон (жарт.)
«матрос>>. Фасмер ІІ 629; Фасмер
Трубачев ІІІ 710; Christiani AfSIPh 34,
326. - Див. ще солдат. - Пор. Ага
фон.
солецИзм <<синтаксична помилка;
неправильний граматичний зворот~; -

р. солецИзм, СТ. соликИсм'Ь

(1704),

бр.

салецЬtзм, п. solecyzm, ч. solecismus,
слц. solecizmus, болг. солецИз'Ьм, схв.
солецuзам, слн. solecfzem; запози
чення з латинської мови; nізньолат. soloecismus <<синтаксична помилка, непра

видно, через російське посередництво
запозичене із західноєвропейських мов;
нім. Soldat, гол. soldaat, фр. soldat похо

вильне сполучення слів; помилка, огріХ>>

дять від іт. soldato «солдат>> (спочатку
«який одержує жалування>>), що пояс

ка, солецизм; непристойність, бруталь

нюється по-різному; здебільшого тлума

помилками;

читься

пристойнО>>, cr6Лotxo<;; <<ЯКИЙ неправиль

первісно

як дієприкметник

від

дієслова soldare <<Наймати, платити жа
луванНЯ>>, пов'язаного з іменником sol-

<<Жалування; монета>> (мн. soldi «Гро
ші>>), який виводиться від лат. solidus

do

<<солід,

золота

монета>>;

розглядається

також як продовження пізньолат.

tus
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solida-

<<Який одержує жалування>> (КІеіn

nоходить від гр. croЛotXIOIJO<;; <<помилка

у мовленні; (грам.) синтаксична помил
ність>>, що, як і croЛotxi~w «розмовляю з

но говорить,

поводжуся

припускає

неналежно,

помилки;

не

неви

хований,
брутальниЙ>>, походить від
назви міста І:6Лоа <<Соли>>, давньогре
цької колонії у Малій Азії, жителі якої,
nереселенці з Афін, говорили особливо

зіпсованою грецькою мовою.

774;

ССР ЛЯ

- СІС 2
14, 211; Kopalinski 902; Sl.

СОЛІfТИ

wyr.

соловей

obcych 691;

Holub-Lyer 445;

РЧДБЕ 675; Вуjаклиjа 890; КІеіn 1470;
Frisk ІІ 753.
СОЛНТИ, СОЛОНUЙ, СОЛОНUНа, COЛJl
HUЙ, солЯрка та ін. - див. сіль.
солідарний, солідаризація, солі
дарність, солідаризуватися; р. со
лидарньtй, бр. салідарньt, п. вл. solidarny, ч. solidarnl, слц. solidarny, болг. м. со
лидарен, схв. солидtіран, слн. solidaren;

-

запозичення із західноєвропейських

solidaire, нім. solidarisch, англ.
solidary пов'язані, очевидно, через елат.
solidaris «СолідарниЙ>>, із словосполучен
ня ми лат. in solidum «у цілому•>, in solido <<ТС.•>, що складаються з приймении
ка in «В, на; у; до•> і форм nрикметника
solidus <<масивний; міцний, твердий;
непорушний; повний, цілий, весь•>. СІС 2 775; Фасмер ІІІ 710; Kopaliriski 902; Holub-Lyer 446; РЧДБЕ 675;
Вуjаклиjа 891; КІеіn 1471; Gr. Fwb. 707;
Dauzat 672; Gamillscheg 813. - Див.

п. soliter, ч. слц. soliter, схв. солuтёр,
слн. soliter <<ТС.•>; - запозичення з фран
цузької мови; фр. solitaire «Окремо вправ
лений великий діамант•> пов'язане з прик
метником solitaire <•одинокий; окремиЙ•>,
що зводиться до лат. solitarius <•ТС.•>, по
в'язаного з solus <•один, одинокий; єди

- СІС 2 775; ССРЛЯ
14, 217-218; Kopaliriski 902; Dauzat
672; Gamillscheg 813-814; WaldeHofm. ІІ 557. -Див. ще соло.
ний; лише один•>.

солітери (зоол.) <<стьожкові черви,

мов; фр.

ще солідний.
солідний, соліднішати;
лuдньtй, бр. салідньt, п. вл.

р. со
ч.
solidnf, слц. soHdny, болг. солuден, м.
солиден, схв. солидан, слн. solfden; запозичення з французької мови; фр. solide <•міцний; солідний, надійний, стій
кий» виводиться від лат. solidus «масив
ний; міцний, твердий; надійний, сталий,

непорушниЙ•>, пов'язаного з

-

solidny,

sollus

(заст.)

<<цілий, nовниЙ•> і salvus «здоровий, не
ушкоджений; цілий; незайманиЙ•>. -

СІС 2

775; Чернь1х ІІ 186; Фасмер ІІІ
710; Holub-Lyer 445; РЧДБЕ 676; Ву
jаклиjа 891; Dauzat 672; Gamillscheg
813; КІеіn 1471; Walde-Hofm. ІІ 472,
555. - Див. ще салЮт. - Пор. залп.
солідол «густе мастило для мащен
ня різного устаткування•>; р. болг.
солид6л, бр. салід6л; запозичення з
французької мови; фр. solidol утворено
з основ лат. solidus <<густий, твердиЙ•> і

oleum <•Олія•>. - СІС 2 775; ССРЛЯ 14,
216; РЧДБЕ 676. -Див. ще олія\ со-

ціп'яки,
ста,

що

паразитує

кишечнику

люди

тер (стьожковий черв'як)•>, очевидно,
утворилося на основі словосполучення

ver solitaire «ТС.•> (букв.
киЙ•> ), що складається

<<Черв'як одино
з іменника ver

«черв'як•> і прикметника

solitaire <<оди
725; Фасмер
710; Kopaliriski 902; Dauzat 672. -

нокий; окремиЙ•>.
ІІІ

СІС 2

-

Див. ще солітер.

соло (муз.), соліст, сольний, сол{
рувати; р. болг. м. схв. соло, бр.
с6ла, п. вл. solo, ч. слц. слн. s61o; -

запозичення з італійської мови; іт. solo
<•Соло; музичний твір для одного голосу
або інструмента, самостійна партія для
одного виконавця•> виникло на базі
прикметника solo <•одинокий; єдиний,
лише один, цілий», що походить від лат.
SO!US

<<ОДИН,

окремлеНИЙ,

ОДИНОКИЙ;

ЄДИНИЙ;

самотніЙ•>,

прийнятої етимології

яке

не

від

загально

має.

-

СІС 2

Чернь1х ІІ 186; Фасмер ІІІ 711;
Смирнов 279; Kopaliriski 902, 903; Holub-Lyer 443; РЧДБЕ 676; Вуjаклиjа
891; КІеіn 1471; Mestica 1711; WaldeHofm. ІІ 506-507.

775;

соловей (орн.)

<•Luscinia Forst.•>,

со

ловейка, [соловієць О, соловИн Нед, со
ловіє Нед, соловій] <•ТС.>>, соловенЯ, со
лов'tха, солов'Я, [соловuний] <<солов'їu

НИИ>>,

у оправі•>;

lais (?),>; -

р. солитер, бр. салітЗр,

в

ни і тварин, Taenia L.•>; - р. солитёр,
бр. саліцёр, n. soliter; запозичення
з французької мови; фр. solitaire <<солі

лід ний.
солітер <<окремий великий діамант

-

солітер «ВИд

Cyclophyllidea•>,

стьожкавого черв'яка, стрічкавого гли

,.{

....

СОЛОв tНии,

..,

,

..,

СОЛОвиовии,

Чий, [підсоловій] <•вівчарик,

'

,

СОЛОв Я-

Silvia hypo-

р. соловей, бр. салавей,
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соловий

солома

др. соловии, п.

slowik, ч. slav!k, слц. slavik, вл. solobik, [sylobik], нл. syloj,
[sylowik], болг. славей, м. славеj, схв.
славіjj, славіjJЬ, СЛН. slavec, р.-ЦСЛ. Сі\А13.1111; псл. *solvьjь <<соловеЙ>>, похідне
від прикметника *solvь <<жовтувато-сі

риЙ>>; назва зумовлена характером за
барвлення солов'я; проте не виключе

ласувати солодким>>; р. солод, бр.
с6лад, др. солодо, п. sfcSd, <<СОЛОД>>, slodki <<СОЛОДКИЙ>>, Ч. СЛЦ. slad <<СОЛОД>>,
s[adky <<СОЛОДКИЙ>>, ВЛ. sfcSd <<СОЛОД>>, sfcSdki <<СолодкиЙ>>, нл. slod, slodki, полаб.
s!ad <<СОЛОД>>, болг. слад <<ТС.>>, еладоК
<<солодкиЙ>>, м. слад, сладок, схв. сліід,

СЛадак, СЛН.

slad, s[adek, СТСЛ. Сі\АД'ЬК'Ь

но, що прикметник є похідним від наз

<<СОЛОДКИЙ>>;

ви солов'я (Булаховський Вибр. пр. ІІІ
259). - УМШ 1959/1, 80; Чернь1х ІІ

дощі; СОЛОДКИЙ>> (давніше <<СОЛОНИЙ, СМаЧ

711-712; Пре
обр. ІІ 553; Brilc!шer 501; Machek
ESJC 552; Schuster-Sewc 1332; Младе
нов 588; Skok ІІІ 283; Bezlaj Eseji 168;
Mikl. EW 314. -Див. ще еоловий.
186-187;

Фасмер

ІІІ

V

[еоловий] <<буланий, світло-рудиЙ>>,

солов{ти «Тьмяніти (про очі); ставати
млявим, сонним, совіти>>;

-

р. сол6вьtй

(солов6й) <<буланий, жовтавий; (про очі)
осовілий, осоловілиЙ>>, соловіть <<соло
віТИ>>, бр. салавець «ТС.>>, р.-ЦСЛ. Сі\АRО

ОЧІ1Н:

<<Сірість очеЙ>>; -

nсл.

Фасмер ІІІ
Младенов

712; Преобр. ІІ 353-354;
588; Skok ІІІ 283; Bezlaj
Eseji 168; Mikl. EW 314.

солод, [солодець] <<цукор>> Чаб, [со
л6диво] <<Прянощі; відвар солоду>> Куз,

солодИльник, салоді <<Грунти, що утво
рилися з солонців унаслідок їх проми
ваннЯ>>, солод{внЯ <<Приміщення, де го
тують зерно для солоду>> СУМ, Куз, со

ПСЛ. *sold'Ь «СОЛОД, СОЛО

НИЙ>>), *so!d"Ьk'Ь <<СОЛОДКИЙ>>; нене з лит.

СПОрід

saldus <<солодкиЙ>>, лтс. salds

«ТС.>>; далі пов'язане з псл. sоІь <<Сіль>>,

лтс.
«ТС.».

sals,
-

гот. salt,

лат. sal,

гр.

&Л.:;;

187; Фасмер ІІІ
712-713;
318-319; BrUckIJer 499; Holub-Kop. 335; SchusterSewc 1303; Младенов 589; Skok ІІІ
277-278; Куркина ОЛА 1981, 289291; Mikl. EW 313; Tгautmann 248; Karulis ІІ 148-149; Fraenkel 759. - Див.

Чернь1х ІІ
Преобр. ІІ

ще сіль.

[*solvь]

<<Жовтувато-сіриЙ>>?; зіставляється з
двн. salo «Темний, мутниЙ>>, дісл. SQir
<<брудний, жовтиЙ>>, англ. sallow «блі
диЙ>>, НН. SO[ <<ТеМНИЙ, брудНИЙ>>. -

-

[солода] (бот.) <<багатоніжка звичай
на,

Polypodium vulgare L.>> Mak, соло

дець <<Солодка, Glycyrrhiza L.>>, [соло
дик, солодика] <<ТС.>> Mak, солодиця лі
сова <<багатоніжка звичайна; [солодка
Mak]>>, [солодИч] <<Солодка>>, [солодИш]
<<багатоніжка звичайна>> О, Mak, [солод
ник] <<медова трава, Holcus L.>> Mak,
[солодуш] <<Тс.; солодушка, Hedysarum
L.>> Mak, солодушка <<Hedysarum; [бага
тоніжка звичайна Makk - р. солодка
<<солодець>>, бр. сал6дка <<ТС.>>, п. [slodyczka] <<багатоніжка звичайна>>, ч. osladic, [sladic], слц. sladic, схв. ослад

лод{й <<ТОЙ, хто любить солодке; она
ніст>>, солоднеча, солодовник <<пивовар>>,
солодовня <<СОлодівНЯ>> СУМ, Куз, с6ло
д6щі СУМ, Г, солодун <<СолодіЙ>>, соло

<<ТС. >>, сладй'h <<ТС.; СОЛОДеЦЬ>>, СЛН. sladtc <<багатоніжка звичайна>>; - похідні

духа <<страва з житнього солоду>>, [со
ладь] <<солодкість Нед; нектар 0>>, [соло
дЯтко] <<СердеНЯТКО>>, саложеник <<СО

рослин (переважно їхніх коренів). Шамота 106; Лік. росл. Енц. дов. 63;
Machek Jm. гostl. 34, 124. - Див. ще
солод.

ЛОДКИЙ пиріГ>>, солодИльний, солодка
вий, солодкий, солодкуватий, солодИ
ти, солод{ти, сол6дшати, насолода,
насолодИтися, осолада <<блаженство,

насолода>>, [пересолодати] <<перестоя
ТИ>> (про солод, ячмінь), [п6солодкий]
<<СолодкуватиЙ>>, [посолодцювати] <<ПО-
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утворення від солодкий, псл. *soldь(kь);
назви зумовлені солодким смаком цих

СОЛОМа, (сал6меник] <<СОЛОМ'яна Ма
Та>> Л, [сол6мин] <<Солом'яний або оче
ретяний короб>> Нед, соломИна, [сол6миця] <<Отава>> Нед, солом[т <<буді
вельний матеріал із соломИ>>, соломка

(зменш.

і перен.), сол6м'Янuк СУМ,

соломаха

Нед,

Куз,

солопіти

[салом' Янка]

<<солом'яник

Нед; солом'яний капелюх

0•>,

соломис

тий, салом' яний, [салом' янuстий] <<СО
ломистиЙ•> Куз, [салом' Ястий] <<ТС.>>
Нед; р. солома, бр. салома, др. со
лома, п. вл. нл. stoma, ч. слн. slama,
СЛЦ. s]ama, болr. М. СЛсlМа, СХВ. СЛама;
-- псл. *solma; - споріднене з лтс.
salms <<Соломина•>, прус. salme <<СОло

ма•>, ДВН. hal(a)m <<СТеблина>>, гр. хаЛа
j..ІЩ чол. р. (хаЛаІJ'l жін. р.) <<тростина,

соломина•>, лат. culmus <<стеблина, соло
мина•>, тох. kulmants <<очерет>>; іє. *кola

mo-s І кolama <<Стеблина, тростина». 187; Фасмер ІІІ 713; Преобр,
ІІ 354; Brilckner 5QO; Machek ESJC
551-552; Schuster-Sewc 1304; Младе
нов 589; Skok ІІІ 278-279; КритеJ-Іко
Вступ 513; Mikl. EW 314; Meillet Etudes 428; Trautmanп 298; Kaгulis li 150;
Pokoгny 612.
соломаха - див. саламата.

Черньrх ІІ

Соломія

(жіноче

ім'я),

Саломея,

лоній] <<ТС.>> Пі, солонечник

<<Galatella
Cass. (Aster L.)•>, солЯнка <<курай, Salsola L.•>; - р. салерос <<солонець•>, [соль
ник] <<ТС.•>, солонечник <<солонечник•>,

солЯнка <<кураЙ•>, бр. сал.Rнка <<ТС.>>, са
лярос <<солонець•>, саланечнік <<солонеч
ник•>, п. solanka <<курай>>, ч. заст. slanenka, slanice «ТС.>>; - похідні утворення
від сіль, солоний; назви зумовлені тим,
що ці рослини ростуть на засолених

грунтах. Даль IV 268; БСЗ 3, 277;
20, 557; ТСБМ V І 1, 31; Machek Jm.
гostl. 85. - Див. ще сіль.
солопити <<висувати, вивалювати з

рота (язик)», [солопека] <<ТОЙ, хто ви
солоплює язик•> ЛексПол, [салоп' Яка]
<<ТС.>> ТЖ, вuсолопиmи, вuсолопиmися,

висолоплювати, (підсолопumи] <<Занад
ТО високо висунути (гніт лампи)•> Ме;
р. [солопить] «Лизати; висувати

язик•>, [силипсіть] <<висувати язик; nи
ти, ~исунувши язик; хлебт_ати>>, бр. [са
лупацьJ

<<Висолоплювати

1

ховати; ли

Солоха, Соля, СолЮня; - р. Салом.ея,
Соломея, бр. Салам.ея, п. Salomea, ч.
слц. Salome, болг. Саломія, Саломuя,

зати•>, вЬtсалапіць <<висолопити•>, [вь't
салупіць] <<ТС.•>; - пов'язується (Труба

м. Саломеjа, схв. Саломеjа, слн. Saloma, стсл. GАломи, GАломии, Gмомии; -

'f'l1 <<СкакатИ•>, tль.nA'f'l1 <<Текти•>, р. -цсл.
tл'knA'f'l1, tль.nA'f'l1 «Тс.; бити ключем>> і,

через церковнослов'янське посередниц

далі (Аникин Зтимология 1982, 6570), З лат. salio <<СКачу>>, гр. CXAAOj..Lal
<<ТС.>>; зіставляється також (Mapтьrljay
Бе.J,!ар.-укр. ізалексьr 46) з лит. sulpti
(sulpiti) <<Ссати; присьорбувати•>, лтс.

тво запозичено з грецької мови; гр.
ЛWIJ'l nов'язане з чоловічим ім'ям

I:aI:a-

ЛUJІ-ІWV (I:oЛUJІ-ІWV) <<Соломон•>, що похо

дить від гебр.

salбm <<МИр>>.

-

S"Iomoh,

утвореним від

Вл. імена

159; Петров
523;

ский 194; Спр. личн. имен 521,
Илчев 438; Кlein 1376, 1471.
СОЛОМКа- ДИВ. СЛОНЬКа.

Antennaria dioica (L.)

Gaeгtn.•>

sulplt

177)

Mak;

з стсл. tл'knA

<<ссати, облизувати>>; неперекон

лина думка (Фасмер ІІІ
звуконаслідувальне

[солом'Янка] (бот.) <<цмин, Helichгy
sum D.C.>> Нед, Куз, [соломнЯк] «ТС.>>
Нед, [салом.' яник] <<Котячі лапки дводом
ні,

чев Сл. язьrкозн. V

621, 714)

про

походження.

ЗСБМ ІІ 282.
солопіти «дивитися,

широко

роз

кривши очі, безтямно•>, солоп{й <<роззя
ва•>; бр. салапЯка <<ТС.>>, асалапець
<<розгубитися, збентежитися, втратити

похідне утворення від солома; назва
зумовлена подібністю верхньої частини
стебла обох цих рослин до соломини. Див. ще солома.

здатність

солонець (бот.) <<Salicoгnia L.; [ку
рай, Salsola L. Mak]•>, [солерос] <<соло

ТИ>> і салавець <<СОВіТИ»); зістаВЛЯЄТЬСЯ

-

нець•> Mak, [солинка, сальник] <<ТС.>>
Mak, [солоній] «кермек сарептський,

Statice sareptana (S. tomentella)•>,

[со-

розуміти•>;

-

очевидно,

по

в'язане з солопити; можливо, резуль
тат контамінацїі слів солопити і соло

в{ти <<СОВіТИ>> (бр. (салупсіць] <<СОЛОПИ

також (Супрун Веснік БДУ 197013,
58-60) З П. osfupiec «ОСТОВПіТИ>>. Марть1нау Белар.-укр. ізалексьІ
Пор. еоловий, солопити.
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солотвина

солЯр

[солотвина] <•багнувате місце>> О;
р. [солоть] <<грузьке кисле й іржаве
болото>>, [солотuна] <<ТС.>>, п. ст. slot-

-

wina

«драговина,

мочар>>,

ч.

slatina

«торф'яне болото; (мед.) грязі>>, [slatvina] <•ТС.>>, слц. slatina «Мочаристе місце;
торф'яний грунт>>, [svatvina] <•кислий
грунТ»; очевидно, пов'язане з соло
нець, солончак і далі З ПСЛ. sоІь <<СіЛЬ>>,
але компонент -m- в основі неясний.

-

Brilckner 507; Machek ESJC 552. -

Див ще сіль.

[солта] <•Шлак, окалина>> Нед; -

не

ясне.

солтис (іст.) <•сільський староста (в
Західній Україні)>>, [ш6втис] «ТС.>> О; бр. с6лтьtс (у Західній Білорусі); - за
позичення з польської мови;

п.

soHys

<•сільський староста; представник селян

у народній раді>>, ст. szoHys <•сільський
староста>> походить від нім. Schultheiss

(свн. schultheize)

<<сільський староста»,

що складається з основ іменника

Schuld
sculd(a) <•Зобов'язаннЯ>>),
пов'язаного з sollen «бути повинним>>
(двн. sculan <•ТС.» ), спорідненим з днн.
дангл. sculan, дісл. skola, гот. skulan
<•ТС.>>, лит. [skllti] <<потрапити в боргИ>>,
прус. skallisman <<Обов'язок>>, і дієслова
heissen «називати, наказувати>> (двн.
heizzan <•ТС.>> ), спорідненого з ді сл. heita «називати, обіцяти>>, гот. haitan «На
«вина>> (двн.

зивати,

запрошувати,

наказувати>>,

лат.

сіео <•викликаЮ>>, гр. xiw <•іду геть>>. Шелудько 46; Richhardt 103; Brilckner
507; Кluge-Mitzka 300-301, 683, 715.

соль (муз.) <•п'ятий звук музичної
гами і нота, що позначає цей звук>>; р. бр. соль, п. ч. sol, болг. сал, слн.
sol; - запозичення з італійської мови;
іт. sol <•ТС.>> походить від лат. sol-, що є

початковим складом слова

solve

(фор

ми 2-ї ос. одн. наказового способу від

лом Дияконом; пор. назви інших звуків

і нот музичної гами іт. re <•ре>>, ті <<Мі»,
«фа>>, Іа <<ЛЯ>>, si <<Сі>>, утворених також

fa

на базі початкових складів слів друго
го, третього, четвертого, шостого і сьо

мого рядків першої строфи того ж гім

ну. СІС 2 775; Чернь1х Il 188; Фас
мер ІІІ 716; Дараган РР 1981/6, 106-

107; Kopalir\.ski 902-903; St. wyr. obcych 690; Holub-Lyer 445; РЧДБЕ
675; КІеіn 1469, 1470; Mestica 1704. п ор. до 3 , ля І , м1•І , ре, ct•І , ф а.
сольдо «срібна монета багатьох
італійських держав до об'єднання Італії
в 1861 р.; італійська мідна монета до
1947 р., що дорівнює двадцятій частині
ліри>>; р. сольдо, бр. с6льда, n. нл.
sold, ч. слц. sold, soldo, болг. с6лдо,
схв. солд, солда, слн. sold; запози
чення з італійської мови; іт. soldo <<Жа

лування, плата>> (сnочатку «монета; дав
ня дрібна монета, мідЯК>> (мн. soldi <•гро
ші>>) зводиться до пізньолат. sol(i)dus
<•(золота) монета>>, що походить від лат.
(nummus) solidus <•солід, золота монета>>,
букв. <<(монета) тверда>>, яке є резуль
татом семантичної видазміни прикмет
пика solidus <<щільний; масивний; міц

ний, твердиЙ>>.

- СІС 2 776; ЦьІганен
ко 440; Kopalir\.ski 901; Sl. wyr. obcych
690; РЧДБЕ 675; Dauzat 671-672;
Кluge-Mitzka 714; Mestica 1705. -

Див. ще солідний. -Пор. жолд.

сольфеджіо (муз.) <•вокальні вправи
для розвитку слуху й голосу та набуття
навичок
читати
ноти>>,
сольфеджо
<•ТС.>>, сольфеджувсіти; р. сольфед
жио, сольфеджо, бр. сальфеджью, п. ч.
слц. solfeggio, болг. солфежио, схв. сол

фе~о. слн. solfeggio; запозичення з
італійської мови; іт. solfeggio «сольфед

жіО>> пов'язане з

solfa

<•Гама (музична)>>,

утвореним з назв двох нот музичної га

по

sol <•соль>> і fa <<фа>>. - СІС 2 776;
14, 242; St. wyr. obcych 691;
Holub-Lyer 445; Вуjаклиjа 892; Mestica
1707. -Див. ще соль, фа.

чинається п'ятий рядок першої строфи
латинського релігійного гімну св. Іоан
ну Хрестителю, написаного в ХІ ст. Пав-

солЯр <•солярове маслО>>, солЯрка
<<ТС.>>; - р. солЯр, солЯрка, бр. салЯр
ка, п. solarowy «соляровиЙ>>, ч. слц. so-

дієслова

solvere (solvo)

<•Платити; нести,

терпіти; виконувати, стримувати; віддя

чувати,

відшкодовувати;

звільняти;
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ламати,

спокутувати;

знімати>>,

яким

ми

ССРЛЯ

со мець

солЯрій

larovy, схв. соларни «ТС.•>; - резуль
тат стягнення виразу салЯрове масло,
в якому перший компонент є запозичен

ням із західноєвропейських мов; англ.
solar «соляровиЙ•>, нвн. Solar- <<ТС.•> похо
дять від лат. solaris <•сонячниЙ•>, nов' я
заного з sol <<сонце•>. - St. wyr. obcych
690. - Див. ще солЯрій.
солЯрій <<Місце для приймання со
нячних ванн; СОНЯЧНИЙ ГОДИННИК>>, СО

ляризація <<(мед.) опромінювання сон
цем; (фотограф.) перетворення негатив
ного зображення в позитивне•>, солЯр
ний «пов'язаний із сонцем•>; р. солЯ
рий, бр. салЯрьtй, п. solarium, ч. слц.
solarium, болг. солсіриум, схв. солари
jум, слн. solarij; запозичення з ла
тинської мови; лат. solarium <<солярій

(плоский дах, тераса, вишка, балкон);

сонячний годинник; годинник•> пов'яза
не з прикметником solarius <<сонячниЙ•>,
похідним від іменника sol <<сонце•>, спо
рідненого З ЛИТ. saule <<СОНЦе>>, ЛТС. sau-

прус. saule, псл. *s"!nьce ( < *s"!nь)
«ТС.•>, укр. сонце. СІС 2 775; Цьtга

le,

ненко 440; Kopalinski 901; Holub-Lyer
445; РЧДБЕ 675; Вуjаклиjа 890; Walde-Hofm. ІІ 553-554. - Див. ще
сонце.

сом 1 (іхт.) «Silurus L.•>, [сім ВеНЗн,
сон Нед, сум ВеБ] <<ТС.>>, сомИна, со

мові, сомИний;
п.

sum,

ч.

слц.

-

р. бр. болг. м. сом,

sumec,

нл.

som, схв.
- спорід

сом, слн. som;- псл. sошь;
нене З ЛИТ. samas, ЛТС. sams <<ТС.>>, Гр.
хщютlv «якась риба•>; іє. *кomos, запо
зичене з невідомого джерела; зіставлен

ня з лат.

денов

salmo (Преобр. ІІ 355; Мла
599; Skok ІІІ 305-306) nомил

кове.

- Коломиец Происх. назв. рьtб
106-109; Чернь1х ІІ 188; Фасмер-Тру
бачев ІІІ 71g; Филин Обра~. яз. 116;
Machek ESJC 592; Schuster-Sewc 1333.

<<ТС.•>.- О ІІ

236;

СДЕЛМ

-Див. ще сон 1 •

783.

391;

DLRМ

[сомаJ>] <<осел•> Нед, [сомарИха] «Ос
лиця•> О, [сомарЯ] <<ОСЛЯ•> Нед; - запо
зичення зі словацької або угорської мо
ви; СЛЦ. Ч. діал. somar «ОСеЛ>> ПОХОДЯТЬ
від уг. szamar «ТС.>>, запозиченого з іта
лійської мови; іт. somaro <<ТС.•>, як і болг.
самар <<В'ЮЧНе СіДЛО>>, М. самар, СХВ.
самар <<ТС.>>, ЗВОДИТЬСЯ ДО сгр. aayf.HX-

pюv,

похідного

<<ТС.>>.

568; Skok

від aayj..La (>aaj..Lapt)

Лизанец 625;
ІІІ 198-199.

Machek ESJC

соматИчний <<тілесний, пов'язаний
з тілом•>; - р. соматИческий, бр. сама
тьtчньt, п. somatyczny, ч. слц. somaticky, вл. somatiski, болг. соматИчен, со
матИчески, м. соматски, схв. сомат
ски, соматичан, слн. somaticen, soma-

tski

<<ТС.•>; запозичення із західноєв
ропейських мов; нім. somatisch, фр. so-

matique, англ. somatic <<ТС.» зводяться
до гр. awІJaтtx6<;; <<ТілесниЙ•>, похідного
від GW!Ja «тіло», пов'язаного з атт.
аwщ (awc;;) <<безпечний, здоровий, цілиЙ>>
і спорідненого з лат. tomentum <<набив

ка (шерсть, волосся, солома)•>,

«пухнути, набухати•>.

-

СІС 2

tumere
776; Ko-

palinski 903; РЧДБЕ 676; Вуjаклиjа
892; Gr. Fwb. 708; Dauzat 673; КІеіn
1472. -Пор. хромосома.
сомбреро <<іспанський крислатий ка
пелюх•>; р. сомбреро, бр. самбрЗра,
n. ч. слц. sombrero, слн. sombrero; запозичення з іспанської мови; ісп. sombrero <<Капелюх; балдахін» є похідним
від sombra «тінь•>, що, як і каталансь
ке, nорт. sombra <<ТС.•>, виникло на ос
нові пізньолат. subumbrare <<розміщува
ти в тіні», утвореного з прийменника
sub <<Під•> та іменника лат. umbra <<Тінь;
сутінок, тінисте місце, навіс, накриття•>,

очевидно, спорідненого з лит.

(молд. сомн) <<СОН•> походить від лат.

unksna
- СІС 2 776; ССРЛЯ 14, 246;
Kopalinski 903; Sl. wyr. q,bcych 667; Holub-Lyer 446; Ivanova-Salingova-Man(kova 809; КІеіn 1472; Walde-Hofm.
ІІ 814-815. -Див. ще суб-.

somnus <<ТС. >>, спорідненого з лит. sapnas, дінд. svapna/:1, ПСЛ. S'Ьn'Ь ( < *sьрnь)

колод у стіні хати, які лише одним кін-

[сом 2 ] <<СОН•> О, [сомсірь] <<СПЛЮХ>>
О, [сом' Як, сонм' Як] «ТС.>> О, [сомнЯ
чий] «Сонний, заспаниЙ•> О; - запози

чення

з

румунської

мови;

рум.

somn

<<Тінь•>.

[сомець] (мн. [сімці]) <<кожна з тих
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сомнамбула

сонант

цем зв'язуються в замок, а другим упи
раються

в

одвірок

чи

лутку>>;

-

р.

[сомец] <<продовження зрубу хати, яке
закінчується

трикутним

виступом>>,

п.

[sonikj <<Одна З КОрОТКИХ ГОrИЗОНТаЛЬНИХ

колод між вікнамИ>>, [sumik <<ТС.>>, ч. [somfk] <<боковий одвірок>>, [somica] «Гори
зонтальна

колода

між

[sбm] <<боковий одвірок>>,

вікнами>>,

<;лц.

[somfk] <<Тс.; пе

рекладина в граблях, воротах, мотовилі>>;
остаточно не з'ясоване; виводиться з
псл. *sь-шьkь, пов'язуваного з za-mьkь

<<сонниЙ>> Нед, снИти <<бачити уві сні>>,
снИтися <<ввижатися уві сні>>, безсонни

ця, безсоння, безсонний, [вИснитися]
<<ПрИСНИТИСЯ>>, (висuнатися] <<СНИТИСЯ>>,
засщj_ти, засинати, заснулий, [зисну
тися] <<Прокинутися>> Ж, [насонний]
«снотворниЙ>> Она, [осон] <<СОН>> Ж, [пе
ресонь] <<Перший сон>> Нед, [просонє,
просонок] <<ТС.>> Нед, проснутися, про
синатися, спросонку, спросоння; -

-

р. бр. М. СОН, др. С'ЬН'Ь, П. Ч. СЛЦ.

<<замоК>> (Фас мер-Трубачев ІІІ

ВЛ. SОП, НЛ. SOn, бОЛГ. С'ЬН, СХВ. CCtH,
СЛН. sen, СТСЛ. С'ЬН'Ь; ПСЛ. *S'ЬП'Ь <

716) або
< іє. *коm-, до якого зводять
ся Й дінд. samya <<Палка, втулка, ЦВЯХ>>,
Гр. XClj.Ш~ <<Жердина, КіЛ>>, _J::BH. hame\
<<Жердина>>
(Machek ESJC 566-567;
Чумакова Зтимология 1984, 218-219).
з псл. somь

сомнамбула (мед.) <<людина, хвора
на лунатизм; сновида, лунатиК>> СУМ,

Куз, сомнамбул <<ТС.>>, сомнамбулізм
<<лунатизм>>, сумнамбуліст, сумнамбу
лістка Куз, сумнамбулічний; -

р. сом

намбула, сомнамбул, бр. самнамбула,
самнамбул, п. somnambulik, ч. слц. somnambul, болг. м. сомнамбул, схв. сом
намбул, слн. somnambulfst, somnambulfzem; - запозичення із західноєвропей
ських мов; фр.

<<лунатиК>>,
<<лунатизм>>, англ. som-

somnambule

somnambulisme
nambulism, somnambulist <<лунатик>>, нім.
Somnambule <<ТС.>> утворені з основ лат.
SOffiПUS <<СОН>>, СПОрідНеНОГО З дінд. svapnaQ, псл. sьnь <<ТС.>>, укр. сон, і ambulo
(ambulare) <<ХОдити, прогулюватися>>. СІС 2 776; ССРЛЯ 14, 247; Kopalinski
903; Holub-Lyer 446; Ivanova-Salingova-Manfkova 809; РЧДБЕ 676; Dauzat
673; Кlein 1472-1473; Gr. Fwb. 708.Див. ще амбулаторія, сон 1 •

*sьрnь, пов'язане з sьpati <<спати>>; sapnas <<СОН>>, sapnis,

СПОріднене З ЛИТ.

лтс.

sapnis,

несення на рослину назви сон <<спання>>,

а також похідні утворення від цієї назви;
ці рослини широко відомі своєю заспо

кійливою

дією,

та <<СОНЛИВісТЬ>>, [с6ННОЩі] <<СОННісТЬ>>

Куз, с6нько <<ТОЙ, хто любить спати>>
СУМ, Нед, сонЮга, соня «ТС.>>, сонлИ
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зокрема

при

[сон.Ячий]

безсонні

(Шамота 71; Лік. росл. Енц. дов. 5556, 409-410); разом з тим можливе зі
ставлення з назвами п. sasanka <<сон
трава>>, болг. [сасан( ка), С'ЬС'ЬН( ка),
С'ЬНкотка] <<ТС.>>, ч. слц. sasanka <<анемо

6 (1974), 66-67.

на>>, етимологічно неясними.

<<Книга, в якій тлумачаться сни>>, сонн6-

u7IVщ;,

Atropa belladonna L.>> Лік. росл. Енц.
дов.; р. сон <<сон-трава; [беладона]>>,
бр. сон <<сон-трава>>; результат пере

ренні

сонний,

гр.

[сонух] <<СОН>> Чаб, [сончик, сінь-трава]
<<ТС.>> Mak, [сонник] <<беладона лікарська,

сон 1 , сонлИвиці <<стан, коли весь час
хочеться спати>>, [сонлИвиця Куз, сон

[соннИвий],

svapnab,

обр. Jl 355-356; Brilvckner 484; Machek
ESJC 541; Schuster-Sewc 1334; Младе
нов 622; Skok ІІІ 309-310; Mikl. EW
334; Eckert ZfS1 8/6, 883-884; Karulis ІІ 154-155. -Див. ще спати.
сон 2 (бот.) <<сон-трава, Pulsatilla
Adans.; [анемона, Anemone L. Mak]>>,

Белар. лінгв.

вий,

дінд.

лат. somnus <<ТС.>>. Чернь1х ІІ 188;
Фас мер-Трубачев ІІІ 716-717; Пре

сомпель, с6мплавий, с6мпля, сомп
л.Як див. соплі.

нИвиця], соннИці СУМ, Г <<ТС.>>, сонник

sen,

Краучук

сонант <<ПрИГОЛОСНИЙ звук, при ТВО
якого

голос

переважає

над шу

МОМ>>; р. болг. м. сонант, бр. са
нант, п. вл. sonant, ч. слц. sonanta,
схв. сонант, слн. sonant; запози
чення із західноєвроnейських мов; нім.
Sonant <<сонанТ», фр. sonante, англ. so-

nant <<ТС.>> зводяться до лат. sonans (род.
sonantis) <<ТОЙ, що звучить; повно-

в.

соната

сонм

звучний; (грам.) голосниЙ>>, .субстанти
вованого дієприкметника від дієслова
sonare <<звучати; шелестіти; брязкати;
грати, співати; вимовляти>>; пор. давні
латинські термінологічні словосполучен

ня littera sonans нолосна буква>>, litterae sonantes <<голосні букви>>. - СІС 2
776; ССРЛЯ 14, 259; ТСБМ V /1, 51;
Sl. wyr. obcych 692; Holub-Lyer 59,
446; РЧДБЕ 676-677; Вуjаклиjа 892;
Кlein 1473; Gr. Fwb. 708. Див. ще
соната.
на, невелика соната>>;

-

р. болг. м. схв.

соната, сонатИна, бр. санdта, сана
ц{на, п. вл. sonata, sonatina, ч. sonata,
sonatina, слц. слн. sonata, sonatfna; запозичення з італійської мови; іт. so-

ті>>,

re

<<соната; дзвін; гра на інструмен

(зменш.) пов'язані з

sonatina

<<звучати,

ному

дзвонити;

інструменті>>,

лат.

грати

що

sonare ( < *sцenare)

на

sona-

музич

походить

від

<<звучати; ше

лестіти; брязкати; грати, співати>>, спо
рідненого З дінд. svaпati <<ЗВУЧИТЬ>>, sva-

nab

<<ЗВуК, ТОН>>, дірл.

грати

(на

senn- «Звучати;
senim «rpa,

інструменті),>,

звучання>>, дангл. swin <<музика, спіВ>>,
swinsian <<співати>>, а також двн. днн.
снн. дангл. англ. swan <<лебідь>>, сні

- СІС 2
776; Акуленко 141; ССРЛЯ 14, 260; Фас
мер lll 717; Kopaliriski 903-904; Holub-Lyer 59 1 446; РЧДБЕ 677; Вуjак
лиjа 892; Mestica 1715-1716; WaldeHofm. 11 559-560; Dauzat 674; Кlein
1473; Кluge-Mitzka 688; Uhlenbeck
. 354, 361; Johannesson 802; Pedersen
Kelt. Gr. 11 625.
'
сонет <<Вірш із 14 рядкІВ>>; - р. болг.
дерл.

swane,

дісл.

svanr

«ТС.>>.

М. СОНет, бр. санет, П. Ч. СЛЦ. ВЛ. SO-

net,

схв. сонёт (сонет), слн.

sonet; -

запозичене з італійської мови, можли

во, через німецьке (нім. Sonett) або
французьке (фр. sonnet) посередництво;
іт. sonetto <<сонет» здебільшого виводить
ся від пров. ст. sonet <<ВИд пісні; пісень
ка>>, очевидно, зменш. від іменника son
«nісня, звук>>, що походить від лат. so-

nus

(Kopaliriski 904; Holub-Lyer 446;
Dauzat 674; Кlein 1473); припускається
також зв'язок італійської форми з лат.

sonus <<ЗВУК>> через фр. ст. sonet <<Пісень
ка», son <<звук; піснЯ>> (Фасмер lll 717;
Кluge-Mitzka 716; Gamillscheg 816).
- СІС 2 777; ССРЛЯ 14, 261; Преобр.
ll 355; РЧДБЕ 677; Вуjаклиjа 892;
Mestica 1716. - Див. ще соната.

сонетка (заст.) <<КімнаТНИЙ ДЗВіНОК

із шнурком, за який смикали при по
требі викликати слугу»;

соната (муз.), сонатИна <<несклад

nata

чати>>

<<ЗВУК>>, пов'язаного з

sonare

<<зву-

-

р. болг. со

нетка; очевидно, через nосередниц
тво російської мови запозичено з фран
цузької; фр. sonnette <<дзвінок, брязкаль
це>> пов'язане з дієсловом sonner <<зву
чати, дзвеніти, дзвонити>>, що зводить

sonare <<звучати; шуміти;
- ССРЛЯ 14, 261; РЧДБЕ
677; Dauzat 674. - Див. ще соната.
сонечко (ент.) <<бедрик, Coccinella L.>>; - ч. slunecko, вл. (boze) sloncko, нл. [slyricko] <<ТС.>>; - похідне утво
ся

до

лат.

брязкати>>.

рення від сонце; назва зумовлена яскра
вим червоно-жовтим забарвленням со
нечка. - Див. ще сонце.

сонм (кн.) <<велика група, зібран
НЯ•>, с6нм.uще (ірон.) «ТС.•>, ст. с6нм.'Ь
(у словосполученні с. во( д) ньtй <<Вод
згромажєньє, згtкь, ставь, баюркь, озе-

ро>>)

(1627); -

р. бр. болг. сонм. (з цсл.),

др. С'Ьньм.'Ь <<зібрання, скупчення; з'єд
нання; сонм; з'їзд, сейм; собор; народ•>,
С'ЬНеМ.'Ь, СОНЬМ.'Ь <<ТС.>>, С'ЬНЬМ.UЩе <<ЗбО
ри, собор; синагога; нарада>>, с'Ьнем.uще,
соньм.uще <<ТС. >>, С'Ьнятuся <<збиратися,
з'єднуватися; одружуватися; зустрічати
СЯ•>, 'Ч. snem <<СеЙМ, парламеНТ>>, СЛЦ.

snem

<<ТС.•>;

-

запозичення з церковно

слов'янської мови; цсл. стсл. С'Ьнь.м'Ь
«зібрання, сонм, синедріон, собор, си
нод, богослужіння, синагога•>, С'Ьнь.мн
ще

«ТС.>>

зводяться

до

псл.

sьn-ьm-ь

<<зібрання, з'єднання; собор•>, пов'язано

го з дієсловом *sьn-ьm-ti

( *sьn-~-ti)

<<зі

братИ>>, утвореним за допомогою пре

фікса sьn- <<З->> від дієслова *jьmti (>j~

ti) (<*1m-) <<брати•>, співвідносного з
*jьmati «брати, матИ>>. Огієнко РМ
1936/ 1, 17 -18; Беринда 119; Фасмер353

·

сонорний

сопілка

Трубvачев ІІІ

717; Bruckner 484; Machek
ESJC 564; Jakobson IJSLP 1959/1-2,
271. - Див. ще з 3 , імати, Яти. Пор. сейм, сойм.
СОНОрНИЙ <<ПрИГОЛОСНИЙ звук, ПрИ
творенні якого голос переважає над шу

мом•>; sonorny,
sonorny,

р. сонорньtй, бр. санорньt, п.
ч. sonora, sonornf, слu. son6ra,
болг. сонор, сонорен, м. соно
рен, схв. сонбран, слн. son6ren; - за
позичення із західноєвропейських мов;
фр. sonore <•дзвінкий, звучний, голосний;
сонорний звую>, англ. sonorous «звуч
ний, дзвінкий; сонорниЙ•>, нім. Son6r-

(як частина терміна Son6rlaute <•сонор
ні звуки•>) зводяться до лат. sonorus
«дзвінкий; дзюркотливий, гомінкиЙ•>, по
хідного від іменника

sonor

«дзвін, звук,

голос, шум•>, пов'язаного з

sonare (заст.
sonere) <•звучати; шуміти•>. - СІС 2 777;
ССРЛЯ 14, 267; St. wyr. obcych 692;
Holub-Lyer 59, 446; РЧДБЕ 677; КІеіn
1473; Dauzat 674; Двореuкий Лат.-русск.
сл. 1976, 941.- Див. ще соната.

сонце, [соненько] (зменш.), сонеч

ко <•ТС.•>, сонцевИк <•астрофізик, який за

ймається дослідженням сонuя•>, [соняч
ник] <•сонячний схил гори•> Ч, [соніч
ний] <•сонячниЙ•> Нед, союуfвий, [сон
ців], сонячний, [соняшний], [сояшний]

Вступ 516; Карnенко Назв. зв. неба 73;
Mikl. EW 334; Eckert ZfSI 8/6, 882883, 889; Trautmann 251; Karulis ІІ 160161; Pokorny 881.
сонЯнка (бот.) <•сонuеuвіт, Helianthemum МіІІ.•>, [сонінка Нед, сонічник
Mak, сонішник Mak] <•ТС.>>; - р. солн
цецвет, бр. сонцацвет, ч. ст. slunecny
kvet; - похідне утворення від сонце;
назва зумовлена тим, що квітки сонян

ки повертаються за сонuем. - Machek
Див. ще сонце.- Пор.
сонях.

Jm. rostl. 70.-

сонях (бот.) <•соняшник, Helianthus
L.•>, соняшник, [сонечник ВеНЗн, со

нічник Нед, сон НикСгЛ] <•ТС.•>, соняш
ничИна, соняшничИння, [соняшнЯнка]
<•поле, де росли соняшники•> Прок, [со
яшник] «соняшник•>, [підсонічник Нед,
підеонух тж, посояшник Mak, посонЯш
ник ВеНЗн, просонЯшник тж, Куз, по

сорЯшник Куз]

<•ТС.•>;

-

р.

подсол

нечник, бр. сланечнік, п. slonecznik,
ч. slunecnice, слu. slnecnica, болг. сл'Ьн

чеглед, [сл'Ьнчовка], м. сончоглед, схв.

сунчіmйк, сунчаница, слн. s6ncnica
«ТС.•>; ПОХідні утвореННЯ Від СОНЦе;
назви зумовлені схожістю квітки соняш
ника із сонuем, а також тим, що його

квітка

nостійно

повертається

до

сон

«СОНЯЧНИЙ біК»,

[навсонні] <•на сонячному боuі•>, [осов
ня] <•сонячний бік•> Ж, [осовнь, осонь]

- Дзендзелівський УМШ 1958/2,
67-68; Коваль 47-48; Machek Jm.
rostl. 243. - Див. ще сонце. - Пор.

<<ТС.•>, осоння «Те.; добре освітлюване

насенешник, насонешник, сонЯнка.

<<СОНЯЧНИЙ>>, відСОННЯ

uя.

сонuем міс:uе•>, підсоння <•те.•>, [прИсон
нє] <•круг навколо сонuя» ЛексПол, під
сонячний, [посолонь] «За сонuем (іду
чи)•> Нед; - р. солнце, бр. сонца, др.

[соняшниці] <•гостре шлункове за
хворювання, спазми шлунка•>, [соніш
ниця Нед, сояшниці] <•ТС.•>; - n. [slonecznice] (мн.) <•хвороба очеЙ•>; - оче

с'Ьлньце, п. slonce, ч. slunce, слu. slnce,
вл. sJ:6nco, нл. slynco, болг. сл'Ьнце, м.
сонце, схв. сунце, слн. s6nce, стсл. СЛ'Ь

видно, пов'язане із сонце;
української назви неясна.

нь.це;- псл. *s"!nьce (<*sйl(n)-);- спо
ріднене З ЛИТ. saule, ЛТС. sайІе, прус.
saule, гот. sauil, дісл. лат. sol, гр. ~Лt
щ (~ЄЛtщ), двн. sunno, дінд. svar-, ве

дичне

siirab. suryab «ТС.>>; і є. *sйцеІ- І
sill-, *sun-. - Чернь1х ІІ 186; Фасмер
ІІІ ?10-711; Bruc.Jшer 500; Machek
ESJC 558; Schuster-Sewc 1305; Младе
нов 592; Skok ІІІ 361-362; Критенко
354

мотиваuія

сопілка, [сопівка], сопілкар, со
пілчИна, [сопільник]; - р. еопель «со
пілка•>, бр. [сапелка, сапёлка], р.-uсл.
tOn-kль., болг. (сопелка] «ТС.>>, СХВ. СО
пиле «дерев'яний духовий інструмент•>;

-

nсл. sореІь (sope!'ьka) «сопілка», по

хідне від sopeti <•сопіти, з шумом диха
ти; дути в трубку•>. Фасмер ІІІ 718;

Преобр. ІІ

357-358; Skok

Див. ще сопіти.

ІІІ

306. -

сопіти

сопрано

сопіти, [сопотіти] <•сопіти>> Нед,
соптu <•н.:.», еоп <•сопіння>>, [сопuлка]
<•незамерзаюче місце>> Ч, [с6піт] «Те.,
хропіння>> Нед, [сопій] <<сопун>> Нед, соп
ло, сопун, [с6п!}х] <<чад, сморід>> СУМ,
Нед, [с6пуха] <•Те.; клуб диму Нед; са
жа», [сап!}ха] <•сажа>>, [соплуватий]
<•соплоподібниЙ>> Куз, [засіптuся] <•заса
патися>> Ж;

р. сопеть, бр. сапці <•СО

-

піти; дути в дудку>>, др. сопtти <•грати

на трубі>>, еопсти «ТС.>>, ч. soptiti <•пих
тіти, сопіти>>, слц. soptit' << вивергати во
гонь>>, болг. с6пам ее «огризаюся>>, схв.

еопити

<<ПИХТіТИ, СОПіТИ»,

СЛН.

sopeti

(sopsti) <•сопіти, фиркати>>, стсл. сотн
(соnстн) <<грати на дудці>>; - псл. soti
( < *sopti), sоріШ <•сопіти, дути>>, nов'яза
ні чергуванням голосних із sapati <<со
піти, пихтіти>>; давні звуконасліду
вальні утворення, очевидно, споріднені

З дінд. sapati <<ПрОКЛИНаЄ>>, sabdai) «ЗВуК,
шум>>; іє. *кgр-; зіставляється також

(Machek ESJC 567) з гр. ч>6срщ <•звук,
гуркіт>>. Фасмер ІІІ 718; ПреоQ,р. ІІ
357-358; Brilckner 481; Schuster-Sewc
127Q; Младенов 599; Skok ІІІ 306; Meillet Etudes 319; Trautmann 299; Mayrhofer ІІІ 296; Pokorny 615. -Пор. сап.
сопка «rорб або невисока гора; [не
великий (згаслий) вулкан Куз]»; - р.
Соnка «ТС.; вулкаН>>, бр. сопка «ТС.», Ч.

слц.

sopka <<вулкан» (з р.); -

не зовсім

ясне; може бути зіставлене із сuпати

(псл. *sьрьkа, др. с'Ьп'Ь, соп'Ь <•насип;
соnка>>) і частково (в значенні <<вулкан>>)
із со._піти.

Фасмер ІІІ

-

719; Machek

ESJC 567.

[сопкий] <•розсипчастиЙ>> ЛексПол,
[соп6нути] <•ринутися, кинутися, шми

гнути>> тж; бр. сапкі <•розсипчас
ТИЙ>>; - похідні утворення від псл. sьр

( < *si:i р-),

відображеного в п. ст.

«данина зерном>>, др.

гора>>,

вл.

sep

С'Ьп'Ь <<насип,

<•кучугура>>,

стсл.

sep
вал,

С'ЬПЖ

«сиплю>> і пов'язаного чергуванням го

лосних

із

syp- (*silp-) «СИПаТИ>>. -

Див. ще сИпати.

соплі, с6пля, [с6піль] «сопля; льо
дяна бурулька>>, [с6мпель] «Льодяна бу
рулька>> Нед, [с6мпіль Ме, с6мпля

Ник, сомплЯк, сомлЯх, сумплЯк, ц6м
пель, цомплЯх, ц!}мпель тж, цимпель

ВеБ] <•ТС.>>, соплій, [соплЮх] <<СОПЛЯК>>
Чаб, соплЯк, [супель] <<сопля; буруль
ка» ЛексПол, [с6плавий] <•сопливиЙ>>
Нед, [с6мплавий Нед], соплИвий, [соп
лякуватий] <•ТС.>>; р. соплЯ, бр.
соплі, Дr.

сопль, П.

ч. [sopel <<СОПЛЯ>>,
пол (мн. соп6ли),
на), с.-цсл. соnль.
<<сопля>>, пов'язане
піти,

дихати

з

sopeJ

<<бурулька>>,

слц. sopel', болг. со
схв. сопоJЬ (сополи
<<ТС.>>; псл. sорІь
з *sopti (sopeti) «со

шумом,

видихати>>;

-

зіставляється з дісл. safi <<сік дерева>>,
снн. sabben <•бризкати слиною>>, sabbelen <•бруднити>>, ав. vi-sapa <•який має
отруйні соки>>. Фасмер ІІІ 719; Пре
обр. ІІ 357; Machek ESJC 567; Skok ІІІ
306. - Див. ще сопіти.

[сопляк] (бот.) <•рястка поникла,

nithogalum nutans L.>> Mak; -

Or-

похідне

утворення від соплі; назва зумовлена,
очевидно, тим, що сік цієї рослини нага

дує яєчний білок; пор. [слизняк] <•ряст
ка зонтична, О.

umbellatum L.>> Mak,

слц. [vtaci bielok] <•рястка поникла>> (букв.
<<пташиний білок>>). Machek Jm.

-Див. ще соплі.
сопрано «найвищий співочий жіно
чий голос; високі за регістром різнови

rostl. 267-268.

ди деяких музичних інструментів>>, [еоп
ран, сопраністка] Куз; - р. болг. соп

рано, бр. сапрана, п. вл. sopran, ч. слц.
слн. sopran, sopranista, м. сопран, схв.
сопран, сопрсиtистица, сопр{тистки
ІtJа, слн. sopranfst; - запозичення з іта
лійської .мови; іт. soprano <<високий жі

ночий ГОЛОС>> (букв. <<ВерхніЙ, ВИЩИЙ>>),

очевидно, пов'язане з пізньолат. superanus <<високий; верхніЙ>>, похідним від
лат. super <•зверху, вгорі>>; пояснюється
також як похідне від іт. sopra <•Зверх;
понад>>, яке nродовжує лат.

supra

<<звер

super.- СІС 2 777; Акуленко 141; Коваль
170; ССРЛЯ 14, 299; Фасмер ІІІ 719;
Sf. wyr. obcych 693; Kopalinski 904; Holub-Lyer 446; РЧДБЕ 677; Вуjаклйjа
893; Dauzat 674; Кlein 1475; Mestica
1724. - Див. ще супер-.

ху; нагорі; вище; nонад>>, пов'язане з

355

сорбент

сорокатільник

сорбент <<речовина, здатна вбирати
газ, пару та рідину•>; р. болг. сор
бент, бр. сарбентьt, п. слц. sorbent; запозичення з англійської мови; англ.
sorbent <<ТС.•> утворено від лат. sorbens

(-ntis) <<поглинаючиЙ•>, пов'язаного з
sorbeo <<Хлебчу, поглинаю; вбираю•>,
сnорідненим

з

гр.

tюсрЄw

<<сьорбаю•>,

135), але при цьому не враховується
рання зміна грецького слова в аараvта

{без -хо-); пов'язується з др. *сорок'Ь
«Мішок•>, сорочька як мірою відповідної

кількості шкурок

(Rozniecki-Pedersen
KZ 39, 369-370; Vasmer KZ 41, 155156; Кiparsky GLG 100; Булахавский
Ист. коммент. 1958, 270; Коваль 155);

лит. sr~bti <<сьорбати•>, псл. *sьrbati
«ТС.>>. - СІС 2 777; SJ:. wyr. obcych 693;

допускається

РЧДБЕ

з дисиміляцією

677; Walde-Hofm.

ІІ

561-

Див. ще сьорбати.
сорбіт <<солодкий замінник цукру
для хворих на діабеТ»; р. сорбuт,
бр. сарбіт, п. ч. слц. вл. sorbit, слн.
sorbft; - запозичення із західноєвро
пейських мов; нім. Sorbft, англ. sorbite,
sorbitol <<ТС.>> утворено від лат. sorbum

562. -

(бот.) «горобина•>, спорідненого з лит.

<<буланий, каштановиЙ•>, лтс. sarts
<<червоний з обличчя•>; ця органічна ре
човина міститься в ягодах горобини. -

sartas
СІС 2

777; Sf. wyr. obcych 699; Кlein
1475; Walde-Hofm. ІІ 562.
сорго (бот.) <<Sorghum Pers.•>; - р.
болг. сорго, бр. с6рга, п. слц. sorgo; -

запозичення
із
західноєвроnейських
мов; нім. S6rgho, S6rghum, фр. sorgho,
англ. sorghum <<ТС.•> походять від іт. sorgo <<індійське просо•>, яке зводиться до

surgum, surcum, suricum від лат.
Syricum <<сирійське•>. - СІС 2 777; Sf.
wyr. obcych 693; РЧДБЕ 677; Dauzat
675; Кlein 1476.
сорок <<40•>, сороковИй СУМ, Нед, со
роківець <<Монета в 20 копійок (40 крей
церів); купюра в 40 карбованців», соро
елат.

ківка <<Те.; пляшка, що вміщає сороко

ву частину відра або чверть літра•>, [со-

. рок6вець] «монета сороківець•> Нед, со
роковИни «сороковий день після смер

ті•> СУМ, Нед, сор6чuни <<ТС.» тж, [со

рачнЯ] <<Кладка з

40 снопів•> Л; -

р.

сорок, бр. с6рак, др. сорок'Ь, п. ст. sorok <•в'язка з 40 соболиних чи куничих

шкурок•> (з р.); - задовільної етимоло
гії не має; виводиться (як запозичення)
від гр. (тє)ааарахоvта «сорок»

(Mikl.
EW 316-317; Brilckner 507; Jagic
AfSIPh 31, 233; Murko WuS 2, 134356

можливість

запозичення

з тюркських мов (пор. тур.

kirk <•сорок•>
k-k > s-k, - Фас
мер-Трубачев ІІІ 723). - Огієнко РМ
1938/ 1О, 439; Карпенко НЗ ЧДУ 31,
1958, 23-26; Чернь1х ІІ 188-189; Фас
мер ІІІ 722-723; Преобр. ІІ 359.
сорока (орн.) «Ріса Briss.•>, сорочd,
сороченЯ, сор6чачий, сор6чий; - р. со

рока, бр. сарака, др. сорока, п. вл. нл.
sroka, ч. слц. straka, полаб. svorko,
бОЛГ. М. сврака, СХВ. СВрака, СЛН. sraka; - псл. *sorka і *svorka; - перший
варіант пов'язують З ЛИТ. sarka <<СОрО

Ка>>, прус.

sarke <•те.•>, дінд. sarf (sarib)
sarika <<іНДЇЙ_СЬКа соро
також з лат. cornix <•ворона•>, гр.

<<ЯКИЙСЬ ПТаХ>>,
Ка>>, а

хара~ <<ВОрОН>>; іє. *коr-; варіант З ПО

sv- зіставляють з псл. *svьr
cati <<ВИдавати звук, сюрчаТИ>>. - Бу
лаховський Вибр. пр. ІІІ 260, 263; Чер
ньІх ІІ 189; Фасмер ІІІ 723; Преобр. ІІ
358; Brils;kner 511; Holub-Kop. 354;
Schuster-Sewc 1350-1351; Младенов
573; Skok ІІІ 374; Георгиев БЕ 1978/3,
198; Mikl. EW 288, 330; Trautmann 299.

ЧаТКОВИМ

[соrокатий] <<строкатий, рябий•>, [со

рокdч

<•рябий кінь•> Нед; п. вл. нл.
ч. слц. strakaty <•строкатий, різ
нобарвниЙ•>; псл. *sorkatь <•строка
тий, перістиЙ•> < *sork-; очевидно,
СПОріднене З дінд. sara <<ПеріСТИЙ, ря
бИЙ>>; МеНШ vпереКОНЛИВе зіставлеННЯ

srokaty,

(Machek ESJC 581) з лит. kersas <•рябий,
плямистиЙ•>; пов'язання ч. strakaty з
straka «сорока•> (Holuvb-Kop. 354) по
милкове. - Schuster-Sewc 1350-1351.
- Пор. строкатий.
[сорокатільник] (орн.) <•сорокопуд,

Lanius L.•>, [сорокdч, саракіс ВеБ, со
рокоуз Нед, сор6куш ВеБ] «ТС.•>; - п.
lsrokacz, srokos, srokosz], ч. діал. слц.

сорокогін

strakos,

соромаха

болг. сврсічка, схв. сврсічак; -

назви, пов'язані з сорока, сорокопуд. Feriaпc Nazv. vtakov 167. Див. ще
сорока, сорокопуд.
сорокогін - див. сорокопуд.

[сороколаб] (бот.) <<сокирки,

Delphinium consolidum L. (Consolida arvensis (L.) Opiz.),> ВеНЗн, Mak; - склад
не утвоуення з основ іменників сорока

і [лсібаj <•лапа•>; назва зумовлена nодіб
ністю форми квіток сокирок зі шпоркою
біля основи до форми сорочих лап;

пор. семантично подібні інші назви цієї

рослини [сорочі лапки, сорочі н.оги, зо
зулині черевички, остріжка]. - Ней
штадт

Лік. росл.

204-205;

Ще лаба 1 , сорока.

103.

-Див.

[сорокопасниця] <<неодружений літ
- неясне.

ній чоловік•> Л;

[сорокопритка] (бот.) «синюха го

луба,

Polemonium coeruleum L.» Mak,

[сорокоприточка] «актея колосиста, чер
нець,

Actaea spicata L.•> Mak; -

неясні

складні утворення.

сорокопуд
жий

птах

(орн.)

ряду

<•невеликий хи

горобцеподібних,

La-

nius•>, [сорокопуда Шарл, сорокопуст]
«ТС.>>; р. сорокопуд, сорокопут, бR.
саракапут, ч. [strakapoud, strakopoud],
ст. strakapud, strakopud, слц. [strakopud],
нл. заст. srokomud; - псл. [ *sorkop<;,>dь]
«ТС.•>, утворене з основ іменника *sorka «сорока>> і дієслова pQditi «пудити,
гнати, лякати•; назва, очевидно, зумо~

лена тим, що цей малий птах відганяє
навіть сорок від гнізда з пташенятами;
пор. семантично і структурно подібні

назви укр. [сорокогін, сорокогон ВеБ]
«Сорокопуд•> (утворені від сорока і гн.сі
ти}, схв. [svrakoper], слн. srakoper «ТС.•
(утворені Від sraka (svraka) <<СОрОКа>> і
prati <<бити•>). - Булаховський Вибр.
пр. ІІІ

205, 229;

Фасмер Ш

723-724;

Преобр. ІІ 35~; Потебня ФЗ 5-6, 29;
Machek ~SJC 581; Holub-Lyer 453;
Schuster-Sewc 1351. - Див. ще пуди
ти, сорока.

[сорокуля] (зоол.) <•гадюка•>, [сара
ката (гадина)] <<Pelias praester•> Шух І;

-

похідні

утворення

від

сорокатий

«рябий•; назви зумовлені характером
забарвлення цих nлазунів. ГрицАВ

146-147.

-Див. ще сорокатий.

сором, (сорОМttтель] <<ТОЙ, ХТО СОрО

МИТЬ» Нед, [сор6миця] (анат.) <•лобко
ва кістка•> Нед, соромітн.ик, сором{т

ництво, [соромок] <<penis (у малолітньо
го)•>, соромотсі <•сором•> СУМ, Нед,
[сороміжливий] «соромливиЙ•>, [сором
лЯжий, сором'Яжлuвий Г, Нед, соро

м'Яжний], соромЯзлuвий СУМ,

Нед,

сором' язнuй <<ТС.•>, соромітнuй <•Не
пристойний, безсоромниЙ•> СУМ, Нед,

соромітницький, сороміцький, [сором
нuцкий Нед], соромний СУМ, Нед,
[соромЯзний Нед] «ТС.•>, [сор6матися]
<<соромитися•, соромити, [соромлЯти
ся] <•соромитися•> СУМ, Бі, безсором
ник, [безсоромітний], безсоромний,
осоромлЯти, обсоромлЯти, [посором
но] <•соромно•; - р. [сором] <•сором»,
бр. сорам, др. сором'Ь, n. нл. srom, болг.
М. ерам, СХВ. Срдм, СЛН. sram, СТСЛ.
СрАМ.._ «ТС.»; - ПСЛ. *SOГffi'Ь <<СОрОМ>>; -

сnоріднене з ав.

fsarama-, согд. sP'r(m),
harmr «Турбота,
досада, образа», двн. har(a)m, днн. harm,
дфриз. herm, дангл. hearm «ТС.•>, лтс.
sermelis <<Жах, страх•> і далі, можливо,
З ЛИТ. sarma <<іНіЙt; іє. KOГffiO- «Мука,
біль•; виведення з іє. *sormo- <<Черво
ний колір• (BOga RR ІІ 586) помилкове.
- Фасмер-Трубftчев ІІІ 724; Bruckner 511; Schuster-Sewc 1351; Младенов
604-605; Skok ІІІ 315; Критеfіко
Вступ 526; Mikl. EW 316; Meillet Etudes 428; Trautmann 299; Muhi.-Endz.
ІІІ 830; Ларин Вестник ЛГУ 1958,
14/3, 150-158; Журавлев ЗИРЯ ІІ
14; Bartholomae 1029; Абаев ИЗСОЯ І
482; Зализняк ВСЯ VI 35; Кluge-Mitz
ka 290; Pokorny 615.
[соромахаj (зоол.) «росомаха, Gulo
Frisch• ЛЧерк; - можливо, псл. [*sormaxa] «ТС.•>; - у такому разі спорідне
перс.

sarm

«ТС.>>, дісл.

не З ЛИТ. sarmuб «ГОрностаЙ>>, sermuб,
ЛТС. sarmu\is і більш ВіддалеНИМИ НВН.

свн. h~rmelin, двн. harmili,
зменш. до свн. harme, днн. harmo, дангл.
hearmo <•ТС.>>. - Фас мер-Трубачев ІІІ

Hermelin,

357

сортимент

соромИтни ця

505; Трубачев ВСЯ ІІІ 120-126; КСИС
28, 89; Тоnоров Зтимология 196З, 254;
Кluge-Mitzka ЗО5. - Пор. росомаха.

[соромйтниця] «сітка для ловлі ри

157-158),

зближення з алб. sharkё «бі

лий вовняний каптан із червоними ця
точками» і виведення від ар. sarqi <<схід

З метати <<ЗакидаТИ>>.

ниЙ•> (Steinhauser Sl. revija З, 284285). - Фасмер-Трубачев ІІІ 724725; Преобр.11 З58-З59.

ченні с. Иста <<боровик чортів,

сорт, сортівнИк <<головний сорту
вальник•> Куз, сортність, сортувалка

назва, можливо, зумовлена подібністю
червоного кольору гриба до кольору об

за сортами та очищає їх від домішок•>,
сортувальник, сортувальна <<приміщен
ня для сортуваннЯ>>, сортувальня <<ТС.•>,

личчя людини, що червоніє від сорому.

сортний, [сорт6вний] <<упорядкованиЙ>>

'би•> Л;

-

неясне; можливо,

пов'язане

[соромниця] (бот.) (у словосполу

Boletus
Satanas Lenz (sanguineus With.)» Нед,
Mak; - похідне утворення від сором.;

-

Див. ще сором.
сорохман - див. сірома.

[сорохтувати] (коло чогось)

.. ста
не

сорочка, сороченЯ, сорочuна, [соро

чанuйj <<ЯКИЙ стосується сорочки» Чаб;
- р. сорочка, бр. сарочка, др. соро
чиця, сорочька «спідня сорочка•>, слн.

<<СОрОЧКа>>, srajca, СТСЛ. Ср4ЧІ1Ц4, ср4кь.І <<ТС.•>; псл. *sorky, зменш.
*sorcica, *sorcьka; - загальноприйня
тої етимології не має; найімовірнішим
Є зв'язок З ЛИТ. sai'kas «ВерхніЙ ОДЯГ,
одяг; сукняний каптан рибалок•> і більш
ВіддалеНИМИ svafkas <<Піджак, ХаЛаТ»,

srajcica

лтс. sv~rks <<сюртук, піджаК», де приго
лосний -v- пояснюється можливим впли
вом ЛИТ. svarus <<ЧИСТИЙ, ОХаЙНИЙ, Че

пурнИЙ>> (Fortunatov ВВ З, 70-71; Trautmann 299; Muhl.-Endz. ІІІ 1144; Buga RR ІІ 586; Torbiornsson LM І З1, ІІ

6З); менш переконливим є виведення

serkr

<<сорочка, каптан; штани•>,

дангл. sierce ( < *sarkjбn) <<ТС.•>, що зі
ставляються з дінд. sraj <<ВИТОК>> (Vries

AEW 471; Саболевский ЖМНП 1911,
травень 165; AfSIPh ЗЗ, 480; Срезн. ІІІ
479; Fraenkel 964; Hirt PBrB 2З, ЗЗ6;
Schrader Reallexikon І 494; Torp 4З5);
непереконливою є думка про запозичен

ня германських форм

із слов'янських

мов (Mikl. EW З16; Шаровольский Сб.
Флоринскому ЗО-Зl); сумнівними є
зіставлення псл.

*sorka з гр. Єрхо~ <<ОГО
рожа, тенета•>, лат. sarcire «латати•>, sarcina <<В'язка, поклажа•> (Meringer IF 17,
358

що

розподіляє

зерно,

овочі

Нед, сортувrільний, сортувати;

ранно дбати, возитися Нед; бути
спокійним; тужити Ба•>; - неясне.

від дісл.

<<машина,

бр. болг. м. сорт,

- р.
n. заст. sort(a), ч.

слu. sorta, м. сорта, схв. сорта, слн.
s6rta; - заnозичення з французької мо
ви; фр. sorte «сорТ», ст. sort походять
від лат. sors (род. в. sortis) «rc., різно
вид, характер; доля, посада, звання; же

реб•>, пов'язаного з дієсловом serere
<<плести, з'єднувати; зв'язувати, почина
ти; обговорювати•>, спорідненим з дірл.

<<рЯД>>, Гр. є'(рw <<упоrЯДКОВУЮ•>, OpJ..IO~ <<ланuюжок•>. СІС 777; Чернь1х
ІІ 189; Фасмер ІІІ 725; Преобр. ІІ З59;
Смирнов 279; Christiani 2З; Holub-Lyer
446; РЧДБЕ 677; Вуjаклиjа 89З; Dauzat
675; Walde-Hofm. ІІ 522-52З. - Пор.
серія.
сортимент «сукупність сортів•>, сор
там.ент <<Набір ВИробів ріЗНИХ ВИДіВ і
сортів•>; - р. сортим.ент, сортам.ент,
бр. сартьtм.ент, п. sortyment, ч. слu.

sreth

вл.

sortiment,

болг.

сортuм.ан, слн.

сортим.ент,

sortiment; -

схв.

очевид

но, через німеuьке посередниитво (нім.

Sortiment

«сортимент, асортимент, під

бір, набір, вибір, запас•>) запозичене з
французької мови; фр. sortiment, пов'я
зане з assortiment «підбір•>, утворене,
можливо, за зразком іт.

sortimento

<<На

бір товарів•>, від assortir <<складати, до
бирати, упорядковувати за певними оз
наками•>, сформованого з прийменника
а «ДО>> та іменника sorte <<СОрТ». -

СІС 2

777; ССРЛЯ 14, ЗЗ6-ЗЗ7; Kopalinski 88-89, 905; Holub-Lyer 446;
РЧДБЕ 86, 677; Gr. Fwb. 76; Dauzat
54. - Див. ще асортимент, сорт.

сосулька

сос

[сос] <<сік>) О;
ської

мови;

п.

укр. соус (див.).

- запозичення з поль
sos «соус>) відповідає

сосйска «невелика ковбаска•>;

- р.
сосuска, бр. сасіска, п. [sosiska]; запозичення

з

французької мови;

фр.

saucisse «ТС.•> виводиться від елат. salsicia, що походить від лат. salsus «Соло
ниЙ•>, пов'язаного з sal «сіль», спорід
неним з псл. sоІь <<сіль». - Чернь1х Il
190; Фасмер ІІІ 726; Преобр. 11 360;
SW VI 269; Gamillscheg 787; Dauzat
652; Walde-Hofm. 11 465-466. - Див.
ще сіль.
соска, сосок,
див. ссати.

сосун,

сосунець

-

сосна (бот.) «Вічнозелене ХВОЙНе де

двн. haso, дфриз. hasa «ТС.•>, двн. hasaп
<<сірий, блискучиЙ•>, дангл. hasu <<сіро

коричневиЙ•>, ді сл.

hQss ( < *haswa-) «ТС.,
heswe «блідиЙ•>, лат. caпus
«сірий» (Vasmer ZfSIPh 2, 57-58; Brilckпer 507 -508; пор. семантично подіб

сіриЙ•>, свн.

ні назви дерев за назвами кольору псл.

*berza

<<береза>),

*berstь <<берест•>,

гр.

Лe:uxfJ <<біла тополя•>, нар.-лат. аІЬа «ТС.•>),
малоймовірний, оскільки значення пев
ного виду дерева тут, очевидно, пізнє;

недостатньо обгрунтовані зіставлення з

лат.

sapa

«сік•>, двн.

saf

«ТС.•>, стсл. tке

nеть. <<дикий (лісовий) мед•> і реконст
рукція кореня *sцар- (*svap-) (Mikkola
IF 23, 126), з лит. sasas «струпи•>, sasпys <<запаршивіла людина•>

(Zubaty St.

рево, Piпus (Tourп.) L.; сосновий гай,
ліс, СОСНЯК», (cOCHUK] «СОСНОВИЙ ГаЙ>>,
соснuна СУМ, Л, [сосниця] (у сполу
ченні [с. янтарова] «Янтарне дерево,
Piпites succiпifer») Нед, Mak, [соснuч
ка] «різновид вишивки» Куз, [сосн{в
ка] «ТС.», [соснове'ць] (ент.) ·«великий

а сІ. І 2, 131) та з двн. сhіеп, нвн. Кіеп
( < *kеп, *kizп) <<смолисте дерево, сос

брунатний сосновий довгоносик,

sапаЬ «ТОЧИЛЬНИЙ брусоК>> (Bezzeпber

Hylo-

ріпі)» Нед, сос
нові, (сосновка] (ент.) <<СОСНОВИЙ КОКО
НОПрЯд, Gastropacha ріпі (Deпdrolimus
ріпі L.); соснова совка, Trachea piпiper
da (РапоІіs piпiperda Losch.)» Нед, сос

bius abietis L. (Hylobius

юік «сосновий гай; соснова памолодь;

на»

(Machek Jm. rostl. 37;

5, 66),

Pederseп

IF

виведення псл. *sosпa від дієсло

ва *sojiti
216-217);

<<колоти•> (Moszynski PZJP
непереконливе зіставлення

з гр. xwvo~ <<Конус, шишка пініЇ•>, дінд.

ger ВВ 27, 171). -

Фасмер- Трубачев

ІІІ 726-727; Чернь1х ІІ 190; Преобр. ll
360-361і, Филии Образ. яз. 209; Mache~ ESJC 567; Holub-Kop. 345; Schuster-Sewc 1335. - Пор. сопіти.

сосонка (бот.) <<ХВОЩ,

Equisetum L.»,
<<Hippuris L.»; - бр.
[сасонка] <<Те.»; - похідне утворення

[вид гриба; (ент.) сосновий пильщик,
Teпthredo (ріпі) L. (Diprioп ріпі L.) Нед)•>,

водяна сосонка

сосонка «різновид вишивки; особливий

від соснеі або результат перенесення
на ці рослини назви с6сонка <<Малень
ка сосна•>; наЗва зумовлена подібністю

спосіб заплітання волосся•>;

-

р. сос

на, бр. саснеі <<СОСНа; (дуплиста СОС
на]>>, др. СОСНа, СОС'ЬНЬ «СОСНа», СОСНЬ
«ТС.», п. ч. слц. sosпa, полаб. silsп6,
сболг. сосна, стсл. tot"ь.; сх.-псл.

[sosпa] «хвойне дерево, ялина, сосна•>;

загальновизнаної етимології не має;
найбільш вірогідним вважається зв'язок

-

з давнім звуконаслідувальним утворен

ням іє. *Rops-пa (> *sop-sпa/ sор-sпь),
від якого виводяться також псл. sopeti
«сопіти, дути•>, укр. сопіти; тому при
пускається для псл. sosпa первісне зна
чення «дуплисте дерево»; зв'язок з іє.
*каsпоs «сірий», з яким зближують прус.

sasiпs «ЗаЄЦЬ•>, дінд.

SaSaQ ( < *sasaQ),

хвоща і водяної сосонки до сосни; пор.

інші назви хвоща: [ялuнка, ялuчка,
смерічка]. СУМ ІХ 470; Шамота
Меркулова Очерки 117. - Див. ще
сосна.
СОСТаВ «рЯД заліЗНИЧНИХ вагонів,
зчеплених разом•>; - бр. састау «ТС.•>;
- запозичення з російської мови; р.
состав «ТС.; СКЛад» пов'язане З Соста

26;

вить «скласти•>, утвореним з префікса

С (О)- <<З->> і діЄСЛОВа ставить <<СТаВИ
ТИ, класти». - Див. ще з 3 , стати.

[сосулька 1 ] (бот.) <<глуха кропива

стеблообгортна,

Lamium amplexicaule
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софа

сосулька

L.•> Mak; -

очевидно,

запозичення з

російської мови; р. [сосулька] не.; ко

ручка, Epipactis Adans.•> є похідним від
дієслова соссіть ~<ссати•>, спорідненого
з укр. ссати; можливо, результат пе
ренесення на рослину назви сосулька
<<бурулька•>; мотивація
Див. ще ссати.

-

сосулька 2 , сосуля
сотати

<<мотаючи,

-

назви

неясна.

див. ссати.
витягувати;

ви

смикувати нитки з тканини; [нудити,

муляти 0]•>, сотсітися <<мотаючись, ви
тягатися; висмикуватися (про нитки);
виходити

суцільним

струменем,

пото~

ком; рухатися в різних напрямках; іти,

обходячи що-небудь•>; неясне; мож
ливо, результат контамінації·дієслів су

ксіти і матсіти (пор. семантично по
дібні фразеологічні утворення сотсіти

дулі (вульг.) <<Показувати дулі» і суксі
ти дулі <<ТС.•>); п. [sotac si~] <<обтріпу

СТ. SWieriet <<бОрТЬ>>, swiepiot <<ТС·.>>, Ч.
[svapato <<вулик•>, др. свепет'Ь <<Мед ди
ких бджіЛ•> (Machek LF 55, 150); недо
статньо обrрунтовані пов'яз,ання з дінд.

<<П?судина>> (Meillet Etudes 302),
siilti <<ШИТИ»' псл. siti (Osthoff Parerga І 23; Младеюв 624), з лит. semti
<<черпати, набирати>> (Liden Studien 3738); сумнівне виведення від сл. *sojiti
<<колоти•> (Moszynski PZJP 216), як і

satab

з лит.

зближення з псл. sьpQ, suti <<СИПаТИ>>
(Mikkola Ursl. Gr. ІІІ 25). - Фасмер
Трубачев ІІІ 728; Фасмер ІІІ 820; Брандт
РФВ 24, 189; Ильинский РФВ 62,
239-240; Skok ІІІ 206. - Пор ...сита.

сотий, сотенний, сотка, сотник,
сотник{вна, сотниківство, сотнику
вати, сотниченко, сотн.ичuха, сот
ня, сацький -див. сто.

[сотнар] <<центнер•> Нед, Куз, [сот
нар6вий] щентнеровиЙ•> тж; - похід

ватися•> вважається запозиченням з ук

не

раїнської мови. SW VI 270. - Пор.
мотати, сукати.
сон~ <<страва під соусом, переважно
приготовлена на великому вогні», сотей
ник <<сковорідка, в якій готують пере
важно соте•>; - р. болг. соте, бр. сатЗ,

калька п. заст.

п.

saute <<смажене (м'ясо або риба)»; -

запозичення з французької мови; фр.
saute <<СОТе», пов'язане з sauter «смажи

ти на великому вогні (на олії або на са

лі); стрибати, скакати•>, яке зводиться
до лат.

saltare

ТИ>>.

ССРЛЯ

«Танцювати; підстрибува

14, 400; Ушаков IV 406;
ТСБМ V/ 1, 73; Kopalinski 868; РЧДБЕ
678; Dauzat 652. -Див. ще сальто.
соти <<стільник•>, [сот] <<ТС.•> Нед; -

-

р. с6тьt, сот (одн.), бр. с6тьt; др.
С'Ьт'Ь, сот'Ь (одн.), С'Ьтьt (мн.), болг.
с'Ьт, м. сот, схв. сііт, ca'he (зб.), слн.
sat, (s~t], СТСЛ. С'Ь'М. І<ВЇСК, СТіЛЬНИК>>;
псл. sьtь <<ТС.>>; - переконливо"] ети
мології не має; найімовірнішим є зв'я

-

зок з др. сьtта <<вода, підсолоджена ме

дом; зварений мед•>, р. ст. сьtта «ТС.>>,
укр. ситсі ~<Вода, підсолоджена медом,
або медовий відвар на воді•>; реконст
руюється також *sьpto-, як пов'язане
чергуванням голосних із *svepetь, п.
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утворення

від

сотня;

очевидно,

centnar <<центнер•>, cetnar, ч. ст. centner, укр. р. центнер, нім.
Zentner <<ТС.•>, що зводяться до елат. cen-

tёnarius ~<сотенний; який містить сто оди
ниць•>, похідного від

centum

<<СТО>>.

-

ПоR. центнер.

[сотуга] «річне кільце у дерева; клеп
ка (бондарна); (мн.) душники, дуття•>

- неясне; можливо, псл. *sьtQga,
*sQtQga, пов'язане чергуванням голос
них з *(sь)t~gti <<тягти, стягувати•>. -

Нед;

Пор. тягтИ.
соус, соусник, с6усниця; р. бр.
с6ус, п. ч. sos, слц. s6s, z6s, болг. сос,
с6ус, схв. сдс; запозичення із захід
ноєвропейських мов; фр. sauce <<соус•>,
нім. Sauce, S6sse «ТС.•>, англ. sauce <<ТС.,
приправа>> походять від нар.-лат. salsa

<<посолена (юшка)>>, пов'язаного з лат.

<<СолониЙ•>, що зводиться до sal
<<сіль•>. Чернь1х ІІ 190; Фасмер ІІІ
728; КЗСРЯ 423; Преобр. ІІ 362; Sf. wyr.
obcych 693; Holub-Lyer 446; РЧДБЕ
678; Вуjаклиjа 893; Dauzat 651; Кlu
ge-Mitzka 626; Кlein 1327; WaldeHofm. ІІ 465-466. - Див. ще сіль.
софа СУМ, Нед, софка; р. со
фа, бр. сафсі, п. ч. вл. sofa, болг. м.

salsus

соферЯти

Софон

софа, схв. софа, слн. z6fa; запози
чення із західноєвропейських мов; фр.
sofa <<софа, диван•>, іт. sofa <<диван, ку

софіт <<Частина декорації на сцені,
що зображує стелю або небо; освітлю

шетка•>, англ.

S6fa

світла; видима знизу поверхня якої-не

<<ТС., кушетка, софа•> через посередниц

будь архітектурної деталі•>; р. соф
фuт, софuт, бр. саф{т, болг. софuт,
слн. soffta; запозичення з італій
ської мови; іт. soffitto <<стеля•> nов'яза
не з ст. soffiggere <<Підбивати, підкріп
ЛЯТИ•>, що зводиться до лат. sub- «Під-•>
і figere <<вбивати, зміцнювати, встанов

sofa

<<диван•>, нім.

тво турецької мови (тур.
ван;

кам'яна лавка;

sofa

<<софа, ди

коридор,

nередпо

кіЙ•>) зводяться до ар. ~tШа (~tШah) <<ПО
душка на верблюдячому сідлі•>, ~ufatr
<<вид лавки, вкритої ковдрою•>, пов'яза
них з дієсловом ~affa <<ставити в ряд•>.

- СІС 2 778; Макарушка 13; Фасмер ІІІ
729; Огиенко ЗО; Преобр. ІІ 362; Шипо
ва 288-289; S-t. wyr. obcych 690; Holub-Lyer 445; РЧДБЕ 678; Вуjаклиjа
894; Lokotsch 153; Gamillscheg 811;
Dauzat 671; Кluge-Mitzka 713; Кlein
1468; Rasanen Versuch 424.
[соферsіти] «любити•> Нед; - очевид
но, зводиться до іт. soff(e)rire <<перено
сити,

терпіти•>,

що

походить

від

лат.

sufferre (> нар.-лат. *sufferire) <<перено
сити, витримувати, терпіти•>, утворено

го з префікса sub- <<Під-•> і дієслова ferre
<<Нести, підіймати•>, сnорідненого з псл.
berQ <<беру•>, bьrati <<брати•>. - Mestica
1700. - Див. ще брати, суб'Єкт.
софізм, софіст, софістика, софіс
тИчний, ст. софіста <<хитрословець•>

(1627); -

р. софuзм, софuст, бр. са

фізм, сафіст, п. sofizm, sofista, ч. sofisma, sofista, слц. sofizma, sofizmus, sofista, вл. sofizm, sofist, болг. софuз'Ьм,
софuст, м. софuзам, софuст, схв. со

фuзам, софист( а), СЛН.

soffzem, soffst;

вальна арматура з кількома джерелами

лювати•>. - СІС 2 778; ССРЛЯ 14, 417;
ТСМБ V /1, 74; РЧДБЕ 678; Mestica

1699.

Софія, [Созя] Бі, Соня, Софа, ст.
Софія (1462) <<мудро(ст), премудро(ст)•>
(1627); - р. СофИя, Сvофья, бр. Софія,
(,ахвея, п. Zofia, ч. Zofie, Sofie, слц.
болг. СофИя, м. София, схв. Со
фиjа, слн. Zofija, стсл. Gофнm; че
рез церковнослов'янське посередницт
во запозичено з грецької мови; гр. LOcpia утворено від іменника аосріа <<майс

Zofia,

терність,

мистецтво;

кмітливість;

муд

рість, знання•>, пов'язаного з аоср6~ <•до
свідчений, умілий, розумний, кмітливий,
мудрий; мудрець•>, етимологічно неяс
ним. - Сл. вл. імен 160; Беринда 233;
Петровский 203-204; Суnеранская 90;
Спр. личн. имен 523; Фасмер ІІІ 729;
Илчев 459; Constantinescu 149-150. Пор. софізм, філософія.

[софія 1 ] (зоол.) <<Гадюка звичайна,

Pelias chersea (Pelias (Vipera) berus L.),>
Г, Куз; результат перенесення на

-

змію запозиченої з грецької мови назви

(лат.

леного традиційним пов'язанням мудрос
ті з образом змії. ГрицАВ 147. Див. ще Софія.

запозичення із західноєвропейських
мов; нім. Sophfsma, Sophfst, фр. sophisme, sophiste, англ. sophism, sophist
через посередництво латинської мови

sophisma, sophista)

зводяться до

гр. a6cptaJ.Ш <<судження, придумане ро
зумно, хитро•>, аосрютf}~ <<Мудрий, до
свідчений чоловік; оплачуваний · учи
тель•>, похідних від аоср6~ <<досвідче
ний, умілий; мудриЙ•>, етимологічно не

- СІС 2 778; ССРЛЯ 14, 416;
Hilttl-Worth 15; Kopalinski 900-901;
Holub-Lyer 445; РЧДБЕ 678; Вуjак
лиjа 894; Кlein 1474; Frisk ІІ 754-755.
- Пор. Софія.
ясного.

ст. софія (гр. аосріа) <•мудрість•>, зумов

[софія 2 ] (бот.) «очанка звичайна,
Euphrasia officinalis L.•> Mak; - неясне.
[софолі] (мн.) <<НОГИ•> Нед; - неясне.

Софон, [Сафон, Сахон], ст. Со8он'Ь

(1495), Софоніа <<таемница панскаа,
аб(о) сторож нам панм (1627); р.

Софон, Софоний, бр. Сафон, болг. Со
фон, стсл. Gофоннm; через церков
нослов'янську мову запозичено з гре

цької; гр. Locpovia~ походить від гебр.
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софор а

соха

$apania(h), букв. <•зберіг (заховав) Ягве•>,

СОХа <<СТОВП З рОЗСОХОЮ; ПрИМіТИВНе

утвореного з форми ~араn<•Він заховав•>

знаряддя для орання» СУМ, Л, сішка
<<невелика соха; підставка з розсохи•>,

і основи імені

iah ('ЁЩаh) <•Ягве, Бог•>.

Сл. вл. імен 87; Беринда 233; Пет
ровский 203; Суперанская 82; Спр.
личн. имен 458; Фасмер ІІІ 729; Илчев
459; Constantinescu 150; Кlein 1767.

-

софора (бот.) <•багаторічна рослина

родини бобових, Sophora L.•>; р. со
фора, бр. сафора, слц. sofora, слн. sofora; - назва, засвоєна з новолатинської
наукової номенклатури; нлат. sophora
походить від ар. ~ufara <•жовті росли

НИ•>, Пов'язаНОГО З a~faru (жін. р. ~af
rЙ') «ЖОВТИЙ•>. - СІС 2 778; ССРЛЯ 14,

417;

Кlein

1474. -

Пор. шафран.

[софорок] <<Приготовлений на куря

чому бульйоні соус до вареної курки•>,

[супорка] <•ТС.•>; - запозичення з поль
ської мови; п. sopor (зменш. soporek)

[сохар] <•колода з розсохою•> Г, Нед, со
хатий «ЛОСЬ>>, СОХатина <<ЛОСИНе м'я

СО>>, [сохур] «вилка для ловлі риби; роз
вилистий стовп для сушіння
НикНикЕЛ, сошка <<Сішка•>,

посуду•>
сошник

СУМ, Нед, [підсоха] <<довга колода в
основі дахового

гребеня•>

НикНикБЛ,

[підсошок] <<Підпірка в тині•>, [посох]
<•Палиця•> Куз, [посохu] <•куток у хаті

для рогачів і кочерг•> ЛЖит, посошне

(іст.) <•земельний податок від сохи•>, [по
сощина] «ТС.>> Нед, посошний <<Нарахо
вуваний від сохи», присішки <<СТремена•>,

присішок <•Підпірка•>, [присошина] <<ТС.•>
Нед, [прuсох] <•Стовп, що підпирає тин
або дах у клуні•>, [розсішки] <•малі ви
ла•> О, [росі] «Відгалуження оленячих

«Соус•> походить від лат. sapor «Смак;
вишукана страва», пов'язаного із sapio
<•Відчуваю смак•>, спорідненим з двн.

рогів•> Нед, [fосішкu] <•тс.» Нед, розсо
ха, [росоха <•розсоха•> Нед, [росохи]

<<вбачати», дангл.

Нед, [розсохач] <•олень•>, [росохач] <•дуб
з широкими гілляками» Нед, [росохір]

ant-seffen

an-sebbjan

<•помічати (особливо відчуттям смаку)•>.

-

SJP VIII 500; Walde-Hofm.

ІІ

477.

Софрон Сл. вл. імен, Нед, [Сапрун
Нед, Сопрін], Сопрон, [Сохрон] Нед,
Куз, Супрун, [С,упрусь], ст. Сwфроній
щмомудрньІЙ»

(1627); -

р. Софрон,

заст. Софроний, бр. Сафрон, розм. Сап
рон, Супрон, Супрун, Супрусь, др. Соф
роний, п. Sofroniusz, слц. Sofronia, болг.
Софрон, Софроний, Софран, м. Софро
ние, схв. Софрониjе, слн. Sofronij, стсл.
Gофроннн, Gофрон1.; - через церковно
слов'янську мову запозичено в давньо
руську з грецької; гр. L.wq>p6vtщ, букв.
<•розсудливий•>, L.wq>pwv утворені з ос
нов

прикметника

crw<;;

(cra(f)щ) <<здоро

вий, неушкоджениЙ•>, етимологічно ізо
льованого, та іменника q>p6vt<;; <•розум,
розсудливість•>, пов'язаного з q>pf)v нруд
нино-черевна перегородка; нутрощі; гру
ди,

серце,

душа,

розум•>,

яке

перекон

ливої етимології не має. Сл. вл.
імен 87; Беринда 233; Петровский 203;
Суперанская 82; Спр. личн. имен 458;
Илчев 459; Constantinescu 150; Кlein
1474; Frisk ІІ 844, 1041-1043.
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<<частина

тіла,

де

розходяться

ноги•>

<•стовп з розсохами для сушіння горш

ків•> Чаб, розсохатий <<Який має розсо

ху•>, розсохуватий, [росохатий, росо
ховатий Нед] <<ТС.>>; - р. болг. соха,
бр. саха, др. соха «Соха, підпірка,
кілок, дрюК>>, п. socha <<соха•>, ч. слц. socha <<Статуя, скульптура•>, sochor <•бов
дур, телепень•>, вл. нл. socha <•кілок з
розсохою•>, sochor <•КИЙОК•>, м. соа <•ро

гатина, жердина З рОЗВИЛКОЮ>>, СХВ. СО
ха <<Жердина З рОЗСОХОЮ>>, СЛН. soha
<•Статуя;
палиця•>;

кілок•>,

-

псл.

с.-цсл.

soxa

СОХА

<•дрючок,

«дерево

вилкою•>, [sохогь] <•ТС.•>;

-

з

роз

споріднене

З ЛИТ. saka <<ГіЛКа, сук, рОЗСОХа>>, sake
<•вила•>, лтс. saka <•розсоха дерева•>, sakas <•хомут, ярмо», sakne <•корінь•>, дінд.

sЙka

(sЙkha)

<<ГіЛКа,

СУК•>,

Перс.

sax
hoha
кілок». -

«ТС., ріг•>, вірм. <;ах <•гілка», гот.

<•плуг•>; іє. *каk- <•сук, гілка;

Чернь1х ІІ 190-191; Фасмер-Труба
чев ІІІ 729-730; Потебня К ист. зв. ІІ

12; Bruckner 505-506; Machek ESJC
g65-566; Holub-Kop. 344; SchusterSewc 1331; Младенов 600; Skok ІІІ ЗО 1;

сочевИця

сохірь

MikJ. EW. 313; Мейе ОЯ 21-22; Meillet Etudes 158, 174; Мартьшов ЯзьІк 8384; Бурлакова ВСЯ VI 60; Trautmann
297; Fraenkel 957-958; Karulis ІІ 144145; Зндзелин СБЗ 127; Mi1hl.-Endz.
ІІІ 642, 646; Pedersen KZ 38, 391; IF 5,
50; Kelt. Gr. І 126; Petersson Аг. Arm.
St. 98; Schmidt KZ 25, 127; Persson
Beitr. 141, 304; Гамкрелидзе-Иванов
97, 690; Pokorny 523. - Пор. сахар 2 ,
сук.

[сохірь] <<приміщення для вівчарів
та молочних продуктів•> ДопУжДУ IV;
- не зовсім ясне; очевидно, пов'язане

з соха (див.).

сохнути, сохлий, с6хти
хИй.

-

див. су

[сохтач] «франт, фат; чепурун•> Нед;
неясне; можливо, пов'язане з [сох
тувати] <<звикати; поспішати•>.
[сохтувати] <•звикати ВеУг; .поспі
шати•>, [сухтувати] <<поспішати•> Нед,
[сохтuвний] <•вправний, звичний до ро
боти•> ВеУг, [сохтівний] <•здатний, при
датниЙ•>, [сохт6ваний] <•звиклиЙ•> ВеУг,
[присохтувати] <•Пристосувати•> Нед;

-

- видозмінене запозичення з угорської
мови; уг. szokni «звикати, мати звичку•>,
szokikni <•Привчатися до чогось; мати
звичаЙ•>, szoktatni <<Привчати до чого-не
будь•> етимологічно неясні. ВеУг
260; Лизанец 625; MNTESz ІІІ 776.
соціалізм, соціалізація, соціаліст,
соціалістичний, соціалізувати; р.
социалuзм, бр. сацьtялізм, п. socjalizm,
ч. socialismus, слц. socializmus, вл. socializm, болг. социалuз-ом, м. социjа
лuзам, схв. социjалuзам, слн. socialfzem; - запозичення з французької мо
ви; фр.

socialisme <•соціалізм•> (нім. Sozialfsmus, англ. socialism <•ТС.») утво
рено від лат. socialis «Громадський; су
спільний; товариськиЙ•>. СІС 2 778;
Чернь1х Il 191; КЗСРЯ 423; Kopaliriski
899-900; Holub-Lyer 445; РЧДБЕ
679; Вуjаклиjа 895; Кlein 1467; Dauzat
670. - Див. ще соціальний.
р. социальньtй, бр.
соціальний; сацюільньt, п. socjalny, ч. socia\nf, слц.
socialny, вл. socialny, болг. социален,

М. СОЦUJаЛеН, СХВ. социjалан, СЛН.

SO·

запозичення із західноєвро
пейських мов; нім. sozial «Суспільний,
соціальниЙ•>, фр. socia\ <<ТС.>> походять
від лат. socialis «товариський, громад
ський; союзниЙ•>, пов'язаного з socius
«товариш, спільник; спільний, союзниЙ•>,

cialen; -

далі з

sequor

<<іду слідом, стежу», спо

рідненим з дінд. sacate <<іде слідом, пе
реслідує>>, ЛИТ. sekti «іТИ СЛіДОМ, Пере
СЛідуваТИ>>, МОЖЛИВО, також ПСЛ. SOCiti
<<ШукаТИ, ВИСТежуваТИ>>, укр. сочuти

«Підстерігати, стежити•>.

-

СІС 2

779;

Акуленко 140; Чернь1х ІІ 191; Фасмер
ІІІ 730; Kopaliriski 899-900; HolubLyer 445; РЧДБЕ 679; Вуjаклиjа 894;
Dauzat 670; Кluge-Mitzka 718; Walde-Hofm. ІІ 519-520, 551-552. Пор. сочИти.
соціологія, соціолог, соціологізм,
соціологічний; р. болг. социология,
соци6лог, бр. сацьtял6гія, сацьtёлаг,
п. socjologia, socjolog, ч. sociologie, sociolog, слц. sociologia, sociolog, схв. со
циологиjа, социолог, слн. sociologfja,
sociolog; - запозичення з французької
мови; фр. sociologie <•соціологія» утво

рено з основ

socio- (societe), що похо

дить від лат. societas «суспільство, то
вариство•>, пов'язаного з socius <•Това
риш, союзник, спільник; спільний, со

юзниЙ•>, і -logie, звичайного для назв
наук компонента, що через лат. -logia
зводиться до гр. -Лоуіа <•ТС.», пов'яза
ного з іменником Л6уос" <•Слово; розум».

- СІС 2 779; УРЕ 10, 348; ССРЛЯ 14,
437; Kopalinski 900; Holub-Lyer 445;
РЧДБЕ 679; Вуjаклиjа 895; Dauzat
670. - Див. ще біолог, логіка, со
ціальний.

сочевИця (бот.) <<рослина родини
бобових, Lens Adans. (Ervum lens);
(зб.) зерна цієї рослини», [сачавиця
сачевuця Нед, сачовuця, сач6в
ка Л, сешевuцє ВеНЗн, · сичавuця, сі
кавuця Па, сіковuця ВеНЗн, січавuця

Mak,

Чаб, сосовuця ВеНЗн, сочева Нед]
<<ТС.», СОЧКа <<Зерно СОЧевиці; (заст.)
лінза•>, [сошовuця] <•Сочевиця•> ВеНЗн,
[ чачавиця] <<СОЧеВИЦЯ>> Mak, [ чечавuця
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сочйти

ЛЧерк],

со Як

чечевuця. І чикавиця ЛЧерк,

шачавиця Mak, шашовuця Мо, шиче
вuця Л, шичовuця Л, шоковии,я Mak,
шоцевuи,я, шочовиця Мо, шушавиця

Mak] <<ТС.•>; -

р. [сочевtіца], чечевtіца,

бр. сачавіца, др. сочевица «ТС.•>, соча
во <<Зерно сочевиці•>,

soczewica

п.

<<СО

чевиця•>, ч. cocka, заст. cockovice, [cocovice, cecovice], СЛЦ. SOSOVica, ВЛ. НЛ.
sok, схв. сочиво, сочuвица, слн. lsoстсл. сочнво <<ТС.•>;

Civo],
ПСЛ.

SOCevica, SOCiVO

очевидно,

-

<<ТС.>>,

ЩО

ВИВО

ДИТЬСЯ від іменника sokь <<сік•>; основи
семантичного зв'язку, а також причини
звукових

люється

змін

у

назві

неясні;

припущення

106; Jm. rostl. 127)

вислов

(Ma{;hek ESJC

про давнє складне

утворення з основи іє. *кікеr- <•горох•> і
основи, спорідненої з лат. vicia <<БИКа•>.
- Німчук 268; Булаховський Вибр.
пр. ІІІ 424; Фасмер ІІІ 731, IV 355;
(Іреобр. 11 351; Bruckпer 506; Schuster-

Sewc 1331-1332; Mikl. EW 313. -

Див. ще сік 1 •
сочйти

«підстерігати,

стежити•>,

[осочнuк] «лісник, зобов'язаний брати

участь у полюванні•> Ж, [підсочuть]
<•підстерегти•> Кур, [підс6ки] <<Підбурю

Вгі.ісkпеr 506; Machek ESJC 566; Мла
денов

63. 310-311; Skok ІІІ
31-32; Mcillet BSL 20/l,
ЗІ; Mikl. EW 290, 313; Trautmaпп
254-255; Fraeпkel 757, 773; МартьІ
нов Сл.-герм. взаимод. 136-140; Pokorпy 897-898.
саша, сашувати - див. шосе.

302;

600;

РФВ

Варбот

соЮз, Ісоюжанuн] <<союзник•> Нед,
соЮзник, соЮзництво, [соЮзити] <<бути

в союзі•> Нед; р. соЮз, бр. саЮз, п.
sojusz (з р.), болг. с'ЬЮз, м. соjуз (з р.);
- запозичено із церковнослов'янської
мови; цсл. с1>ІЖЗ'Ь, як і стсл. С'ЬЖ.З'Ь,
<<ЗВ'ЯЗОК, узи, пута, СОЮЗ>>, С'ЬВ.Ж.З'Ь <<ТС.•>,
др. С'Ьвуз'Ь <<ЗВ'ЯЗОК, УЗИ>>, С'ЬУЗ'Ь <<ТС.•>,
ЗВОДИТЬСЯ ДО ПСЛ. S"ЬVQZ"Ь <<ЗВ'ЯЗОК•>, nов'я
ЗаНОГО чергуванням голосних з sьv~zati
<<зв'язати», похідним від v~zati <<в'яза

ТИ•>.

-

Огієнко РМ

1938/10, 440; Чер

ньJх ІІ 191-192; Фасмер ІІІ 731, IV 152;
Преобр. ІІ 363; Собалевский ЖМНП
1894, травень 218; Срезн. ІІІ 664-665,

859; SW VI 260; Sl. wyr. obcych 690;
506; Mikl. EW 315. -Див. ще
в'язати. - Пор. вузол, узи.
Bruckпer

соЮзка (спец.) <<Передня частина за

чuть <•шукати, вистежувати (звіра, зло
дія)», бр. сачьщь <•Стежити, спостеріга

готівки взуття або шкіряна нашивка на
носок і підйом взуття•>; бр. саЮзка
<<ТС.•>; запозичення з російської мови;
р. соЮзка <<ТС.•> пов'язане з др. с'Ьуз'Ь

ти;

<<зв'язок, скріпа•>. -Див. ще соЮз.

вачі; інтриги, підступи•> Нед;

наглядати;

-

вистежувати•>,

р. со

др.

со

чити <•шукати, вивчати; вимагати судом;

весtи тяжбу•>, сочьба <<ДОНОС•>, п. ст.
<<обмовляти, ганьбити, цькувати»,
болг. с6ча <<указую•>, м. сочи <<Показує•>,
схв. сочити <<Викривати, виявляти, роз

soczyc

шукувати•>,

сок

<<ТОЙ,

хто

пере.слідує

злодія; свідоК>>, р.-цсл. СОК'Ь <<обвинувач>>,
с.-цсл. сочнтн <•казати, оголошувати; ука

зувати; ДОНОСИТИ>>;
ТИ,

вистежувати;

-

ПСЛ.

SOCiti

викривати,

<<Шука

виявляти;

указувати; ганьбити•>, sokь «обвинувач,
свідок; позивач, вивідувач•>; спорід
нене з лит. sakyti <<говорити•>, лтс. saclt, двн. sagёn <•ТС.•>, лат. in-sequo <•ого
лошувати•>, можливо, також з лит. sekti <•іти слідом», лтс. sekt <<ТС.•>, дінд.
sacate <<Супроводжує, іде ВСЛід•>, ЛаТ. sequor <•іду вслід». - Фасмер ІІІ 708, 731;
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СОЯ 1 (бОТ.) <<рОСЛИНа рОДИНИ бобОВИХ,

Glycine L.•>; - р. бр. болr. соя, п. вл.
soja, ч. слц. слн. sdja, м. coja, схв.
coja; - запозичення із західноєвропей
ських мов; нім. Soja <<СОЯ•>, гол. soja,
soya, англ. soy(a), фр. soja, soya <<ТС.•>
зводяться до яп. shoyu (so-ju) <•соєва
ОЛіЯ>>, ЩО ПОХОДИТЬ від КИТ. ciang-yu <<ТС.>>.
- Дзендзелівський УМШ 1958/2, 68;
СІС 2 779; Акуленко 141; ССРЛЯ 14,
459; Фас мер-Трубачев ІІІ 731; Уша
ков IV 422; Sl. wyr. obcych 690; Machek Jm. rostl . .128; Holub-Lyer 445;
РЧДБЕ 679; Кluge-Mitzka 714; Vries
NEW 669; Кlein 1479.
соя 2

-

див. сойка.

соЯк «приміщення, в якому зберіга
ється в качанах кукурудза» Мо; не-

спартакіада

сп а гнути

ясне; можливо, пов'язане з молд. (рум.)

соі

(soi) «сорТ», тур. soy <<ТС.>>. -

Пор.

со й.

[спаrнути]

<<здогадатися,

зрозумі

ТИ>> Пі; - очевидно, результат видазмі
ни дієслова збагнути <<Зрозуміти, осяг

ТИ•> (див.).
спад, спадень, спадина, спадистий,
спадки, спадківщина, спадковий, спад
нИй, спадок, спадщина,. спадь, спадя

-

див. пасти 2 •

[спадь] (ент.) <<Одноденка, поденка,

ВеБ, ВеНЗн; неясне;
можливо, пов'язане зі спадати <<Падати;

Ephemera L.>>

слабнути, зникаТИ>>.

[спаз] «Злість•> Нед;

-

неясне; мож

ливо, результат видазміни форми сказ.

спазм,

спазма,

спазматuчний,

[спазмовuй] Куз, спастuчний, [спаз
мувати] Куз; - р. спазм (а), бр. болг.

ський собака», зводяться до icn. espafiol
<<іспанськиЙ>>, що походить від нар.-лат.
Hispaniolus, пов'язаного з лат. Hispania

<<Іспанія>>. - СРЯ lV 217; ТСБМ V/ 1,
248; Sl. wyr. obcych 694; Кlein 1480.
[спантьорити] <<зварити (несмачну,
погану їжу)>> Ва, [іспанть6рить] «ТС.>>

Чаб;

-

афективне утворення.

спаржа (бот.) <<ХОЛОДОК,

Asparagus
L.>>, [спараг] <<холодок лікарський, Asparagus officinalis L.>> Mak, [шпараг,
шпарага,

шпараги тж,

шпараrи] <<ТС.>>;

шпараr Нед,

р. бр. болг. спаржа,

-

п. szparag, заст. szparaga, ч. spargl (з
нім.), слц. spargl'a, заст. sparga, sparсхв. спарог, спарога, шпарга,
шпаргла, слн. spargelj; - очевидно, за
посередництвом російської, польської і,

ga,

можливо, німецької мов (нвн.

га•>, що зводиться до гр. <ПГСЮJ.lа, <Пra

Spargel
sparge, sparg,
[spars]) запозичено з італійської; іт. sparagio <<ТС.•> походить від елат. sparagus,
пов'язаного з лат. asparagus «СПаржа го
родня>>. - СІС 2 779; УРЕ 10, 445; Фас
мер ІІІ 732; Преобр. 11 364; HolubLyer 470; Machek Jm. rostl. 268-269;
РЧДБЕ 680; Skok ІІІ 309; Кluge-Mitz
ka 720; Mestica 1750. - Див. ще ас

<JJ.lO<;; <<ТС.•>, пов'язаних з дієсловом <J7Гaw

парагус.

М. спазма, П. spazm, Ч. spazma, spasслц. spazmus, вл. spasmiski <<СПазма

ma,

тичниЙ•>, схв. спазма, слн.

spazem; -

запозичення із західноєвропейських мов;

нім. Spasma <<СПазм>>, Spasmus, англ.
spasm, фр. spasme <<ТС.>> походять від
лат. spasma (spasmus) <<Спазм, судоро

<<Тягну;

смикаю;

стягую

псл. p~ti <<натягувати•>, укр. п'ястu.

10, 445; Черньrх 11 192;
Фасмер ІІІ 731; Sl. wyr. obcych 694; Kopalinski 907; Holub-Lyer 447; РЧДБЕ
679; Вуjаклиjа 896; Gr. FWb. 713; Dauzat 679; Кlein 1482; Walde-Hofm. 11
568; Frisk 11 759-761.
[спакувати] <<зіпсувати•> Ва; - не

779;

спані€ль <<порода коротконогих мис

-

запозичення з англійської

мови; англ. spaniel <<ТС.•> (одна з порід
собак іспанського походження), сангл.
<<іспанський; спанієль>>, espaignol
«ТС.>> через фр. espagпeu[, букв. <<іСПаН-

spainel

Спартак (чоловіче ім'я);
болг. Спартак;

латинської мови; лат.
славетного

-

р. бр.

нове запозичення з

-

вождя

Spartacus (ім'я

повстання

Стародавньому Римі,

рабів

у

уродженця Фра

кії) походить від фрак. 1:7Гартаио<;; <<ТС.>>,
яке

виводиться

від

<J7Гар(а)-

«СПИС>>,

пов'язуваного з лат.

ливських собак з обвислими вухами»;
- р. спаниель, бр. спаніЗль, п. spaniel,
Ч. spane[, spanie[, СЛЦ. spanie[, СЛН. spa-

«ТС.>>;

spargeп,

очевидно, результат афективної видазмі
ни дієслова справлЯти <<ТС.•>. Див.
ще правИй.

УРЕ

ясне.

nje[

ст.

[спаровшіти] <<робити; купуваТИ>>; -

судорогою•>,

можливо, спорідненим з двн. дангл. spannan «натягувати, напинати; зв'язувати>>,

СІС 2

<<Спаржа»,

sparus (sparum)
<<КОрОТКИЙ СПИС», ДВН. ДНН. sper <<СПИС•>,
нвн. Speer <<ТС.». Бл. імена 87; Пет
ровский 204; Спр. личн. имен 459; Ил
чев 459; Георгиев Исследования 122;
Walde-Hofm. 11 568.
спартакіада; болг. спартакиа
да, бр. спартакіАда, п. вл. spartakiada, ч. слц. слн. spartakiada, схв. спар
такиjада; - запозичення з російської
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спартанець

спати

мови; р. спартакиада утворено за ана
логією до олімпіада <•олімпійські ігри;

віЛЬНИК>>, спасіння, СпасИтель, спасів
ка <<Піст у кінці літа; сорт яблук, груш»,

змагання, конкурс, огляд>> від власного

спасіння, спасенний, спасівський, спа
сівчаний, упастИся <<врятуватися»; -

імені Спартак, лат. Spaгtacus (уродже
нець Фракії, вождь повстання рабів у

Стародавньому Римі). -

СІС 2 779; УРЕ

10, 446; Ць1ганенко 444-445; Kopalinski 906-907; Sl. wуг. obcych 669; Holub-lyeг 447; РЧДБЕ 580; Вуjаклиjа
896. - Див. ще Спартак.
спартанець <<загартована, витрива
ла людина», спартанський <•витрива
лий; позбавлений зручностей; простий,
скромниЙ>>; р. бр. болг. спартанец,
п. spaгtanin, ч. spaгtan, слц. spaгt'an,
вл. spaгtaпiski <<спартанськиЙ>>, слн. spaг
tanec; - можливо, через німецьке посе

р. спастИ, бр. [спасціся] <•Врятуватися>>,

др. с"Ьпасти <<врятувати>>, ч.

фікса С'Ь-

«З->>

реГТИ, пасти>>.

ІІІ

309. -

Від діЄСЛОВа пасти

-

Фасмер ІІІ

слц.

<<бе

732; Skok

Див. ще з 3 , пасти 1 •

Пор.

-

запас.

[спасувати] <<Жартувати>> Нед; -

запозичення

з

німецької

редництво (нім. Spaгtaneг <<СПартанець>>,
пор. англ. spaгtan <•ТС.>>) запозичено з

spaf3en

латинської мови; лат. Spaгtanus «СПар
танський, спартанець>> є похідним від

saгsi <<веселитися>>,

Spaгta <<Спарта (давньогрецький поліс

spasiti,

<<ТС.>>, вл. spasc «уберегти>>, болг.
спасЯ «врятувати>>, м. спаси, схв. спас
ти, спtісти <<ТС.>>, СТСЛ. С'ЬПАС'ГН, С'ЬПА
СА'ГН «берегти, рятувати>>; утворене в
християнський період за допомогою пре

spasit'

<<жартувати>>,

Spaf3

мови;

ва, задоволення>> походять від іт.
доволення;

spasso

прогулянка>>,

нвн.

<<Жарт, заба

spas-

<<розвага, за
які зводяться

-

до лат. expandeгe <<простягати, розгор
таТИ>>, expassus <<розгорнутиЙ>>, утворе

ки cr1rapт6<;; <<засіяниЙ>> і, мабуть, <J7Гa

<<розпускаю, розгортаю,
лаю>>. Кluge-Mitzka 721.
ще експансія.

столиця Лаконії на Пелопоннесі)>>,
що зводиться до гр. дор. l:mxpтd (атт.
1:7ГартfJ) <<ТС.>>, можливо, пов'язаного з
дієсловом crщ:ipw <<Сію, засіваЮ>> (звід

pтfJ, що тлумачиться як <<засіяне (міс
це)>>); жителі Спарти відзначалися суво
рим способом життя, з дитинства при
вчалися до витривалості й терпіння. -

СІС 2 779-780; УРЕ 10, 446; ССРЛЯ

14, 472; Kopalinski 907; Sl. wуг. obcych
694; Holub-Lyeг 447; РЧДБЕ 680;
Кlein 1481; Fгisk ІІ 758.
спархнути - ДИВ. перхнути.
спарЯти - див. парИти 1 •

спасИбі <<дякую; подяка>>, [спасИбіг,
спасИбу] <<ТС.>>, (спасібкати] <<ДЯКуВаТИ>>
Нед;

-

р. спасИбо

<<дякую, дякуємо;

[подяка, вдячність]>>, бр. [спасіба] <<ТС.>>;

них з. префікса ех- <<ВИ-, з->> і дієслова

pando

-

розсти
Див.

спати, [сиплЯти] <<СПаТИ», спатки,
спатоньки, спаточки, спатуні, спату
d, спальник, спальня, спаннЯ, спан~

КО, (спачка] «СПЛЯЧКа>>, сплюх <<ЧОЛОВіК,
який багато спить; [заєць]>>, сплЮха,
сплЯчка, [сп'юх] <<СПЛЮХ» Нед, [сп' Яч

ка] <<Сплячка>> Нед, [сплЮщий] <<Сонли
ВИЙ>>, сплЯчий, [сплЯщий], безпросИп
ний, вИспатися, висиплЯтися, заспа
ти, засипати, засиплЯти, заспатися,

засипатися,

заспаний,

[несплЯчкИ]

<<безсоннЯ>> Г, Ж, невсИпний, невсипу

чий, невсипущий, невИспаний Куз, [не

просипенний] <<непросипущий (п'яни
ця)>> Ж, [непросИпний] <<НепробудниЙ>>
Куз, непросипущий, [оспальство] <<сон

результат злиття і фонетичної видо
зміни виразу др. с"Ьпаси Бог'О <<нехай
спасе Бог>>. Булаховський Вибр. пр.
ІІІ 414; Чернь1х ІІ 192; Фасмер ІІІ 732;
Ць1ганенко 445; Саболевский Лекции

ливість, лінощі» Бі, оспалий, пересип,

127; Sadn.-Aitz. VWb. І 363. - Див.
ще боr 1 , спастИ.
спастИ <<ВрятуваТИ>>, спасати, Спас

ханка>>, присипнИй, проспатися, про
сипатися, просиплЯтися, пр6сип, ро
зіспатися, розіспаний, усипИти, уси

-

<<СПаситеЛЬ>>, спасенник <<Праведник; ГО-
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[переспанка] ЕЗб 25, приспати, приси
пати, присиплЯти, [прИспанка] <<КО

плЯти, усипальниця, усипальня, [уси-

спахаться

спектакль

плuвий] Нед, усипндй, [у перес( и) пи]
<<Під час глибокого сну•>; р. спать,
бр. спаць, др. с'Ьпати, n. вл. spac, ч.
слн. spati, слц. spat'. нл. spas, полаб. sapat, болг. спя «СПЛЮ•>, М. спие <<СПИТЬ»,
СХВ. спати, СТСЛ. С'ЬПАТН; ПСЛ. S'Ьpa
ti <<СПати•>, пов'язане з іменником *sopn'Ь
( > S'ЬП'Ь) <<СОН»; - споріднене з дінд.
svapiti (svapati) <<спить•>, ав. xvafsaiti
<<ТС.•>, дангл. svefan «спати•>, дісл. sofa
«ТС.>>,

ЛаТ.

sбpiire

«ПрИСИПЛЯТИ>>;

іє.

*sцер- / sup- <<СПаТИ•>. - Чернь1х ІІ 192;
Фасмер
732-733; Bruckner 508; Mache~ ESJC 570; Holub-Kop. 330; Schuster-Sewc 1336-1337; Младено в 604;
Skok ІІІ 309-31 О; Fraenkel ZfSlPh
26/2, 340-350; Ernout-Meillet 11201121; Walde-Hofm. Il 561; Абаев
ИЗСОЯ IV 272; Mayrhofer ІІІ 561; Uhlenbeck 354-355; Persson Beitr. 747;
Pokorny 1048. - Пор. сон 1 •
[спахаться] <<СПрацюватися, позно
шуватися; постаріти•> ЛексПол; не
ясне; може бути зіставлене з [пахати]
<<орати•> або з [спашувати] <<змарніти•>,
[спашіти] «ТС.•>.

IIJ

спахнути <<СПаЛаХНУТИ>>, спахати
<<СПалахуваТИ>>, спахувати <<ТС.>>; ре
зультат редукції слів спалахщjти, спа
лахувати. Див. ще палахтіти. Пор. пахтіти.
спаховий - див. споховастий.

[спацір] <<Прогулянка•>, [спацера,
шпацір] <<ТС.•>, (спацерувати] <<Прогулю
ВаТИСЯ», [спацир}Jвати] <•гуляти» Ба,
[спацірувати Куз], шпацирувати, [шпа
цірувати] <<ТС.•>; - бр. [спацьtр] «про
гулянка•>, шпацьtр <<ТС.>>; заПОЗИ
чення з польської мови;
п. spacer
<<Прогулянка», spacerowac <<гуляти, про
гулюватися•> походять від нім. spazfe-

[спашувати] <<змарніти» Нед, [спа
шіти] <<ТС.•> Нед; - очевидно, запози
чення з nольської мови; n. рідк. spaszowac <<СПасувати; ПОСТУПИТИСЯ; збідніти;
змарніти•> є похідним від paszowac <<ПО
ступатися; марніти, худнути•>, пов'яза
ного з pasowac <<ТС.•>, що виводиться
від

pas «Відмова брати участь у даному
розиграші (до наступної роздачі карт

та ін.)•>, якому відповідає укр. пас <<ТС.».

-

SW

IV 72, 78, 83; VI 282, 283. -

Див. ще пас 2 •

[спевннти] <<утвердити; (слово) ви

конати•> Нед; очевидно, результат
зближення запозиченого п. spefnic «ВИ
конати•>, похідного від pefny «повний»

(пор. р. исп6лнить «виконати•> ), з ос
новою слова певний.
ний, повний.

Див. ще пев

-

спекатися- див. пек 1 •

[спеколат] <<Кат, тиран•> Нед, [спеко
лацтво J «ТираніЯ>> Нед; - р. церк. спе
ку ла тор <<кат; наглядач•>, р.-цсл. сnеКО'(
лАтор'Ь <<тюремний сторож•>, стсл. сnеко'(
лАтор'Ь

<<кат•>;

-

через

посередництво

церковнослов'янської і середньогрецької

(сгр. <пrєиоuЛатwр) мов запозичено в
давньоруську мову з латинської; лат.
церк. speculator <<Кат; наглядач; розвід
ник, вивідувач, лазутчик; охоронець; до
слідник» є похідним від дієслова specularї <<оглядати, підглядати, підстерігати,

розвідувати, видивлятися; спостерігати,

дивитися•>. -

Фасмер ІІІ 733; ИОРЯС
12/2, 277; Даль IV 289; Срезн. Доп.
247; Walde-Hofm. Il 570-571. Див. ще аспект, спекулЯція.
спектакль; - р. бр. спектакль, п.
вл. spektakl, ч. spektakl, болг. спек
так'Ьл, м. спектакл, схв. спектакл,

слн. spektakel, spektakel; ня

<<ТС.•>,
місце

<<Видовище, спектакль•> походить від лат.

похідного від spatium <<Простір;
для гуляння•>, спорідненого з

дінд. spharab <<просторий, великиЙ•>,
псл. speti «мати успіх». Шелудько
57; Ба 12; SJP VIII 510; SW VI 273;
Bruckner 508; Кluge-Mitzka 721-722;
Walde-Hofm. ІІ 568-569. - Див. ще
спіти.

з

французької мови;

фр.

запозичен

reп <<ТС.•>, яке зводиться до лат. spaШiri

spectacle

spectaculum (spectaclum) «вид, видови
ще;

вистава;

зал

для

глядачів,

для глядачів; огляд•>, похідного від

tare

місця

spec-

<<дивитися, розглядати, спостеріга

ТИ•>, пов'язаного з specere (specio) «ди
витися». Чернь1х Il 192; Фасмер ІІІ
733; Ць1ганенко 445; Kopalinski 907-
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спенсер

спектр

908; РЧДБЕ 680; Кluge-Mitzka 722;
Dauzat 680; WaJde-Hofm. ІІ 570-571.
- Див. ще аспект. - Пор. спекулЯ

рез посередництво німецької мови (нім.
SpeU:iologfe) запозичено з французької;
фр. speleologie <<спелеологія>> (з кін.

ція, спеціальний.
спектр, спектральний; р. бр.
спектр, п. spektr, ч. слц. вл. spektrum,
болr. спект'Ьр, м. спектар, схв. спек
тар, слн. spekter, spektrum; запози
чення з французької мови; фр. spectre

ХІХ ст., в працях Е.А. Мартеля, одно

го з основоположників спелеології) ут
ворене з основ гр. crm1Лaюv «печера>>,
очевидно, nов'язаного з гомер. mrtщ;
<<ТС.>>, нез'ясованого походження, і Л6-

спектр>>

ущ; <<Слово, (наукове) пояснення; розум;
вчення>>. - СІС 2 781; Kopaliriski 908-

походить від лат. spectrum <<образ, уява;
видіння, привид>>, пов'язаного з specere

909; Holub-Lyer 448; РЧДБЕ 681;
Dauzat 680; Frisk ІІ 764, 765-766. -

«привид,

примара,

страховисько;

(specio) «дивитися>>. - СІС 2 780; Фас
мер ІІІ 733; Ць1ганенко 445; Kopaliriski
908; Holub-Lyer 448; РЧДБЕ 681; Ву
jаклиjа 897; Dauzat 680; Walde-Hofm.
ІІ 570. Див. ще аспект. Пор.
спектакль, спекулЯція,
спеціаль
ний.
спекулЯція <<філософська умогляд
на побудова; використання різниці в ці
нах для одержання зиску в торгівлі»,
спекулЯнт, спекулятИвний, спекулю
вати, спекульщjти; р. спекулЯция,
бр. спекулЯцьlЯ, п. spekulacja, ч. spekuJace, заст. spekulacf, слц. spekulacia, вл.
spekulacija, болr. спекулdция, м. схв.

Див. ще логіка.

[спелЮнка]

<<брудне

приміщення,

кубло>> Куз; очевидно, запозичення
з польської мови; п. speluпka <<погане
приміщення; кубло>>, як і ч. spelunka

(spelunka)

<<Найгірший

трактир;

бідне

приміщення, погана квартира>>, слц. spelunka <<бідне приміщення, корчма>>, вл.
speluпka «кубло, корчма>>, схв. шпелун

ка (спелgнка) <<Темне і брудне примі
щення, кубЛО>>, СЛН. spe!uпka <<Занедба
не трактирне приміщення>>, через посе

посередництво російської і польської
мов запозичено з німецької; нім. Speku-

редництво нвн. Speluпke <<Погане при
міщення, кубло>> зводиться до лат. sрё
Іuпса <<печера, гроТ», що виводиться
від гр. <J7r~Лuy~ «печера>>, пов'язаного з
<J7r~Лaюv «ТС.>>. - Sl. wyr. obcych 696;
SW VI 287; Holub-Lyer 470; Кluge
Mitzka 723; Walde-Hofm. ІІ 572; Er-

Jati6п <<спекуляція (філос., торг.)>> похо

пout-Meillet

дить від пізнього лат.

ще спелеологія.

шпекулdциjа, слн. spekulacija (філос.),
spekulacija (торг.); - очевидно, через

дання;

дослідження,

speculatio

<<Вигля

розмірковування,

964; Frisk

ІІ

765. -

Див.

[спенсер] <<Жіноча кофточка, корот
куртка>> Куз, [спенцер, шпенцер]

розвідка; споглядання, умогляд>>, пов'яза

ка

ного з specere (specio) <<дивитися>>.
Акуленко 140; СІС 2 781; Коваль 113

<<ТС.>> Куз, О; р. заст. спенсер «КО
ротка куртка, жіночий корсаж>>, спен
зер <<ТС.>>, п. заст. sf?eпcer <<ВИд чолові

114; УРЕ 10, 453; Чернь1х ІІ 192-193;
Фасмер ІІІ 733; Kopaliriski 908; HolubLyer 448; РЧДБЕ 681; Кluge-Mitzka
723. - Див. ще аспект. - Пор. інс
пекція, конспект, перспектИва, ре
спект, спеколат, спектакль, спектр,
спецИфіка, спеціальний, спеців.
спелеологія <<наука, що вивчає пе
чери», спеле6лог, спелеологічний; р. болr. спелеол6гия, бр. спелеал6гія,
п. speleologia, ч. speleologie, слц. speleologia, м. спелеологиjа, схв. спелеоло
гиjа, слн. speleologfja; очевидно, че-
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чої куртки; каптан>>, [spencer] <<Сюртук>>;

-

очевидно, через посередництво

поль

ської, французької (фр. spencer <<ВИд верх
нього ОДЯГУ>>, З 1801 р.) і, МОЖЛИВО, Та
КОЖ німецької (нім. Speпcer, Spenzer
<<Жіноча кофточка, корсаж; вузький під

жак>>)

мов

запозичено

з

англійської;

англ. speпcer <<куртка, короткий сюртую>
утворене у 1796 р. від прізвища лорда

Дж. Спенсера

(C.J. Spencer, 1758-1834),

який ввів в ужиток цей одяг. Оньrш
кевич Исслед. п. яз. 248; Фасмер ІІІ

сперечатися

спец

733; Sl. wyr. obcych 696; SW VI 288;
Dauzat 680; Кluge-Mitzka 724; Кlein
1485; Chambers 482.
сперечатися, сперечальник, спере
читися, сперечлuвий, сперечник див. перека.
сперма <<рідина в чоловічих стате
вих залозаХ>>; р. бр. болг. М. спер
ма, п. ч. слц. sperma, схв. сперма, слн.
sperma; - запозичення із західноєвро
пейських мов; нім. Sperma, фр. sperme,

sperm
sperma

англ.

лат.

<<ТС.•>

походять від пізньо

<<Сім'я, насіння•>, що відтво

рює гр. <ПГЕрJ.lа <<Сім'я (рослинне або

спермацет <<речовина,

яку виділя

ють з голови кашалотів і використову

ють у парфюмерії та іН.•>; р. болг. м.
спермацет, бр. спермац3т, п. ч. слц.

spermacet,

схв. спермацет;

-

запози

чення з німецької мови; нім. Spermazet, як і англ. фр. spermaceti, походить
від виразу елат.

sperma

сёtі <<Сім'я ки

та•> (за помилковим уявленням про зв'я
зок

цієї речовини

з

тваринною

мою); вираз складався з пізньолат.

ma

морська тварина (кит і под.)•>, що зво
диться до гр. :к~то<;; <<кит; велика мор

СІС 2

ська тварина•>.

док; сівба; запліднення•>, пов'язане з діє
словом <пrєірw <<Сію, розсіваю, розки

733;

даю, розсипаю; поливаю•>, спорідненим

1486. -Див. ще кит 1 , сперма.

sp'ir

<<розсіваю, розкидаю•>, двн.

spriu

<<висівки•>, свн. sproewen <<розкида
ти, розсіювати•>, гот. *sprёwjan, снідерл.
spraeieп, дангл. sprёawliaп <<ТС.•>, кімр.

«rечу•>, ffrau
<<вибризкування;
потік•>, лтс. spгauties <<зійти, пробити
СЯ•> і, далі, З ПСЛ. *рь[Хаtі <<МЖИЧИТИ, ДО
ЩИТИ•>,
'"pьrstь
<<Земля,
прах•>,
укр.

ffreuo

sper-

<<Сперма, сім'я•> і лат. cёtus <<Велика

тваринне); плід; паросток, дитя, наща

з вірм.

спер

-

Преобр. ІІ 364;
РЧДБЕ 681; Вуjаклиjа

781; Фасмер ІІІ
Kopalinski 908;
899; Кlein 263,

спесИвий <<ПИхатиЙ•>, [спесuвитися]
(у виразі с. до кого <<Гордувати кимсь•>)
Нед;

очевидно, запозичення з росій

-

ської мови (дієслово може бути здавна
успадкованим); р. спесzівьиї <<зарозумі
лий, бундючний, пихатиЙ•> пов'язане з
іменником

спесь

<<пиха,

чванство•>

не

зовсім ясного походження; можливо (з

персть <<Земля•> та, з іншим ступенем

огляду на заст. фольк. [спесив'Ь] <<Швид

ВОКалізму, ПСЛ. *рОГХ'Ь <<ПИЛ>>, укр. по
рОХ. СІС 2 781; ССРЛЯ 14, 495; Kopaliriski 908; Holub-Lyer 448; РЧДБЕ
681; Dauzat 680; Кlеіп 1486; Walde-

кий, квапливиЙ•>), пов'язане зі спех <<ПО

Hofm.

ІІ

567, 572; Frisk

ІІ

762-763. -

Див. ще персть, порох.
сперматозоїд; р. сперматоз6uд, бр. сперматаз6ід, п. ч. слц. spermatozoid, болг. м. сперматозоuд, схв.
сперматозоид, слн. spermatozofd; - за
позичення із західноєвропейських мов;
нім. Spermatozofd, фр. spermatozoїde,
англ. spermatozoid утворено з основ гр.

<ПrEpJ.la (род. в. <ПГЕрJ.lатщ;) <<Сім'я (рос
линне або тваринне)•>, ~(\)ov <<жива істо
та,

тварина•>

нента

та

суфіксального

компо

-oid- (указує переважно на подіб

ність до чогось або походження від чо

гось).

- СІС 2 781; ССРЛЯ 14, 495; Kopaliriski 908; Holub-Lyer 343, 448;
РЧДБЕ 681; Gr. Fwb. 714; Dauzat 680;
Юеіп 1078, 1486. -Див. ще астероїд,
зоологія, сперма.

спішність,

квапливість;

поспіх•>,

заст.

[спеть] <<поспішати за ким-небудь, дога
няти; мати успіХ•>, спорідненими з укр.
спіх <<поспіх; моторність; спритність;

[результат, успіх]•>, [сп{тu] <<досягати
успіхів,

удосконалюватися•>;

менш

пе

реконливі реконструкція псл. *спьсь і
зближення з іє. *spёis- «бундючитися•>

(Ильинский ИОРЯС

20/3, 78-79). -

Черньrх ІІ 193; Фасмер ІІІ 734; Преобр.
ІІ 364; Потебня К ист. зв. ІІІ 84-85;
Pederseп IF 5, 44; Perssoп Beitr. 386387, 400-40 І. - Пор. спіти, спіх.

[спетрити] <<Зібрати, звести до ку

ПИ•> ЛексПол;

-

не зовсім ясне; мож

ливо, пов'язане з [петрати] <<розумі
ТИ•> (пор.).
спец

<<представник

інтелігентської

професії (в СРСР перших років); спеці
алісТ•>, спецівка <<спеціальний одяг для
роботи на виробництві•>; бр. болг. м.

cneu,,

п.

ч.

spec; -

запозичення

з

ро-
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спецИфіка

спиж

сійської мови; р. спец <<СПеціаліст, спец;
майстер своєї справи•> є результатом
скорочення іменника специалuст <<фа

682; Dauzat 679-680; Кlein 1483; Walde-Hofm. 11 570. - Див. ще аспект.

хівець, знавець•> (з

- р. специя, бр. спе~ЬtЯ <<ТС.>>, П. specjaf <<ласий кусочок; {мн.) ласощі•>, ч.
species <<лікувальна суміш трав•>, болг.
специя <<ТС.>>; очевидно, через посе

1882

р.), очевидно,

запозиченого з французької мови; фр.

specialiste

(з

1842

р.) виводиться від

прикметника special <<особливий, незви
чайний•>, який походить від пізнього
лат. specialis <<особливий, своєрідний•>.

- СІС 2 782; КЗСРЯ 423; SJP VIII 532;
Sl. wyr. obcych 694; Holub-Lyer 447;
РЧДБЕ 682; Dauzat 679-680. Див.
ще спеціальний.
спецИфіка, специфікація, спецuфі
кум, специфічний, специфікувати; р. болг. м. спецuфика, бр. спецьІфіка,

п. specyfika, ч. specifika, слц. specifika,
вл. specifikum, схв. спеціtфикум, слн.
specffika; - запозичення із західноєв
ропейських мов; нім. Spezffikum (мн.

Spezffika), фр. specifique <<специфічний,

особливий, своєрідний; особливий за
сіб•>, англ. specific «ТС.>> походять від
елат. specificus <<Своєрідний, особливий,
видовиЙ•>, букв. <<ВидоутворюючиЙ•>, ут
вореного з основ іменника лат. speciёs
<<ВИД, різновид; уявлення, поняття; ви

гляд•> та дієслова facere (-ficere) <<роби
ти, чинити, виробляти•>. СІС 2 781;
ССРЛЯ

14, 503; Лехин-Петров 655;
Kopalinski 907; Holub-Lyer 447;
РЧДБЕ 681; Dauzat 680; Кlein 588,
1483. -Див. ще спеців, факт.

спеціальний, спеціалізація, спеціа
ліст, спеціальність, спеціалізувати;
- р. специальньtй, бр. спецьиільньt, п.
specjalпy, ч. specialnf, specialny, слц.
specialny, вл. specialпy, болг. специален,
м. специjален, схв. специjалан, слн.
specialen; - очевидно, за посередницт
вом польської і, далі, можливо, фран

цузької (фр. special <<особливий, незви
чайниЙ•>) мов запозичено з латинської;

СПеців <<Приправа, ПрЯНОЩЇ; ЗіЛЛЯ>>;

редництво російської мови запозичено з
німецької; нім. Spezies <<Спецїі; лікарські
трави; прянощі•> походить від лат. speciёs <<ТС.; вид, різновид; уявлення, по
няття; вигляд», пов'язаного з дієсловом

specio, specere <<дивитися>>. - СІС 2 782;
ССРЛЯ 14, 505; Лехин-Петров 656;
РЧДБЕ 682; Gr. Fwb. 713; WaldeHofm. 11 570-571. -Див. ще аспект.
- Пор. конспект, перспектИва, прос
пект, респект, спектр, спекулЯція,
спец, спецИфіка, спеціальний.

спиж 1 (заст.) <<бронза; [мідь, метал
на дзвони]•>, [спіж] «ТС.>>, [спuжник] <<ЛИ
варник, бронзівник•> Бі, [спижниченко]
<<СИН ливарника•> Бі, [спuжничка] <<дру
жина ливарника (бронзівника)•> Бі, [спи
жувалка] <<бронзувальна машина•> Куз,
[спіжак] <<малий дзвоник•> ВеЛ, [спиж
нuцький] <<Належний ливарникові>> Бі,
[спижниковати] <<бути ливарником•>; очевидно, запозичення з польської мо
ви; п. spii <<бронза; бронза на гармати і

на дзвони; сплав; дзвін; (іст.) гармата•>,

spiz, spiza <<ТС.>>, ЯК і Ч. spez <<бронза>>,
(заст.) spize <<метал на дзвони, дзвонова
мідь>>, слц. spiez(a) <<бронза>>, нл. заст.
spiza <<метал на дзвони•> та семантично
більш віддалені п. spiia <<Продовольст
во, провіанr», spyia <<ТС.>>, ст. spiia
<<Їжа,

страва,

провіант,

запаси

продо

вольства, харчі•>, ч. splze <<комора (для
продуктів)>>, spfz, spfz, spfze «ТС. >>, заст.
splze (splze) <<запас продуктів, їжа>>, нл.
<<Страва, їжа; шафа для страв, ша
фа для хліба>>, пов'язані з свн. снн.

spiza

лат. specialis <<особливий, своєрідний,
окремиЙ>> є ,похідним від іменника spe-

spїse (нвн. Speise <<Їжа•>, Glockenspeise
<<Сплав на дзвони~>, букв. <<дзвонова їжа•> ),

ciёs <<ВИд, різновид; уявлення, поняття,

що

вигляд•>,

як монастирський термін з латинської

пов'язаного з дієсловом

specio, specere «дивитися•>. - СІС 2 782;
Фасмер ІІІ 734; S1. wyr. obcych 695;
Bruckner 508; Holub-Lyeг 447; РЧДБЕ
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продовжує

двн.

spїsa,

запозичене

мови; елат. spёsa через давнішу форму

speпsa виводиться від лат. expёnsa (pe<<витрати (грошей тощо)•>, пов'я-

cunia)

спИрснути

спиж

заного з дієсловом expeпdere <<Зважува

ти, відважувати (на сnлату), платити,
виплачувати>>, утвореним з префікса
ех- <<ВИ-, з->> і дієслова pendere <<Важи
ти, відважувати; платити, виплачува

ТИ».

- Шелудько 47; Sl. wyr. obcych
697; Bri.ickner 508, 5Q9; Holub-Lyer
g3, 448; Machek ESJC 570; SchusterSewc 1340; Кluge-Mitzka 723; Walde-Hofm. І 423, ІІ 278-280. - Див.
ще екс-, пенсія.

[спиж 2 ] (бот.) <<Свидина, Thelycrania
(Dumort.) Fourr.; дерен, кизил кров'я
ний, Cornus sanguiпea L.>>, [спіж] <<де
рен>>;

-

неясне;

можливо,

результат

видазміни назви [свид] «ТС.».
[спиж 3 ] <<Зарубка, карб, виїмка на
дереві,>;

-

неясне.

[спижарня] <<комора; комірка на

провізію>>, [спіжсірня] <<(заст.) комора;

амбар Мо>>; очевидно, запозичення
з польської мови; п. spizarпia <<комора,
продовольчий склад>>, spizarka <<ТС.>>, spi-

<<ПОСТачати харчі (прОДОВОЛЬСТ
во), постачати провіанТ», як і нл. spi-

zowac

zarпja <<комора, комірка>>, пов'язані з

spi- Ше
Vl 298;
Schuster-Sewc 1340; Machek ESJC 570.
- Див. ще спиж 1 •

<<Продовольство, провіанТ».
лудько 47; Bri.ickпer 509; SW

za

[спИкатися]

(зах.)

<<скупчуватися

Нед, об'єднуватися Нед, Куз»;

-

неясне.

(СПИЛа ти] «Черпати; ШВИДКО, СТаран
НО робити, іТИ>> Нед, ВеЗн, [спилкИ]
(мн.) <<сметанка, вершки» Нед, Куз; -

kens Lexique etymol. des dialectes tokhariens 1944, 126), дангл. spfr <<довгий
пагонець>>, снн. spїle <<рожен>> (Mi.ihl.Endz. ІІІ 997; Walde-Hofm. ІІ 574; Holthausen AeWb. 311 ); виводиться через
посередництво п. ст. spina <<Хребет>>
(XVI ст.) від лат. spina <<Спинний хре
бет, хребет>> (Bri.ickner 509; KZ 46, 223;
Mikl. EW 318); зближується з р. спИца
<<Спиця>> (Преобр. !І 364-365). - Чер
ньІх ІІ 193; Фасме,р ІІІ 735; Schweпtner
ZfS!Ph 28, 149; RES 37, 194.
СПИНсlТИ,
п'sістИ.

-

ДИВ.

[спиндз] (бот.) <<Чемерник, Helleborus L.>> Нед, [спендз Vincenz, спендзен
ка О, спенз Нед, спенц О, спинз Нед,

спіндз

Scheludko] <<ТС.>>; -

запозичен

spinz,
splnt. молд. спьtнз, спьtнс, спьtнц, аром.
spinQiu <<ТС.>> остаточно не з'ясовані;
ня зі східнороманських мов; рум.

зіставляються з алб. shpeпdёr <<чемер
ник>> або з лат. spoпgia <<губка>>. Scheludko 142; Viпcenz 8; Vrabie Romaпoslavica 14, 173; СДЕЛМ 396.

[спИник] <<Черешок, стеблинка лис

та>> Куз;

неясне.

-

[спинточити] <<всунути, утиснути,
увібгати, увігнати, застромити (у зем
лю тощо)>> Г, Нед, Куз; очевидно,
афективне утворення.

[спинчатися] <<СПеречатися, супере

чити Куз; ставати дибки»; очевидно,
результат контамінації дієслів спинсіти

ся <•підніматися на пальцях ніг; [перечи

ти, чинити опір; упиратися]>> і спереча

неясне.

спин, спинИти, спИнок - див. пинИти.
спИна, спИнка <<ОПОра для СПИНИ у

тися.

стільці, дивані тощо; деталь одягу; ко

Спvрfдwн'Ь

рінець книжки>>, [спинкувсіти] <<руха
тися, лежачи на спині>>, [заспИнниця]
(вид хвороби)

Ж,

наспИнник;

спина, [спин], бр. сп{на; -

-

р.

задовільної

етимології не має; реконструюється псл.

[sріпа] <<Спина» (Трубачев Зтимология
1968, 58); пов'язується, як споріднене,
з лтс. sріпа <<пруТ», лат. sрїпа <<терен;

колючка; хребеТ>>, двн. spiпula <<шпиль

ка», тох. А

спИнцюватися

spin-

нак, кілочок» (Wiпde-

-

Див. ще перека, п'ЯстИ.

спирати

-

див. перти 2 •

Спиридон, Свирид6н, СвирИд, ст.

<•молнієносец'Ь>>

(1627); -

р. болг. Спирид6н, бр. Спірьtд6н, п. Spirydon, стсл. Gnнрндон'Ь; - через ста
рослов'янську мову запозичено з гре
цької; гр. E7rupiowv <<гвинтоподібниЙ>>
виникло на основі іменника <J7rupi<;;

(род. в. а7Гuріощ) «плетений кошик>>,
який достовірної етимології не має. Беринда 233; Вл. імена 97; Петровский
196, 204; Frisk ІІ 773.
спИрснути - див. спорсати.
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спИ ця

спирт

спирт,

спиртівка,

стtртне,

спир

Юеіn

1492; Vries NEW 680; WaldeІІ 574. - Пор. спИна.

туази (заст.) <<спиртні наnоЇ>>, спирту
азний (заст.), спиртувати, заспирто

Hofm.

ваний,

левих стрижнів, що з'єднують маточи

проспирт6ваний;

спирт, бр. спірт, п.

(заст.),

tus,

spiritus, СJЩ.

- р. болг.
spirytus, ч. spiritus
(spiritus], ВЛ. spiri-

м. спирт, шпирт, шпиритус, схв.

спuрит

<<СПирт;

дух,

душа,

інтелект;

ПрИВИД>>, шпuрит(ус) «СПИрТ>>, СЛН.

sp{-

очевидно, через російське посе
редництво запозичено з англійської мо

rit; -

ви; англ. spirit <<дух, душа; привид; (мн.)
спирт, алкоголь; (рідк.) бензин>> через
посередництво фр. ст.

spirit, esprit

виво

диться як хімічний термін, вживаний ал
хіміками, від лат. spїritus <<Віяння, подих;
дихання; душа, дух>>, похідного від spїro,
spїrare <<дути, віяти; шуміти, вирувати;

дихати; звучати>>, спорідненого з дісл. fї
sa <<дути>>, свн. viseп «ТС.>>, псл. piskati
<<Свистати, пищати>>, укр. тtскати. -

спИця <<один з дерев'яних або мета
ну

колеса

з

ободом;

один

із

тонких

стрижнів, що становлять каркас пара

сольки;

тонкий

довгий

стрижень дл я

плетіння>>, штtця <<тс.; [шпиль]•>, спи
чак, [ступка] <<маточина колеса•> Ча б,
шпичак, спuчка, шпuчка, спичакува
тий, шпичакуватий, спичастий, шпи
частий, шпичкуватий, р. спtіца,

[штtца], бр. спіца, др. ст-ьпица «Тка

цький ЧОВНИК; КіЛ>>, стьпица, П.
<<СПИЦЯ>>, Ч. spice, СТ. stpice, СЛЦ.
spica, ВЛ. stpica, stwica, spica, НЛ.
СХВ. спuца, СЛН. spica «ТС.>>; -

spica
spica,
spica,
ПСЛ.

stьpica <<дерев'яний кілок; спиця>>, [*stь
pica] «ТС.•>; - споріднене з лтс. stups
(stupe) <<мітла•>, stupas (мн.) <<маленькі
гілки>>, гр. сп{шо<;; <<ціпок, держак, стеб-

СІС 2

782; ЧерньІх ІІ 194; Фасмер Ш 735; . ло>>, дісл. stltfr <<огризоК>>, дінд. stupab
<<чуб>>, а також (форма псл. [*stьpica])
Преобр. ІІ 365; Kopaliriski 909; Вп".ісkпег
509; Holub-Lyer 471; РЧДБЕ 683; Ву З ЛИТ. Sttpinas (ІСПИЦЯ>>, stipГUS <<СИЛЬНИЙ,
jаклиjа 901; Юеіп 1491; Dauzat 294; WalміцниЙ>>, лтс. stiprs «ТС.>>, лит. stlpti
de-Hofm. ІІ 575-576. Див. ще
<<ставати жорстким, ціпеніти•>, лат. stipulus <<МіцниЙ>>, stipula <<стебло, соло
писк. - Пор. спірИт.
спис <<холодна зброя у вигляді гост
рого

металевого

наконечника

на

довго

му держаку; мисливська зброя, рогатина;

гімнастичний прилад>>, [спuса] <<СПИС>>
Куз, [спuся] <<ТС.>> Нед, спИсник (іст.)
<<Воїн, озброєний списом>>, [списttця] «ра
тище піки» Пі, [сп{са] <<остень>>, [спи
суватий] <<списоподібниЙ>> Куз; - оче
видно, запозичення з польської мови; п.

spisa

<<СПИС>>, (заст.)

від нім.

Spiess

spis

<<ТС.>> походить

<<СПис, піка; рожен>>, що

продовжує свн. двн. spi3, споріднене з
дангл. spitu <<рожеН•>, сангл. spite, spyte,
англ. spit, снідерл. spit, spet, гол. spit
«ТС.>> та з нім. spitz <<гострий, шпиляс

тий, кінчастИЙ•>, двн.

spizzi <<ТС.•>, гене
*(s)pei-, *(s)рі

тично пов'язаними з іє.

<<щось гостре•>, звідки також виводяться

тах. А spin-ae <<Кілочок, гаК», лат. spїna
<<терен; колючка; хребет•>. Шелудько
47; Бі 337; Одинцов 3тимология 1975,
84-86; Потебня К ист. зв. 1879 І 263;
Bп".ickner 509; Юuge-Mitzka 726, 728;
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мина•>,

stїpes

(\стовбур;

кілок,

жерди

на», свн. stїf <<непорушний, жорсткий,
прямиЙ>>, дангл. stїf, дісл. stїfr <<ТС., твер

диЙ>> і, далі, псл. *stьblь (*stьbl-o) <<Стеб
ЛО>>, укр. стебло; і є. *steib-/ steibh- І
stlb- І steip- І steibo- <<ЖорсткИй; твердий;
стискати>>;

зіставлення з нвн. Spitze
(Mikl. EW 317; Bruckner 553),
з нвн. spitz <<гострий, шпилястиЙ>>, Spiess
(\спис, піка; рожен>>, двн. spizzi <<Гост
риЙ>> (Преобр. Il 365) неприйнятне, як

<<вістрЯ>>

і припущення про походження від двн.

speihha <<СПИЦЯ>> (Schrader Real!exikoп
ІІ 421).- Шелудько 47; Чернь1х ІІ 194;
Фасмер ІІІ 735-736; Ильинский РФВ
66, 274, 275-276; Brilckпer AfSJPh 41J
50; Holub-Lyer 471; Machek ESJC
621; Schuster-Sewc 1362; Skok ІІІ 310311; Trautmaпn 287; Buga RR ІІ 610;
Muhl.-Endz. ІІІ 1108; Frisk Il 781782, 799; Walde-Hofm. ІІ 593, 594595; Holthauseп Awn. Wb. 281, 286;
Johannesson 865; Юеіn 1514; Uhlenbeck

спичак

спікер

344; Persson Beitr. 700, 712; Pokorny
1015. - Пор. стебло.
спичак <<риба-самеuь під час нерес

-

ту•>;

неясне.

спів- (перша частина складних слів
типу співавтор, співбесіда, співвідно
сини, співдружність, співзвучний, спів
існування, співробітник, співучасник,
співчувати; має значення <<об'єднаний,
сполучений, спільний з ким-небудь; од
наковий з ким-, чим-небудь; разом, су
купно з ким-небудь•>, букв. <<наполови
ну з, пополам З•>); результат злиття

чування, співчуттЯ, спочуттЯ, спів

чуваючий, співчутливий, [спочуйли
вий], спочутлИвий; - очевидно, каль
ка р. сочувствовать, сочувствие і п.
<<співчувати•>,
wspokzucie

wspokzuc

<<співчуття•>, які, в свою чергу, є калька

ми нвн. mitfi.ihlen <<Співчувати•>, Mitgefi.ihl <<співчуття>> і, далі, лат. compassio
<<співчуття>>,

compatior

<<співчуваю; стра

ждаю
разом•>,
гр.
<JUJ..І1Га&єю <<спів
чуття•>, CJUJ..І7ra&tw <<СПівчуваю>>, утворе
них з префікса <JUJ..І- <<СПів-, разом•> і ос

нови іменника шх&11 <<страждання, хво

префікса с- (з-) на позначення з'єдну

роба>> (шіохw <<терплю, страждаю>>).

вання, об'єднування та іменникової ос
нови пів- <<Половина•>; з'явилося, мож

Пизани 69-70. -Пор. симпатія.
спід, спідка, спіднuк, спіднuця,
спідниця, спідні,
спідній,
спіднЯк,
спіднЯрка, спідок, спідушка, спідспо

ливо, внаслідок калькування р. со- «ра

зом, спільно, сукупно•>, СПОj)ідненого з

др. с'Ь, С'Ь- «ТС.>>, укр. з, [зо] (із значен

ням спільності) та др. су- (на позначен
ня зв'язку, з'єднання), укр. су- «ТС.>>. •
д ив. ще з 3 , шв.
- п ор. нашв-, су-.

.

співати, [співонути] <<голосно заспі
вати•>, [співувати] <<ПоспівуватИ>>, спів,
співа, співак, співака, співсіник (заст.)
<<збірник пісень>>, [співанuця] <<Пісня•>,
співанка

<<репетиuія

хору•>,

співсінка

<<Пісня•>, [співанчuна] <<Пісенька•> Нед,
[співач] <<Співеuь•> Пі, співець, співи,

співка <<репетиuія хору•>, співун, співу

ха, співлttвий, співочий, співучий, [ви
співач] <<СПівеuЬ>> Я, заспів, заспівач,
заспівувач, наспів, наспівнuй, оспіву
вач, переспів, переспівувач, підспівач,

підспfвувач, [поспів] <<СПіВ•>, посп{в'я,
[поспівний] <<поетичниЙ•> Пі, Нед, прu
спів, прuспівка, [прuспівок] <<Приспів•>,
р6зпів, розспів; - р. [спевсіть, спев],
бр. спявсіць, др. в'Ьспtвати (в'Ьспtти),
п.

spiewac, ч. zpfvat,
spievat', вл. spewac,

ст. vzpievati, слu.
нл. spewas, стсл.
&'hзn<f>тн; псл. vьzpe

ІS'hзn<f>н.~~.тн,
vьzpeti, утворене з префікса vьz

vati,
«3-»

і

дієслова

peti (ітератив pevati)
- Bri.ickner 404, 509; Machek ESJC 44 7; Schuster-Sewc 1339. «СПівати•>.

дИВ.

ще

3- 1

'

ПІТИ

І

.

співчувати, [співчути]

<<СПівчува

ТИ•> Нед, спочувати, спочути, співчу

вання, [спочув] <<СИМпатіЯ>> Нед, спо-

ду

-

див. під 1 •

-

спідометр; р. спидометр, бр.
спідометр, болг. спидомеm'Ьр; запо
зичення з англійської мови; англ. speedometer <<спідометр•> утворено з англ.

<<Швидкість; {техн.) кількість обер
тів; (заст.) успіх>>, пов'язаного з дангл.

speed

spёd <<успіх, достатою>, спорідненим з
днн. spod <<успіх•>, двн. свн. spuot <<тс.;
поспіх, квапливість•>, лат. spёs <<чекан
ня, надія•>, лит. speti <<Встигати; мати
час, мати спроможність•>, псл. speti,
укр. спіти, і компонента -meter <<Вимі
рювач>>, що виводиться від гр. J..ІETpov
<<Міра>>, спорідненого З ПСЛ. mera, укр.

міра.

- СІС 2 782; ССРЛЯ 14, 510; КрьІ
син 106; Фасмер ІІІ 734; РЧДБЕ 682;
Юеіn 973, 1479, 1485; Walde-Hofm. ІІ
573-574; Frisk ІІ 220-221. - Див.
ще міряти, спіти.- Пор. метр 1 •

[спіжавка] (анат.) <<гомілкова кіст

ка, гомілка•> ВеНЗн; - неясне.
спіймати - див. імати.
спікер <<голова палати парламенту;
голова Верховної Ради•>; р. спuкер,
бр. спікер «ТС.•>, п. spiker «ТС.; диктор•>,
СЛU. speaker, боЛГ. спuкер <<ТС.>>, М.
спикер <<ДИКТОр>>, СХВ. спuкер, спuкер,
слн. spfker «ТС.>>; запозичення з анг
лійської мови; англ. speaker є похідним
від

speak

<<ГоворитИ>>,

пов'язаного

з

дангл. specan (давніше sprecan), днн.
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сп іл

спіраль

sprecaп, дфриз. spreka, двн. sprehhan,
нвн. sprecheп «ТС.>>, дісл. spraki <<суд>>,

кімр.

ffreg «теревені>>. -

СІС 2

782;

ТСБМ V І 1, 262; St. wyr. obcych 696;
РЧДБЕ 682; Вуjаклиjа 900; Кlein 1483.
-Пор. спіч.

spo]ek <<товаристВО>>, spolu <<разом>>, слц.
spolok <<товариство>>, spolu <<разом>>, вл.
spotk <<товариство>>, нл. spotu <<разом>>;
- ПСЛ. SЬ po]u <<СПОЛОВИНИ, раЗОМ>>, ЩО
складалося з прийменника sь <<З>>
іменника
роlь
<<Половина,
пів>>.

та

спіл (заст.) <<спілка; [половинщи
на]>>, спілець (заст.) <<СПільник>>, спілка,

BrЩ;kner 429; Machek ESJC 570; Schuster-Sewc 1343. -Див. ще з 1 , пів.

спілкування, спілчанин, спільник СУМ,

спінінг, спінінгіст; р. спиннинг,
бр. спінінг, п. spinniпg, болг. спининг;
- запозичення з англійської мови; англ.
spinniпg <<Сnінінг; швидкий оберт; вер

Нед,

[спільнина]

спільництво,

<<СПіввоJюдінНЯ>>

спільність,

О,

спільнота,

[спільщик] <<Спільник>> Куз, [спільщи
на] <<данина за спільне користування»
Куз, [спінник] <<спільниК>> Нед, [спін
н6та] <<СПілка>> Нед, [спол6ванє] <<злуч
ка, спарування, зляганНЯ>> Нед, спілчан

ський, tспілчливий] «товариськиЙ>>, спіль
ний, сполом (заст.) <<разом, спільно>>,
спілкувати(ся), [сполитися] <<увійти в
товариство>>, [спол.Увати(ся) Г, Нед,
спол.Ятися] <<ТС.>>, tсполувати] <<злуча
тися, паруватися>> Нед, [заспіль] <<спіль
но, разом Ж; поспілЬ>>, [заспіл] <<спіль
но, разом; завждИ>> Ж, [заспільно]
«завжди; своєчасно, у строк; все разом,

одночасно>> Ва, [испільник] <<СПільниК>>
Ж, [исполник] <<ТС.>> Пі, наспіл <<СПільно;
СПОЛОВИНИ>>, [наспільний] <<СПіЛЬНИЙ>>
Ж, [піспіль] «ПоспіЛЬ>> Нед, підепіль
<<Поруч>> СУМ, Г, [неспільчивий] <<нето

вариськиЙ>> Ж, поспільство (заст.) «на

род; (іст.) селяни, міщани>>, [поспіль
щак] <<республіканець>> Нед, [поспіль
щина] <<республіка>> Нед, [посполитdк]
<<ополченець>> Нед, [посполітак] «селя
нин>> Пі, [посполиця] <<Всеїдний тиж
день>>, [посп6льствоj <<поспільствО>>, [по
спільний] <<Громадський, суспільниЙ>>
Нед, посполитий (заст.) <<звичайний;
(іст.) селянський, міщанськиЙ>> (з п.?),
[посп6льний]
<<безпісний,
всеїдниЙ»,
[п6спіл] <<ПОСПіЛЬ>>, поспіль, посп6лу,
[приспільниця] <<М'ясниці>>, [присп6лю
ватися] <<ПриєднуватисЯ>> Нед, суспіль
ник, суспільність, суспільство, сус
піль, суспілити, усуспільнити; р.

[спалу] <<СПОЛОВИНИ>>, бр. суп6лка <<СПіЛ
Ка>>, Ісп6лка] <<ТС.>>, [сп6лом] <<спільно;
пополам>>, п. spotka <<спілка>>, sp61ny
<<СПіЛЬНИЙ>>, spotem «СПіЛЬНО, раЗОМ>>, Ч.
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тіння; прядіння>> є похідним від spin
<<обертатися, крутитися; прясти>>, спо
рідненого з дісл. шв. дфриз. spinna,
двн. гот. sріпnап «ТС.>>, нвн. гол. spinпen <<Прясти>>, вірм. henum <<тчу, зши
ваю>>, прус. panto <<путо>>, псл. p~ti, pQto, укр. п'Ясти, путо. - СІС 782;

ССРЛЯ
мер ІІІ
РЧДБЕ

14, 514; КрьІСин 89, 102; Фас
292, 412; Kopalinski 908-909;
682; К!еіп 1489; Johanпessoп
890, 892; Vries NEW 679-680; Юu
ge-Mitzka 727; Pederseп KZ 39, 414.
-

Див. ще путо, п' Я стИ.

[спіноза] (бот.) <<дереза, повій,

Ly-

cium L.» Мо, [спиніз] «ТС.>> ЛЧерк; -

запозичення з молдавської (румунської)
МОВИ; МОЛД. спиное (рум. spinos) <<КОЛЮ

ЧИЙ>>, спиниш (рум. spinf~} «Зарості ко
лючого чагарника>> є похідними від спин

(spin) <<колючка>>, що зводиться до лат.
sрїпа «Те.; терновий кущ>>, яке зіставля
ється з тох. А sріп-ае <<Гак, кілочок>>. СДЕЛМ 393; Walde-Hofm. ІІ 574.

[спінь] <<гострий кінець веретена>>;

-

не зовсім ясне; припускається спо

рідненість З НЛ.

speric <<СКалка, КОЛЮЧКа;

жало; стріла; паростоК>> і далі з лат. spї

na <<колючка, голка>> (Трубачев Рем. тер
минол.

100; 3тимология 1963, 23); ви

водиться також з рум. spin <<колючка,
голка>>, що походить від лат. spїna «ТС.>>

(Vincenz 11).
спір 1 ,

спіратися,

спірка,

вий, с:zіrний: спірник сшр

спір 3

,

стрець

-

спіраль;
п.

-

спірли-

див. ~ерти •

3

див. спорець.

див. перти 2 •

-

р. спираль, бр. спіраль,

spira]a, spira]na <<СПіралЬ>>, ч. spirala,

спірант

спіти

СЛЦ. spira]a, ВЛ. spira]a, болг. М. СХВ.
спирrіла, слн. spirala, spirala; запози
чення з французької мови; фр. spirale
<<СПіраль, спіральна лінія, спіральна пру
жина>>, як і англ. spiral <<СПіраль, спіраль
ниЙ>>, походить від. елат. spiralis, похід
ного Від лат. spїra <<ВИГИН, ЗВИВ>>, ЩО
виводиться від гр. спrЕіра (спrєіра) «ТС.,
звивина>>, пов'язаного з більш віддалени

ми cпrapyavov <<Пелюшка, (мн.) СПОВИ
ТОЮ>, cпrapTOV <<СКрутень З дроку, мотуз
ка, канаТ», спrарто<;; <<канат, мотузка;

(бот.) дрік, Spartium (трава, з якої зви
вають мотузки, плетуть кошики)>>, а та
кож з лит. ст.

spartas <<зв'язування, зв'я
p'arem (~'arim) <<обіймати,
охоплювати>>. СІС 782; Чернь1х ІІ
193-194; Фасмер ІІІ 735; Kopaliriski
909; Holub-Lyer 448; РЧДБЕ 683; Ву
jаклиjа 900; Dauzat 681; Gamillscheg
815; Кlein 1491; Walde-Hofm. 11 575;
Frisk ІІ 757-759, 761.
зоК>> і вірм.

спірант <<щілинний приголосниЙ>>;
р. болг. м. спирrінт, бр. спірrінт,
П. spirant, Ч. СЛЦ. spiraпta, СХВ. спuрант,
слн. spiraпt; запозичення із західно
європейських мов; н. Spirant, англ. spi-

-

raпt, фр. spiraпt(e) походять від лат.
spiraпs (род.

в.

spirantis)

<<Який дме,

віє, дує, видихає>>, дієприкметника теп.
ч. від дієслова spїro, spirare «дути, віяти;
дихати,

видихати,

випускати;

звучати>>.

- СІС 2 782; ССРЛЯ 14, 516; Kopaliriski 909; Holub-Lyer 448; РЧДБЕ 689;
Вуjаклиjа 900; Юеіп 1491; Dauzat 681.
- Див. ще спирт.
спірея (бот.) «Таволга, Spiraea L.>>;
- р. спирея, бр. спірЗя, п. ч. spirea,
болг. спиреа, слн. spireja; - засвоєна з
новолатинської мови наукова назва; нлат.
spiraea створено на основі гр. спrєtраіа
<<таволrа, Spiraea ulmaria L.; бирючина,
Ligustrum L.>>, очевидно, пов'язаного з

спrЕіра <<вигин, звив, звивина; (мн.) спле

тені канати, снасті»; назва зумовлена
тим, що таволга має гнучкі гілки, з

яких плетуть кошики (Нейштадт 248).
- СІС 2 782; ССРЛЯ 14, 517; Kopaliriski
909; РЧДБЕ 689; Dauzat 681; Юеіп
1491; Frisk ІІ 761.- Див. ще спіраль.

спірИт <<той, хто вірить у можли
вість спілкування з душами померлих>>,

спіритuзм, спіритttст Куз, спіритуа
л{з.м. <<філософське вчення, що визнає
дух сутністю світу>>, спіритуаліст, спі
ритистuчний Куз, спіритuчний, спі
ритуалістичний; р. спирuт, бр.
спірьІт, п. spiryt, spirytyzm, ч. spiritis-

mus, spiritista, (заст.) spirita, слц. spiritualizmus, вл. spiritizm, болг. спири
тuз'Ьм, м. спиритuзам, схв. спиритu
зам, слн. spiritfzem; очевидно, запо
зичення з французької мови; фр. spirite
<<СПірит>> nоходить від складних слів
англ', spirit-rapper <<спірит, медіуМ>>, spirit-rappiпg <<СПіритизм, столовертінНЯ>>,
spiriti'st, spiritism, що, як і нім. Spiritfst,
Spiritfsmus, зводяться до лат. spiritus
<<Віяння, подих, дихання, душа, дух>>.

- СІС2 783; Лехин-Петров 656; KopaJiriski 909, 910; Ho!ub-Lyer 448;
РЧДБЕ 683; Вуjаклиjа 900; Юеіn 1491;
Gr. Fwb. 716-717; Dauzat 681. Див. ще спирт.

спірити

-

див. перти 3 •

[спірнИ:ця] (бот.) <<ЦИбуля ріпчаста,

цибуля городня,

сера

Allium

L.>>; -

не

ясне; можливо, пов'язане з пір <<Цибу
ля порей, A!lium porrum L.>>.
спіти <<дозрівати, достигати; става

ти готовим до вживання (доварюючись,
досмажуючись); [іти вперед, робити ус
піхи Нед; спішити Бі]>>, спіл{ти, сп{ти
ся <<СПіТИ>>, сп{лий, вttспілий, [д6спіх]
<<успіх, успішністЬ>>, досп{лий, [з{спи
ти] <<зустріти>>, [зусп{ти] «ТС.>>, зуспі
ти «ТС., застати; встигнутИ>>, недоспі

лий, [нед6спіл] <<недозрілістЬ>>, паспіти
<<дозріти; устигнути>>,

поспівати

<<те.;

[поспішати Куз]>>, успіти «устигнути»,
успівrіти

Куз!»; -

<<Те.;

[мати

успіхи

Нед,

р. спеть, бр. спець, др. спt

ти «Поспішати; прагнути; спішно готу
вати; досягати успіхів; сприяти», п.

(заст.)

spiac

«ПОСПіШаТИ,

прямувати,

гнатися; мати час, бути вільнИМ>>, ч.
speti <<ПОСПіШаТИ>>, СЛЦ. spiet' «ТС.>>, ВЛ.

<<Те.; виїздити, підніматися; удава
тися>>, нл. dojspis <<nоспішати; досяга

spec

ти>>, схв. доспиjети (доспети) «дозріти;

375

спіткати

сплеюватися

встигнути>>,
слн.
sptШ
<<поспішати,
збільшуватисЯ>>, стсл. сn<f>тн <<Мати ус
піхи; бути корисниМ>>; псл. speti
<<Процвітати, дозрівати; досягати, поспі

шати>>;

-

споріднене з лит.

speti

<<всти

гати; мати час, дозвілля>>, spetas <<дозвіл
ЛЯ>>, sperus <<швидкий, спішний>>, speme
<<Поспішність>>, лтс. spet <<переборюва
ти, долати, бути сильним, мати спро

можність>>, дінд.

sph~yatё

<<процвітає,

<<старанність>>, сп-вшити <<Прагнути>>, п.

(заст.)

spiech <<СПіШНіСТЬ, КВаПЛИВІСТЬ,

поспіх•>, ч. вл. нл. spech, слц. spech, слн.
speh <<ТС., успіх•>, стсл. cn<&x'h <<Тс.; праг
нення•>; псл. sрех-'Ь <<СПішність; ус
піх•>, пов'язане з дієсловом speti <<поспі
шати, прямувати; дозрівати•>; кінцеве -х

(замість очікуваного

-s- у формі, яка ма

ла б бути псл. *spe-s- <<спішність, успіх•>,
що зближується з лат. spёs <<чекання,

гладшаЄ>>, sphїtab <<набряклиЙ>>, sphїtib
<<рісТ», данг л. spёd <<успіх, достатоК>>,

надія; очікування, передбачання•>) не зо

днн.

нього експресивного іє.

spod

спіх,

<<успіх>>, двн.

квапливість>>,

встигатИ>>,

тися>>, нвн.

spuot «rc.; по
spuon <<удаватися,

spuoten <<Поспішати, квапи
(sich) sputen, снідерл. гол.

spoeden «ТС.>>, лат. spёs <<чекання, на
дія; передбачення; потомство, плід, мо
лодняК>>; іє. *sp(h)ё(i)- І sрї- І spha- <<роз
тягати( ся), nоширювати( ся); збільшу
вати; охоплювати; набрякати; досягати

успіху; удаватися, встигати•>. Нім
чук 251-252; Черньtх ІІ 193; Фасмер
ІІІ 734; Цьtганенко 445-446; Bri.ickпer

509; Holub-Ly:er 448; Machek ESJC
570; Schuster-Sewc 1338; Младенов
604; Мейе ОЯ 26, 105; Trautmaпn 27 4;
Буга ИОРЯС 17 І 1, 39; Fraenkel 866;
Mi.ihl.-Endz. ІІІ 991-992; Karulis ІІ
260; Johannesson 886, 889; Кlеіп 1479,
1485; К!uge-Mitzka 734; Torp 514;
Schulze KZ 27, 426; Walde-Hofm. ІІ
573-57 4; Pedersen MSL 22, 8; ErnoutMeil!et 964; Mayrhofer ІІІ 541-542;
Uhlenbeck 350; Persson Beitr. І 400,
401, 705; Brugmann Grundriss ПІ1,
433; Гамкрелидзе-Иванов 55, 117; Pokorny 983. - Пор. спорий.
спіткати, спіткнутися - див. тИ

всім ясне; пояснюється як рефлекс дав

на -х- типу псл. grex'Ь <<гріх•> : greti <<грі
ти.>; неприйнятна f>еконструкція *spoisos чи *spaisos (Ильинский ИОРЯС

2013, 73). Фасмер ІІІ 734;

успіх]•>,

спішка,

спіш6к,

спішнИй СУМ, Г, спішИти, безуспіш

ний, наспіх, неспіх КІМ, [оспіх] <<ПО
спіХ>>, поспіх, поспішливий, поспішний,
поспіхом, поспішати, приспішник, ус
піх, успішний; р. бр. болг. м. спех,
др. спtх'Ь <<Поспішність; швидкість; ста
ранність; труд; успіх, процвітання; уда
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щастя•>,

445-446;

Bri.ic"kner 509; Holub--:;-Lyer 448; Machek
ESJC 570; Schuster-Sewc 1338-1339;
Млqденов 604; Мейе ОЯ 29-30; Meillet Etudes 361; Trautmann 27 4; Buga RR
11 50; Walde-Hofm. 11 573; Pedersen IF
5, 72; Meyer EW 413; Persson Beitr.
400; Brugmann Grundriss ІІІ 1, 536,
545. - Див. ще спіти.
спіч

-

<<коротка застільна промова•>;

-

р. болг. спич, бр. спіч;

запози

чено з англійської мови, очевидно, че
рез російську; англ. speech <<Промова•>

пов'язане з

783;

speak

<<говорити•>.

СІС 2

-

Фасмер ІІІ

ТСБЛ V І

736; Преобр. ІІ 365;
1, 265; Кlеіп 1483. - Див.

ще спікер.

[сплавник] (бот.) <<рутка гострокін

цева, Fumaria rostellata Knaf.; вид сухо
цвіту, Gnaphalium rectum Smith.•> Mak;

[сплавня] (бот.) (у сполученні с.

спіх <<Поспіх; моторність, спритність;

ча,

Цьtганенко

Преобр. ІІ 367-368; Со
болевский ЖМНП 1886, вересень 146;

-неясне.

кати.

[результат,

або анало

-kh-

гією до поширення слов'янських форм

сп-вшение

«ТРУд•>,

сп-вшие

поцьвітина

<<анабена

цвітіння

води,

Anabaena flos-aquae (Lyngb.) Breb. (Anabaea Flos aquae Кtz.),>) Mak; - пов'я
зане з плавати; назва зумовлена тим,
що

синьозелені

водорості

цього

вільно плавають у водоймах.
бот. 22. -Див. ще плИстИ.

-

виду

Словн.

сплек, сплечuтися - див. плече.
сплеюватися - див. п'Яло.

сплинн€

сподуга

[сплинн€] <<СВято Перша Пречиста
(28 серпня)>> ЛексПол; - неясне; мож
ливо, результат видазміни цсл. ycni>Ht1Н: <<ТС. >>.
сплін

(кн.)

<<Важкий,

пригнічений

дач, спов{днuк, сповіщати, сповіщен
ня - див. відати.

[споводувати] <<спричинити>>; -

видно,

запозичення

з

оче

польської мови;

стан; нудьга, хандра>>;

п. spowodowac «ТС.>> є префіксальним
утворенням від powodowac <<спричиня

бр. сплін, п.

ти,

spleeп

<<ТС.>>;

- р. болг. сплин,
splin, spleen, ч. слц. splln,
- очевидно, за посеред

ництвом російської мови запозичено з
англійської; англ. spleeп <<СПлін, ханд
ра; злість, роздратуванНЯ>> є результа
том
семантичної
видазміни
терміна

спричинюватися,

викликати,

приз

водити; керувати чиїмись вчинками>>,
похідним від powod <<привід, причина>>

(звідки р. п6вод <<ТС.>>), пов'язаного з
«ВодитИ>>, якому відповідає укр.
водuти. - Bri.ickner 433, 628-629. -

wodzic

spleen (анат.) <<Селезінка>>, запозичено

Див. ще вестИ, з 3 , по.

го з лат. splёn, що відтворює гр. cпrЛllv
«ТС.>>, пов'язане з іменником cпrЛayxvov

ти, повертати (борги)>> Нед;

[сповщити] <<Сплачувати, виплачува

-

неясне.

<<Нутрощі (переважно серце, легені, пе
чінка і нирки)>>, очевидно, спорідненим
з лат. liёn ( < *lihёn) <<Селезінка>>, дірл.
selg, псл. *selzena (*selzenь) «ТС.>>, укр.

[сподар] <<государ; пан, володар; ха
зяїн>> Г, Нед, Куз, [сподарство] <<домо

селез{нка; у давнину пригнічений наст

рій (нудьгу, хандру) і пов'язані з цим

результат спрощення форми господар,
в якій занепало початкове го-; пор.

примхи пояснювали хворобою селезін

укр. [осп6дар] «ТС.>>. -

ки.

СІС 2

783; Фасмер ІІІ 736; Пре
обр. ІІ 365-366; Kopaliriski 91 О; Holub-Lyer 448; РЧДБЕ 683; Кlеіп 1492;
Walde-Hofm. І 799, Il 576; Frisk Il
769-770. -Див. ще селезінка.
-

[сплітачка] (бот.)
нова,
хідне

господарство>> Пі;

n.

(заст.)

spodar

-

бр. спадсір «ПаН>>,

<<Господар>> (з укр.);

ГрицАВ

-

96;

Див. ще господь.
сподвИжник '- див. двИгати.

SW VI 307.-

[сподєчити] <<ПодобатисЯ>> О; - по
в'язане з [дячtіти собі] <<Подобати>>. Див. ще дЯка.

<<повитиця льо

сподівати (заст.) «надіятися>>, спо

epiliпum Weihe>>; по
утворення від сплітати, плec

дівсітися «ТС., розраховувати, чекати>>,

Cuscuta

mtt; назва зумовлена властивістю пови
тиці обплітати, обвивати, охоплювати
сусідні рослини верхніми розгалужен
нями свого виткого стебла; як семантич
ні паралелі пор. укр. повитuця <<Cus-

cuta L.>>, [в'юнка, в'язалець, паутиця,
повійка, повійник] <<ТС.>>. Шамота
117; Словн. бот. 431; Бісюліна-Кло
ков 263-264; Нейштадт 345-346. Див. ще плестИ. Пор. повитИця.
сплЮшка (орн.) <<дрімлюга, Caprimulgus europaeus L.>>, [сп'Юш6к] <<ТС.>>
Г, Нед; пов'язане з дієсловом спа
ти; назва зумовлена нічним способом

життя дрімлюги. - Булаховський Вибр.
пр. ІІІ 222; Воїнств. Кіст. 204-205.
- Див. ще спати.
сплЮща - див. плющіти.
сповідь, сповідальник, сповідаль
ниця, сповідальня, сповідсіти, спові-

[спод{тися] <<Чекати, надіятися; дітиСЯ>>,
спод{ятися «[чекати, надіятися]; учини
тися, статися, трапитися>>, спод{ванка,

сподівання, [спод{я] <<надіЯ>> Нед, спод{
ваний, неспод{ванка, [неспод{вня] Ж,
неспод{ваний, [несподШний] Ж; - оче
видно, запозичення з польської мови; п.
si~ <<сподіватися; розрахову
вати, надіятися; чекати>>, spodziac si~

spodziewac

«ТС.>> пов'язані з

dziac ( <dziejac)

<<ткати,

надівати; робити; (ст.) класти>>, dziac si~
<<діятися; [подітися]>>, що відповідають
укр. д{яти, дfmu <<Подіти>>.

-

Bri.ickner

Див. ще діти 2 ,
діяти, з\ по.- Пор. надія.

107, 510; SW VI 309. -

[сподобка] (ент.) <<одежна міль, Tineola bisselliela (Tinea L.) (Тіпіа)>> Нед;
- очевидно, пов'язане зі спод66ний
<<гарниЙ>> (про одяг). -Див. ще доба.

lсподуга] <<прибуття>> Нед; -

не

ясне.
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споїти

спонтанний

СПОЇТИ, споювати - ДИВ. паВТИ.
спокій, спокійний - див. покій.
споконвіку, споконвік, споконвіків, споконвічний, поконвічний; р.

испокон веку (века, веков) <<З давніх ча
сів, здавна>>, бр. спакон веку (вякоу)
«ТС.>>;

результат злиття прийменни

-

ка з ( <псл. іzь) та іменників [покон]
( <псл. роkопь) <<ПочатоК>> і вік ( <псл.
vekь). - Фасмер 11 140, 141. - Див.
•

2
3 ,

ще ВІК,

'

'

ПОКОН.

спокуса, спокусИти, спокусливий,
спокусник - див. кусИти.
спокута, спокутувати - див. по
кута.

[сполать] (у виразі с. на .многі лі
та <<Здоров був, здорові булИ>>) Нед; р. (заст.) исполсіть (виг.) <<Слава, хва
ла>> (уживається в окличному звертан
ні), [сполсіть] (присл.) <<Честь і слава;
на славу, відмінно; (рідк.) спасибі>>, болг.
сполсій, (сполсіити) <<Здоров був; спаси

- давнє запо
церковнослов'янської мови;

бі>>, м. сполаj «спасибі»;

зичення

з

очевидно, пов'язане з [полонік, спо

-

л6нік] «ТС.>>. -Див. ще ПОЛОНИК 1 •

сполИтися, сполованє, сп6ло.м, спо

лувсіти(ся), спомітися - див. спіл.
[споличковати] <<Надавати ляпасів>>
(букв. <<ПОбити по щоках, по лиці>>)
Нед; запозичення з польської мови;
п. spoliczkowac <<надавати ляпасів>> ут
ворене з policzkowac <<бити по щоці;
давати ляпасіВ>>, похідного від іменника

policzek <<ляпас (удар по лиці); (заст.)
лице, щока>>, пов'язаного з Іісе <<(поет.)
щока; лице; обличчя; (перен.) лице (тка
нини)>>, якому відповідає укр. лице.
[ординський РМ

1935 V 229;

-

Bri.ickпer

Див. ще з 3 , лик 1 , лице, по.
споловіти 1 - див. полова.
споловіти 2 - див. половИй.

298. -

сполом - див. спіл.
сполонИти - див. заполонИти.

сполох,

сполохи,

сполохнуть(ся)

див. палахтіти.
сполука, сполучення, сполучu.мий,
сполучИти, сполучний, сполучник -

-

р. -цсл. нсnм~~.ть виводиться від нсnм~~.н
тн, яке фонетично відтворює словоспо

див. лучИти•.

лучення гр. єі<;; 1rоЛЛа Ётfl <<На многая лі
та>>, що складається з прийменника

зовсім ясне; можливо, результат конта

єі<;;

<<міркувати, метикувати>>.

( < *Єv<;;} <<На, в, до; для, з; через; по,

стосовно;

протягом>>,

очевидно,

утворе

ного поєднанням прислівника Єv «На, в;
серед, між; перед; по>>, з яким спорідне

ні псл. vь(n)том

-(J

( <*ьn),

за зразком є~

спомИн, споминати, споминка, спо
.минок, спо.мка - див. поминати.
спона, спінка -див. п'ЯстИ.

[спонаравити( ся)] <<уподобати, спо

[сполечовати] <<Відлупцювати, відду
неясне; можливо, пов'я

зане з [споличковrіти] <<надавати ляпа
сів>> (пор.).
[сполик] <<совок для вичерпування
води з човна>> Ник, [шполик] «ТС.>> тж;
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.микИтити

добатися» Ме; видозмінене запози
чення з російської мови; р. понрrівить

-Див. ще ветхий, полі-, у 1 •

-

і

<<З, від; протягом;

І 262, 307, 11 119-120, 141; гез 70;
Грот. Фил. раз. 11 365; Leskieп AfSIPh 4,
513; Срезн. І 1130; РЧДБЕ 684; Младе
нов 602; Frisk І 471, 508-509, ІІ 577-

басити>> Нед;

мінації слів споминсіти

не

укр. в, з форман

після, за>>, прикметника 1roЛu<;; (с. р. мн.
1Гома) «численниЙ>> та іменника Єто<;;
(мн. ЁTfl) <<ріК>>, пов'язаного з fЄто<;;
«ТС.>>, спорідненим з псл. vеtьхь ( < *veti:is-), укр. вітхий «СтариЙ>>. - Фасмер

578.

[спомикнути] <<Згадати>> Нед; -

ся <<СПодобатисЯ>> відповідає укр. [по
норовuтися] «ТС.>>. -Див. ще НОров.
спонтанний, [спонтанічний] Куз;

- р. спонтсінньtй, бр. спантсінньt, п.
spontaniczny, spontaneiczпy, ч. spoпtaп
nf, слц. spoпtanny, вл. spoпtany, болг.
спонтrінен, м. спонтан, схв. спонтан,
слн. spoпtan; запозичення з німець
кої або французької мови; нім. sропtап
«спонтанниЙ>>, фр. sропtапе <<ТС.» похо
дять від пізнього лат. spoпtaneus «доб
ровільний, довільниЙ>>, пов'язаного з
лат. sponte <<З дозволу; власною волею,
добровільно; власними силами, сам со

бі>>, первісно аблатива від

spons

<<неза-

спонука

спорий

лежна воля>>, очевидно,

двн.

spaпst

спорідненого з
«спонукання, збудження,

принада>>, spuon <•Заманювати, збуджу
вати>>, spaпan <•Спокушати; обманюва
ТИ>>, снідерл. гол. нвн.

вати>>,

pQto,

дінд.
лит.

spannen

<•Натягу

псл. p~ti, укр. п'Ястu та псл.
укр. путо, можливо, також з

sph~yatё

spiHi

<<Процвітає,

гладшає>>,

<•Встигати; мати час, дозвіл

ля; мати спроможність>>, псл. sріШ «уро
дитися, дозріти; прямувати, поспіша

ТИ>>, ук~. спіти <•дозрівати, достигати>>.
- СІС 783; Лехин-Петров 657; Kopaliriski 910; Holub-Lyer 449; РЧДБЕ
684; Gr. Fwb. 718; Dauzat 681; Кlein

1495; Walde-Hofm. 11 579-580. Пор. путо, п'ЯстИ, спіти.
спонука, спонукальний,

ти, спонуксіч, спонукливий

-

спонука
див. нуІ.

спор- див. ш~рти 2 .
спора (біол.) <<Мікроскопічний заро
док рослинних організмів (водоростей,
грибів та ін.); одноклітинні зародки най
простіших

тварин

класу

споровиків>>,

споровuк <•найпростіший тваринний ор
ганізм-паразит,
який
розмножується
СПораМИ>>, спорові <<рОСЛИНИ, ЩО рОЗМНО
ЖуЮТЬСЯ СПОраМИ>>; р. бр. боЛГ. СХВ.
сп6ра, п. ч. spora, слц. слн. spora; запозичення
із
західноєвропейських
мов; нім. Spore <•спора>>, фр. англ. spo-

re,

нлат.

spora

«ТС.>>

походять

від

гр.

СПГОра <<ПОСіВ, СіЯННЯ, сім'Я>> і СПГОрО<;;
«сівба; сім'я; плід, врожаЙ>>, пов'язано
го з дієсловом спrєірw <•Сію, висіваю; за

- СІС 2
784; Фасмер ІІІ 737; Преобр. 11 366; Kopaliriski 911; Holub-Lyer 449; РЧДБЕ
684; Gr. Fwb. 718; Dauzat 681; Кlein
1495; Frisk 11 762-763. - Див. ще
сіваю;

розкидаю,

розсипаю>>.

сперма.
спорадИчний <<нерегулярниЙ>>;
р. спорадuчньtй, спорадuческий, бр. спа
радьtчньt, п. sporadyczпy, ч. слц. sporadicky, вл. sporadiski, болr. спорадuчен,
спорадuчески, м. спорадичен, схв. спо
радичан, слн. sporadiceп; запози
чення із західноєвропейських мов; нім.
sporadisch «СПорадичниЙ>>, фр. sporadi-

que,

англ.

sporadic, sporadical

«ТС.>> че-

рез елат. sporadicus «ЯКИЙ зустрічаєть
ся то тут, то там; розсіяниЙ>> зводяться
до гр. спrораОІхо<;; «розсіяний, який жи
ве самотньо, окремиЙ>>, похідного від

прикметника

спrора<;; (род.

в.

спrора

Оо<;;) <<розсіяний, розкиданий; який жи
ве самотою; уривчастий, незв'язнИЙ>>,
пов'язаного з спrора <<Посів, сіяння; час

- СІС 2
783; Фасмер ІІІ 737; Преобр. 11 366; Kopaliriski 911; Holub-Lyer 449; РЧДБЕ
684; Вуjаклиjа 902; Gr. Fwb. 718; Dauzat 681; Кlеіп 1495; Frisk 11 762-763.
- Див. ще сперма, спора.
[спорець] (бот.) <•ріжки, Claviceps
purpurea Tul. (L.)>> Нед, ВеБ, [спір ВеБ,
ВеНЗн, сп{рець Куз, спор Mak, спори
ня Пі, ЛексПол, споринья Mak, спорuш
сівби>>, спr6ро<;; <•сівба, сfм'я>>.

Нед, спорище ЛексПол, спорій ВеБ,
ВеНЗн, спорник ЛексПол, спорок тж,
шпореtj ВеНЗн, паспір Нед, прuспір
ВеНЗнj <•ТС.>>; р. спорьtньЯ <•ріжки
на житі; хвороба злакових культур>>,

[спорuна, спорнЯ, спорь'tнь], бр. спа

рьtннЯ <•ТС.>>;

-

очевидно, др. *спорьt

ня (спорьtна) <•ріжки>>, пов'язане зі спо
рьtня <•ряснота, достатоК>>, похідним від

прикметника спорьtи <•який збільшу
ється,
помножується,
рясний,
пиш
ниЙ>>, якому відповідає також укр. спо
рий <<ШВидкий, успішний; досить вели
кий за розміром, чималиЙ>>; мотивація
назви не зовсім ясна. - Фасмер- Тру
бачев ІІІ 738; Преобр. 11 366-367. Див. ще спорий.
спорзний, споранитися див.
порзний.

СПОрИЙ, [спорни) <<ВИГіДНИЙ, ПрИ
бутКОВИЙ>> Л, спірний <•[те. Г; багатий

ВеБ]; спритний, вправний (про люди
ну), прудкий (про коня); спорий; швид
кий (про ходу)>>, [спірність] «Прибут

ковіСТЬ>> Нед, [споf2инЯ, спор{нє Нед,
спорінь Нед] «ТС.>>, [спорність] <<СПрит
нісТЬ>> Нед, [спорuти] <<Примножувати,
сприяти», спорuтися, [споро] <•прибут
ково; швидко>> Нед, [спірн{йше] <•При
бутковіше; швидше>>, [спор{йше, спор

ше] <<ТС.>>, [підспора] <•допомога>>, [під
спорuти] <<допомогти>>, [присп6ра] <<При-
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спорити

спорт

скорення, сприяннЯ>> тж, [приспорuти]
<<примножити; прискорити, сприяти•> Г,
Нед; р. сп6рьtt'і, бр. спор <<успіх,
удача•>, сп6рньt <<успішний; складний,

енергійний; економний; рясний (про
дощ, сніг); прибутковий; вигідний; ве

ликий, густий (про почерк)•>, др. спо
рьtня <<достаток•>, п. spory «Чималий,
великиЙ•>, ч. spory <<Міцний, коренас
тий; стиснутий; місткий, насичениЙ•>,

слц.

·spory

<<щедрий; великий, рясниЙ•>,

вл. нл. spory <<багатий, прибутковий;
достатній, ощадливиЙ•>, болг. спор «При
буток, урожай; успіх•>, м. спор <<Повіль

ний; загаЙНИЙ>>, СХВ. спор «ТС.; трива

ЛИЙ>>, слн. [spor] <<рясний, багатий; по

СПОрНШ 1 (бот.) <<рОСЛИНа рОДИНИ греч
КОВИХ, гірчак, Polygonum L.; [перстач
гусячий, Poteпtilla апsеrіпа

дник

голий,

грижниця

L.

голаf

Бі; осту

Herniaria

glabra L. Mak]>>, [спариж «спориш
звичайний, Polygonum aviculare L.>> Mak,
[спориж Mak, спорuс ВеБ, ВеНЗн, спо
рuч тж, спорище ВеНЗн, шпорuс ВеБ,

ВеНЗн, шпорuх, шпорuш] <<ТС.•>;

- р.
Polygonum
aviculare L.•>, бр. спарьІш «ТС.•>, п. [sporysz] <<СПориш; остудник голиЙ•>, ч. [spoi'fs (sporys)] <<вербена, Verbena L.•>, слц.
[sporfk] <<спориш•>, нл. sporis <<вербена•>,
схв. спорйш, слн. sporfs «ТС.•>; псл.
спорь'tш <<СПориш звичайний,

багатство;

sporysь <<спориш; вербена•>, пов' язане з
sрогь <<ряснота, багатство; рясний, ба
гатиЙ•>; назва зумовлена тим, що вер
бена і спориш мають велику кількість

успіх•> ), sрогь-jь <<рясний, багатий; ус

насіння, або тим, що вони швидко рос

пішниЙ•>, пов'язані з

speti

дозріти, достигнути;

прямувати, поспі

туть. - Фасмер ІІІ 738; Bri.ickner 510;
Holub-Lyer 449; Machek ESJC v571;
Jm. rostl. 79, 87, 192; Schuster-Sewc
1343; Mikl. EW 318; Топоров 3тимоло
гия 1980, 153; ZVSZ 339. Див. ще
спорий. - Пор. порИ:ш, спорець.

живниЙ•>, цсл. сnор'Ь <<рясний, багатиЙ•>;

-

псл. sрогь <<Прибуток, урожаЙ•> (пер

вісно,

можливо,

<<ряснота,

<<уродитися,

шати•>; споріднені з дінд. spharab
<<Широкий, просторий, великиЙ•>, sphirab <<ЖИрНИЙ, ТОВСТИЙ, ГЛадкиЙ; бага
ТИЙ, пишниЙ•>, лат. sperare <<сподівати
ся,

розраховувати;

чати•>,

spёs

чення•>, двн.
<<берегти,

надіятися,

«чекання,

spar

надія;

передба

передба

<<ощадливиЙ•>, sparёn

заощаджувати•>,

дісл.

sparr

спорИ:ш 2 - див. спорець.
[спорок] (бот.) <<шпергель, Spergula
L.•> Нед, [шпорок] «ТС.•> Mak; - не
ясне; можливо, пов'язане з нвн.
лат. spergula «ТС.>>.
спорокати - див. порок.

<<ощадливиЙ•>, вірм. p'art'am <<рясний, ба
гатиЙ>>, хет. ispai- <<Наїдатися, їсти доси

gel,

процвітати; поширюватися; збільшувати
ся; досягати успіху; встигатИ>>. Фас
мер ІІІ 738; Преобр. ІІ 366-367; Bri.ick-

насмердіти•> Нед;

пer 510; Holub-Ly:er 449; Machek
ESJC 571; Schuster-Sewc 1343-1344;
Младенов 602-603; Skok ІІІ 313; Mikkola Ursl. Gr. І 51; Варбот 3тимология
1965, 120; Топоров 3тимология , 1980,
152; ZVSZ 403-404; Meillet Etudes
404; Trautmann 274; Ernout-Meillet
956; Johanпesson 890, 891, 893; Кlu
ge-Mitzka 720; Friedrich HW 89, 90;
Persson Beitr. 401; Brugmann Grundriss
11 З, 350; Pokorny 983. - Пор. спіти.

ти з ліжка•> ЛексПол;

та>>; і є. *sp(h)ё(i)- І sрё(і)- І sрї- <<рости;

спорити, сп6ритися, спорлuвець,
спорлuвий, сп6рний, спорник див.

ш~рти 3 .
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[споросИ:тися]

-

Sper-

<<Зіпсувати повітря,
неясне.

[спороть] <<зняти, скинути (жерди
ною, тичкою, палкою); збудити, підня

-

бр. спар6ць

<<Скинути, зняти; вижити (когось звід
кись)•>; - неясне.
спореати <<Не втримавшись на чо
му-небудь, падати, зісковзувати, скочу

ватисЯ•>,

спорснJ)ти,

[спuрснути]

О,

сприссіти <<ТС.; (перен. швидко перемі

щатися з одного місця на інше (про
погляд, зір та ін.), швидко і непомітно
зникати, втікати•>, сприснути <<ТС.•>; очевидно, пов'язане з п6рсксіти, пptt

cкamu (див.). - Пор. спрузнутися.
спорт, спортuвки (одн. спортuв
ка) «легке взуття для занять спортом•>,

спосудити

спортйти
спортuвний; - р. бр. болг. м. спорт, п.
ч. вл. нл. sport, слц. sport, схв. спорт,
слн. sport; запозичення з англійської
мови;

англ.

sport

«СПорт•>

продовжує

sport, що є результатом скорочен
ня disport <<розвага, забава•>, яке виво
диться від фр. ст. desport, похідного від
дієслова (se) desporter «шукати розваг,
сангл.

забав•>, букв. <<Відносити, відволікати (від
роботи)•>, утвореного за допомогою пре
фікса des- (<лат. dis- <<роз-•>) від дієслова

porter <<нести•>, що походить від лат. portare «ТС.>>. - СІС 2 784; Коваль 173174; Акуленко 141; Чернь1х ІІ 195; ЦьІга
ненко 447; Фасмер ІІІ 737-738; St. wyr.
obcych 698; Holub-Lyer 449; РЧДБЕ
684; Вуjаклиjа 902; Кlein 462, 1496; Dauzat 681.- Див. ще дис-, експорт.
спортйти, спорчuти див. пор
ча.

спортсмен,

спортсменки

(розм.)

<<спортивки•>; р. спортсмен, бр.
спартсмен, п. ч. sportsmen, sportsman,
СЛЦ. sportsman, болг. спортсмен, СХВ.
спортсман, спортсмен; - запозичен
ня з англійської мови; англ. sportsmaп
<<спортсмен•> є складним словом, утворе

ним з іменників

sport

<<СПорт•> та

man

щит <<ЯК подрібниться лід на річці•>)
ВеЛ, спорщений (у виразі спорщена
вода) ВеЛ;

-

неясне.

споряджати, спорЯдження

-

див.

<<ЗдатнісТЬ>>

Нед,

ряд.

спосіб,

[способа]

спосібний <<зручний; здатний, здібниЙ•>,

способний <<ТС.>>, [спос6бити] <<Привча
ТИ>>, [способитися] <<бути придатним•>,
[способувсіти] «годитися•> Нед, [неспо
сіб] <<неможливість•> Ж, [неспособлuвий]
<<нездатниЙ•> Она, [приспособити] «Під
готувати, підігнатИ>> Нед, [приспособtі
тися] <<догодити, сподобатися•>, [успо
соблення]
<<настріЙ>>,
[успособлений]
<<НастроЄНИЙ>>; р. болг. способ, бр.
спосаб, п. sposob, ч. zpusob, слц. spб
sob, м. спасобен «Здібний, придатниЙ•>,
СХВ. спосабан <<ЗДаТНИЙ>>, СЛН. sposobeп
<<ТС., здібниЙ•>; - псл. sьроsоЬь «спосіб,
допоміжний засіб•>, утворене з приймен

ника sь <<З>> і виразу ро

sobe

<<За собою•>

(мати); існує думка (Jakobson IJSLP
І/2, 272) про запозичення в східносло
в'янські мови через польську з давньо

чеської (ч. ст. zposob, XIV ст.); спроба
пов'язання з і є. *рак- І pag- <<з'єднувати,
зв'язувати•>, лат. рах <<МИр•>,

pactum

<<уго

«людина•>. ССРЛЯ 14, 569; КрьІСин
19, 25; Ць1ганенко 447; St. wyr. obcych

да•>, псл. раzь <<Паз•> (Ондруш 3тимоло
гия 1984, 175) потребує дальшого обгрун

РЧДБЕ 684. Див. ще джент
льмен, спорт.
спорудИти СУМ, Куз, споруджсіти,

тування. Фасмер-Трубачев ІІІ 738;
Собалевский РФВ 71, 449. Див. ще

698;

споруджувати, [спорудувати] Куз,
споруда СУМ, Пі, споруджувач, [спо
рудник] <<Виготовляч» Нед; - р. соору
дuть

«спорудитИ•>;

[*vьz-po-rQditi,

чергуванням

очевидно,

-

*sь-o-rQditi],

голосних

з

псл.

пов'язані

*vьz-po-r~diti

(пор. укр. спорядИти), *sь-na-r~diti
(пор. р. снарядtіть). Булаховський
Вибр. пр. ІІІ

387. -

Див. ще з-, ору

да, по.- Пор. ряд.
спорука, споручник

[споруха]

(бот.)

Verbascum orientale

-

див. рука.

<<дивина
М.В.>>

східна,

Mak; -

не

ясне.

[спорщити] (у виразах воду мороз
спорщиj} <<коли на воді лід дрібний,
крупнистий, іскроватиЙ•>, вода спор-

з 3 , засіб, по, себе.

-

Пор. підсобИти.

[спостарчитися] <<порівнятися, по

змагатися•> ЛексПол; не зовсім яс
не; можливо, пов'язане із семантично

віддаленим [стсірчити] «ВИстачати; по
давати, доставляти•> (пор.).

[спосудити] <<допомогти; позичити•>,
[спосуджсіти Куз, спосужсіти] «ТС.•>,
[спосудитися] <<роздобути, дістати Ме;
позичити (взяти в позику); пощастити,

ПОТаЛаНИТИ>>; - р. ссудuть <<ПОЗИЧИТИ>>,
др. С'Ьсудие <<ПОЗИЧКа•>, СХВ. посудити
<<ПОЗИЧИТИ, дати або ВЗЯТИ В ПОЗИЧКУ>>,
слн. posod(ti <<дати в позичку•>; псл.
*sь-po-sQditi <<Позичити, відрахувати•>, ут
ворене з префіксів sь- <<З-•>, ро- <<ПО-•> і

дієслова SQditi <<судити•> (первісне зна
чення <<Присудити•>). - Фасмер ІІІ 741;
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спотайна
Преобр.

315.-

спринт

11 369; Skok

ІІІ

16; Mikl. EW

Див, ще суд 1 .- Пор. суд2 •

спотайна, сп6тайня, сп6тання,
сп6таньга, спотая, спотеня, спо

тиньга -

див. таfти.

-див. тИкати•.
[спотинову] (присл.) <<спочатку, спер

шу, поперед; знов, наново•>, [спотоно
ву] <<ТС.•>; - не зовсім ясне; можливо,

результат контамінації слів спочатку
і знову з неясним компонентом -ти

(-то-).

[споховастий] <<похилиЙ•> (про схил
гори) Нед, [споховатий тж, епоховин
ний Куз, епохолий Нед] <<Те.•>, [спахо
вий] <<спадистий, похилиЙ>> Л, [спухо
вий] <<який поступово звужується (до
низу або догори)>> (про яму), [спуховис
тий] «ТС.•>, [спохова] <<Похило», [спо
холом] <<КОСО, ПОХИЛО>>, [спохо.м] <<Кру
ТО вниз•> Нед, [спуховато] <<Похило,
спадисто•>, [спухово] <<те.; так, щоб зву
жувалось•>, [спохів (на спохові)] <<схил
(гори)•> Нед, Куз, [споховина] <<ТС.>> Куз;
- бр. [спаховьt] <<спадистиЙ•>, [спахо
вістьt] «ТС.•>, п. [spachowy, spachowaty]
<<ТС.>> (з бр.?); - неясне; можливо, ре
зультат контамінації основ спуск (спус
коватий) і похИлий (пор. [спохИл]
<<схил•>, [спохИлий] <<похилиЙ•>). - Дзен
дзелівський St. z fil. 12, 191.
спочИв, спочивальня, спочивати,
спочИвище, спочИвка, спочИвок, спо
чИлий, спочИн, спочИти, спочівка див. почИти.

[спошев] (у виразі на спашеві <<На
поготові•>) Нед, [спошевИтися] <<Посту
питися, погодитися, порозумітися•> Нед;

бр. [напашЗве] <<Під руками, напо
готові•>, [напашЗуку] <<Під рукою•>; -

-

пов'язане з

п. *па poszwie <<на піхві (зі зброєю)».
- Дзендзелівський St. z fil. 12, 191192; 3СБМ 7, 233.

[спошедіти] (зах.) <<стати запуще

ним; розоритися, потрапити
обставини•> Нед; неясне.

спошиЄпити
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-

НЯ>> Нед;

результат видазміни слова

-

[скоштувати]

(скуштувати)

<<ТС.>>,

можливо, зближеного з поштИвий або

спотикати(ся), спотикайло, спо
тИкач, спотикача, спотич, спотичка

не зовсім ясне; можливо,

[споштувати] <<скуштувати•> Нед,
[споштунок] <<продовольство, харчуван

в

погані

див. пошнИпати.

утвореного шляхом скорочення форми

покуштувати. - Див. ще куштувати.
справа, справИлля, справити, спра
вний, справнИк, справувати, справу
нок - див. правИй.
справдешній, справджувати, спра
вдИти, справді, справдіж, справдіш
нtu,
справдний,
справдовуватися,
справедлИвий, справедний, справжній,
спражний, спражній - див. правда.
справник, ісправник, справничий;
- бр. спраунік, п. sprawпik <<справник,
ісправник>>; запозичення з росій
ської мови; р. исправник, можливо,
походить від цсл. нсnрАв.ь.ннк'Ь <<рід ке

рівної посади•>, похідного від нсnрАRН'Т'н
<<Виконати•>, пов'язаного з стсл. npAR'Ь,
укр. правИй. ССРЛЯ 5, 505. -

Див. ще з 2 , правИй.

спрага, спраглИвий, спраглий, спра
гнений, спрагнутися, спрагота див. прагнути.
спражник, спрЯжник - див. пря
гтИ1.
спразнИти

[спранути]

-

див. празник.

<<викорчовувати•>

Нед;

-неясне.

спреспа

-

див. прИспа.

[спречатися] <<сперечатися; чинити
опір, противитися Нед•>, [спричацця]
<<пручатися•> Л, [спречка] <<опір; незго
да; розбрат, чвари•>, [спречний] <<спір
ниЙ•>;

-

бр. спрачацца <<сперечатися•>,

спрЗчка <<спір; сварка•>, спрЗчкі (мн.)
<<дебати•>;
мови; п.

- запозичення з польської
sprzeczac si~ <<сперечатися•>,

<<суперечка, спір•> відповіда
ють укр. сперечатися, суперечка. Оньrшкевич Исслед. п. яз. 230; Bruckпer 443. Див. ще перека. Пор.
спрічатися.
спрИзба, спрuзьба - див. прИзьба.
спринт, спрИнтер; р. болг. м.
спринт, бр. спрьtнт, п. ч. spriпt, слц.
spriпt, СХВ. спрuнт, СЛН. sprfпt, spr(пt;

sprzeczka

спрйха

спринцювати

нове запозичення з англійської мови;
англ. sprint <•спринт; біг на швидкість>>
пов'язане з дієсловом sprint <•бігти що
духу>>, сангл. spreпten <•бігти; стрибати,
скакатИ>>, що виводиться від ді сл. spret-

-

ta ( < *sprintan) <•скакати, стрибати або
бігати•> (пор. шв. spritta <•стрибати, ска
кати; кинутися>>). - СІС 2 784; Крь1син
116; ССРЛЯ 14, 590; Лехин-Петров
657; Kopalir\ski 911; Holub-Lyer 449;
РЧДБЕ 684; Вуjаклиjа 902; КІеіn 1497.
спринцювати, спринц{вка; бр.
спрьtнцавсіць, болг. спринц6вам.; очевидно, запозичення з російської мо
ви; р. спринцевсіть <<СПринцювати>>, ст.

сприцьtвсіть

<•ТС.>>

spritzen

від нім.

виводиться

(1720)

<•спринцювати, уприску

spriitzen <<бризкатИ>>, sprП3en, дангл. sprutan <•ростИ>>, двн. sprio3an <•сходити; роз
вати, бризкати>>, nов'язаного з свн.

польської мови; п.

[sprysny] <<спритний;

дотепний, меткий, хитромудрий; провор
ний; придатний, здатниЙ>>, очевидно, є
контамінованим утворенням із sprytny

<<ТС.•> ( <spryt <<спритність, меткість, про
ворність>>) і zmyslny ([smysny ]) <<сприт

ний, працьовитий; мудрий, розсудливий,
розумний; складний, зграбний (про лю

дей і речі); цікавий; чуттєвий» ( <п. ст.
smyslny (zmyslny) <<почуттєвий» < smys!
(zmyst) <<Почуття; розум, смисл•> < mysl
<<думка>>). - SW VI 250, 356, 357. Див. ще мисль, смисл, сприт.

[сприт]
«спритність>>,
спlИтник
<<спритна людина•>, [сприткИй «жва
вий, моторниЙ>> Нед, спрИтний;

-

бр.

спрьtт <<сnритність, вправність>>; не
зовсім ясне; може бути запозиченням з

польської мови, в якій п.
ність,

меткість,

spryt

проворність>>

<<сприт

не дуже

виватися (про рослини)>> і, далі, з вірм.

переконливо виводиться

<•розсіюю, розкидаЮ>>, гр. mrєipw
<•те., сію; наливаю, поливаю>>. Фас
мер ІІІ 738-739; РЧДБЕ 684; Кluge
Mitzka 732-733; КІеіn 1497, 1498;
Frisk 11 762-763; Джаукян 65, 106,
218. - Поf). сперма, шприц.

від фр. esprit <<розум, дотепність; дух;
сnритність, вnравність, кмітливість>>, яке

sp'tem

[спрйса] <<(тимчасова) підпірка у ви

гляді стовпчика з виїмкою на кінці; роз

пірка, nідпірка, стояк Нед>>, [сп рисува
ти] <•підпирати розпірками>> Куз; - за
позичення з польської мови; п. (ст.)
sprys <•nідпора (дерев'яна або мурова
на) для укріплення стін; дрюк (перевіз
ницький, плотарський)>> виводиться від
нім. Spreize <•розnірка, підпора>>, nов'я
заного з свн. spriu3 <•дерев'яна підпір
ка>>, свн. двн.

spriuzen

<<підпирати, під

тримувати>>, спорідненими із семантич

но більш віддаленими нім. spriePeп <<схо

дити;

розвиватися (про рослини)>> та

spritzen

<<бризкати, прискати>>.

лудько

4 7; Briickner 51 О;
ka 731, 732. - Див. ще

ти. -Пор. спрйха.
сприсати, сприсщjти
сати.

-

Ше

Кluge-Mitz
спринцюва

походить від лат.

(Briickner 510)

spiritus

<•душа, дух;

життєва сила>>; можливе також пов'я

зання

(Mikl. EW 266) з р. прьtть <<пруд

кість, спритність>>, бр. [прьщь] <<ТС.>>, п.
ст.

pryciac

<<поспішати•>, зіставлювани

ми З ЛИТ. sprOsti <<КОВЗНУТИ>>, ГОТ. sprautб

<<ШВИДКИЙ>>,

укр.

прудкИй

або

чи

З

з

р.

пруд

болг.

«біжу>>. - Фасмер-Трубачев ІІІ 391Потебня РФВ 4, 218; Собалев
ский Лекции 120; SW VI 356; Malinow-

392;

ski PF 5, 620-621; Karas JP 34/3,
209; Trautmann 277-278; Dauzat 294.
[спрйха]

<•спиця>>

Нед,

[шпрИха]

<<ТС.>> О;

- запозичення з польської мо
ви; п. [sprych(a)], szprycha <<те.; [дрюк

(перевізницький, плотарський)],> є ви

дозміненим, можливо, під впливом се

мантично близьких форм п. ст. sprysa,
sprys <•дрюк; підnора (дерев'яна або му

рована) для укріплення стін>>, запози

ченням з німецької мови; нвн.

-

див. спор

[сприсьний] <<ШВидкий, вправний у
роботі>> (у виразі руку м.ає сприсьну,
хоц до чого) ВеЗа; запозичення з

«СТаВ>>,

прИп(к)ам.

<•спиця

Speiche

(колеса)>> споріднене з дісл.
<<ЦВЯХ>>, ЛИТ. speig\iai <<КОЛЮЧКИ>>,

spik(r)
sphyab <<тріска>>, лат. spica <•колос>>,
sp1na <<колючка>>. - ОньІшкевич Исслед.
n. яз. 248; Шелудько 47; BпJckner 510;

дінд.
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сприхний

сп рут

SJP VIII 1164; SW VI 355, 356;
Mitzka 722. - Пор. спрИса.
[сприхний]

<<швидкий,

рухливиЙ•>

ВеЛ; запозичення з польської мови;
п. ст. sprychny <<Жвавий, проворний,
спритний; швидкий, прудкий, бистриЙ•>
загальноприйнятого пояснення не має;
розглядається як запозичення з німець

кої мови
ся

(BrUckner 51 О); припускаєть
зв'язок з гіпотетичним *prych, зву

конаслідувального походження, і змішу

spryt <<спритність,
проворність•> (SW V 9, VI 355, 356).
спричацця - див. спречатися.

вання

з

іменником

[спрИчки]

<<судороги,

корчі

(кон

вульсїі)•> Нед; неясне; можливо, по
в'язане з пручатися.

[спрИщити] <<невміло, недоладно зро
бити (спекти, зварити, пошити) Па;
з'їсти, знищити Ме; відморозити Лекс

Пол•>, [спрИщитись] <<померти, скапус
титися, заклякнути•>

ЛексПол;

-

не

ясне; можливо, (в частині значень) по

в'язане з п. [spryszczyc] <<насмажити;
спекти•>, [spryszczac, spryszczec] <<ТС.•>.

-

сприЯти, сприЯїти,
див. приsіти.

[спрокудити] <<розбестити; розпас

Кluge

сприЯтливий

[спрічатися] <<сперечатися, свари
тися, лаятися•> ДзУЗЛП, [спр{чкати
ся, спрuчкатися, прuчкатися] <<ТС.•>,
[сп,оічка] <<суперечка, сварка•>, [спріч
ний] <<сварливиЙ•>, [спрuчний] <<ТС.>> тж;

- запозичення зі словацької мови; слц.
spriecit' sa <<не послухатися•>, [spricac s'e]
<<сперечатися•> відповідає укр. спереча
тися. - Дзендзелівський УЗЛП 163. Див. ще перека. - Пор. спречатися.

[спровола] (присл.) <<Повільно•> Нед;

кудити,

привчити до

nоганої звички•>

Нед, .[спрокудитися] <<дуже захотіти•>,
[спропудитися] <<ТС.•> тж, [спрукуди

тися] <<fозгніватися•> Корз; -

р. [про

кудить <<пустувати, бешкетувати•>, бр.
пракудзіць <<ТС.; жартувати•>, спраку
дзіць <<попустувати; навитворяти; напу
стувати; зробити шкоду, накоїти шко
ди; надокучити, набриднути•>, пракуда

<<пустун, бешкетник (про чоловіка);
пустунка, бешкетниця (про жінку)•>, п.
[przekudziC] <<Псувати; набридати•>, болг.
кудя

<<Лаю,

огуджую•>,

заст.

прокуда

«погана звичка», м. прокуди «привчає

до nоганої звички, розбещує•>, схв. ку
дити «rудити, зводити наклеп•>, слн. kuditi <<лаяти, гудиТИ•>, стсл. nрокоvдн'Т'н
<<знищити, пошкодити; зганьбити, оск
вернити•>,

коvдн'Т'н

«rудити,

злослови

ТИ>>; ПСЛ. prokuditi <<ОГУДИТИ>>, ПОХід
не від kuditi <<гудити•>; споріднене з
Гр. XUOcX~W <<ОГуджую>>, МОЖЛИВО, ТаКОЖ
з дінд. kutsayati «rудить•>, р. кудесник,
чудо. Фасмер ІІІ 374; Откупщиков

132; Machek ESJC 304; БЕР ІІІ 77;
Bern. І 637-638. - Пор. чудо.
епропудити - див. спудати.

[спростати] <<справитися; дати собі

раду з кимсь, чимсь; побороти•> О; запозичення з nольської мови; п. sprostac <<справитися; подолати; не постуnи
тися; зрівнятися, вирівняти•> nов'язане
з prosty <<прямий; простий; нескладний;
рівниЙ•>. Онь1шкевич Исслед. n. яз.
248; SW VI 353, VII 988. - Див. ще
простИй.

-

[спростИти] <<простити, пробачити;
спокутувати (провину) Нед, Куз; за

чи, повільно; поступово•> і [спр6вол6-

nросити, зібрати Куз•>; результат
контамінації дієслів спросuти <<запро

[спроволока (присл.) <<повільно, про

сити, скликати•> і простИти <<Пробачи
ТИ•>. - Див. ще просИти, простИти.

очевидно, результат контамінації
прислівників спроквола <<Не поспішаю

ка] <<ПОВіЛЬНО, ПfОТЯЖНО>> (див.).

тяжно•>;

-

очевидно, .результат

злиття

спружИна, спружка, спружuстий,
спругувати - див. пруг.
спрузпутися <<Сnотикнутися•> Мо;

прийменника з та іменника проволока
<<Затримка, зволікання•> або виразу з
проволоком <<nовагом, повільно•>. -

-

ли.

Lam.•>; -

Див. ще волоктИ, з 3 •
спрокволсі,-спрокволу -див. кво
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неясне; можливо, пов'язане зі спор
енути <<Зісковзнути, не втриматися•>.

спрут (зоол.) <<Восьминіг,
бр. спрут; -

Octopus

запозичення з

спрягнути

спу за

російської мови; р. спрут «ТС.>> (із се
редини ХІХ ст.) етимологічно неясне;
зіставлення з англ. sprat <•кілька>> (Чер

НЬІХ 11 195) викликає сумнів.
[спрягнути] <<вистрибнути,
чити;

виnриснути>>;

-

очевидно,

виско
Rезуль

тат контамінації слів [прuгнути] <<nід
стрибнути>> і [прЯдсіти] <•стрибаТИ>>. Див. ще прйгати, прЯдати-

[спрощjдити] «прожиТИ>> О;

очевид

-

но, видозмінене запозичення з польської

мови; п. sp~dzac <<проводити (час); зганя
ТИ>> є похідним від p~dzic <<гнати>>, яко
му відповідає укр. пудити <<лякати, гна
ТИ>>. - О ІІ 245. -Див. ще пудити.

спудей (заст.) «учень бурси та ін

ших духовних навчальних закладів; наз

ва учнів середніх і молодших класів Ки

[спрязьми] <<огорожа з гілок або

"1вської академії; [учень Нед]>>, [спудея]

дранок, nереnлетених вертикально» О;
- очевидно, пов'язане зі спрягсіти <<ПО
в'язувати, з'єднувати>>. Див. ще

<<учень>> Пі; заnозичення з грецької
мови; гр. mrouбa\щ; <<старанний, поряд
ний, чесниЙ>> є похідним від mrouo~ <<на

прягтй 1 •
спрЯнути 1

вчання, вивчення; старанність; nрагнен
-

див. прЯтати.

спрЯнrти 2

-

див. прЯдати.

ня; ПОСПіХ>>, пов'язаНОГО З G1ГEUOW <<СТа
ранно працюю, настійно домагаюся, тур
буюся, поспішаю>>, яке зближується з

[спрят <<спритність, вправність>> Нед,
[спрЯтний] <•спритний, вправниЙ>> Нед;

лит.

-

ТИ>>,

очевидно, видозмінене запозичення

з nольської мови; п. [spr~t] <•спритність,
меткість, моторність>> пов'язане зі

spryt

spausti ( <*spaud-ti) <<тиснути, дави
spucteti <<бути стиснутим; старатися;

мучитися;

силкуватися»;

запропоноване

Брюкнером пов'язання балтійських і гре

«ТС.>>, видозміненим фонетично, можли

цьких слів з праслов'янським

во, під впливом синонімічного прикмет

дженням п. ст. spctd <<Корець (міра збіж
жя)>> потребує додаткової аргументації.
- По номарів Мовозн. 1973 5, 63; Нед

ника pr~dki <<ШВидкий, прудкиЙ>>, якому
відповідає укр. прудкИй. SW VI
350.- Див. ще сприт.- Пор. пруд.
спуг - див. спуза.

спуд (заст.) <<nотайник,

сховище>>;
<<посудина;

-

схованка,

р. спуд <<ТС.>>, др. спуд'Ь
міра збіжжя>>, п. ст. spctd,

<<ТС. >>, ч. ст. spoud <<корець (міра
сипких тіл)>>, схв. spud, слн. [spi;)d]

szpct d

за nохо

7

911; Bruckner 508; Frisk 11 765.

[спудзЯнка] <<пухка земЛЯ>> ВеНЗн,
[спурдзЯнка] <<ТС.>> тж; - очевидно, по
в'язане з [спудза] <<Попіл; сміття з по
nелом>>. -Див. ще спуза.

[спуза]

<•Гарячий

попіл

з

жаром,

можливо, псл.

жар, попіл; сажа Шух; залишене на по
лі вогнище, попіл, що затвердів після

найбільш імовірним здаєть

дощу Доn. УжДУ IV>>, [спуда] <<присок,

ся давнє nоходження від герм. *spann
із субституцією довгого герм. -nn спо
лученням -nd у слов'янських мовах;
пор. снн. span, -nnes <<дерев'яне відро,
міра рідких і сипких тіЛ>>, дісл. spann,

попіл з сажею; поnіл з вогнем; внена

<<Відро>>, стсл. сnжд'Ь;

[spQdь];

дат.

nen
pьnQ

-

-

<<Відро>>, пов'язані з нвн. spin<<плесТИ>>, спорідненим з псл. p~ti,

spand

<<п'ясти,

пну>>

(Matzenauer 77;
Perssoп Beitr. 413-414, 588; Petersson
KZ 47, 270). - Фасмер-Трубачев ІІІ
739; Трубачев КСИС 25, 103; Преобрv.
ІІ 367; Bruckner 508; Machek ESJC
371; Mikl. EW 318;
Кluge-Mitzka
719, 727.- Див. ще п'ядь, п'Ястй.
[спудати] <<перевести, змарнувати»
(у виразі [с. свій вік] <<Прожити>>) Нед,

жене nоле>> О, [спурза] <<ТС.» О, [спуз]

<<ПОПіл; ПОПіЛ З жаfОМ, ПрИСОК>>, [спуг]

«ТС.>> Нед, [спудза <<Те.; сміття з попе
лом, попіл, з якого змито луг Доп. УжДУ

IV>>, [спудзсірь] «ожіль для поправлян
ня ВОГНЮ>> ТЖ, [спузарь] <<ТС.>> ТЖ, [спу
ЖЄІ-tик] <<вівся на паляниця>> О, [спузсір]

<<Пастух, в обов'язки якого входить під
тримувати

вогонь,

заготовляти

дрова,

носити воду>>, [спудзівнuк] <<ожіль>> Доп.
УжДУ IV, [спудзянuк] <<Коржик, nече
ний на попелі; чоловік, що любить сиді

ти біля затопленої печі>> тж, [спудзЯн
ка] <<вівця, вовна якої має колір попе
лу; назва вівці>> тж, [спузdвіти] «Змар-
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спулити

ср ати

нітИ>> Нед;

-

запозичення зі східноро

манських мов; рум.

spuza <•гарячий попіл
з жаром; попіл•>, [spudza], молд. спузз
<•ТС.>> походять від лат. spodium <<попіл;
металевий шлак, окалина•>, яке зводить
ся до гр. mroбta <<Попіл•>, mr65юv <<ме
талевий шлак•>, пов'язаних із mro56<;;
<<тліючий попіл; пил, порох, пісок•>, ети
мологічно нез'ясованих. Дзендзелів

ський Доп. УжДУ lV 58, 59, 108, 109;
Орос Доп. УжДУ 11 75; Scheludko 142;
Габинский Вост.-сл.-молд. взаим. ІІ 139;
Vrabie Romaпoslavica 14, 172; Vinceпz
10; СДЕЛМ 396; Breal MSL 15, 343;
DLRМ 793; Puscariu 149; Frisk 11 771.

[спулити] ~<Поцупити, украстИ>> Чаб,

Си;

- афективне утворення.
спурдзЯнка - див. спудзЯнка.
спурт <<різке збільшення швидкості

під

час

спортивного

змаганНЯ>>;

-

р.

бр.

болг. спурт, п. ч. вл. spurt, слц.
spurt, слн. spurt <<ТС.•>; - запозичення
з англійської мови; англ. spurt <<спурт;
ривок, кидок, стрибок•>, очевидно, то
тожне з spurt <<струмінь•>, пов'язаним з
сангл. sprutteп «пускати ростки•>, дангл.
spryttan «ТС.>>, спорідненим з двн. sprutaп <<бризкати•>, нвн. spritzeп <<ТС.•>. -

СІС 2

784; СРЯ lV 234; ТСБМ V 1, 282;
St. wyr. obcych 698; Holub-Lyer 449;
РЧДБЕ 684; КІеіn 1498.

спуст <<міра ємності в три відра (го
рілки)•>; - похідне утворення від спус
тИти, очевидно, в значенні <<перегна
ти•>;

в такому

разі

первісно

означало

кількість горілки, одержуваної за одну
варку. Винник 114. -Див. ще пус
піти. - Пор. пускати.

спуховий, спух6вистий, спух6ва
то, спух6во - ДИВ. СПОХОВаСТИЙ.

[сп'юх] (бот.) <•блекота чорна,

Hyo-

Лік. росл. 44-45; Нейштадт 368-369.
- Див. ще спати.
сп'ялйти, сп'ялuтися- див. п'Яло.

[сп'Ятити] <<поцупити, украсТИ•>;

-

неясне; можливо, афективне утворення.

[сп'Ятка] <<nуто, бабка (надкопитний

суглоб у коня)•> Нед, Куз, [сп' ятковИй]

(у сполученні сп' яткова Кість <<Кутова
кістка,

кістка

коня•>) Нед;

надкопитного

суглоба

у

очевидно, залишок псл.

-

*sьp~tьka <<путо~, пов'язаного чергуван
ням голосних з pQto <<ТС.•>; споріднене
також з п' Ятка <<Задня частина ступні•>,
п'ята <<Тс.; опорна частина чого-небудь,

іноді місце з'єднання з чимсь•> (псл. p~

ta). -Див. ще путо, п'ята.

[сралька] (бот.) <<сорт простої сливи,

Prunus iпsititia variet.•> ВеНЗн, [сраль
ки (мн.) ВеБ, сралюха Mak, срулі (мн.)
ВеБ, сруля ВеБ] <<ТС.•>; - п. ч. [sralka]
<<сорт дрібних слив•>; пов'язане зі
ереіти
лена,

тями

«Випорожнятися>>;

очевидно,

плодів;

назва

зумов

проносними властивос

як

семантичні

паралелі

пор. [дрисливець] <<Prunus iпsititia variet.>>, [дрисливки, дрислянки, дристу
лі] «ТС.•>, [дриснуля] <<слива-скороспіл

ка•>, [дрuсливка, дрuслявка] <<ТС.•>. -

SW VI 370; Machek ESJC 571; Jm.
rostl. 112. -Див. ще срати.

ерам <<сором•>, страм, [страмсі] «Га
небна справа•>, срамнuк, [страмнuк]
Чаб, [срам6вище] Нед, страм6висько,
страм6вище, срамота, страм6та, сра

м6тниця, срам6тний, [срам6тній] Куз,
стрсімнИй

СУМ,

Нед,

страмнЮчий,

[страм6тний] Чаб, срамuти, ерамИ
тися, страмИти, страмuтися; R·
ерам, [страм], бр. [страм, страмн{к],
др. срам'Ь «сором, ганьба; образа, пап
люження•>;

-

запозичення

з

церковно

scyamus

слов'янської мови; цсл. стсл. срАм'Ь <<со

[сп' Ячка] <<блекота чорна•> Нед, [сп' Яч
ник] <<пухівка вузьколиста, Eriophorum
aпgustifolium L. (Roth.)•>, [сплЮчка]
(вид конюшини) Корз; - назви, пов'я

11 196; Фасмер ІІІ 739; Преобр. 11 368369; Мейе ОЯ 56. - Див. ще сором.

пiger L. Нед; конюшина польо
ва, котики, Trifolium arveпse L. Mak•>,

зані зі спати; зумовлені сильними от
руйними властивостями відповідних рос
лин. Шамота 140; Словн. бот. 58;
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ром•> відповідає укр. сором. -

Черньrх

ереіти (серу), срсіка, срсільня <<уби

ральня•>, сратвсі, сратв6, сраттЯ, срач

<<убиральня~. срсічка <<ПОНОС•>, [вuсерка]

<<груша або яблуня, що виросла з про
ковтнутої і потім виділеної насінини»,

сребро

срібло

[вuсранка] <<ТС.>> Я, [засера] <<неохайна

лuстий,

людина>>,

срать,

лЯстий, срібнсістий, срібний, [стріб
ний] Нед, [срібнЯстий, срібрений,

Ч. Sr<iti, seгu, СЛЦ. sгat', seгu, ВЛ. SГаС,
seгu, нл. sгas, seгu, болг. сера, схв. ера
ти, серём., слн. sгati, seгjem; псл.

срібрuстий Куз, срібрянuй СУМ, Нед,
сріб' яний, стріберний ВеУг, стрібний,

зсісранець

Я;

-

р.

с( е) ру, бр. сраць, срсіка, n. sгас, sіог~.

sьгаtі,

serQ; -

очевидно, сnоріднене з

лтс. saгryi (мн.) <<покидьки, бруд>>, ав.
sаігуа- <<Гній, кал>>, перс. sargln <<ТС.>>,
дінд. saгdhate <<ВИПускає ГаЗИ>> і біЛЬШ

віддаленими гр.

axwp

(род. в. ахат6<;;)

<<кал,
нечистоти,
бруд>>, дісл.
skarn
<<ГНЇЙ, добрИВО>>, НН. schaгn <<ГНіЙ, КаЛ>>,
ЛаТ. sQ-ceгda <<СВИНЯЧИЙ каЛ>>, хет. sak-

(k)aг (род. в. saknas) <<бруд>>, дінд. apaskaгa~ <<екскрементИ>>, псл. skaг~dь (skaгedь, skareda), укр. [шкаред] <<НеГідЬ,
мерзота>>; іє. *(s)кer(d-) <<Виnорожняти

сріблЯвий,

сріблЯнИй,

сріб

срім.ний Нед], сріблИти, срібліти,
[срібнuти], срібніти, безсрібник, [по
срібрuти] Куз; р. серебр6, бр. ее
рабро, др. сьребро, ср'Ббро, сребро, п.

sгеЬго, ч. stribro, слц. stгiebro, [sгеЬго,
streblo, stгiablo], вл. sІеЬго, нл. sІоЬго,
[sfoblo, sІаЬго, sгebto], полаб. srebгd,
болг. сребр6, м. сребро, схв. сребро,
слн. sгеЬг6, стсл. сь.~еБро, с'ЬрЕБро; -

псл. [sьгеЬrо] (пд.), *[sегЬго] (пн.-зах.);

-

nоходження остаточно не з'ясоване;

найвірогідніше, давня регіональна (на
відміну від іє. *arg- <<Срібло>>) міграцій

ся; кал>>; менш обгрунтованим є зістав
лення З дінд. sarati <<Тече>>, saraQ <<рід
КИЙ>>, лат. seгum <<сироватка; водяниста

на назва, паралельна до лит. sidabгas
<<срібло>>, лтс. sidrabs, sudгabs, sudarbs,

рідина>>, іє. *sег- (Младенов

sіІЬаг, sіІаЬаг, дангл. seolfoг, siolofг,
дфриз.
sёІоvег,
дісл.
silfг,
франк.
снідерл. англ. шв. silveг, свн. нвн. Silber <<ТС.>>, що всі разом найчастіше тлу

578; Zubaty LF 28, 31; Machek ESJC 571-572;
Holub-Lyer 449; Buga RR ІІ 586). Фасмер ІІІ 633-634, 720, 740; Bгuck
ner 5107 511, 519; Holub-Kop. 370;
Schuster-Sewc 134 7-1348; Skok ІІІ 315;
Mikl. EW 292; Meillet MSL 14, 378; Tгa
utmann 303; Muhi.-Endz. ІІІ 806-807;
J6hannesson 842-843; Walde-Hofm. 11
133-134; Sturtevant Language 12,
181-183; Fгiedгich HW 176; Persson
Веіtг. 167, 656; Zupitza KZ 36, 64; Pokorny 94 7-948. - Пор. скарідь.

сребро <<срібло>>, [сребл6, ребл6 Кур]
<<ТС.>>, [сребрсіний] Нед, Пі, [сребрuс
тий], ст. еребра (род. в., 1415), сребр'Ь
наа <<срібна>> ( 1462); - запозичення з

польської мови; п. sгеЬго відповідає укр.

срібло (див.).
срем'я- див. стрем'я.

срібло, [стрібло] Нед, заст. сереб
р6, [срібелце] О, [срібельник] <<Майстер
срібних спраВ>> Нед, сріблuльник, еріб
лИна <<срібляста цятка, нитка», сріблЯк
«срібний карбованець>>, сріблЯнИк <<ТС.>>
СУМ, Нед, сріблЯр <<ЮВелір>>, срібник
«срібний карбованець>>, срібнЯк <<ТС.>>,

[срібро, стрібло], сріберний, срібле
ний, [сріблий] О, сріблuльний, сріб-

прус.

sirablan (зн. в.) і гот. silubг, двн.

мачаться

як давнє слов'яно-балто-гер
манське запозичення з якоїсь східної
мови; у зв'язку з цим зіставляються з

І:і~рщ <<срібляна річка>> в Лікії (Фас
мер ІІІ 606), з баскійським zillaг <<сріб
ЛО>>, zirar, zilhaг, zidar <<ТС.>> (Тоvаг In-

do-European and lndo-Europeans 1970,
271-272) та ар. ~агІf <<срібло», хауса
?Zui'fa «ТС.>>, лідійським І:і~Р4' <<у сріб
ляній

річці>>,

що

картвельським

зближуються

далі

з

*wercx!- (*verc 1hl) <<сріб

ЛО>>, яке пов'язується з ак. paгzillu <<За

лізо>>

(Иванов

Сл.

и

балк.

язь1козн.

1977, 22, 26, 27; Гамкрелидзе-Иванов
713); як джерело слов' янських, балтій
ських і германських назв срібла рекон

струюється також індоарійський топо

нім *s'ub(h)гi
<<світла вода>>
общ. язь1козн.

увагу

ара (І:фрнхка), букв.
(Трубачев Вост.-сл. и
99-102); заслуговує на

виведення

цих

назв

від шумер.

*sіраг <<Мідь>>, zаЬаг <<бронза>> (Мосен
кіс,
Культура давнього Середземно
мор'я і походження терміна срібло, К.,

1995, 9-12);

варіантні

слов'янські,
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срогий

ссати

балтійські
нюються

і

германські

можливими

форми

понтійсько-анатолійським

*subau-гo-

пояс

контактами

з

архетипом

<<блискучиЙ>> (Будимир Грци

и пеласги

1950, 23; Сл. филология 11
113-114, 135); висловлюється також

думка про запозичення з ак. (ассир.)

~агрu <<очищене срібло>>, пов'язаного з

saгapu <<очищати; плавити (руду), ви
плавляти (метал)>>, :?arrapu <<Золотар>>,

seгgu <<нездужаю», saгglnti <<Викликати

хворобу>>,

лтс.

s~гga

«хвороба>>,

ірл.

seгg <<ТС.>>, seгgaim <<СОХНУ>> (Вгі.ісkпег
зближується зі стерегтИ, сто

511);

рож (Шахматов Очерк 155), п. *stгog-,
*stгzeg-, (ст.) stгzegac <<охороняти,
пильнувати; чатувати>> (SW VI 373,
455, 474, 475). - Фасмер-Трубачев
ІІІ 779-780; Преобр. 11
По2. стерегтИ, строгий.

383-384. -

очистив, виплавив>>,
срібляр>>,
арам.-сир.

[сромота] <<срамота>> Бі, [сро.мот
ний] Нед; - бр. lсро.мотньtй]; - заnо

:?"гар <<Він очистив, виплавиВ>>, ар. :?агf
<<чисте, бездомішкове (вино)>> (КІеіn

зичення з nольської мови; n. sгomota
<<сором>> є похідним від sгom <<ТС.>>, що

гебр.
~бгёр

~агар <<він
<<Золотар,

1445; Кluge-Mitzka 708); nрипущення

про запозичення германських форм із

слов'янських мов

(Uhlenbeck РВгВ 20,

Преобр. 11 278-279;
Сл.-герм.
взаимод.
180-

37-38, 43, 44;

Марть1нов
181) недостатньо обrрунтоване, як і зі
ставлення лит. sidabгas <<срібло>> з ети
мологічно неясним гр. оіОТ]рщ; <<Залізо>>

і виведення з нього германських і сло

в'янських форм (Mikkola Balt. u. Slav.
41). - Фасмер-Трубачев ІІІ 606607; Чернь1х 11 156; Ляпунов ИОРЯС
29, 87; Вгі.ісJшег 511; Holug-Lyeг 455;
Machek ESJC 587; Schusteг-Sewc 13121313; Младенов 605; Skok ІІІ 318319; Rudnicki Ргаs!. 11 81; ZVSZ 432;
Мейе ОЯ 408; Meillet BSL 24, 138;
Mikl. EW 336; Buga RR 11 563, 564;
Mi.ihi.-Endz. ІІІ 835, 1113; Kaгulis 11
318-319; 3ндзелин ИОРЯС 13/4,
179; Feist 421; Johannesson 1152; Гамк
релидзе-Иванов 713.

[срогий] <<строгий, суворий, серйоз
НИЙ>> Нед, [срогuй (срогий)] <<великий,

дуже великий, сильно розвинутиЙ>> ВеЗа,

[срогій] <<строгий, страшний, жахливий,
жорстокиЙ>> Пі; - запозичення з поль
ської мови; п. sгogi <<жорстокий, лютий;
суворий, строгий, великий, сильний, ве

личезниЙ>> (звідки, можливо, Походить

р. строгий, укр. строгий) остаточно

відповідає укр. сором (див.).
haгdt

100. -

-

Rich-

Пор. ерам.

ССаТИ, [сисати] <<ССаТИ>>, [ссанути]
<<Те.; приссати>> Нед, [сцсіти] <<ссати>>,
[сuсавка] <<Підсисна труба>> Нед, [сиссік]
<<мундштук; сосун>>, [сиссільце] <<Сосучий
пристріЙ>> Нед, [сисулька] <<льодяна бу
рулька>> Ник, [сисун] <<Сосун>>, [сисун
чсі], соска, сосок, сосочок, [сосулька]
<<Льодяна бурулька>> Ник, [сосуляj <<ТС.>>
тж, сосун, сосунець, [сссівень] <<сосок>>

Нед, ссавець, ссавц{, [ссач] <<Ссавець>>
Нед, [ссиссік] <<промокальний папір>>
Куз, [ссочка] <<сосок» Нед, [сиссільний]
Нед, всиснuй, насос, підсос, підсиснuй,

[попісцЯти] <<поссати>>, присос, присо
сок, ЩJисиснuй, присоснuй;

р. со

-

ссіть, [ссать], бр. ссаць, др. с'Ьсати,
п. ssac, ч. (s)sati, слц. sat', пола б. sase
<<ссе>>, sas/ sos <<сосок>>, болг. [сuса.м],
М. [сица], СХВ. сuсати, (заст.) сати,
СЛН.

sesati,

<<ссати,

СТСЛ. С'ЬСА'Т'Н; -

смоктати>>;

-

ПСЛ. S'ЬSati

очевидно,

через

посередництво форми *sьpsati ( < *sups-atiJ утворене від звуконаслідуваль
ного вигуку іє. *su- (*sil-) nодібно до

дінд.

sdpab <<юшка, суп>> ( < іє. *silp-),
silpa <<пити сьорбаюЧИ>>, дангл. silpan, двн. silfan <<ТС.>>, снн. снідерл. silpen, НВН. saufen <<ПИТИ, ПИЯЧИТИ>>, СВН.
silfen <<Їсти, черпаючи ложкою>>, що
продовжують іє. *silb-, і більш відда

дісл.

не з'ясоване; пов'язується з р.-цсл.
срАгь <<страшний, жахливиЙ>> і реконст

лених

руюється сумнівне (з огляду на відсут
ність повноголосної форми *soгog-) псл.

ними рефлексами індоєвропейських зад
ньоnіднебінних, ЯК у ЛТС. sukt <<ССаТИ>>,

*soгg-,
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що

далі

зіставляється

з

лит.

кімр.

утворень

з

основами,

розшире

sugno, лат. silgeгe <<ТС.>>, -silga (у

ссебний

співити

sangшsuga <<КровопивцЯ>>),
дісл.

sQga

<<ССаТИ>>, СВН. СНН.

sOcus <<сіК>>,
sOgen, ДВН.

дангл. sOgaп <<ТС.>>; менш обгрунтоване
тлумачення другого -s- у слов' янських

формах як результату палаталізації (Pedersen IF 5, 61 ). - Фасмер ІІІ 725726; Преобр. ІІ 360; Шахматов Очер~
251; Bruckner 511-512; Machek ESJC
538; Olesch 937-938, 1059-1060;
Младенов 581; Skok ІІІ 244; Мейе ОЯ
25; Meillet Etudes 222; Moszyri.ski PZJP
222; Mikl. EW 334-335; ZVSZ 431;
Кluge-Mitzka 627; Zupitza GG 29; КІеіп
1537, 1543; Erпout-Meillet 1172-1173;
Walde-Hofm. 11 622; Коі'іпеk 214-215;
Pokorny 912-913. - Пор. суслик 2 •

[ссебний] <<озлоблений, розлючений,

підступний; безсовісниЙ>> Нед;

-

оче

видно, пов'язане з себе; пор. [збесеби
тися] <<ВИЙТИ З себе>>. -Див. ще себе.
стабільний, стабілізаторний, ста
білізdваний, стабілізувати, стабілі
затор, стабілізація; р. стабИль
ньtй, бр. стабільньt, п. вл. stabilny, ч.
stabilni, слц. stabilпy, болг. стабИлен,
м. стабилен, схв. стабйлан, слн. stabilen; - запозичення із західноєвропей
ських мов; нім. stabfl, англ. stabile, фр.
stable зводяться до лат. stabilis <<який
міцно стоїть на ногах; постійний, ста
лий, незмінниЙ>>, пов'язаного з дієсло
вом

stare

<<стояти;

тривати,

залишати

ся, зберігатисЯ>>, спорідненим з псл. sta«Стати;
відбутися>>,
укр.
стсіти

ti

- СІС 2 784; ССРЛЯ 14, 689;
V/ 1, 294; Kopaliriski 911-912;
Sl. wyr. obcych 699; Holub-Lyer 449;
РЧДБЕ 684; Вуjаклиjа 902; КІеіп 1501,
1506; Dauzat 682; Walde-Hofm. 11
584, 596-599. - Див. ще спіти.

<<ТС.>>.
ТСБМ

став1 <<Водоймище з непроточною во
дою;

місце розлиття річки перед зага

ТОЮ>>, ставИдло <<Місце, де був СТаВОК»,

ставИще <<ТС.>>, [ставець] <<ставок>> Чаб,
[ставина] <<ТС.>> Пі, [ставове] <<плата
за став>> Нед; ставdк, [стсівщuна]
(іст.) <<Плата за ловіння риби в ставу>>
Г, Нед, [розставИти] <<спустити воду
(зі ставка)» Нед; р. [став] <<став;
ЛЬОДОСТаВ>>, бр. cтafj <<СТаВ>>, ставок, П.

нл. ст. staw <<ТС.>>; - псл. [stavь] <<Міс
це, де зупинилась (стала) вода>>, пов'я
зане з stati <<Стати>>.
Brйckпer 514-515;

- Фасмер lll 742;
Machek ESJC 575;

Karulis 11 290-291. -Див. ще спіти.
[став 2 ] <<суглоб>> ВеЗа, [ставець]

<<ТС.>> Нед, [стсівчики] (мн.) <<фаланги,
суглоби (особливо пальця)>> Нед, [став
чсітий] <<членистий; суглобистиЙ>> Нед;
- р. сустсів <<суглоб>> ( < цсл. сжс'Т'АR'Ь),
бр. cycтcifj, п. вл. нл.
мор.

слц.

staw <<ТС.>>, ч. ст.
stav <<Те.; кісточка, щиколотка>>,
stavec <<суглоб>>, болг. стсіва <<ТС.>>,

р.-цсл. С'Т'АR'Ь <<Те., член; з'єднання>>,
С'ЬС'Т'АR'Ь <<суглоб, зчленування>>; псл.
stavь <<Зчленування; з'єднання; суглоб>>,
SQstavь <<ТС.>>, пов'язане з дієсловом staviti <<ставити>>, stati <<СТОЯТИ>>. - Фас

мер ІІІ 742~ 810; Briickпer 514-515;
Machek ESJC 575; Schuster-Sewc 13571358; ZVSZ 407. -Див. ще ставити,
стати.

ставаня
ставати

-

див. стая 2 .
див. стати.

[ставець] <<Колінце стебел жита й
пшениці>> О, [ставИць] <<ТС.>> О; - за
позичення зі словацької мови; слц. sta<<колінце стебел злакових і трав;

vec

суглоб>> споріднене з укр. [став] <<су
глоб>>. -О ІІ
ставити,

247.

-Див. ще став2 •

ставитися,

стсівлЯти

СУМ, Нед, [став] <<сустав, суглоб>>
Горб, [става] <<ПОСТаВа>> Нед, ставець
(заст.) <<великий церковний свічник; де
рев'яна тарілка; циліндрична форма для
випікання

пасок,

конусоподібна

купа

дров для випалювання вугілля; [підстав
ка, основа для підпори Нед; пеньок, на

якому клепають косу О],>, [ставuця]
<<западня, пастка>> Нед, ставка, стсів
ленець, ставленик, ставлення, стсів
ник <<Великий свічник, велика свічка>>,
ставнИк <<ставний невід, рибальська

сітка>>, [ставнИці] (мн.) <<нижні снопи
довкола копиці>> О, [стсівнИця] <<стайня
Г, Нед; поміст для мерця Чаб>>, [ставні]

(мн.) <<щити в греблі ставка для затри
мування водИ>> Л, [ставнЯ] <<Кілки під

стінами в льохаХ>>, [ставок] <<кладка з

10

снопів Л, ЛексПол; основа рамочної
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ставити

ставропігія

борони ЛексПол>>, ставнии, стсівма,
безпідставний, вставка, вставнИй,
вистава, вИставка, виставнИй, від
ставка, відставнИк, відставнИй, до

ставка, заставити, заставлЯти, [за
став] <<Застава•>, застава, [застава]
<<Пастка на ЗВіра>>, заставка, застав

на (юр.), заставник, [заставні] <<Ві
КОННИЦі•> Я, [застсівщик] <<митник, що
стояв на проїзних дорогах, на погранич
чі•> Я, заставщuна <<Застава•>, застав

нИй, [заставнИчий] (у виразі з. уряд
<<Ломбард•>) Ж, зіставити, заставити,
наставлЯти, [настав] <<влада•> Ж, [неі
став] <<Настанова•> Ж, [нсіставка] <<Над
ставка•>

Ж,

наставник,

настсівницт

во, [настсівничий] <<НаставницькиЙ•> Ж,
надставка,

оставити,

СТаНОВКа>>,
<<сіть для

обстава

обставина,
ловіння

<<Об

[переставка]

перепеліВ•>,

переза

лювати•>,

instaurare

повторювати;
що

<<ТС.,

nоновлювати,

влаштовувати,

зводяться до

каузатива

робити•> ),
іє.

*stau( *sthau-, *s thil-, *stп-), пов'язаного з
*sta- ( *stha-) <<стояти, знаходитися, nе
ребувати; стати•>. Фасмер ІІІ 742_;
Преобр. ІІ 374-377; Machek ESJC
575-576; Skok ІІІ 330-331; ZVSZ
406-407; Мейе ОЯ 163; Mikl. EW
319; Trautmann 283-284; Bilga RR ІІ
592; Karulis 11 289-290; MUhi.-Endz.
ІІІ 1053; Кluge-Mitzka 741; КІеіn 1520;
Feist 455; Holthausen AeWb 324; Walde-Hofm. І 705-706; Persson Beitr.
713; Neumann KZ 77, 79; Pokorny
1008. -Див. ще стати.
ставка (військ.) <<орган верховного

головнокомандування на чолі з голов
нокомандуючим, штаб головнокоманду
ючогО•>; бр. стсіf}ка <<ТС.•>; запо

стсіва, підстава, [п{дстсівина] <<осно
ва•> Нед, підставка СУМ, Нед, [під
ставник] <<СВіЧНИК>> Нед, [п{дставці]

ли для старшого воєначальника•> пов'яза

<<ТС.>> Куз, підставнИй, поставлЯти,
постсів <<Пара млинових жорен; сувіЙ•>,

ти,

постава, поставець, поставка, [по
ставка] <<полиця•> Нед, поставнИк, по
ставнИй,

представлЯти,

частина•> Нед, устав, уставка, устав
нИй; - р. ставить, бр. стсівіць, стаf}
лЯць, др. ставити, п. вл. stawiC, ч.
staviti, слц. stavit', нл. stawis, stawjas,
полаб. stovet, болг. стсівя, м. стави,
става, схв. ставити, слн. staviti,
стсл. С'Т'АRН'Т'Ні псл. staviti (staviШ),

-

каузатив до

<<стати•>;

не з лит.

<<стояти•>, лтс.

спорідне

stavet,

гот. stбjaп «направляти•>, данг л. stбwian
<<утримувати•>, двн. свн. stouwen «керу
вати, зупиняти, осаджувати•>, снн. сні
дерл. гол. stouwen <<Загачувати, затри
мувати•>, нвн. stauen <<ТС.•>, англ. stow

«прибирати, складати•>, гр. атбw <<Під
німаю нагору•>, атаuр6<;; <<Кілок•>, лат.

-staurare
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(у словах

<<Те.; (іст.) похідний намет, який стави

не з дієсловом ставить <<розташовува

restaurare

<<Віднов-

ставити»,

якому

відповідає

укр.

ставити <<ТС.>>. - СУМ ІХ 633; ССРЛЯ
14, 697-698. -Див. ще стати.

ставрИда (іхт.) <<морська промисло

представ

нИк, представнИцтво, прИстав (з р.),
[пристава] <<наглядач Г; поставка Нед•>,
пристсівка, [прИставка] <<полиця•> Нед,
[прИставок] <<ВИд великої посудини•>
Нед, сустав, [сустсівник] <<складова

stati
stoveti

зичення з російської мови; р. ставка

ва

риба ряду окунеподібних, TrachuставрИдка; р. ставрИда, бр.
стаf}рь'tда, ч. stavrida <<ТС.•>; очевид

rus•>,

но, запозичення з діалектів грецької мо

ви; пор. гр. атаuр6<;; <<хрест; кіл; (нгр.)
морська зірка•>.

-

рь1боловецкая

терминология

Мотузенко Морска я

Причерноморья (АКД),

14. -

сев.-зап.

Див. ще

ставропігія.

ставропігія (церк.) <<Монастир, без
посередньо підпорядкований патріар
хові або синоду•>, ставропігісільний,

ст. стаvропИгія <<кр( с)та вьдружение•>
(1627); - р. болг. ставропИгия, бр.
стаf}рап{гія, п. stauropigia, ст. stauropigium, ч. stauropigie; - запозичення з
візантійсько-грецької мови; віз.-гр. атаu
рО'Л'ТJУЮ утворено з основ іменника атаu
р6<;; <<Хрест; стовп•>, сnорідненого з дісл.
staurr <<СТОВП>>, ЛИТ. stoveti <<СТОЯТИ>>,
псл. staviti <<ставитИ•>, і дієслова тlvvu
flt <<скріплюю, застромляю•>, споріднено-

стагнація

стадо

pango

го з лат.

<<СКріnлюю,

складаю,>,

гот. fahan <<Ловити, хаnатИ>>, двн. fahan
<<ТС.>>. Буль1ка 306; Sf. wyr. obcych
701; Frisk ІІ 526-527, 778, 800. Див. ще пагіюіція, пакт, стати.
стагнація <<ЗастіЙ у виробництві,
торгівлі; застій крові у венах>>; р.
болг. стагнация, бр. стагнацьtя, n.
stagnacja, ч. stagnace, слц. stagшkia,
вл. stagnacija, м. схв. стагнациjа, слн.
stagшicija; заnозичення із західноєв
роnейських мов; нім. Stagnation, фр.
англ. stagnation, нлат. stagnatio зводять
ся до лат. stagnare <<Зуnиняти, робити
стоячим,>, nохідного від stagnum <<ОЗе
ро;

стояча

вода,

сnорідненого

з

калюжа>>,

гр.

aтaywv

очевидно,

<<краnля>>,

ата~w <<Каnаю>>. - СІС 2 784; Лехин
Петров 612; ТСБМ V/ 1, 296; Sf. wyr.

obcych 699; Holub-Lyer 450; РЧДБЕ
685; Вуjаклиjа 903; Gr. Fwb. 720; Dauzat 682; Кlein 1502; Walde-Hofm. ІІ

584-585. -

Див. ще сталагміт.

[стад] <<nоліт, nерелін Нед;

-

не

ясне.

СТадіон,

стадія

(іст.)

<<Місце ДЛЯ

нь1х 11 197; Kopalinski 912; Sf. wyr. obcych 699; Holub-Lyer 449; РЧДБЕ 685;
Вуjаклиjа 903; Frisk 11 773. Див. ще
спіти, стати.

СТадія 1

<<ПеВНИЙ

стуnіНЬ

(етаn)

у

житті, розвитку>>, стадіальний, стад{й
ний; р. стадия, бр. стадьtя <<СТа

діЯ>>, П. Ч.

stadium,

СЛЦ.

stadium

(з уг.),

вл. stadij, болг. стадий, м. стадиj, ста
диум, схв. стіідйj, стіідиjа, стіідиjум,
слн. stadij, stadij; - очевидно, результат
семантичної видазміни слова стадія

(заст.)

<<Міра

віддалі>>. СІС 2 785;
14, 701; Kopaliriski 912; Sf. wyr.
obcych 674; Holub-Lyer 449; Вуjаклиjа
903; РЧДБЕ 685. - Див. ще стадія 2 .

ССР ЛЯ

СТадія 2 (заст.) <<СТарОВИННа ОДИНИЦЯ
виміру віддалей, що дорівнює nриблизно

180-230 М>>, стадій (заст.) <<ТС.>>, СТ.
стадїй (1627); р. стадий, (заст.)
стадія, бр. стадьtй, др. стадие <<ста

дія, шляхова міра», болг. (кн.) стадия
<<міра віддалі близько

200 М>>, схв. стіі
stadij, стсл. С'ГА.ДНН <<Те. (у дав
ніх греків),>; - через церковнослов'ян

диj, слн.
ське

nосередництво

заnозичено

в

дав

сnортивних змагань у стародавніх гре

ньоруську мову з грецької; лат.

ків>>, ст. стадїон'Ь <<Гони (міра відста
ні) ... ; nлаць до заводу або до гонитвьІ>>
(1627); - р. м. стади6н, бр. стадьtён,

<<стадій олімnійський (грецька міра від
далі у 185 м)>> nоходить від гр. атабюv
<<стадій (одиниця виміру віддалі, що до
рівнює 184,97 м),>, nервісно, очевидно,

П. ВЛ. stadion, Ч. stadion, СЛЦ. stadion,
болг. стади6н, схв. стіідион, стадuі5н,
слн. stadion, stadion; заnозичення з
грецької мови; гр. атаоюv <<арена, місце

для змагання (в Олімnії довжиною в
один стадій); стадій (одиниця виміру
віддалі, що дорівнює 184,97 м)>> єдиного
nояснення не має; найчастіше розгляда
ється нк результат давньої народноети
мологічної видазміни
назви
mraoюv

<<Місце

для

сnортивних

stadium

змагань>>.

-

СІС 2 785; ССРЛЯ 14, 701; РЧДБЕ 685;

Frisk

ІІ

773. -

Див. ще стадіон.

СТадо, [стада] <<СТаДО>>, [стадар]
«nастух, що пасе конеЙ>>, [стадарка]
<<Конюшня>>, [стаднарка] «ТС.>>, [ста
дарня] <<те.; череда Нед>>, [стадейко]
(зменш.) <<СТадО>> О, [стадина] <<кінний
завод>> Нед, [стаднuна] <<ТС.>> Нед, [ста

<<арена, іnодром; розтягнуте у довжи
ну>>, ПОХіДНОЇ Від діЄСЛОВа G1I"cXW <<ВИТЯ

днарка] <<СТаЙНЯ>>, стадник <<(Заст.) nа

ГУЮ>>, сnорідненого з nсл.

(жеребець або бик)],>, [стадник{вна]
<<дочка nастуха>> Бі, стаднuця (заст.)

speti

<<рости

(добре, сильно), достигати, сnіти; діста
вати, досягати>>, укр. сп{ти, nід вnли
вом Гр. GTcXOtЩ <<СТіЙКИЙ, НерухоМИЙ,
стоячий, міцниЙ>>, генетично nов'язано
го з 'іапнн «ставлю; розміщую; стою>>,
сnорідненим

стати.

-

з

nсл.

stati

<<стати>>,

укр.

СІС 2 785; Коваль 175; Чер-

стух (nереважно nри табуні); [nлідник
<<стайня>>, [стаднuна] <<те. СУМ; табун
різних за віком коней Г>>, [стадниченко]
<<СИН nастуха>> Бі, [стадня] <<стайня Г;
стадо, череда Бі>>, [стадниковати] <<бу
ти nастухоМ>> Бі;

-

р. болг. м. стадо,

бр. [стада], др. стадо,

n. stado, ч. слц.
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стадок

stado,

стакан

вл.

stad-to,

нл.

stad-to,

ст.

stado,

СХВ. стадо, стадо, СТСЛ. С'Т'АДО; ПСЛ.
stado <<стадо•>, первісно <<стайня, хлів•>,

stati; - очевидно,
*s toda-, представле

пов'язане з дієсловом

споріднене з пгерм.

ним у дісл. stoo <<стадо, кінний завод•>,
дангл. сангл. stod, двн. свн. stuot <<ТС.•>,
нвн. Stute <<кобила•>, та більш віддалени
ми лит. st6das <<рослина, саджанець•>,
лтс. stads <<ТС.•>, stad!t <<садити•>, схв.
стад

<<СТаН>>,

ЩО

ЗВОДЯТЬСЯ

ДО

іє.

<<стояти•>; менш переконливе
твердження (Мартьшов Сл.-герм. взаи
мод. 53-55; Torp 479; Vondrak І 453)

*st(h)a-

про запозичення праслов'янської форми
з прагерманської. Фасмер ІІІ 743;
Чернь1х ІІ 197; Преобр. Il 370-371;

Bruckner 512; KZ 48, 194; AfSIPh 29,
119; Machek ESJC 573; Schuster-Sewc
1353; Skok IIl 324; Критенко Вступ 522;
Трубачев Назв. дом. жив. 104; Общ.
лексика 260-276; Rudnicki Pras-t. ІІ
228; Мейе ОЯ 397; Meillet Etudes 320;
ZVSZ 404; Mikl. EW 319; Trautmann
280-281; Buga RR ІІ 92, 592; Karulis ІІ
282; Откупщиков 3тимология 1968, 249;
Vries AEW 550; J6hannesson 856-857;
Holthausen Awn. Wb. 283; EW 323;
Кluge-Mitzka
762; Pokorny 10041005. -Див. ще стати.
[стадок] <<велика рогата худоба•> Бі,
[стадчИна] <<загальна назва великої до

зької мови; фр. stage <<стаж, іспитовий
термін; строк перебування•>, ст. estage

(ХІІ ст.)

походить

«Тимчасове
з

лат.

від

елат.

перебування•>,

stare

<<стояти;

stagium

пов'язаного
зупинятися•>,

спорідненим з псл.

stati, укр. стати.
- СІС 2 785; Чернь1х ІІ 197; Фасмер ІІІ
743; S-t. wyr. obcych 701; Holub-Lyer
451; РЧДБЕ 685; Вуjаклиjа 903;
Dauzat 682; Walde-Hofm. ІІ 596-597.
- Див. ще стати. - Пор. етаж.
стайка 1 - див. стая 1 •
стайка 2 - див. стая 2 •
стаиня <<конюшня; хлів•>, [стайнИ
ця, станИця Г, Нед, стсінка Нед],
станя <<ТС.>>, стайнИчий <<КОНЮХ; (заст.)

слуга, який завідував конюхами, ко
нюшнями; головний конюх•>, стаЄнний

<<якого тримають у стайні; виїзний (про
КОНЯ)>>; бр. стайня <<КОНЮШНЯ>>, П.

stajnia <<ТС., ХЛіВ>>, СЛЦ. stajfia <<СТаЙНЯ>>,
[stajeii] <<ТС.•>, слн. [stajna] <<хлів, загін•>;
- очевидно, псл. [staj-nia] <<Конюшня,
хлів•>, пов'язане з [staja] <<Те.; курінь
пастуха•>, первісно <<Стоянка; стійло•>;
менш переконливе виведення безпосе

редньо з п. stajnia
след. n. яз. 248). -

(ОньІшкевич

Ис

Bruckner 512, 513;
Machek ESJC 574; Клепикова 163, 167.
- Див. ще стая 1 •
стакан <<СКЛЯНКа; (віЙськ.) гільза ар
ТИЛеріЙСЬКОГО снаряда; (тех.) назва де

тамінації слів [статок] <<велика рогата

яких циліндричних деталеЙ>>, стакан
чик <<невелика посудина циліндричної

худоба>> і стадо (див.).

форми•>;

машньої худоби•> Бі;

ста€нка

-

<<Маленька

результат кон

стайня

СУМ,

Нед; [хлів, стайня] 0•>, [стаЄн6чка]
<<маленька стайня Г; хлів 0•>, [стаєн
чИна] <<хлів; стайня•> О, [стаєнька]
«ТС.•> О; очевидно, запозичення з
польської мови; п. stajenka <<стайня•> є
похідним від stajnia <<стайня•>, яке від
повідає укр. стайня. SJP VIII 684,
685; SW VI 384.- Див. ще стайня.
стаж, стажер <<ТОЙ, ХТО ПрОХОДИТЬ
стажування де-небудь•>, стажИст <<ТС.•>,
стажировка <<стажування•>, стажува
ти <<Проходити стажування•>; р. бр.
болг. м. стаж, п. staz, ч. слц. слн. stai,
схв. стаж; запозичення з францу-
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-

бр. болг. стакан, ч. (рідк.)

запозичення з російської мо
ви; р. стакан, СТ. дастакан <<СКЛЯНКа>>
загальновизнаної етимології не має; най

stakan; -

частіше пов'язується через

*дстокан,

*д'Ьст'Ькан'Ь

гіпотетичні

<<посудина•>

з

др. д'Ьска <<дошка (дерев'яна)•> з рекон
струкцією для форми стакан первісно

го значення <<дерев'яна посудина•> (ЦьІ
ганенко 448; Преобр. Il 371; Грот Фил.
раз. І 436; Собалевский Лекции 112;

ЖМНП

1886 вересень 156); розгляда

ється також як давньоруське запозичен

ня з тюркських мов (пор. чаг.

tostakan
tustayan <<СТа
(Макарушка 14;

«дерев'яна мисочка•>, каз.

кан,

миска, черпак•>

сталйть

стакато

Огиенко 35; Шипова 289; Корш ИОРЯС
814, 44; 7 І 1, 44-45; Korsch AfS!Ph 9,
675-676; Mikl. ТЕ! ІІ 180; ТЕ! Nachtr.
І 59), що виводяться з перс. dostgan
(Аракин Тюркизмь1 144; Гнунашвили
Иран. язьJкозн. 188); менш обгрунтова

сталагміт <<мінеральне утворення,
що росте з дна підземної порожнини•>;
- р. болг. м. сталагмИт, бр. сталаг
міт, п. ч. слц. вл. stalagmit, схв. ста
лагмйт, слн. stalagmit; запозичен
ня із західноєвропейських мов; н. Sta-

не виведення тюркських форм (тат. тус

lagmit,

таган, тостакан <<миска•>) з російської

мови (Преобр. тж.; Даль IV 314) або з
лтс. stakans (Zubaty St. а cl. ІІ 162);

від нлат. stalagmitёs, що виводиться
від гр. атаЛау116<;; <<Краплина; струмінь•>,
пов'язаного з дієсловом атаЛаааw <<ка

безпідставне твердження про спорідне

паю,

ність з р. стекла (Uhlenbeck PBrB 22,
191). - Фасмер І 532;, Фасмер-Тру

ти,

бачев ІІІ

читися•>,

743; Deny RES 28, 43-44;
SSJC ІІІ 511; БТР 866; Скорчев БЕ
195616, 163.

стакато (муз.) <<КОрОТКО, урИВЧаСТО
(як позначення способу виконання му
зичного твору); уривчасте виконання
звуків, протилежне легато•>;

-

р. стак

юіто, бр. стаката, П. Ч. СЛЦ. staccato,
болг. м. стакато, схв. стакато, слн.
staccato; - запозичення з італійської
мови; іт. staccato <<ТС.•> пов'язане з stac-

care

<<Відділяти, відривати, вимовляти•>,

результатом спрощення форми distaccare <<ТС.•>, спорідненої з фр. ст. destachier <<Відв'язувати, відривати•>, яке зво
диться до франк. *stakon <<тикати•>. -

СІС 2

785; ССРЛЯ 14, 707; St. wyr. obcych 699; Holub-Lyer 449; РЧДБЕ
685; Вуjаклиjа 903; Кlein 1501; Dauzat
56; Mestica 491.
стаксель <<косий трикутний парус•>;

р. стаксель, [штаксель], бр. ста

ксель, болг. стаксел;
ське

посередництво

ландської

мови;

-

через росій

запозичено

гол.

stagzeil

з

гол

«ТС.•>

є

складним словом, утвореним з іменни

ків stag <<товстий канат, який укріплює
щоглу або стеньгу спереду•>, споріднено
го з дангл. stoeg, дісл. stag, нвн. Stag,

англ.

stay

<<ТС.•>, снн.

stach(g)

(з

XV

ст.),

фр.

ллю

англ.

краnлинами•>,

зводиться до іє.
наливати

СВН.

СНН.

stalagmite

що,

походять

можливо,

*(s)tell- І (s)tall- <<Крапа

краплинами;

представленого

текти;

також

у

мо

гол.

Н.

stallen <<МОЧИТИСЯ•>, дат.
норв. шв. stalla «ТС.•>, в
гр. тЄЛ11а <<Стояча_вода, болото; низина,
заnлава>>, ЛИТ. telzti <<МОЧИТИ; ЛИТИ>> і,
МОЖЛИВО, В ПСЛ. tьleti «ТЛіти; ГНИТИ>>,

stalle, stalde,

СІС 2 785; Лехин-Пет
658; Kopaliriski 912; Holub-Lyer
450; РЧДБЕ 685; Вуjаклиjа 903; Gr.
Fwb. 720; Кluge-Mitzka 737; Кlein
1502; Dauzat 682; Frisk ІІ 776; Pokorny
1018. -Див. ще тліти.
укр. тліти. ров

сталактИт <<Мінеральне утворення у
вигляді бурульок, що виникає на скле

пінні підземних порожнин•>; р. болг.
м. сталактИт, бр. сталактьtт, п. stalaktyt, ч. слц. вл. stalaktit, схв. ста

лактИт, слн. stalaktit; - запозичення
із західноєвропейських мов; н. Stalaktit,
фр. англ. stalactite походять від нлат.
stalactitёs, утвореного на основі нгр.
атаЛахт6<;; <<ТОЙ, що стікає по краплі;
який капає, nротікає•>, пов'язаного з
гр. атаЛаааw <<ЛЛЮ краплями; капаю;

- СІС 2 785; Ле
хин-Петров 658; Kopaliriski 912; Holub-Lyer 450; РЧДБЕ 685; Вуjаклиjа
903; Gr. Fwb. 720; Кlein 1502; Dauzat
682. - Див. ще сталагміт.
стікаю краплямИ>>.

[сталйтися] <<СКалитися, вискалюва

і zeil <<Вітрило•>, спорідненого з дангл.
дісл. sёgl, днн. шв. segel, двн. sёgal, нвн.

тися;

Segel, англ. sail «ТС.•>. -

ти <<гострити•> (пор. сталИти зуби
«ГОСТрИТИ зубИ>>). Див. ще СКаЛИ

СІС 2

108, 632;

Фасмер ІІІ 743-744, IV 477; Смирнов
334; РЧДБЕ 685; Matzenauer 312, 335;

Meulen 196-197, 396; Vries NEW 690;
Кluge-Mitzka 697, 736; Кlein 1373, 1507.

плакати•>;

-

очевидно,

результат

контамінації слів скалитися і сталИ

ТИ, сталь 1 .
[сталйть] <<натирати мозолі•> Л;

-

неясне.
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сталка

стан

сталка <<ДОВГа вузька смуга; ДОВГИЙ
ряд

чого-небудь;

низка,

разок;

пасмо;

по якому перекочують колоди Л; (мн.)
козли для

поздовжнього

шар чого-небудь, пласт; [nаросток (рос
лини); частина снасті Нед]>>, [сталь,
сталька, сталя] <<ТС.•>; - бр. [сталка]

КОЛОД>>;

р. (стелЮга] <<КОЗЛИ ДЛЯ шту

<<Шар, пласт•>, ст6лка <<ТС.•>;

- заnозичення з
s taluga <<будь-яка

-

неясне.

сталь 1 <<криця•>, [сталець] <<У млині:
кусок сталі, в який упирається нижня

частина веретена шестерні•>, [стальці]
«ТС.>>, [сталівка] <<стальне перо•> Куз,

(заст.) сталка <<сталева пластинка в
корсажі•>, сталька «Те.; [стальний бру

сок Нед]•>, [стальцЯ] (мн.) <<залізна об
шивка горла січкарної коробки•> Нед,
О, сталИти <<Наварювати сталлю і го
стрити

щось;

заварювати

сталлю

трі

-

розnилювання

катурів і малярів•>, бр. сталЮга <<Козли

(для розпилювання колод); [верстат ]•>;
польської мови; п.
підставка з пл анок,

дерев'яних дрючків; триніжок, штатив,

козли•>

виводиться

від

нім.

Stellage

<<риштовання, стелаж•>, похідного (з ро
манським суфіксом -age) від основи діє
слова

s tellen <<ставити•>. - Shevelov
Hist. phonol. 513; Буль1ка Лекс. зап.
93; Bruckner 513; SW VI 386; Кluge
Mitzka 744. -Див. ще стелаж.
стамеска; бр. стамеска; за

щини, отвори; гартувати•>, сталювати

позичення з російської мови; р.

(спец.) <<наносити тонкий шар сталі за
допомогою електролізу•>, [насталок]

меска,

<<Сокирка

для

клепання

коси;

залізна

підставка для клепання коси>> ЛексПол;

-

р. бр. сталь, п.

очевидно,

через

stal

(з

польську

XV

мову

ст.);

-

запози

чено з німецької; нвн. Stahl <<сталь; рі
зець•>, як і свн. stahel <<сталь•>, stal,
двн. stahal, споріднене з снн. дісл. stal,
нн. гол. дат. staal, шв. stal, днн. st~hli,
дангл. stїele, stёle, stёl, style, англ. steel
<<ТС.>> і, далі, з дінд. stakati <<опираєть
ся, протистоїть; упираєтьсЯ>>, ав. staxta- <<твердий, міцниЙ•>, staxra- <<суворий,
строгиЙ•>, умбр. stakaz <<призначений;
встановлениЙ•>, псл. stati, укр. стати.
- Акуленко 134; Шелудько 47; Чер
НЬІХ ІІ 197 -198; Ць1ганенко 449; Фас
мер ІІІ 744; Преобр. ІІ 371; Huttl-Worth

18; Абаев 3ИРЯ І 73-79; Смирнов
281; Буль1ка 307; Лекс. зап. 141-142;
Bruckner 512; Mikl. EW 320; Кluge
Mitzka 736-737; Кlein 1506, 1508. Див. ще стати.

сталь 2 , сталька - див. сталка.
[стальник] (бот.) <<Вовчуг польовий,

Ononis arvensis L. ( Ononis hircina Jacq.)•>
Mak; - р. стальнИк, [стальная тра
ва], бр. стальнік «ТС.>>; - неясне.

[сталЮга] <<козли для подовжнього
розпилювання колод на дошки•> Л, [сто
лЮга] <<ТС.>> Л, [стелЮга] <<станок для
вправлення спиць в обід колеса; валок,
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[стамізка]

stemmlzn

або нвн.

походить

Stemmeisen

ста

від

нн.

<<стамес

ка, долоото, зубило>>, утвореного з ос
нов дієслова

stemmen

<<видовбувати•>,

спорідненого з снн. снідерл. st~mmen,
днн. st~mmien, дангл. st~mman, дісл.
ісл. stemma <<ТС.•>, лтс. stuбmlties «спо

тикатися; заїкатися•>, stumt <<штовхати,
посувати•>, лит. stumti <<ТС.>>, та імен

ника Eisen (двн. їsan) <<залізо•>, що, як і
днн. дісл. \sarn, дангл. \se(r)n, дірл.

iarann, кімр. haiern, вважається резуль
татом давнього запозичення з іллірійсь
кої мови. Булаховський Нариси 121;
Чернь1х ІІ 198; Фасмер ІІІ 744; Преобр.
ІІ 372; Mikl. EW 320; Кluge-Mitzka

160-161, 745-746.

[стамлять] <<Вертикально•> ВеУг;

-

неясне.

[стампиль] <<околот житньої соло
ми;

в'язанка

змолоченої

соломи•>

О,

[стампличок] <<Сніпок збіжжя; околот

житньої соломи•> О; неясне.
cтalt <<тулуб, корпус, талія; верхня
частина жіночої сорочки; стоянка; об

ставини; (іст.) адміністративно-поліцей
ський підрозділ; соціальна група; техніч

ний пристрій; станоК>>, [станє] <<СТаН>>
Нед, [станИ] <<Верхня частина жіночої
СОрОЧКИ>> Пі, станик <<(Заст.) верХНЯ
частина сукні, жіночої сорочки, ліф коф

ти, кофта; [безрукавка]•>, станИна, ста
нИця СУМ, Нед, станИчник, [стани-

станіоль

стан ва

ще] <<стоянка; місце, житло, притулок•>

становець] <<ТС.>>, (станова] <<Велика

кулемеТ•>,

(внизу ширша, вгорі вужча) бочка для

<<Закон•> Нед,

капусти•> О, [становця] <<велика рів

становИй (заст.) <<Пристав•>, становИсь

на бочка для капусти» О; неясне;
можливо, пов'язане зі стан, стати

Нед,

станкач

<<Станковий

станковіст, [станова]

ко <<становище; [табір, житло, оселя,
нічліг, квартира Пі, Нед]•>, становИще
СУМ, Пі, станок, станочник, станИч

(пор.).

міркуванНЯ>>, настанова, обстановка,
перестановка, постанова, постанов
ка, постановник, установа; р. бр.

стандарт, стандартизатор <<фахі
вець, який займається питаннями стан
дартизацЇІ•>, стандартизація, стандарт
ний, стандартизувати; - р. бр. болг.
стандарт, п. ч. вл. standard, слц.
standard, м. стандард, схв. стстдард,
слн. standard, standard; запозичення
з англійсько·! мови; англ. standard <<пра

болг. м. стан, др. стан~. п. ч. слц. вл.

пор,

нл.

estandard, estendard (фр. etendard <<Прапор•> ),
пов'язаного з дієсловом estendre (фр.
etendre <<розтягати; розстилати; протягу
ваТИ>>), що походить від лат. extendere

ний, [станівкИй] <<дорослий; сталий, ус
талениЙ•>, [станівнИй] <<ТС.•>, станкИй
<<СТрункиЙ, СТаВНИЙ>>,

становИй, ста

новИти, [застанова] <<застава; розум,

stan,

слн.

stan,

стсл. стАн'Ь;

stati

stanь, пов'язане з дієсловом

ТИ•>;

-

псл.
<<ста

споріднене з дінд. sth~nam <<Міс

це, місцеперебування•>, ав. дперс. stana- <<стойка, місце, стійло•>, согд. *astan
('st'n) <<МЇСЦе>>, ostan ('wst'n) <<ОСНОВа;
поселення•>, перс. sitan (звідки похо
дить компонент -stan (-стан) у тур.
Turkistan <<Туркестан•>, р. укр. Турке
стан, Таджикистан, ос. -ston <<Місце,
вмістище, країна•>, stonwat <<стоянка•>,
staw <<Поперек; круп•>, astc:ew <<Поперек,

талія•>, гр. бuатГJvщ; <<нещасний, бідо
лашний; жалюгідний, жахливиЙ•>, дор.

бuатаvо<;; <<ТС.•> ( < *бuаатаvо<;; <<який
перебуває у ПОГаНому СТаНі>>), a<JTГ]VO<;;
<<НещасливиЙ•>, лат. *stano (у формі dё

stino

<<стверджую,

зміцнюю,

вважається

запозиченням

.

ЗІ

'

слов ян-

ських

мов. Фасмер-Трубачев ІІІ
745; Bruc;,kner 513; Machek ESJC 574;
Schuster-Sewc 1354; Младенов 606607; Skok ІІІ 326-327; Rudnicki Pras-t.
ІІ 106; Meillet Etudes 454; ZVSZ 404405; Mikl. EW 319; Trautmann 282;
Bartholomae 1605; Абаев ИЗСОЯ І
78-79, ІІІ 153, 154; Frisk І 427; Vries
NEW 688-689; Walde-Hofm. І 344, ІІ
597; Brugmann Grundriss 2/1, 259; Pokorny 1004-1005. -Див. ще стати.

[станва] <<Велика діжка, бочка; по
судина, стояк Нед•>, [станви, станов,

стандарт,

норма,

зра

<<розтягати,

протягувати,

поширювати;

натягатИ•>, утвореного з префікса ех
<<ВИ-, з-•> і дієслова tendere <<ТЯГТИ, на

пружувати, розтягати•>.

СІС 2

785;
198; Kopalinski 913; HolubLyer 450; РЧДБЕ 686; Вуjаклиjа 903904; Кlein 565, 1504; ODEE 863; Dauzat 298-299; Walde-Hofm. ІІ 662664. - Див. ще екс-, тенденція. -

Чернь1х ІІ

Пор. штандарт.

станИ:ця 1 , станИчник, станИчний
-див.

стан.

станИ:ця 2 , станка, станя

прикріп

люю; визначаю•>), що продовжують і є.
*st(h)a- <<СТОЯТИ•>, ускладнене суфіксаль
ним -n-; лит. st6nas <<стан (життєвий)•>

штандарт;

зок, міра•> виводиться від фр. ст.

-

див.

стайня.
станіоль <<олов'яна фольга•>; р.
станиоль, бр. станіёль, п. ч. слц. вл.
staniol, болг. м. станиол, схв. станИ
ол, стіи·ьдл, слн. stani6l; - запозичен
ня з німецької мови; нім. Stanni6l <<ЛИС

stagstagnuolo зводиться до
нлат. stanniolum, утвореного від лат.
stannum (stagnum) <<олово; суміш свин

тове олово, станіоль, фольга•>, ст.

nol

через

іт.

цю і срібла•> не зовсім ясного, можли

во, кельтського походження (пор. кімр.

ystaen, брет. sten <<ОЛОВО•>). - СІС 2 786;
ССРЛЯ 14, 720; Kopalinski 913; Holub-Lyer 450; РЧДБЕ 686; Вуjаклиjа
904; Кluge-Mitzka 739; Walde-Hofm.
ІІ 585; Schrader Reallexikon ІІ 701.
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Станіслав

стапель

Станіслав (чоловіче ім'я), Стасій,

як калька ар.

bait

<<ВірШ>>, первісно <<дім,

СІС 2 786; Фасмер ІІІ 745;

Стась, Слава, Славко, Славцьо, Ста

кімната>>.

ніслава (жіноче ім'я), Стана, Станя,

Kopaliriski 913; Holub-Lyer 450; РЧДБЕ
687; Вуjаклиjа 904; Gamillscheg 823;
Dauzat 682; Кlein 1504; Кluge-Mitzka
739. -Див. ще стати.

Стася,

Стаха,

Станислав'Ь

Слава,

( 1393 ); -

Славця,

ст.

р. болг. Стани

слав, Станислава, бр. Станіслау, Ста
ніслава, др. Станислав'Ь, п. Stanis!aw,
ч. слц. Stanislav, Stanislava, м. Стани
слав, Станислава, схв. Станислав,
Станислава, слн. Stanislav, Stanisla-

va; -

складне утворення з форми на

казового способу др. стани (псл. stani) від дієслова стати і основи імен
ника слава (псл. slava); пізніше могло
бути підтримане впливом польської мо
ви. Бл. імена 87, 160; Петровский

204; Спр. личн. имен 459; Dauzat Dict.
Див. ще слава, стати.

des noms 558. -

[станля] <<стремено; трензель, уздеч

ка>> Нед;

-

всезелен,

Chimaphila umbellata
(L.) Nutt. (Pirola umbellata L.)>>, [сто
н6вник] <<грушанка мала, Pyrola (Pirola) minor L.>>; - р. [становник], бр.
[станаунік мужчьtнскі]; - очевидно,
пов'язане зі становИти, установИти;
назва може бути зумовлена викори~
танням зимолюбки при внутрішніх хво
робах, спричинених надмірним фізич
ним напруженням; пор. інші назви зи

молюбки: [подвигник жіночий, помоч
ник, порушник, вередовник]. Лік.
росл. Енц. дов.
станс

станція, станційний, підстанція,
пристанційний; р. болг. станция,
бр. стаНЦЬlЯ, П. ЗаСТ. stancja <<КВартира;

мешкання для подорожніх>> (з XVII ст.),
ст. stanca (XVII ст.), ч. заст. stanc, stanзагальноприйнятої етимології не

ce; -

має; виводиться від іт.

stanza (stanzia)
*stantia
(Смирнов 281; Matzenauer З 12; Bruckner 513; Kopaliriski 913; S-t. wyr. obcych
699), від. лат. statio <<стояння, стоянка,
зупинка>>, пов'язаного з дієсловом stare
<<Кімната,

житло>>,

нар.-лат.

<<СТОЯТИ>>

(СІС 786;

ССРЛЯ

420. -Див. ще стан.

«чотирирядкова

строфа,

що

зультат видазміни запозиченого п.

cja

<<Станція;

від лат.

[станця]

Нед;

-

схв.

(мн.)

житло>>, пов'язаного з лат. stans (род.
в. stantis), дієприкметником від stare
<<СТОЯТИ>>, спорідненого з псл.

стати;
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італійське

слово

stati,

укр.

пояснюється

<<бондарні

клепки>>

лі; (тех.) підсобна споруда для скла

ких строф>>;

станс,

(мн.)

неясне.

стапель <<Прибережна споруда на
суднобудівних заводах у вигляді похи
лого майданчика, на якому будують,
ремонтують і спускають на воду кораб

бр.

бр.

sta-

походить

<<СТоянка; зупинка>> (ОньІш

По2. станс, стація.

ліричний вірш, який складається з та

р.

що

ski JP 38/3, 229; Pisani Paideia 1956,
9/4-5, 306). Чернь1х ІІ 198. -

дання

стансьt, п. слц. stanca, ч. stance, болг.
станса, схв. станца, слн. stanca; через російське посередництво запози
чено з французької мови; фр. stance
<<станс, строфа>>, як і англ. stanza <<ТС.>>,
нім. Stanze <<станси>>, виводиться від іт.
stanza <<Строфа; кімната>>, що походить
від елат.
stantia <<місцеперебування,

statio

квартира>>,

кевич Исслед. n. яз. 249; Фасмер-Тру
бачев 746; Ць1ганенко 449-450; S-taw-

має закінчений зміст; (мн.) невеликий

-

14, 736;

РЧДБЕ 686), або розглядається як ре

неясне.

[становник] (бот.) <<зимолюбка зон
тична,

-

верстатів,

стапель, п.
стапел;

-

літаків

stapel,
через

тощо,>;

болг.

-

р.

стапел,

посередництво

російської мови запозичено з голланд
ської або нижньонімецької; гол. нн.
stapel <<Поміст і споруда для спуску на
воду судеН>>, як і снн. снідерл. stapel
<<Підпора, жердина; фундамент>>, спорід
нені з дангл. stapol <<Підпора>>, дфриз.
stapul, stapel <<фундамент; колода, блок>>,
двн. staffal <<фундамент; крок; ступінь>>,
stafful, stapfal <<ТС.>>, дісл. stqpull <<Підпо

ра>>, дангл.
<<СТуПіНЬ>>,
свн.

stopel <<слід>>, двн. stuof(f)a
stapfo (staffo) <<СЛіД НОГИ>>,
stapfe «ТС.>>, stuofe <<слід; підпорна

стараскатися
плита>>, гол.

старець

stoep

stap

<<Ганок>>, дфриз.

<<Крок; слід ноги (ступні)>>, що виводять
ся від іє. *steb(h)- «ступати, іТИ>>, пред

stopa, stqpenь,
786; Чер
ньІх ІІ 198; Фасмер ІІІ 746; S-t. wyr. obcych 700; РЧДБЕ 686; Вуjаклиjа 904;
Meulen 199; Vries NEW 688, 692; Кlu
ge-Mitzka 736, 740; Кluge Seemannsspr.
746; Кlein 1505, 1510; Torp 482; Pokorny 1011-1013. - Див. ще стопа,

ставленого також у псл.

укр. стопа, ступінь. -

СІС2

ступати.

[стараскатися]

-

СЯ>>;

неясне;

<<злізти,

можливо,

зсунути

пов'язане з

відкараскатися (пор. бр. караскацца
<<Видиратися вгору>>).
[старати] <<добувати, діставати, при

риЙ>>, атр~vо<;; <<СИЛа>>, кімр. trln ( trin) <<бо
ротьба, бій; праця, турбоТИ>> ( < *(s)trё
na), норв. sterra <<прагнути, завзято дома
гатися>>,

sterren <<упертиЙ>>, псл. stradati
(Trautmann Арг. Sprachd.
440; Holthausen AeWb. 322; WaldeHofm. ІІ 601-602; Boisacq 919; Pedersen Kelt. Gr. І 81; Stokes 137; Persson
Beitr. 429-430, 433, 732, 787); зближу
ється з нім. storen <<Перешкоджати; за
важати>>, двн. storan <<турбувати>>, нвн.
Sturm <<буря>> (Machek ESJC 574). Фас мер-Трубачев IJI 746; Чернь1х ІІ
198-199; Schuster-Sewc 1354-1355;
Duchesne-Guillemin BSL 41/2, 168;
ZVSZ 405; Pisani Paideia 1956, 9/45, 306. - Пор. старИй, страдати.
<<страждати>>

дбавати СУМ, О; дбати, здобувати Ме;

[старець] (бот.) <<хрестовниця, кри

0>>,

жівниця, Crucianella L. Mak; тирлич
хрестовидний, лихоманник, Gentiana cruciata L. Mak; жовтозілля, Senecio L.

доглядати Нед; старатися про щось

[старгати] <<думати, роздобувати>> О,
старатися, [старувати] <<старатися
Нед; піклуватися Корз>>, [старанник]
<<дбайливець>>

Нед,

старання

СУМ,

Нед, [старань] <<Піклування, старанНЯ>>
О, старатель <<ТОЙ, хто добуває золо

то; (заст.) дбайливець>>, старательст

во <<промисел старателя>>, [старівнИк]
<<ПіклувальнИК>> Куз, Нед, [старник]
<<Претендент на посаду>> Нед, [стару
нок] <<Піклування>>, [старальний] <<ста
ранниЙ>> Куз, [старанлИвий Нед, ста
рательний Нед, старлИвий, старов
лИвий, стар6вний Пі] <<ТС.>>, старан
ний; р. стараться, бр. старацца,
п. starac si~. ч. starati se, слц. starat'

sa,

вл.

starac (so),

нл.

staras (se),

болг.

старая ее, м. старател <<ОПікун>>, схв.
старати ее; ПСЛ. starati S~ <<СТарати
СЯ>>; задовільної етимології не має;
пов'язується з псл. stагь-jь <<старий, дав

ній>>

(Bruckner 513; Hujer LF 50, 319320; Holub-Lyer 450; Holthausen AeWb.
322; Pedersen Kelt. Gr. І 79); зіставля
ється з лтс. starlgs <<старанниЙ>>, лит.
star\nti <<тягти через силу>>, прус. stornawiskan (орудн. в.) <<серйозність, важ
ливість>>, дангл. stierne (styrne) <<сер
йозний, сувориЙ>>, лат. sternax <<безглуз
диЙ>>, consternare <<потрясати>>, strёnuus
<<діяльниЙ>>, гр. атрГ]vі]<;; <<Твердий, гост-

Нед,

Mak>>, [старина] «жовтозілля>>
Mak, [старів нИк] <<буфтальмум, крем'
яник, Buphthalmum speciosum Schreb.
(Teleckia Baumg.) Mak; цикорій дикий,
петрові батоги, Cichorium intybus L.
Mak; оман високий, Inula helenium L.
ВеНЗн, Mak>>, [старник] <<жовтозілля>>
ВеНЗн, ВеЗа, Mak, [старовина] <<ЧИС
тотіл звичайний, Chelidonium majus L.;
- ранник крилатий, Scrophularia alata
Gilib. (S. aquatica L.)•> Mak, [стару
шок] <<айстра степова, Aster amellus
L.>> Mak; - р. [старец] <<хрестовниця>>,
[старина] <<Жовтозілля>>, [старовИна]
<<раННИК>>, бр. (старЬlНа] <<ЖОВТОЗіЛЛЯ>>,

старасцінь, п. starzec, ч. starecek, ст.
starcek, слц. starcek <<ТС.>>; - назви, по
в'язані зі старИй; мотивація їх не зо
всім ясна; можливо, вони зумовлені по
дібністю якихось частин відповідних рос
лин до бороди діда, старого; як семан
тичні nаралелі пор. інші назви цих рос

лин: (дід] <<ХреСТОВНИЦЯ>>, (дідок] <<ТС.>>,
(дідик] <<ЖОВТОЗіЛЛЯ>>, (волосник] <<ТС.>>;
народні назви жовтозілля [старець,
старина, старник] можуть розглядати
ся також як калька лат.

(звідки

necio),

походить

senex

наукова

<<СтариЙ>>

назва

(Se-

у такому разі ці назви зумовлені
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старИй

старИй

тим, що головки квіток жовтозілля ра
но лисіють, оголюються; назви цих рос
лин можуть пояснюватися, як і синоні

мічні їм форми [дід, дідик, дідок], зв'я
зком з давнім звичаєм слов'ян ставити

біля воріт чи коло дверей <<діда>> (сніп
будь-якої колючої рослини) для охорони
від нечистої сили, ворожих духів або
для заманювання домовика. Шамота

тЯ.нка] <<дочка старостИ>>, [стсі,оощинє]
<<Сватання>> Нед, lстарощіння] <<ТС.>>,
стсірощі, [старук] <<старИК>>, [старун]
<<ТОЙ, хто старує>>, [старух] <<старик>>
Нед, О, старуха, старушенція, [стар
l,{івна] <<дочка жебрака>>, старцівство,
[старцун] <<старець>> Нед, О, старцЮ
га, старчсі, [старченко] <<СИН жебра
ка>> Бі, старченЯ., старчик, старчИ

108-109; Лукінова Мовозн. 1981/6,
61; Меркулова Очерки 98-99; Machek
Jm. rostl. 252. - Див. ще старИй. -

ха, [старч6та] (зб.) <<жебраКИ>>, [стар
чук] <<старченя; поводатар>>, старшИ
на, [старшИнник) <<НаЧаЛЬНИК>>, стар

Пор. дід 2 •

шИнство, старші, стсірИти, старіти

старИй, стар, старезний, [старе
лезнийj Чаб, [старенезний] Г, Нед,

сватом>>,

старенний,

«говорити,

старенький,

старечий,

( ся), старішати, [стсіростити] <<бути
старостувсіти,

старувсіти

як стара людина>>,

старцю

старИнний, [старИчий] ([старИча вов

вати, [старчовати) <<ЖебракуваТИ>>
Бі, старшинувсіти, старшувсіти, [за
стсірений] <<Постарілий передчасно>>, за

вИй] <<старИЙ>> Нед, старовИнний, ста

старИй, застарілий, застарівати, ос
таркуватий, перестсірілий, перестdр
куватий, перестсірка, перестсірок, пе

на] <<старої вівці>>), [старк6ватий] «стар
кувати Й>> Нед, старкуватий, [старо
ростин,

старувсітий,

[старушний]

<<СТаренькиЙ>> Нед, старчсічий, lстарче

чий] <<ЖебрацькиЙ>>, [старшенний] <<Стар
ШИЙ>> Нед, старшИй СУМ, Нед, [стар
гсінка] <<жебрачка>> Кур, старецтво,
старець, [стареч( ч) ина) <<ЖебраЦТВО>>
Нед, [старигсій] <<стариган>> Куз, [ста
ригай], стариган, старигань, [стари
ган Нед, Куз, старигань Нед, Ме]
<<ТС.>>, старИзна, старИк СУМ, Нед,
старина, старИнЯ. СУМ, Куз, старИн

ка, старИця <<Старе русло; [стара жін
ка; жебрачка] СУМ, Нед>>, [старИць)
<<дідусь; жебрак>> О, старі, [старій]
<<СТарий чоловіК>> Бі, старійшина, ста

ріння,

[ стсіріство]

<<старостВО>>

Нед,

рестсіріти, [підстарий] <<НемолодиЙ>>,
підстсіркуватий, підстсіроста, [під
стсіростич] <<СИН підстарости>>, [підстар
шИнсі] <<унтерофіцер>> Куз, п6старий,
постсірілий,

прсістарИй,

[престаренезний]

Нед,

престарИй,

престарілий,

прИстарий, пристсірілий, пристсірку
ватий; р. стсірьtй, бр. старьt, др.
стар'Ь, п. вл. нл. stary, ч. слц. stary,
полаб. store, болг. м. стар, схв. стар,
слн. star, стсл. стАр'Ь; псл. starь-jь
<<Старий; давніЙ>>; споріднене з лит.
storas <<товстий, об'ємистий>>, дісл. storr
<<великий, сильний, важний, мужніЙ>>,

старість, старка <<СОрТ горілки; стара

дінд.

птиця; [шкуринка, плівка (на кип'ячено
му молоці, застояній квашенині Ме)]>>,
[старнече] <<старі речі>> Нед, [старнИк]

ТИ>>; зближення з двн. starёn <<дивитися

<<торішня трава; торішній плід Чаб>>,
старовИзна «Старі речі>>, старовИна,

[старовнИця] <<старе русло річки>> О,
[стар6мля] <<дрантя, старі речі; розсуд
лива дитина>> ЛексПол, староста, ста

ростат, стсіроство СУМ, Куз, [ста
ростенко] <<СИН старости>> Пі, [стар6с
тич] <<ТС.>> Пі, стсіростИха СУМ, Куз,
[стсіростойко] <<весільний староста>>

О,

398

[старост6чко]

<<ТС.>>

О, [старос-

sthira\:1 <<міцний, сильниЙ>>; іє.
*s ta-ro-, похідне від *s ta- <<стати, стоя

нерухомим поглядом>>, нвн.

starr

хомий, ПИЛЬНИЙ>> (Uh\enbeck

<<Неру

34 7) не

ДОСТаТНЬО обrрунтоване. Чернь1х ІІ
199; Фасмер ІІІ 747; Vaillant Езиков.
изсл. Младенов 283; Bruckner 514;

Holub-Kop. Q49-350; Machek ESJC
574; Schuster-Sewc 1355-1356; Olesch
1101-1104; Младенов 607; Skok ІІІ
328; Mikl. EW 320; Критенко Вступ
556; Мартьшов Язь1к 84-85; Meillet
Etudes 404; ZVSZ 405; Fortunatov KZ

стати

стародуб

36, 45; Trautmann 282; Wiedemann ВБ
27, 223; Boga RR li 259; Walde-Hofm.
ІІ 590; Mayrhofer ІІ 278; Holthausen Awn.
Wb. 284; Torp 479, 485-486; Persson
Beitr. 441, 711, 763; Pokorny 1004, 1008.

- Пор. старати.
<<Laserpitium L.; [дуд
ник лісовий, Angelica silvestris L. Mak;
коnитняк євроnейський, Asarum europaeum L.; чистотіл звичайний, Chelidonium majus L.; ломиніс nрямий, Clematis
recta L.; смовдь, Peucedanum latifolium
DC., Peucedanum Ostruthium Koch. тж;
горицвіт весняний, Adonis vernalis L. Л]>>,
[стародубка] <<Чемерник чорний, Helleborus niger L.; чемериця чорна, Veratrum nigrum L. Mak>>; - р. [стародуб]

-

Див. ще стати.

стародуб (бот.)

450; РЧДБЕ 686; Вуjаклиjа 904; КІеіn
1505; ODEE 864; Кluge-Mitzka 747,
761-762; Vries NEW 689, 705.

[старчити] <<Вистачати; подавати Нед;
поставляти, підносити ВеБ>>, [встарчи
тися (в слові)] <<дотримати (слова)>> Ж,
[поста.qчати] . <<постачати», [спостар
читисьj

<<ПОрІВнятися,

позмагатися>>

ЛексПол; запозичення з польської
мови; пор. п. starczyc <<Вистачати>>, starczac <<ТС.>>. - Див. ще достарчати.

[старшак] <<Товстий кінець дерева>>

ЛексПол; не зовсім ясне; можливо,
результат видазміни і зближення з прик
метником старший запозиченого бр.

<<ГОрицвіТ>>, [стародубка] <<ТС.>>, бр. ста

[старчак] <<Головний корінь (дерева та
ін.); деревце зі зламаним верховіттЯМ>>,
яке відповідає укр. [сторчак] <<обрубки

родубка <<народна

стовбурів трав'янистих рослин>>, пов'я

назва деяких видів

nокритонасінних рослин родини жовте
цевих і терличевих>>;

-

складне утво

рення з основ прикметника старИй та
іменника дуб; мотивація назви неясна,

як семантичні паралелі пор. [дуболист]
<<Laserpitium latifolium>>, [верходуб] <<ТС.>>,
[старовина] <<Чистотіл звичайниЙ>>. Див. ще дуб, старИй.
старт «Початковий момент спортив

заному зі сторч (пор.).
статвина статечний

польської мови; n. stateczny <<статечний»
пов'язане з іменником statek <<стан;
власність, маЙНО>>, якому відповідає укр.

[статок]

корабля; місце, з якого nочинається
подолання якоїсь віддалі; початок чого
небудь>>, стартер <<Особа, яка подає ко

phonol. 257.

манду до старту; механізм для запуску

start

<<пуск, старт; початок, відправлен
НЯ>>, букв. <<вирушення>> пов'язане з діє
словом start <<Вирушати; починати; за
пускати; кидатися>>, сангл.
кинутися,

дфриз.

злякатися>>,

sterten

«Тс.;

спорідненим

з

stirta (sterta) <<перекинути>>, двн.
(нвн. sturzen) <<Кидати, скида
ти; ринутися>>, снн. снідерл. гол. storten <<Кидатися; виливати>>, снідерл. sterten, sturten <<КИдатися, ринутися, мча
ТИ>>. - СІС 2 786; Чернь1х ІІ 199; КЗСРЯ
425; S-t. wyr. obcych 700; Holub-Lyer
sturzen

поваж

ний; сповнений гідності; показний; за
можний; немолодий; літній; пристой
ний, добропорядниЙ>>; - запозичення з

них змагань, зльоту літака, космічного

двигуна>>, стартовuк <<робітник стар
тової команди>>, стартувати; р.
бр. болг. м. старт, п. ч. вл. start, слц.
start, схв. старт, слн. start, start; запозичення з англійської мови; англ.

див. стат:Ива.
<<розважливий,

«маЙНО>>.

-

Shevelov Hist.

-Див. ще статок.

стати, статися, ставати, [стай
но] <<ДНИЩе ДО гребеНЯ>> До, сталий,
безнастанний, безперестанний, [без
пересталь], безперестанку, безперес
тану, [безперестанці], безперестань,
безустанний, безустанку, встати, ви
ставати <<ВИСТупати; ВИСТаЧаТИ>>, вrJ.
стати, відстати, відстань, відста

лий, зістатися, зостатися, [зоста
нок] <<Останок>>, [зостаток] Ж, [зос
тальний] <<ЗадніЙ>> Ж, [засталuтися]
(у виразі з. на с6яшно <<nроглянути сон
цю>>), [засталЯтися] <<Запобігати>>, на
останку, наостаннє, наостанок, на

останці, нестаток, [нед6сталь], недо
статок, ненастанний, [неперестав
ком] Ж, остатися, [6сталь] <<залишок
води в заглибині>> Ж, останки, оста
нок, остаток, остача, останній, ос
татній, остаточний, перестати, по-
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стати

статика

стати, постать, повстати, повста

нець, повстання, пристати, fпрИстай]
<<ТОЙ, хто приєднується•>, [пристая]
«Те.; приймаю>, [прИсташ] <<ТС.•>, [при
стальний] <<безнастанний, постійниЙ•>
Нед, [прИстани] <<Приєднання; приста
новище•>,

пристановисько,

<<утомлениЙ•>,

[прИстівний]

присталий

<<пристой

ниЙ•> Нед, розстатися, розставання,
розстання, розстань
<<роздоріжжя•>,

Friedrich HW 91; Brugmann Grundriss
ІІ/3, 109; Persson Beitr. ІІ 570; Pokorny
Пор. дістати, застати,

1004-1005. -

став 1 • 2 , ставити, стадо, стан, статок,
стать, стоЯти.

(СТаТЙва]

<<Частина ТКаЦЬКОГО верс

тата Г, Нед;

горизонтальна пластинка

між віконними кватирками 0•>, [става]
.«ткацький верстаТ» До, [статвина] <<Од
на з двох бокових рам ткацького вер

[розстаньки] <<ТС.•>, усталити, уста

стата•> Ме, [статовця] <<Горизонтальна

лений, устаткувати, устаткування;
- р. стать, бр. стаць, др. стати, n.

пластинка між віконними кватиркаМИ>>

stac si~. ч. stati se, слц. stat' (si), вл.
stac so, нл. stas se, болг. стана, м. ста
не, СХВ. стати, СЛН. stati, СТСЛ. С'Т'А'Т'Нj
- псл. stati (*stanq (s~)) «ставати, ста
ти; становитися; починати; стояти»; споріднене з лит. st6ti <<Ставати; почи
нати, приступатИ•>, лтс. stat <<ставати>>,
прус. postat <<СТавати, СТаТИ>>, дінд. asthat <<ВСТаВ, СТаВ•>, tf:?thati <<СТОЇТЬ•>, stitaQ <<СТОЯЧИЙ•>, sthatf <<ЯКИЙ СТОЇТЬ>>,
дперс. Sta- <<СТОЯТИ>>, ав. histaiti <<СТОЇТЬ>>,
лат. sto ( < *staio) <<СТОЮ•>, sisto «ставлю,

О, [стаціва] <<частина ткацького верста
та•> Нед; - бр. [стаціва] <<бокова части
на ткацького верстата•>, [стацівьt] (мн.)
<<Основа ткацького верстата•>, [стацьві
нь't] <<ТС.>>, п. staciwa <<ткацький верс
таТ», [statywy] (мн.), ч. [stativo] «Те.;
(ст.) дерев'яна станина або підставка•>,
[stativky] (мн.) <<ТС.•>, нл. [stasiwa] <<тка
цький верстат•>, stasiwy (мн.) <<ТС.>>, болг.
[стать] <<Вертикальний ткацький вер
стат•>, [статила] <<Ткацький верстаТ•>,
схв. статива <<бік ткацького верста
та•>, стативе <<Ткацький верстат•>, слн.

розміщую; споруджую; зупиняю; зали

statve <<ТС.•>; -

шаюсь•>, гр. їатrнн <<СТавлю, розміщую;

<<ТС.>>,

зміцнюю; споруджую; становлюсь; стою•>,

субстантивації від прикметника *stativь

iaтavw <<ставлю•>, дірл. tau <<Є>>, ірл. at-

(пор. лат. statїvus <<стоячий, постійний;

tau ( < *staio) <<Я є•>, двн. свн. stan, stёn
<<стояти•>, вірм. stanam <<дістаю, відрад
жую•>, алб. shton <<розмножую•>, shtuare
<<СТОЯЧИЙ>> і, МОЖЛИВО, ТОХ. В stare <<Пе
ребувала, залишалась•>, stam- <<Стояти,
бути•>, shtam <<стою•>; іє. *st(h)a- <<стати;

нерухомий; встановлениЙ•>,
через нім. Statfv <<Штатив>>

стояти•>, букв. <<бути міцним•>; зближен
ня з хет. istanta- <<Відкладати•>, іstарр

<<вкривати, покривати; замикати•> (Stur4, З; 6, 156) недос

tevant Language

татньо обгрунтоване. Фасмер ІІІ
748; Преобр. ІІ 374-377; Bruckner
512; Holub-Kop. ~50-351; Machek
ESJC 575; Schuster-Sewc 1352; Младе
нов 606; Skok ІІІ 329; ZVSZ 406; Mikl.
V

EW 319-320; Trautmann 281; Fraenkel
914; Karulis ІІ 288-289; Muhl.-Endz.
ІІ 1052; Mayrhofer ІІІ 526-527; Walde-Hofm. ІІ 596-599; Кlein 1506; Кlu
ge-Mitzka 743; Frisk І 739; Pedersen
Kelt. Gr. І 79; Liden Tochar. St. 35-36;
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укр.

очевидно,

псл. [*stativa/ *stativo]
утворене в результаті

до якого
зводиться

штатИв), пов'язаного з іменни

ком псл. statь <<Постать; фігура; зовніш

ній вигляд>>. Трубачев Рем. терми
нол. 123; Bruckner v512, 514; Machek
ESJC 576; Schuster-Sewc 1356. - Див.
ще стать. - Пор. штатИв.
статика <<СТаН СПОКОЮ, ріВНОВаГИ>>,
статИчний; р. болг. м. статика,
бр. статьtка, п. statyka, ч. слц. вл. statika, схв. статика, слн. statika; - за
позичення із західноєвропейських мов;
нім. Statik <<статика•>, фр. statique, англ.
statics <<ТС.•> походять від гр. атапх~
V

(тЄхvГJ,

Єтrют~/..ІГJ)

<<ВЧення

статика», пов'язаного
уміє зважувати; який
водиться від атат6<;;
стоячий, нерухомиЙ•>,

про

вагу,

з атапхб<;; <<ЯКИЙ
зупиняє•>, що ви
<<ЯКИЙ застоявся,
пов'язаного з їа

ТГ]j.Н <<Ставлю, розміщую; стою; ставлю

статура

статИст

з псл.

статок «достаток; майно, власність;

СІС 2 786; ССРЛЯ 14, 783; Kopalinski
914; Holub-Lyer 450; РЧДБЕ 686; Ву
jаклиjа 904; Gr. Fwb. 721; Dauzat 683;
Кlein 1506; Frisk І 739, ІІ 778. Див.

[худоба; витрати, nотреби, заможність,

на ваги, зважую•>, спорідненим

stati

<<СТати;

СТОЯТИ>>,

укр.

стати.

ще стати.
статИст <<актор, який виконує ролі
без слів; учасник масових сцен•>; р.
болг. м. статuст, бр. статьtст, n. statysta, ч. statista, слц. statista, вл. statist,

схв. статист(а), слн.

оче

statfst; -

видно, заnозичення з німецької мови;
нім. Statfst <<статисТ» виводиться від лат.

<<СТОЯТИ>>, statїVUS <<СТОЯЧИЙ>>
отатб<;; <<ТС.•>), сnоріднених з nсл.

stare

(гр.

stati,
укр. стати. СІС 2 786; ССРЛЯ 14,
784; Kopalinski 914-915; Holub-Lyer
450; Gr. Fwb. 721.- Див. ще стати.
статИстика

<<Облік масових

явищ;

наука, що вивчає кількісну сторону ма

сових ЯВИЩ>>, статuстик, статистИч
ний; р. болг. м. статИстика, бр.
статьtстьtка, п. statystyka, ч. вл. statistika, слц. statistika, схв. статИсти
ка, слн. statfstika; заnозичення з ні
мецької мови; нім. Statfstik <<статисти

сnроможність О; nосуд, судно, місцеnе

ребування, nорядок, благоустрій Пі].>,
статки (мн.) <<ДОХОДИ; добро, маЙНО>>,

[стсітковuй] <<Заможний О; належний
до якогось nосуду; який знаходиться у

nосудині

Пі•>,

статковuтий

<<статеч

ний; хазяйновитиЙ•>, [статний] <<ста
течний; заможний Г, Нед•>, [стат6ч
ний] <<СТатечниЙ•>, статкувсіти <<добре
хазяйнувати, старанно працювати; nово

дити себе добре, розс:(дливо•>, [статні
ти] <<ТС.>>, [стсіткомj <<доволі, досить,
багато•> Нед, О; - р. [стсіток] <<доста
ТОК•>, бр. статак <<СТаДО•>, др. стат'ЬК'Ь
<<майно, сnадщина•>, n. statki <<майно•>,
ч. statek «ТС.•>, слц. statok <<Тс.; худо

ба•>; не з

nсл. [stat-ьkь] <<Майно•>, пов'яза

stati

<<СТати, вистачити•>; менш

ne:

реконливе виведення (Machek ESJC
575) від nсл. stati <<виникнути•> (nервіс
но у значенні <<худоба•>). Огієнко
РМ 1938/10, 440; Трубачев Рем. тер

ка•> (букв. <<державознавство•>) утворе

минол. 237; Фасмер ІІІ 747; ПреоQр. ІІ
375-376; Bruckner 514; Schuster-Sewc
1356-1357; Mikl. EW 319. -Див. ще
стати. - Пор. достаток, стачити.

не в 1748 р. статистиком Г. Ахенвалем
(G. Achenwall, 1719-1772) на основі
нлат. statisticum як другого комnонен
та словосnолучення collegium statisticum <<корnорація, що займається статис

статор <<нерухома частина елект
ричної маШИНИ>>; р. болг. статор,
бр. стсітар, n. ч. слц. stator, схв. ста
тор, слн. stator; заnозичення з анг
лійської мови; англ. stator <<ТС.•> утво

тикою

рено від лат.

(державознавством,

обліком)•>,

nов'язаного

з

державним

лат.

status

<<стан, громадянський стан; забезnече
ність, добробут•>, що зводиться до діє
слова stare <<СТояти; бути, знаходити
СЯ•>, сnорідненого з nсл. stati, укр. ста

- СІС 2 786; ССРЛЯ 14, 784-785;
Kopalinski 914-915; Holu Ь- Lyer 450;
РЧДБЕ 687; Вуjаклиjа 904; Gr. Fwb.
721-722; Кlein 1507; Dauzat 683. ти.

stare (statum) <<стояти•>,
псл. stati, укр. ста
ти. СІС 2 787; Лехин-Петров 613;
ТСБМ V /1, 315; Kopalinski 914; HolubLyer 450; РЧДБЕ 687; Вуjаклиjа 905;
Кlein 1507. - Див. ще стати.
сnорідненого

з

статтЯ, статейний, постатейний;

-

бр. стацц.Я (іст., військ.), ч. слц.

stat'

<<СТаття•>; запозичення з російської
мови; р. статьЯ <<стаття•> nов'язане з

Див. ще стати.

іменником

[статний] (у сnолученні с. вечір
<<Святий вечір, Святвечір•> ); резуль

сіб; nостать•>, якому відnовідає укр.
стать. Фасмер ІІІ 748; Преобр. ІІ

тат семантичної видазміни nрикметни

374-376; Holub-Lyer 450; Mikl. EW
319.- Див. ще стать.

ка [статний] <<заможниЙ•> (пор. Щед
рий вечір <<Святвечір•>). -Див. ще ста
ток.

стать

<<склад чогось;

сnо

статура <<будова, склад тіла людиНИ•>,
статурний <<стрункий; статний; про-
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статус

стафілококи

порційно складениЙ•>; р. болг. ста
тура, п. заст. вл. statura, слн. statu-

ra; -

очевидно,

запозичено
<<зріст;

лат.

з

постава,

statora

через

польську

італійської;
осанка•>

іт.

мову

statura

походить

від

<<Зріст; величина•>, пов'яза

ного з дієсловом

stare

<<стояти•>, спорід

неним з псл. stati, укр. стати. - Фас
мер ІІІ 74 7; Смирнов 281; Christiani 46;
Kopaliriski 914; РЧДБЕ 687; WaldeHofm. 11 596-597. - Див. ще стати.
статус «Правове становище; певний
стан чогось•>; р. бр. м. схв. статус,
П. Ч. status, СЛЦ. status, status, СЛН. status; - запозичення із західноєвропей
ських мов; нім. Status <<Стан, становище•>,
фр. англ. status походять від лат. status

джу, споруджую, засновую>>.

-

СІС 2

787;
199; Фасмер ІІІ 74 7-7 48;
374; Christiani 46; S1. wyr.
obcych 700; Holub-Lyer 451; РЧДБЕ
687; Вуjаклиjа 905; Gr. Fwb. 722; Кlein
1507; Dauzat 683; Walde-Hofm. ІІ
596-597. - Див. ще статут.

Чернь1х ІІ
Преобр. Il

стать

<<сукупність

ознак

організму,

якими розрізняються чоловічі й жіночі

особини; постать•>, статі (мн.) <<части
ни тіла тварин і зовнішні ознаки їх бу
дови•>, статевий, статний <<СтруНКИЙ,
з
пропорційно
складеною
фігурою•>,

[статнИй} <<довгополиЙ>> (про верхній
ОДЯГ), (статній} «ТС.>>, постать <<СТа
тура; смуга ниви, яку займає один пра
цівник>>; р. стать <<будова тіла, ста

<<Стан, становище; громадянський стан,
звання, суспільний ступіНЬ>>, пов'язаного
з stare <<стояти>>, спорідненим з псл. sta-

тура•>, ч. [statny] <<рослий, гарниЙ•>, схв.
пастат <<ряд (на жнивах)•>, с.-цсл. nо

ti, укр. стати. - СІС 2 787; ССРЛЯ 14,
790; Kopaliriski 914; Holub-Lyer 451;
Вуjаклиjа 905; Gr. Fwb. 722; Кlein 1507;
Dauzat 683. - Див. ще стати.

statь, postatь, пов' язані з stati <<СтатИ>>;
- споріднені з лтс. statis <<стойка•>, ав.

статут, ст. статут'Ь <<зведення за

конів держави•>

(1475);- р. болг. ста

тут, бр. статут, п. ч. вл. statut, слц.
statut, м. статут, схв. статут, слн.
statut; - через польське посередниц
тво запозичено з латинської мови; піз
ньолат. statotum <<ухвала, постанова,
рішення•> зводиться до лат. statuo <<вста
новлюю; формулюю; вирішую; ставлю•>,
пов'язаного з sisto <<ставлю, розташо

вую, зупиняю>>,

sto (stare) <<СТОЮ•>, спо
рідненими з псл. stati, укр. стати. СІС 2 787; Акуленко 134; Фасмер ІІІ
747; Смирнов 281-282; Kopaliriski
914; Holub-Lyer 451; РЧДБЕ 687; Ву
jаклиjа 905; Walde-Hofm. ІІ 596598. - Див. ще стати.
статуя, статуетка, статуарний
<<характерний для статуї; нерухомиЙ>>; р. бр. болг. статуя, п. слц. statua, ч.

statue, (заст.) statue, м. схв. статуа,
слн. statua; запозичення із західноєв
ропейських мов; нім. Statue <<статуя•>, фр.
англ. statue «ТС.>> походять від лат. statua <<статуя; колона>>, пов'язаного з діє
словом statuo <<Ставлю; встановлюю; зво402

стАть

<<Частка,

доля;

staiti- «Те.; стояння,
stod <<місце, стан»,

напрям»;

-

псл.

встановлення>>, дісл.

дінд. sthftib, sthitfb
<<СТОЯННЯ, перебуваННЯ, СТаН>>, Гр. ата

те;;

<<Міцність,

положення;

стан>>,

лат.

statio <<стоянка•>; іє. *st(h)a-ti-, *st(h);)-ti-.
- Німчук 299-300; Фасмер ІІІ 748;
Zubaty St. а cl. І/ 1, 46; Skok ІІІ 15;
Trautmann 283; Mi.ihl.-Endz. ІІІ 1052;
Uhleпbeck 347; Frisk ІІ 777; WaldeHofm. ІІ 597-599; Pokorny 10051006.- Див. ще стати. -Пор. стая 2 •
стафілококи <<бактерії родини мік
рококів з кулястими нерухливими клі

тинами, що утворюють гроноподібні
скупчення>>; р. стафилок6кки, бр.
стафілак6кі, п. stafilokoki, ч. stafylokok,
stafylokokus, слц. stafylokokus, болг. м.
стафилок6ки, схв. стафилококе, слн.
stafilokok; - наукова назва, адапто
вана з новолатинської номенклатури;
нлат. staphylococcus утворено в 1882 р.

бактеріологом О.Огстоном

(1844-1929)

з основ іменників гр. атасрuЛ~ <<Вино
градне гроно>>, очевидно, пов'язаного з

(а)атасріс;; <<ізюм>> та більш віддаленими
атЄІJсрuЛа (мн.) <<маса вичавленого вино
граду, ОЛИВОК>>, ааТЄІJq:>~с;; <<МіЦНИЙ, не
ЗЛаМНИЙ>>, похідними утвореннями з ас-

стаціоюір

ста я

пірацією від дієслова aTEІJ\3W «давити,
м'яти ногами>>, яке зближується з атЄ

стая 1 <<ЗГрая; ряд КіП, полукіпків;
[стайня, хлів; стійло (для овець) Нед;

срw <<щільно оточую, кутаю, загортаю>>,

загорожа для овець на полонині ГрицАВ;

та іменника х.6х.х.о<; <<зернина, ядро>>.

житло гуцульських пастухів]>>, [стаї]

-

СІС 2 420, 787; ССРЛЯ 14, 804; Фасмер
ІІІ 748; ГС3 191; ТСБМ V/ 1, 318; Ko-

paliriski 501, 912; Holub-Lyer 247,
450; РЧДБЕ 687; Вуjаклиjа 905; Кlein
1504; Frisk 11 778-779, 788, 794795. -Див. ще кок 3 , кутЯ 1 , Степан.
стаціонар, стаціонарний; - р. ста
ционар, стационарньtй, бр. стацьtя
нар, стацьtянарньt, п. stacjoпarny, ч.

stacioшirпi, (рідк.) stacioпerni, слц.

sta-

cioшirny, болг. м. стационар, стацио
нарен, схв. стационар, стационаран,
слн. stacionaren; запозичення із за

<<місце, на якому вівці затримуються на

паші>> О, стайка <<ряд кіп, полукіпків;

[стайня, хлів; вид куреня у гуцульсько
го пастуха]>>, [стайки] <<Місце стоянки
овець>> О, [сталя] <<ряд кіп на полі>> Л,
стаино <<зграЄЮ>>, [застайка] <<Житло
пастуха-гуцула в полонинах; піддашшя

в кошарі Ж>>; - р. стая <<зграя; [кіль
ка будівель під одним дахом; хлів]>>,

бр. [стая] <<Стадо>>, др. стая <<Хлів; прис
танище; намеТ», п. [staja] <<Місце для
стогів, біля яких завжди буває сіно і

намет для пастуха>>, [staj] «ТС.>>, ч. staj

хідноєвропейських мов (спочатку в фор
мі прикметника); нім. stationar <<Стаціо

staj

нарний,

стаjа

постійниЙ>>,

фр.

statioпnaire,

<<хлів, стайня, стійло>>, staje <<ТС.>>, слц.
<<стайня>>, болг. стая <<Кімната>>, м.

<<СТаЙня;

кімната>>,

СХВ.

стаjа

stationary <<ТС.>> походять від лат.
stationarius <<нерухомий; караульний;
станційниЙ>>, пов'язаного з statio (род.
в. stationis) <<Стояння; положення, стан;

<<хлів; повітка>>, слн. staja <<хлів, загін>>,
цсл. С'Т'Ащ <<Загін, стійло>>; псл. staja
<<Хлів, стійло, курінь>>, пов'язане з stati
<•статИ>>. ГрицАВ 175-176; Ф,асмер

місцеперебування;

ІІІ

англ.

поштова станцію>. -

стоянка,

СІС 2

зупинка;

787; ССРЛЯ
14, 805; Kopaliriski 912; Holub-Lyer
449; РЧДБЕ 687; Вуjаклиjа 905; КІеіп
1506; Dauzat 683; Walde-Hofm. 11
587, 596-597. -Див. ще станція.
СТаЦЇЯ (заст.) <<ПОСТіЙ; (станція]>>; запозичення з польської мови; п. stacja
<<ТС.>> Відповідає укр. станція (див.).

СТаЧИТИ <<ВИСТаЧаТИ>>, стачати <<ТС.>>,
вистачати, вИстачити, достачити,

настачити, [настатчати] <<настача
ти» Ж, [настаток] <<вдосталь>> О, не
стача, недостача, постачати, поста

чальник, постачальний, [пристача]
<<доставка>>; р. [стачить] <<вистача

749; Brikkner 512; Machek ESJC 574;
Skok ІІІ 329; Mikl. EW 319; Клепикова
163; (л. И балк. ЯЗЬІКОЗН. 186. - Див.
ще стати. - Пор. стайня.

[стая 2 ] <<ділянка землі; невеликий за

гін при оранці поля, поле, оране верти

кально до дороги О; смуга ниви, яку за

ймає один косар, жнець Нед>>, [стаї]
(мн.) <<довге орне поле, загони>> О, [ста
ваня] (міра землі) << 1 га>> О, [ставка]
<<Стежка; довжина пройденої дороги>> О,

[стайка] <<Грядка; шматок землі'> О,
[стаЯня] «Гони Нед; ділянка землі 0>>;
- бр. [стая] <<вузька і довга ділянка
землі>>, п. [staja] «певна міра довжини
полЯ>>,

staje

(заст.) <<давня міра довжини

ТИ>>, п. ст. statczyc, ч. staciti, слц. stacit', НЛ. dostacys, СТ. stacys «ТС.>>; очевидно, псл. *stat-ьciti «ТС.>>, похідне
від stat-ьk-ь <<достаток, майно>>; зістав

поля>>, [stajanie, stajenie], stajadJ:o (рідк.)

лення з лит.

tekti <•вистачати>> (Machek
ESJC 573) недостатньо переконливе. Фасмер ІІІ 749; Brikkner 514; HolubLyer 449; Holub-Kop. 348; Mucke 11
513. - Див. ще статок. - Пор. до

Див. ще стати.

старчати, старчити.

-

<<ТС.>>; псл. staja <<Постать, займана
працівником смуга НИВИ>>, пов'язане з

stati

<<стати>>.

ГрицАВ

-

175-176. -

Пор. стать.

[стая 3 ] <•огорожа з комишу між дво

ма котцями (загородами з очеретяних
щитів для ловіння риби)>>; - очевидно,

пов'язане з [стая] <<загорожа для овець>>.
ГрицАВ. 175-176.- Див. ще стая 1 •
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стаячка

стебло

[стаячка} <<витушка>> Л; очевид
но, пов'язане зі стсіти, стоЯти (див.).
у

ствол

<<частина

вигляді

труби;

вогнепальної зброї

(гірн.)

вертикально

або похило розташована частина шах

ти; [стовбур 01», [ствіл} <<Ствол руш
ниці>> Нед, [ств6лик} <<стебло>> Нед,

ний орієнтир>> пов'язане із затворить
<<Закрити>>, яке відповідає укр. затвори

ти (див.).
стеарИн; р. болг. м. стеарин, бр.
стзарьtн, п. steaгyna, ч. stearfn, stearin,
слц. слн. stearfn, вл. steariп, схв. стеа
рйн; запозичення з французької мо

ви; фр.

утворене французьким

стволина <<Частина вогнепальної зброЇ>>,
стволовий <<робітник, що керує спус
кавим механізмом>>, ствальний <<який

хіміком М.Е. Шеврелем

ВИГОТОВЛЯЄ

пов'язаного

СТВОЛИ»

(про

цех);

-

р.

ствол <<Стовбур дерева; ствол; частина

атІЛ11

stvol <<стебло>> (з р.?), [stbolj, вл. [stwolk,
stwolck} нс.>>, нл. stwol (stwol) <<соба
ча петрушка звичайна, Aethusa cynapium L.>>, болг. цвол «СТВОЛ>>, м. цволка

stay-

р.-цсл.

стколнк

<<Кропива>>;

-

очевид

но, псл. [*stьbol-ь} <<Стовбур>>, пов'язане
з *stьblь (*stьblo) <<Стебло>>. - Фасмер
ІІІ

749; Преобр. 11 377; Гgряев 343;
Budziszewska 2Q_7; Schuster-Sewc 1373;
Младенов 608; Strekelj AfSlPh 28, 497;
Mikl. EW 327. - Див. ще стебло.
[стволя} (бот.) <<бугила лісова, Anthгiscus silvestris (L.) Hoffm.>> Mak, [ство

ловий} (у словосполученні с. цвіт «ТС.>>)
Mak; - р. [ств6лья} <<бугила лісова>>,
бр. [стволля} «ТС.>>; пов'язане з

ствол <<дудка>>; назва зумовлена пораж

нистою будовою стебла бугили.

-

Див.

ще ствол.

створ <<Звід, склепіння; (спец.) роз

ana

з

<<крапля>>,

sty~yatё

<<паросток>>, схв. цволика <<стебло цибу

(1786-1889)

від гр. атЄар (<*чта1-ар) <<сало, жир>>,

ШаХТИ>>, бр. СтВОЛ <<СТОВбур, СТВОЛ>>, Ч.

лі>>, [цволина} «ТС.>>, слн. [st()lje] <<Осо
ка, Сагех L.>>, [cvolfna} <<ВИд цикути>>,

stearine

<<загусає,

<<Грудка;

(атіоv)

<<Кремінь>>,

спорідненими

твердіє>>,

купа>>,

гот.

з дінд.

ав.

sta-,

stains

<<Ка

мінь•>, дісл.
«ТС.•>, псл.

steinn, двн. stein, нвн. Stein
stena <<Стіна•>, укр. стіна.
- СІС 2 787; Чернь1х 11 199-200; Фас
мер ІІІ 749, 754; Sl. wyr. obcych 701;
Holub-Lyeг 451; РЧДБЕ 687; Вуjакли
jа 906; Dauzat 683; Gamillscheg 823;
Frisk 11 779-780, 797, 799; Кluge
Mitzka 744; Кlein 1508, 1518. - Див.
ще стіна.
стебен, стебн{вка, стебн6ваний,
стебнувати, стебщjти див. сті
бати.

(стебка} <<КОМірка, В ЯКіЙ зберігаєть

СЯ городина взимку, бочки з квашени

ною та ін. Л; комора (опалювана взим
ку); халупа, стара, погана хата Л»,

[степка} <<стара, погана хата; халупа

Л; рублений амбар з грубою, що замі

нює льох; дерев'яна комора Нед•>, [стеб
ник} <<КОмора Нед; омшанИК>>, [стьоб
ка} <<Комірка•> Л, [пристебник} <<Повіт
ка; надбудова над погребом•> Л;

-

р.

ташування двох орієнтирів на одній лі
нії з оком спостерігача; напрям перети
ну русла з греблею; фарватер, навіга

(стебник} <<ОМШаНИК>>, бр. СтОnка <<КО
мора для збереження овочів•>, [сцёпка}

ма стулками (двері, вікна)>> Нед, Куз;

stebnfk «ТС.•>; -

бр. створ <<Частина простору, обме
жена стійками, перекладками; стулка;
розміщення двох предметів на одній лі
нії з оком спостерігача; навігаційний

<<невелика будівля в сінях або під хатою

ційний орієнтир>>, [створчсітий} <<З дво

-

орієнтир>>;

-

очевидно, запозичення з

російської мови;

-

р. створ <<запор, за

нс. >>, п. stebnik <<Льох, у якому розмі
щують вулики з бджолами на зиму», ч.

пов'язане з [істепка]

для зберігання овочів узимку>>,
тепка} «ТС.•> (див.).
стебло,

стебелина,

стебелля,
<<стебла•>

стебель,
О,

стебелиння,

[стебиля}

стеблина,

[вис
(зб.)

стеблиння,

сув; стулка; віконниця; рухома частина

стеблувсіння, [стебелькувсітий] <<Стеб

греблі {для спуску води); лінія, що про

лоподібний;

ходить через два орієнтири; навігацій-

404

тонкий,

стрункий

Ча б•>,

стеблистий, [стебловсітий} Нед, стеб-

стеблЯк

стежка

ловuй, [стеблевий] Нед, стеблЯстий,
[стрильбелькуватий] <<ХудорлявиЙ•> Чаб,
[стебелuти] <<Виростати в стебло•> ВеБ,
[стебелuтися, стеблuтися] «ТС.» Нед;
- р. стебель, [стебло], бр. сцябло,
др. стьбло, стьбль, п.

zdzieblo, zdzblo,
[zdblo, zblo), СТ. scblo, scieblo, Ч. steb\o,
[zblo], ст. stblo, слц. steblo, вл. stwjelco, [spjelco], нл. splo, [zblo], полаб.
stablu, болг. стебло, ст'Ьбло, м. стеб
ло, схв. стабло, стаб;ьика, слн. steblo, С.-ЦСЛ. С'ГЬІі:ЛЬ, С'ГЬБ:/\0, С'ГЬІі:І\НІЕ; псл. *stьblь, *stьblo; - споріднене з лит.
stlbis <<membrum virile•>, stfebas <•стовп,
стовбур, стебло•>, stibyпa «ТОЙ, у кого

довгі гомілки•>,

staibiai (мн.) «Гомілки•>,

лтс. stiba <<Палка, прут•>, дінд. stfbhф
«пучок, жмуток; волоть•>, лат. tїЬіа <<ГО
мілка, гомілкова кістка•>, гр. отнрр6€;;
<<Міцний, сильниЙ•>, атфар6€;; «ТС.•>, оче
видно, також лат. stipula <<Соломинка•>;

іє.

*steib(h)- (*steip-) <<Міцний, жорсто
кий; стискатИ•>. - Фасмер ІІІ 750; Чер
НЬІХ ІІ 200; Преобр. ІІ 377 7 378; Bruckner 5)50-651; Machek ESJC 576; Schuster-Sewc 1372-1373; Младенов 608,
q15; Skok ІІІ 323; ZVSZ 416; Meillet
Etudes 419; Trautmann 287; ZfSIPh 8,
442; Buga RR І 486, 11 594-595; Fraenkel 903-904; Muhl.-Endz. ІІІ 1064;
Karulis ІІ 294; Frisk ІІ 781-782, 799;
Walde-Hofm. ІІ 594-595, 680; Pokorny 1015. -Пор. тИбель.
[стеблЯк] (зоол.) <<стебловий пиль
щик, Cephus pygmaeus•> Нед, Куз; -

la, stahhula <<жало, колючка•>, stachilla,
свн. stachel, нвн. Stachel «ТС.•>, stechen
<<Колоти, жалити; різати•>, свн. stёchen,
двн. stёhhan <<ТС.•>, свн. stekken <<втика
ти•>; іє. *steg-, *stegh-. Фасмер ІІІ
751; Преобр. 11 ;379-380; Bruckner
529; Кluge-Mitzka 735, 742; Pokorny
1016-1017.- Пор. застегнути.
[стегацца] «набридати, надокучати»

Л; неясне; можливо,
тяжкИй, туга.

пов'язане

з

стегно <•верхня частина ноги; [час
тина терниці]•>, [стегна] (мн.) <•передні
сниці у возі•> О, стегенце, [стегнЯни
ця] <<Частина ткацького верстата•>, [стег
нянкЄ] <<сниці•> О, стегенний, стегнас
тий, стегНОВUЙ, [nідстегнє) <<ГОМіЛКа»
Нед; - р. стегно, бр. сцягно, П. sciegпo, sci~gпo, ч. слц. stehпo, вл. scehno,
нл. scogno, полаб. stegпu, схв. стегно,

(мн.) стегна, СЛН. stegпo, СТСЛ. СТ€ГНО,
стьrно; - псл. stegпo, [stьgno ]; - за
гальноприйнятого

пояснення

не

має;

можливий зв' язок з лат. tїgпum ( < *tegnom) <<брус, будівельний ліс•>, що збли
жується З р. стожар <<Жердина, пали

ЦЯ>> і далі з іє. *(s)teg- «ТС.•>; пов'язан
ня 9 дінд. sakthi «СТЄГНО•> (Machek

ESJC 576) необrрунтоване. - Фасмер
ІІІ 751; Откупщиков 3ИРЯ lV 109; Пре
обр. 11 380; Slawski JP 38/3, 229;
Bru~kner 529; Holub-Lyer 451; Schuster-Sewc 1271-1272; Mikkola Ursl. Gr.
11 163; ZVSZ 407; Walde-Hofm. ІІ
681; Pokorny 1014. - Пор. стіг, сто

пов'язане зі стебло; назва зумовлена
тим, що ця комаха розвивається в стеб

жар.

лах злаків (Горностаєв

Quercus robur L. (Q. penduculata Ehrh.)
Mak•>; - очевидно, результат перене

285). -

Див.

ще стебло.

[стег] <<Стібок (у шитті)•> Нед, Куз,
[стежок] «ТС.•> Куз, [стегнати] <<стьо
бати, строчитИ•> Нед, [застегнути] <<За
стібнуТИ•> ВеЛ, [застягdти] <<застібатИ•>
Ж, [застягщ}ти] Ж, [розстягати] <<роз
стібати•> Ме, [розстягнути] Ме; - р.
Стегать

бОК>>;

-

<<ШИТИ;

псл.

бИТИ>>, П. SCieg <<СТі
steg- / stog- <<стьобати; ши

ТИ•>, первісно, очевидно, <<колоти; бити•>;

споріднене з гот. stakins (зн. в. мн.)
«наколоті знаки, тавра•>, двн. sta(c)hhul-

-

[стежар 1 ]

(бот.)

<<дуб

звичайний,

сення на рослину назви [стежар]
(р. [стожарJ) <<Жердина (для складан
ня копиці сіна)>>. -Див. ще стожар.

стежар 2 , стежір - див. стожар.
стежка, стежа, [стежа] <<розвідка,
спостереженню> Куз, [стежач] <<Спосте
рігач•> Куз, [стежник] «ТС.•> Куз, сте
жuни, [стежі] <<люди, послані вести
спостереження», [стuшка] <<Стежка•>
О, стежИти СУМ, Нед, [стежкува
ти] <<Стежити•>; р. (розм.) стёжка
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стезЯ

стела

<<Стежка>>, бр. сцежка, П. sciezka, Ч. СЛЦ.
ВЛ. scezka, НЛ. scazka «ТС.>>; -

stezka,

псл. stьzьka, похідне від ~stьga (>stь
zja)v <<ТС.>>. - Machek ESJC 577; Schus-

ter-Sewc 1416-1417; Коломиец 3тимо
логия 1984, 98. - Див. ще стезЯ.

стезЯ <<(кн.) життєвий шлях; (заст.)
стежка>> (очевидно, зі стсл.); - р. сте
зЯ, [стегd], др. стьза, стьзя <<Стежка,
шлях>>, полаб. stadza (sta3a) <<стежка>>,
СХВ. стаза <<ПіШОХідна дороГа>>, СЛН. steza <<ТС.>>, СТСЛ. СТЬ.~А <<СТежка, ШЛЯХ>>;

-

псл. stьza (*stьga), пов'язане з

ПQti

-

<<Стигнути,

встигати,

stig-

поспішати»;

stiga <<Стежка; пі
шохідна дорога>>, staiga <<дорога>>, двн.
stёg «ТС.>> ( < *stigaz), steiga, гот. staiga
<<ТС.>>, гр. отіхщ «РЯд>>, алб. shteg <<стеж
ка>>; іє. *stlgh- І steigh-, stoigh-. - Фас
мер-Трубачев ІІІ 752; Чернь1х ІІ 200;
Преобр. ІІ 378-379; Brikkner 52~; Holub-Lye( 451-452; Machek ESJC 577;
Schuster-Sewc 1416-1417; Skok ІІІ 331;
Куркина 3тимология 1968, 92, 98-99;
Бурлакова ВСЯ VI 56; Mikkola Ursl. gr.
ІІ 171; Trautmaпп 286; Karulis ІІ 296;
Milhl.-Endz. ІІІ 1065-1066; Кluge
Mitzka 743-744; Frisk ІІ 783-785;
Torp 492; Pokorny 1017. - Див. ще
споріднене з лтс.

стИ:гнути 1 • -Пор. стежка.
[стейка] (у виразі ні стейки ні гей

ки) <<не стоїть і не йде>>), [стейки]
(присл.) <<Стоячи>> Нед; - пов'язане зі

chhбn, stechen <<Колоти>>, гот. stakins
«наколоті знаки, тавра», лит. s~gti «Про
калювати, застібатИ>>, sagstyti <<Прико
лювати, зашпилювати, застібати>>, псл.

steg- І stog- <<ШИти, стьобати>>, укр. за
стегну ти. СІС 2 787-788; ТСБМ
V 11, 361; РЧДБЕ 688; Кlein 1514; Кlu
ge-Mitzka 742; Vries NEW 695, 700,
PBrB 80, 1958, 17; Фасмер ІІІ 751; Шан
ский 3СРЯ ІІ 6, 64; Преобр. ІІ 379; Trautmann 285. - Див. ще застегнути.
стеклЯрус (зб.) <<тоненькі короткі

трубочки з кольорового скла, які вико
ристовують для намиста, оздоблення одя
гу; різновид бісеру>>;
яснюється

stik <<Палиця>>, stikka, двн. stecko, stehho, свн. steche, нвн. Stecken «ТС., посох;
жезЛ>>, днн. stekan <<Втикати>>, дфриз.
steka, гол. steken, снідерл. stёken, двн.
stёhhan «ТС.>>, свн. нвн. stechen <<зако
лоти, колоти, проколювати>>, двн. ste-
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утворення

з

ос

РФВ

[стектИ:ся] <<сказитиСЯ>>, [стікdти

на] <<скаженина, сказ>> Нед, [стеклuна
ВеБ, стіклuзна Нед] <<ТС.>>, [стеклuн

ник] <<ВИд рослини, яку вживають від

сказу>> ВеБ; запозиченої з

результат спрощення
польської мови форми

[встікdтися] <<Казитися>> (див.).
[стекунИ] (зоол.) (мн.) <<Однопрохід
ні клоачні, Monotremata>> Куз; оче
видно, пов'язане зі стектu; назва зу
мовлена наявністю у цих тварин клоа

-

кишечника

sticke, дангл. sticca <<ТС.>>) по

складне

ся], kтеклий] <<СкажениЙ>>, [стеклuз

ки

в'язане з дангл. stician <<Заколоти, ко
лоти; проткнути>> і споріднене з дісл.

як

753; Преобр. П 380; Саболевский
66, 334. - Див. ще скло, Ярус.

ла бути зумовлена впливом слова [гей
ки] <<Їхати вперед>>, похідного від гей
(виг.). -Див. ще стоЯти.

(сангл.

запозичення з

нов іменників стекла <<СКЛО>> і Ярус (у
значенні <<ряд, смуга>>). Фасмер ІІІ

стоЯти; заміна кореневого о на е мог

стек <<палиця вершника>>; р. болг.
стек, бр. стзк; запозичене, очевид
но, за посередництвом російської мови,
з англійської; англ. stick <<стек, палиця>>

-

російської мови; р. стеклЯрус <<ТС.>> по

вивідного отвору,
і

спільного для

сечастатевих

органів.

-

Див. ще тектИ.
стела «Кам'яНИЙ СТОВП ЧИ ПЛИТа З
написом або рельєфним зображенням>>;
- р. болг. стела, бр. стЗла, п. stela,
ч. слц. слн. stela; запозичення із за
хідноєвропейських мов; н. Stele, фр.
st~le, англ. stele походять від лат. stёla
<<стовп,

колона>>,

яке

зводиться

до

гр.

oтftЛil (<*отаЛ-vа) «ТС.>>, пов'язаного чер
гуванням голосних з дієсловом атЄЛЛw
«Готую; посилаЮ>>,

яке

зіставляється з

псл. stьlati, укр. стелuти. - СІС 2 788;
ССРЛЯ 14, 830; ТСБМ V І 1, 361; Kopa-

linski 915; Holub-Lyer 451; Gr. Fwb.
722; Dauzat 683; Кlеіп 1509; Frisk ІІ

стелаж

стенати

786-788, 795-796. - Див.
- Пор. слати 2 , стіл.

ще апос

пазичення з польської мови; п. stelmach <<Колісник, каретнИК>> походить від

стелаж <<ряд полиць, розташованих
одна над одною•>; р. стеллсіж, бр.
СтЗЛсlЖ, П. ste[az, Ч. ste[az, ste[az, СЛЦ.
stelaz, stelaza, stelaz, stelaza, болг. сте

нім. Stellmacheг «ТС.•>, утвореного з ос
нов іменника Stelle <<місце; насад воза•>

тол.

лаж, схв. стелаж (чол. р.), стелсіжа
(жін. р.), слн. stelaza; - запозичення з
німецької мови; нім. Stellage <<Стелаж•>
запозичене з голландської мови; гол.
stellage «ТС.•> утворене за допомогою
романської кінцівки -age від дієслова
stellen <<Ставити, вставляти•>, спорідне
ного з дангл. stellian, двн. stellan, нвн.
stellen «ТС.•>, прус. stallit <<Стояти•>, nсл.

і дієслова machen <<робити•>, спорідне
ного з гр. ІJаааєІv "місити•>, nсл. mazati, укр. мазати. - Шелудько 47; По

тебня РФВ 1879/1, 263; Richhardt 100;
Weiss-Brzezinowa Prace j~zykozn. 21,
155; Kopalir\ski 915; Кluge-Mitzka 451,
745. - Див. ще мазати, стельваг а.
стелЮга - див. сталЮга.
стелюшок (бот.) <<багаторічний тра
в'янистий бур'ян родини

гвоздикових,

Spergularia (Pers.) J. et С. Presl.•>; -

stati, укр. стати. - СІС 2 788; Чернь1х
11 200-201; ТСБМ V /1, 361-362; Kopalir\ski 915; Holub-Lyeг 472; РЧДБЕ
688; Вуjаклиjа 906; Кluge-Mitzka 745;
Vгies NEW 690, 694, 696. Див. ще
слати 2 , стати. - Пор. стіл.

пов'язане зі стелИти; назва зумовлена
лежачою формою стебел. Нейштадт

стелИти, стеливо, стелИна, сте
лище, стел{ння, стелька, стельнИк,

нути»

стеля, стелянка -див. слати 2 •

para

стельвага «ПОПеречниЙ брус у ВО
за, плуга, до якого приєднується упряж

ка>>, [стальвсіга НикНикТ Л, станвага
Корз], штельвага; бр. стальвсіга,
п.

stelwaga, sztelwaga

«ТС.•>;

через

-

189-190;

БС3

ЗО.-

43,

Див.

ще

слати 2 •
стеменний

-

див. достеменний.

[стемператися] <<Заспокоїтися, стих

Scheludko; -

запозичення зі схід

нороманських мов; рум. (а

se) astlm-

<<Заспокоюватися; вгамовуватися•>,

молд. а ее астьtмnзрсі, заст. стьtмnз
рсі «ТС.•> виводяться від лат. *ex-tempe-

rare,

похідного від

temperare

<<Зменшу

вати, пом'якшувати; змішувати (у пев
ній пропорції); стримувати, регулювати,

з

ослабляти; знати міру•>, пов'язаного з

німецької мови; нвн. Stellwage <<ТС.>>
складається з основ слів Stelle <<місце;
насад воза•>, пов'язаного з stelleп <<ста
вити•>, спорідненим з дінд. sthalati

tempus <<ЧаС•>. - Scheludko 143; Vrabie
Romanoslavica 14, 173; СДЕЛМ 38;
DLRМ 49, 802; Pu~cariu 13; WaldeHofm. ІІ 661.- Див. ще темп.- Пор.

<<СТОЇТЬ ТВердО>>, прус. sta[їt <<СТОЯТИ>>, і

темперамент, температура.

польське

посередництво

Wage (Waage)

запозичено

«Вага, ваги; стельвага»

(пор. того ж походження укр. [вага]
<<стельвага» НикНикТ Л, [ваги тж, всі.rа
МСБГ] «ТС.•>). Шелудько 47; SJP

VIII 744. -

Див.

стельмах.
стельмах

ще

вага.

<<МаЙстер,

ЯКИЙ

-

Пор.
робить

вози, сани, колеса; [тесляр, тесля]>>,
[штельмах, штИльмах О] <<ТС.>>, стель
маство

<<ремесло,

[стельмсішка]

фах

<<ТС.>> О,

(стемпка] <<ПОПеречна балка на ОС
- запози

НОВНіЙ опорі вітряка•> Нед;

чення з польської мови; п. st~pka <<[те.;
пастка на звіра]; кіль судна•> пов'язане
з sta,_pic
пати.

<<ступити•>.

-

Див.

ще

сту

стенати 1 <<Піднімати і опускати пле
чі при вираженні здивування, зневаги,

вагання>>, стещ)ти, стинати, стищj

стельмаха•>,

ти «ТС.•>, стенеітися <<судорожно трем

стельмашня

тіти, трястися (від хвилювання, переля
ку тощо); здригатися; коливатися, хи

«майстерня, де роблять вози, сани, ко

леса•>, [штельмсішня] «ТС.•>, стельма

татися•>, стинсітися, стещjтися

хувсіти, стельмашити; бр. сталь
мах <<СТельмаХ>>, стЗльмах <<ТС.>>; - за-

розгубитися, збентежитися, жахнутися;
різким рухом кинутися, рушити куди-

«rc.;
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стенати

стеньга

небудь>>, стинутися <<ТС.>>;

-

не зов

сім ясне; виводиться від псл. *t~ti

(ten-)

<<ТЯГТИ>>, відбитого також у затЯти <<ПО
крити,

затяГТИ>>,

стЯти

1975, 55. -

<<ЗціпитИ>>.

Меркулова 3тимология
Див. ще затЯти.

стенати 2 <<жалібно стогнати; плачу
чи, кричати•>, [стенЯти] «ТС.~ Нед; р. стенсіть, др. стенати, ч. stenati,
СЛЦ. stenat', бОЛГ. СтеНЯ <<СТОГНУ>>, М.
стенка <•стогне•>, схв. стеrьати, слн.
stenj<Ш, стсл. СТ€ttАтн; псл. steпati
<•Стогнати•>, пов'язане чергуванням го

стенографиjа, слн. stenograf(ja; за
позичення із західноєвропейських мов;

н. Stenografie (Steпographfe), фр. stenographie, англ. stenography (найраніше)
утворено

з

основ

гр.

атс;v6€;;

<•тісний,

- СІС 2 788;
Коваль 158; ССРЛЯ 14, 841; ТСБМ
V/ 1, 362; Kopalir\ski 368, 915-916; Holub-Lyer 182, 451; РЧДБЕ 688; Вуjак
лиjа 906; Кluge-Mitzka 746; Frisk ІІ
788-789; Кlein 1510; Dauzat 683. вузький•> і ypacpw <<пишу•>.

не•>; іє.

Див. ще графа, стеноз.
стеНОЗ <<ЗВужеННЯ просвіту трубчас
ТИХ органів в організмі людини й тва
рин•>; р. стен6з, бр. стзн6з, ч. слц.
слн. stenoza, болг. м. стен6за, схв. сте
ноза; запозичення з новолатинської
мови; нлат. мед. stenosis походить від
гр. aтЄvwm<;;
<<звуження, стиснення•>,
пов'язаного з атс;v6€;; <<Вузький, тісний;
обмежений, стиснениЙ•>, етимологічно

обр,__ ІІ

неясним.- СІС 2

лосних З StОП'Ь <<СТОГіН>>,

ТИ>>;

stonati <<СТОГНа
steneti, лтс.

споріднене з лит.

-

steпet «ТС.•>, прус. *stiпt, stїnons (акт.
дієприкм. мин. ч.) <•Вистражданий, пере
несениЙ•>, дангл. steпan <•Стогнати•>, stunian, дісл. stynja «ТС.•>, дінд. stanati <•Гри
мить, гуркоче•>, гр. атЄvє1 <<Позіхає, стог

*(s)ten-. - ФасмеR ІІІ 754; Пре
381; Machek ESJC 579; Schuster-Sewc 1360; Младенов 608; Skok ІІІ
332-333; Trautmann 286; Karulis ІІ 293;
Fraenkel 901; Muhl.-Eпdz. ІІІ 1061; Кlu
ge-Mitzka 753; Mayrhofer ІІІ 510;
Frisk ІІ 789-790; Torp 481; Pokorny
1021.- Пор. стогнати, стонати.
стенд, стендовuк; р. стенд, бр.
ст:тд, п. stand, слц. stend <<робоче міс
це•>; запозичення з англійської мови;
англ. staпd <•Стенд•> пов'язане з stand
<•Стояти>>,
днн. гот.

спорідненим з ді сл. staпda,
standan, двн. stantan «ТС.>>,

дінд. tf~thati <•стоїть•>, лат. sto ( < *stЩo)
<<СТОЮ•>, псл. stati, укр. стсіти. - СІС 2

788; ССРЛЯ 14, 836; КрЬ!СИН 54, 89,
102; Kopalir\ski 913; Кlein 1504; Кluge
Mitzka 743; Walde-Hofm. ІІ 596-599.
- Див. ще стати.
стенографія <•швидкий запис усної
мови

за допомогою

спеціальних

умов

них знакіВ>>, стен6граф <<фахівець, який
записує усну мову способом стеногра
фй», стенографіст «ТС.>>, стеногра
фічний, стенографувати <•робити за
пис усної мови способом стенографіЇ>>;
- р. болг. стеногрсіфия, бр. стзнагрсі
фія, п. слц. stenografia, ч. stenografie,
вл. stenografija, м. стенографиjа, схв.
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788; ССРЛЯ 14, 841;
Holub-Lyer 451; РЧДБЕ 688; Вуjак
лиjа 907; Кlеіп 1510; Frisk ІІ 788-789.
стенокардія, стенокардИчний; р. стенокардuя, бр. стзнакардьtя, п.
слц. steпokardia, ч. stenokardie, болг.
стеноксірдия, м. стенокардиjа, схв.
стенокардиjа, слн. steпokardija; за
позичення із західноєвропейських мов;

н. Steпokardie, фр. stenocardie утворено
з основ гр. атс;v6€;; <<Вузький, тісниЙ>>,
етимологічно неясного, і х.ароіа <•Сер

це•>.- СІС 2

788; ССРЛЯ 14, 841; Kopalir\ski 915-916; РЧДБЕ 688; Вуjак
лиjа 907; Gr. Fwb. 723; Frisk ІІ 788789. - Див. ще кардіограма. - Пор.
стеноз.

р.

стеньга <<ВЄрХНЯ частина ЩОГЛИ>>; стеньга, ст. стенг, стенга, бр.

стЗньга, п. steпga, болг. стенга, слн.

steпga;
тво

-

через російське посередниц

запозичено

з

голландськоt

мови;

гол. steng (снідерл. stenghe) <•стеньга•>,
як і нн. фриз. (ех.) steпge <<ТС.>>, спо
ріднене з днн. двн.

stanga

<<Жердина>>,

нвн. Stange <<жердина; стрижень•>; ви
ведення від нім. Stenge, зменш. від

Staпge <<жердина•> (SJ:. wyr. obcych 701;
Kopalir\ski 915) помилкове. - СІС 2 789;

степ і нь

степ

ССРЛЯ

14, 842-843; Фасмер ІІІ 755;
282; ТСБМ V І 1, 362; РЧДБЕ
688; Meulen 201; Vries NEW 692, 696;
Кluge-Mitzka 739. - Див. ще штанга.
Смирнов

степ 1 <<великий безлісий рівнинний

nростір•>, [степина] <<Степ Нед; степове

бет; гора, височина•>. 3тимология 1968, 86-90.

степ 1 •

[стешік] (зоол.) «тарантул,
iпfernalis•>

передстеп, підстеп, пристеповuй;

-

р. степь <<Степ; (ст.) низина, [плоска
безліса височина]•>, бр. стзп (з укр.),
[сьцеп], п. ч. слц. step (очевидно, з
укр.), схв. степа (з укр.), слн. stepa;
загальноприйнятої етимології не має;
припускається сх.-сл. *С'ьтепь, яке збли
жується зі словами топ от, топтать,
і далі реконструюється його первісне

-

значення

як

<<Витоптане

голе•> (Брандт РФВ

місце,

рівне,

24, 182-183);

по

в'язується з ос. t'<Ер<Еп <<Плоский, рів
ний, низький; низина•>, t<Eb<Eg «Таріл

ка•>, що, як і ір.
<<ПЛоска

*(s)tap-, дінд. vі~tар

поверхня•>,

розглядаються

як

продовження іє. *(s)tep- <<бути плоским,
рівним, низьким•> (Bailey BSOAS 26,

83, 87, 88, 89; Трубачев 3тимология
1965, 39; Kellens Kratylos 16, 27; Pohl
Russian Linguistics 197512, 87-88);
припускається також (Меркулова 3ти
мология

1968, 86-91; Орел 3тимоло
1983, 139-140) псл. *stьрь <<спина,
хребет, підвищення•>. Ць1ганенко
452-453; Фа емер-Трубачев ІІІ 755756; Чернь1х Il 201; Преобр. 11 382;
Мурзаев РР 1969 І 1, 92; Bri.lckner 515;
Sl. wyr. obcy,ch 702; Holub-Lyer 451;
Machek ESJC 577; Бодузн де Куртенз
РФВ 11 170; Абаев ИЗСОЯ ІІІ 243244, 353-354. - Пор. степ 2 .
гия

степ 2 <<Непрохідне місце на горі•> О,
[степа] <<Гора або стрімка скеля ВеНЗн;

безодня, провалля Нед, 0•>; не зо
всім ясне; очевидно, пов'язане зі степ
<<безліса рівнина•>, разом з яким може
бути зведена до псл. *stьрь <<спина, хре-

Нед;

неясне;

-

Lycosa

можливо,

пов'язане зі степ.

Степан

сіно•>, степнЯк, степнЯчка <<Сорт ози

мої пшениці•>, степовuк, [степовИки]
<<запорожці•> Пі, [степовuще] (збільш.)
Нед, lстеповнuчий] <<наглядач за степо
вими угіддяМИ•>, [стещjчий] <<СтеповиЙ•>
(у замовлянні), [степн6] <<багато сте
пу•>, [6степ] <<глушина, дичавина•> Ж,

Меркулова
Див. ще

-

Стефко,

(чоловіче

Стефцьо,

ім'я),

Стефан,

Стець,

Стецько,

[Штефан], Степанuда (жіноче ім'я),
Стефанuда, Степанія, Стефанія, Сте
па, Стефа, Стеха, Стефуня, Стена,

Стеся, Стеша, [Штефdня Нед, Ште
фанка, Штефна тж], ст. Степан'Ь
(1370), Стефан'Ь (1393), Стецко, Стьц
ко ( 1366), Стецько ( 1404), Стефан
<<діадима, корона, в'tнець>> ( 1627); - р.
Степан, Стефан, СтепанИда, Стефа
нuда, Стефания, бр. Сцяпан, Сцепа
нfда, др. Стефан'Ь, Степqн'Ь, п. $tefan, Szczepavn, Stefq_nia, ч. Stepan, Stepanka, слц. Stefan, Stefania, болг. Сте
фан,
Степан,
Стефана,
Степана,
Стефанuя, м. Стефан, Степан, Сте

фана, Степанка, схв. Стефан, СІ?Jjе
пан,VСтефаниjа, Стjепанка, слн. Stefan, Stefa, стсл. Gт€фАtt'Ь; - через цер
ковнослов'янську мову запозичено в
давньоруську з грецької; гр. ~тЄqюvщ
походить від іменника атЄq:>аVО€;; <<віноК>>,
пов'язаного з атЄсрw <<оточую, окутую,
обгортаю, обмотуЮ•>, спорідненим з дінд.

stabhnati

<<укріплює,

затримує,

підпи

рає•>, лит. stambas <<стебло•>, лтс. stabs
<<Стовп, колона•>, двн. stab <<Палка•>. Вл. імена 88; Беринда 234; Петровский
205; Спр. личн. имен 459; Кореспу
125; Илчев 465; Frisk 11 794-795. ПоR. стібати.

[степанчик] (зоол.) <<заєць,

Нед;

-

Lepus•>

неясне; можливо, пов'язане зі

степ.

[степенИ.ти] <<берегти, щадити; сте
регти•> Нед, [степен{ти] <<Піклуватися•>
Нед;

рум.
ти;

- неясне; можливо, пов'язане з
staplnf (молд. стзпьщu) <<володі
стримувати;

ВОJ1Одарювати•>,

утво

реним від рум.
<<Хазяїн;

stapln (молд. стзпьІн)
володар». - Vinceпz 14.

степінь (мат.), [степень] <<ступінь;
степінь•> Нед, [степенuця] <<шкала; ехо-
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степ ір

стерегтИ

дова клітка•> Куз, степеневий, [сте
пенний] <<СтатечнИЙ>> Нед, степен6ва

[степчина] (бот.) <<Ковила, Stipa L.>>

ний Куз, степенувсіти, степенювсіти

похідне утворення від степ
<<великий безлісий простір•>; назва зу

тж, [постепенuти] <<збільшити, підви

мовлена тим, що ковила зустрічається

щити•>

переважно

Нед;

-

р.

степень

<<Ступінь>>,

Mak; -

в

степових

і

напівпустель

ступінь;

них зонах світу (в Україні більшість ви

сан•>, п. stopieri <<СХідець, ступінь, сте
пінь; відмітка•>, вл. нл. stopjeri <<Ступінь•>,

дів ковили є тиnовими елементами ~

др.

степень

<<східець,

поріг,

болг. М. степен <<СТупінь; СТеПіНЬ>>, СХВ.
стёпён <<ступінь, міра; східець; ранг•>,
СТСЛ. С'Г€П€ttЬ <<СХідець; СаН>>; ПСЛ.

stерепь/ stopenь, пов'язане з
га (ступня); слід ноги; слід•>;

stopa <<НО
- спорід

нене з лит. stepas <<апоплексичний удар>>,
лтс. stepis <<карапуз•>, двн. stuofa <<сту
пінь•>, свн. stuofe «ТС.•>, гол. stoep <<rа
нок•>, двн. stapfo <<СЛід ноги•>, гол. stap
<<Сходинка•>, англ. step «Тс.; крок, слід

(ноги)•>, можливо, також з дінд. sthapayati <<СтавитЬ•>, псл. stati, stojati; іє.
*(s)tep- / (s)top- ( *steb-, *stob-) <<ступа
ти, топтати•>. Ць1ганенко 452; Фас
мер ІІІ 755; ;.ІерньІх ІІ 201; Bгikkпer
517; Schuster-Sewc 1360-1361; Младе
нов 608; Mikkola Ursl. Gг. ІІІ 45;
Muhl.-Endz. ІІІ 1062; Fгaenkel 896,
902; Кluge-Mitzka 739; Vries NEW
692-693, 701; Кlein 1510; Uhleпbeck
347; Pokorny 1012. - Див. ще стопа.
- Пор. стати, ступати.
[степір] <<паросток рослини (цибулі,
хлібних злаків)•>, [степ{ра] <<листя ци
булі•> ВеБ, [степіре Корз, степ{ря
ВеНЗн, стип{ре, штеп{ря тж, штеп{

ра ВеБ, счеп{ра тж] «ТС.•>, [стипіре
тися] <<Випускати листя; наряджатися•>
Корз; - бр. [сть'tnьtр'е] <<стебло цибу
лі•>; - неясне; білоруське слово (без ук
раїнських відповідників) зіставляється
{Лаучюте 133) з лит. stibiras <<Стебло,
черешок•>.

степка

-

див. стебка.

[степний] <<здібний, умілиЙ>>, [ст{п
нuй] «ТС., кмітливий, дотепниЙ>> Г, Нед;
- пов'язане з [дотепа] <<Здібність, здат
ність•>, дотепний.
Пор. довтіп.

-

Див.

-

ще дотеп.

линних степів і степових схилів). Словн. бот. 264. -Див. ще степ 1 •
[стербелькуватий] <<маленький (на
зріст)•> Нед; - неясне.
стерво, [стервuга] (збільш., лайл.),

[стервинсі] <<стерво; м'ясо•> Нед, [стер
виска] <<Стерво; яма для падалі•> Нед,
[стерв6виско] <<Місце, де закопують пад
ЛО•> О, [стерв' Як] <<Стерв'ятник гірсь
кий, Neophroп

Нед, Шарл•>,

везний] (лайл.), [стервенний, стервен
ський, стервин] «ТС.>>, (розстервuти

ся] <<РОЗЛЮТИТИСЯ>> Нед; р. стерва
<<падаль•>, [стерво], бр. сцерва, др.
стьрвь, п. scieгw, scierwo, вл. нл.
scerb, болг. Стр'ЬВ, М. стрв «ТС.>>, СХВ.
стрв <<жердина в стозі>>, слн. stfv «ТС.>>,
osttv <<сухе дерево для насаджування

- псл.
[ *stьrvo] <<Падаль•>; - загально
приЙнятого Пояснення не має; зближу

снопів•>, р.-цсл. стьркь <<труп>>;

*stьrvь,

ється з р. стербнуть (відповідає укр.
ЗаСТ. ОСтербати <<ОдужаТИ>>), СВН. steг

ben

<<умирати•>,

гр.

атєрє6€;;

<<Нерухо

миЙ•> і далі з іє. *ster-, *ster-b- (Потеб
ня РФВ 4, 212; Преобр. ІІ 383); при
пускається первісне значення <<розкла

датися,

гнити•>

і

пов'язується

з

лтс.

<<Гнити, стлівати•>, лат.

steг

st~rdet <<сохнути, гнити•> (Muhl.-Endz.
ІІІ 1063), норв. [stor] <<Гниття, тлін•>, sto-

ra, storna
cus <<Гній,

кал•>, ав.

star-

<<Опоганювати

ся•>, дперс.

strav- «ТС.>> (Младенов 613;
Petersson BSl. Woгtst. 72-73; Peгsson
Веіtг. 458). - Чернь1х ІІ 202; Фасмер
ІІІ 756-757; Вгuс~пеr 529; Budziszewska 107; Schusteг-Sewc 1273; Buga RR
ІІ 312, 598; Pokorny 1025. Пор. ос

[степок] <<назва вола дикого норо
ву•>, [cтen,tjн] <<дикун>> Нед; - неясне;

тербати.

можливо, пов'язане зі степ.

ти,
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percnopterus

[стерв'Яка] (лайл.), стерв'Ятина, стер
в'Ятник, [стерево] <<Стерво•> Нед, [стер

стерегтИ, [стережувсіти] <<Сторожи
стерегти•> О,

[стеречu,

сторожа-

стерИльний

стерегтИ

ти] <<ТС.>>, сторожИти, сторожувати,
[сторога] <<Сторожа>> Нед, сторож,
сторожа, стороженко <<СИН сторожа>>,

[сторожик] <<Перше крило у пері пта
ха>>, [сторожuльня] <<Сторожова будка>>
Куз, [сторожівка] <<Тс.; сторожова баш
та,

вишка

для

спостереження>>

Куз,

[сторожівня] «ТС.>> Нед, сторожИха,
[сторожuця] <<сука>> Нед, сторожка

<<Люблю>>, Єаторуа (перфект) (Brikkner
522; KZ 42, 47; ZfSlPh 4, 217; Младе
нов 611; Muhl.-Eпdz. ІІІ 716; Pedersen
KZ 38, 319); зближується також тільки
з балтійськими формами (Torbioгnssoп

LM Il 66; Тгаutmапп 257-258; Арг.
Sprachd. 315; Solmseп AfSlPh 24, 577;
Machek ESJC 587); пояснюється як ре
зультат

контамінації

<<приміщення для сторожа або військо

(лит. seгgeti) і

вих вартових; [намет ЛЖит; курінь Л;
заколесник]•>, сторожівна (розм.) <<доч

sthagati

ка сторожа•>, сторожівство <<Виконан

ня обов'язків сторожа; (зб.) сторожі>>,

[сто,оожник]
жове]

<<сторож>> Нед,

<<ПЛатня

[сторо

доглядальниці>>

Нед,

сторожовИк <<сторожовий катер, човен•>,

[сторожовка] <<курінь на полі для сто
рожа» Мо, [сторожовня] <<Сторожка,
сторожо ва будка•>, сторожовщина <<пла
та,

податок

за

сторожування>>,

сторо

жок <<пристрій, який приводить у дію

механізм пастки; [найвища частина кер
ма на рибальському човні Дз; у водя
ному млині кожний з двох стовпчиків,

за якими рухається заставка]>>, [стере
жений] <<обережниЙ>>, сторожкиа СУМ,
Пі, сторожовИй, сторожко, [достере
чи] <<устерегти; помітИТИ>> Ж, застерег
ти, застереження, засторога, засте
режений, застережливий, застереж
ний, насторожити, насторога, насто

основ

*(s)teg-,

іє.

*sегg

представленої

гр. атЄуw <<Покриваю, захищаЮ>>, дінд.
<<Вкриває, обкутує•>, лат. tegeгe

(Hujeг LF 41, 430-431; Noha ZfSlPh
5, 212; Holub-Lyer 455); пов'язується
з хет. istark- <<захворіти>> (Трубачев ВСЯ
ІІІ 125). - Фасмер-Трубачев ІІІ 757;
Чернь1х ІІ 202; Преобр. ІІ 383-384; ЦьІ
ганенко 453;v Ondrus Slavica 1961 / 1,
40; Schuster-Sewc 1363-1364; Skok IIl
342-343; Mikl. EW 293; Куркина 3ти
мология 1964, 48; Meillet BSL 23, 51;
Fгaeпkel 777; Walde-Hofm. ІІ 526; Ekblom ZfSlPh 24, 7; Гамкрелидзе-Ива
нов 811.
стерео- (перший компонент склад
них слів типу стереоекран, стерео
звук, стереокін6, стереометрія, сте
реоскопія, стереотип, стереотИпія,
стереотрубсі, стереофон, стереофо
нія, стереофотогрсіфія, стереохімія

із значенням <<просторовий, об'ємниЙ>>);

-

р. болг.

м. схв. стерео-, бр. стз

рожений, насторожі, [остеречи] <<За

рза-, п. ч. слц. слн.

стерегти» Ж, осторога, перестерегти,
пересторога, пересторожливий; р.
стеречь, сторож, бр. сцерагчьt, сто

чення із західноєвропейських мов; нім.
stereo-, фр. stereo-, англ. stereo- похо
дять від гр. атєрє6€;; «Твердий; об'єм
ний, просторовиЙ>>, що виводиться від

strzec,
stffci, stпiz, слц. stгiehnut',
stгaz, вл. [strec], str6za, болг. стрсіжа,

раж, др. стеречи, сторожь, п.

ч.

str6z,

страж, м. стража, схв. стража, слн.

stгeci,

straza,

стсл. стрі:.штн, стрАЖь;

-

псл. *steгgti/ sterkti <<Стерегти•>, пов'я
зане чергуванням голосних із *storzь
<<сторОЖ•>; загальноприйнятої етимо
логії не має; розглядається як резуль
тат контамінації основ, представлених
ЛИТ. sergeti <<СТереГТИ>>, sargas <<СТОрОЖ>>,

stereo-; -

запози

*ster- <<жорсткий; міцниЙ>>. - СІС 2
789; Чернь1х 11 202; Kopaliriski 916;
Holub-Lyer 61, 451; РЧДБЕ 589; Ву
jаклиjа 907; Gr. Fwb. 723; Кlein 1511;
Fгisk ІІ 790-791; Роkогпу 1022.іє.

Пор. старт, стерИльний.

стержень- див. стрИжень'.

прус. absergїsnan (зн. в.) <<Оборона, охо

стерИльний, стерилізаційний, сте
рилізований, стерилізсітор, стерилі
зація, стерилізувати; р. стериль
ньtй, бр. стзрьtльньt, п. sterylny, ч. steгiln(, слц. sterilny, вл. sterilпy, болг.

рона>>,

стерuлен,

ЛТС.

Safgs

<<ТС. >>,

but-sargs

safgat

<<ОХОрОНЯТИ»,

<<економ>>, і гр. атЄруw

м. стерилен,

схв.

стерй-
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стер ка

стернИк

лан, слн. sterflen; інтернаціональ
ний медичний термін, утворений, як і
англ. sterile <<стерильниЙ>>, нім. sterll,
фр. sterile <<ТС.>>, на основі лат. sterilis
<<безплідний, неродючиЙ>>, спорідненого

з дінд.

starT\:1 <<неродючий; безплідна

корова>>, гр. сrтєрє6<;; (*сrтєрєf6<;;) <<ту
гий, твердий, міцний, жорсткий, стій
кий; цілий, нерухомиЙ>>, сrтє1ра <<без

плідна

(жінка, корова)>>, вірм. sterJ
<<безплідниЙ>>, гот. stalro <<без
плідна (жінка)>>, снн. st~rke <<телиця>>,
нвн. [Sterke] <<ТС.>>, дісл. stirtla <<безплід

(<*ster-i-)

на корова>>, ТОХ.

scire

<<ТВердиЙ, міцниЙ;

нерухомий; тугий, негнучкиЙ>>.

790;

ССРЛЯ

14,

860;

-

СІС 2

Крьrсин

118;

ТСБМ V/ 1, 363; Kopalinski 917; Ho-

lub-Lyer 451; РЧДБЕ 690; Вуjаклиjа
908; Gr. Fwb. 724; Dauzat 684; Кlein
1512; Walde-Hofm. ІІ 589-590; Кlu
ge-Mitzka 740, 743, 746; Frisk li 783,
790-791. - Пор. стерео-.

[стерка] <<Зовнішня кора, плівка на

приготовленій страві>>

Нед;

-

резуль

тат видазміни форми [старка] <<Шку
ринка (на кип'яченому молоці, застоя
ній квашенині)>>. Нед 919. Див.
ще старИй.

[стеркавка] (ент.) <<бабка,

Libellu-

Нед; неясне; можливо, пов'язане
з р. стрекоза <<ТС.>>.

la>>

[стерлИця] <<світле (рідке) місце в
лісі>> ВеНЗн; - неясне.
СТерлЇНГ <<СТаНдарт Проби анr ЛіЙ
СЬКИХ золотих і срібних монет; серед
ньовічна англійська срібна монета>>; р. болг. М. стерлинг, бр. стЗрлінг, п.

sterling, ч. sterling, sterlink (з нім.),
СЛЦ. sterJing, СХВ. стерлuнг, СЛН. sterJing; - запозичення з англійської мо
ви; англ. sterling (сангл. sterling (з
ХІІ ст.) <<срібний пенні>>) зводиться до
фр. ст.

esterlin, estrelin

<<срібна моне

та>>, що походить від франк. (зах.) *ester(e)ling, утвореного за допомогою

tёr <<ПівунціЇ>>, яке зводиться до гр. сrта

т~р <<статер>> (золота або срібна моне
та), генетично пов'язаного з дієсловом
ЇGПJІ.ІІ <<ставлю на ваги, зважую; зму

stati,
- СІС 2 791; ССРЛЯ 14,
860; Kopalinski 917, 949; Holub-Lyer

шую стояти>>, спорідненим з псл.

укр. стати.

451, 4 73; РЧДБЕ 690; Вуjаклиjа 908;
Кlein 1506, 1512; Кluge-Mitzka 747;
Frisk ІІ 778. - Див. ще стати.

стерлядь (іхт.) <<риба родини осет
рових, Acipenser ruthenus L.>>, [стерля
Нед, стерлік ЛПол] <<ТС.>>, стерлЯжий;
- р. стерлядь, ст. стерлядь (почина
ючи з 1460 р.), стерляги, бр. сцер
лядзь, п. sterlet (з р.), ч. sterled' (з р.),
слц. sterl'ad', sterlet' (з р.), схв. strljad
(з р.); - очевидно, запозичене в росій
ську мову з невідомого джерела; не
переконливо виводилося від нім. Stor-

ling <<маленький осетер>> ( Фасмер ІІІ
758-759) або від австр.-нім. Stierl
(Falk-Torp 1200); розглядалося як ре
зультат контамінації нім. Stor <<Осетер>>,
шв. дат. stor <<ТС.>> і р. сельдь (Преобр.
ІІ 385; необгрунтовано пов'язувалося з
р. стерво (Зеленин ФЗ 1903/2, 1314) або стрела (Leder 16). - Коломи
ец Происх. назв. рьrб 134-135; Дзен
дзелівський St. z fil. 12, 192; Черньrх ІІ
202; Kopalinski 917; Holub-Lyer 451.
[стеІ?мо] <<Нещастя>> Нед, [стерме

зуватиj <<смертельно вразити; знищи
ТИ>> Нед; неясне; можливо, тотожне

з [стермо] <<крутизна, обривистість>>,
пов'язаним з [стрем'я] <<Круте урвище,
проваллЯ>>.

[стернИк] (орн.) <<Вівсянка, Emberiza,>, [стернdдка Куз, стернЯтка Нед,
стренадка, стронадля Нед] <<ТС.>>; бр. [штзрінатка], п. [sternal, styrnadl],
trznadel, ч. strnad, слц. strшidka, вл.
stnadi, нл. tsnarl, [tsnarl], схв. стрна
дица, стjтатка, слн. strшid; оста

ester <<стандартна монета (золота чи

точно не з'ясоване; може бути зістав
лене зі стернЯ, але здебільшого вва
жається звуконаслідувальним. Була

срібна)>>, яке є результатом видазміни

ховський Вибр. пр. ІІІ

германського суфікса

-ling

від фр. ст.

давнішого estedre, що продовжує нар.
лат. istater <<ТС.>>, пов'язане з лат. sta-
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208----:;-209, 256;
Bruckner 582; Machek ESJC 582; Ferianc Nazv. vtakov 260; Skok ІІІ 347.

стер но

стетоскоп

стерно <<кермо•>, [стерень] <<ТС.•> Чаб,
стернИк (заст.) <<рульовиЙ•>, стернИчий,
стерновИй, [стИрник] <<ТС.•>, стернИ
ти (заст.) <<Керувати рухом судна, чов
на•>, [стернИтися], стернуаати <<ТС.•>,
ст. стьtрник'Ь, стщ.ювати (1627);р. стерн6, [стярн6], бр. (заст.) стьtр
н6, р.-цсл. С"Гр~н~; очевидно, давнє
видозмінене запозичення з польської
мови;

п.

ster

<<Кермо;

руль•>

походить

від свн. дфриз.

stiure <<рулЬ», пов'яза
stur(e) <<ТС.•>. - Шелудько
47; Фасмер ІІІ 759; Преобр. 11 385;
Bri.ickner 515; Zubaty St. а cl. І 2, 157;
Mikl. EW 322; Кluge-Mitzka 747748.- Див. ще штир.
ного з снн.

стернЯ, [стер] <<стерня•> Л, О, [сте

рен Л, стеrень, стірінь Гриц] <<ТС.>>,

[стернавка (бот.) <<печериця, Agaricus
· arvensis Schaeff.•> ВеБ, [стернИк] <<стер
НЯ•>

Мо,

стернИна

<<Залишок зрізаної

стеблини;
[стернище]•>, стернИсько,
[стернИця] (бот.) <<печерицЯ•> ВеБ, стер
нuще, [стерн{вка) (бот.) <<Печеричка,
шампіньйон,

Agaricus campestris L.•>

бачев ІІІ

759; Пре_?бр. 11 385; Bгi.i~kner
529; Machek ESJC 582; Schuster-Sewc
1273, 1416; Младенов 616; Skok ІІІ
347; Mikl. EW 322; Persson Beitr. 430.
- Див. ще терен 1 • - Пор. старИй.
стернsітка,
стернИк.

стернсідка

див.

[стерх] (орн.) <<Чорногуз чорний, ле
лека,

Ciconia nigra L.; журавель білий,
Megalornis !eucogeranus Pall. (з рос.? )•>
Шарл; - р. [стерк] <<білий журавель•>,
[стерех, стерх, стёрха],
<<ТС.>>,

др.

стьрк'Ь

бр.

<<Чорногуз•>,

стзрх

стерк'Ь,

болг. Щр'ЬК, Щ'ЬрК, СХВ. штрк, СЛН. stfk,
Storklja, СТСЛ. С"Гр~К~ <<ТС.>>; - ОЧеВИД

НО, псл. [*stь(k'Ь]; -дальші зв'язки ос
таточно не з'ясовані; можливо, спорід
нене з лтс. stirka <<довгонога істота; дів
чинка з довгими ногами, stirkle <<довго
нога вівця•>, двн. storah <<чорногуз•>, дісл.
storkr, starkr <<дужий, здоровиЙ•>, що
зближуються з р. сторчать, торчать

(Mi.ih!.-Endz. ІІІ 1073; Кiparsky GLG
162; Strekelj у Peisker 62); менш прий
нятне з огляду на фонетичні труднощі

ВеНЗн, [стерн6] <<стерня Л; стовбуR
Нед•>, [стернь] <<стерНЯ•> О, [стернЮк]
<<товста стернина•> Нед, [стернЮх] <<Пе
черицЯ•> ВеБ, [стернЯка] <<стерня•> Л,
[сте,онявкu] <<Гриби, що ростуть по стер
ні•>, [стернЯнка] <<колючка із соломи,

де двн. storah, свн. storch, снн. снідерл.
дангл. storc, дісл. storkг розглядаються

із стерні Ме; стерня Нед; (бот.) підса

як продовження ге рм. *storka ( < *strgo),
пов'язаного з іє. *(s)ter- <<Твердий, жор
сткиЙ•> (Преобр. 11 385-386; Sobolev-

дівка, Agaricus edulis Pers. Нед; кормо
ва ріпа, Brassica гара communis Нед•>,

sky AfSlPh 33, 480; Uhlenbeck AfSlPh
15, 491; Кluge-Mitzka 753); недостат

[стир] <<стерня•> О, [стирнЯ] <<ТС.•> О,
стернЯстий, [постерневий] <<стерньо
виЙ•> Куз; р. стернЯ, [стернь], п.

sciern, sciernie, ч. strnf, strniste, [strno],
слц. strnisko, [scernisko, sciren, sCirna],
БЛ. SCeГtl, ScerniSCO, scernje, НЛ. scernje,
Scernisco, болг. Ст'ЬрНUЩе, СХВ. стрн
<<злаки•>, стfтйште <<стерня•>, слн. stfn,
strnisce <<тс.•>, цсл. с"Гр~нь; псл.
*stьrnь

<<стерня;

солома;

[колючка]•>,

очевидно, пов'язане з *tь(П'Ь <<терен•> і,
далі, з гр. сrтєрє6<;; <<твердиЙ•>, свн. starr
<<Тс., жорсткиЙ•>; зіставляється також

(Peteгsson

KZ 4 7, 252) з лат. stiгps
<<стовбур, стеблО•>. Дзендзелівський
St. sl. 10/1-2, 80-81; Фасмер-Тру-

припущення
с"Гр~к~,

р.

про

запозичення

стерх

з

германських

стсл.
мов,

ньо обгрунтованим є виведення герман

ських форм із слов'янських мов (Собо
левский ЖМНП 1911 травень 165). Німчук 213-214; Фасмер-Трубачев
ІІІ 758; Срезн. ІІІ 587; Младенов 698;
Клепикова ВСЯ V 163-164; Mikl. EW
322; Matzenaueг 314. - Пор. сторч,
торкати.

СТеТОСКОП (мед.) <<Трубка ДЛЯ вислу
ховуваННЯ звуків у внутрішніх органах

людини

і

тварин•>,

слуховування

за

стетоскопія

допомогою

<<ВИ

стетоско

па•>, стетоскопічний; р. болг. сте
тоскоп, бр. стзтаск6п, п. ч. слц. вл.
stetoskop, м. стетоскоп, схв. стето
скоп, слн. stetoskop; запозичення з
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стИгнути

стиг

французької мови; фр. stethoscope ут
ворене в 1819 р. французьким лікарем

встигнути>>, стйhи <<ТС.>>, стйзати <<до

Р.Т.Г.Лаеннеком

з основ

<<досягти, догнати, встигнути, бути здат

гр. сrт~&о<;; <<Груди>>, етимологічно неяс
ного, можливо, пов'язаного з дінд. sta-

НИМ>>; псл. stignQti, *stigti, пов'язані
чергуванням голосних з формами *st~

nab <<сосоК>>, вірм. stin <<ТС.>> (Кlein 1513),
і GX07rEW <<СПОстерігаю, ДИВЛЮСЯ>>. СІС 2 791; ССРЛЯ 14, 872; ТСБМ V І 1,
364; Kopalinski 917; Holub-Lyer 450;
РЧДБЕ 690; Вуjаклиjа 908; Кlein 1513;
Dauzat 703; Frisk 11 795. - Див. ще
єпИскоп. Пор. калейдоскоп, мік

ga

роскоп, телескоп.

іншим нокалізмом алб.

(1781-1826)

[стиг] (у словосполученні в еден с.
<<В одну мить>>) Нед, <<хвилинка, мо
мент>> О, [стих] <<хвилинка, моменТ>>
О;

-

неясне; може бути зіставлене з

слц. (заст.)

хвилина>>,

stih <<Вільний час; вільна
[stiha] <<ТС.>>; можливо при

пустити також зв'язок з укр. стИгну
ти, встигати; викликає сумнів виве

дення

(Zubaty St. а. cl. І 2, 163) з бал
Machek ESJC 472.

тійських мов. -

[стИгло] <<Місце відпочинку, стоян

ня

стада худоби,

стійло>>

ЛЧерк, Па,

[ст{гло] «ТС.>>, [стиглувати] <<зупиняти
ся для відпочинку (про стадо худоби)
ЛЧерк; стояти таб;:ном

біля водопою

(про худобу) Па>>, [стіглувати] <<про
стадо худоби: зуnинятися для відпочин

ку>>, [остиглувати] <<зупинити для від
починку (худобу)>>; - результат видо
зміни деетимологізованих форм стій
ло, стійлувати. - Див. ще стоЯти.

стИгнути 1

<<дозрівати,

доспівати;

[швидко йти 0]>>, [стuжити] <<ТС.>> О,
стИглий, встигати, достИглий, пере

стИглий, [постИчи] <<догнати; встигну
ти; осягти>> Нед, [постИгний] <<рапто
виЙ>>, [постИжно] <<раnтово» тж, при
стИглий, [спостИжний] <<досяжниЙ>>

ганяти,

встигати>>,

стсл.

nос"Гнгнж"Гн

-

«стежка>>, stьza «стезя»;

нене з лит.

steigtis

спорід

<<поспішати, квапи

тися, старатисЯ>>, лтс.

steigt

<<поспіша

ТИ>>, дінд. stighnoti <<ПіднімаєтьсЯ>>, гр.
mєixw <<іду, піднімаюся>>, сrтоіхщ <<ряд>>,
гот. steigan <<ПідніматисЯ>>, ірл. tfagaim
<<Крокую, іду>> та більш віддаленим з

shteg <<ШЛЯХ>>;
*stlgh- І steigh- І stoigh- «іти, підніма
тисЯ>>. Німчук 252; Фасмер-Тру
бачев ІІІ 760; Преобр. 11 386; Bruckne!
529; Holub-Lyer 452; Machek ESJC
577; Otr~bski LP 1, 144; Meillet MSL
14, 352; Trautmann 285-286; Karulis 11
291-292; Muhi.-Endz. ІІІ 1059; Fraenkel 899; Mayrhofer ІІІ 514-515; Кlu
ge-Mitzka 743-744; Frisk 11 783785; Meyer EW 415; Torp 491; Гамкре
лидзе-Иванов 85, 140; Pokorny 1017.
- Пор. стежка, стезЯ.
іє.

стИгнути 2 <<робитися холодним, за

стигати; охолоджуючись, твердіти, згу

щуватися>>, вИстигнути, вИстигти, за

стИгти, [застИчи] Ж, застИглий; - р.
[сть'tгнуть, стугнуть], бр. [сть'tгнуць,
сть'tгціJ, п. stygnq_c (починаючи з

XVIII

ст.);

загальноприйнятої етимо

-

логії не має;

(назва

пов'язується

притоки

<<стирчати,

Дніпра),

робитися

зі

Стугна

лит.

sttigti

жорстким>>,

гр.

GTUYE (мн.) <<ЛЬОДЯНИЙ ХОЛОД>>, GТUyew
<<Ненавиджу;

боюся;

викликаю страх>>,

сrтUущ «ненависть, огида>>, crтU~ (род. в.
crruy6<;;) <<стуаховище>>, ЕтU~ (назва річ
ки), іє. *stug- (Преобр. 11 406-407;

«мати час; встигнути; захоnити; nрий
ти ВЧаСНО>>, болг. стИгна <<ДОЖену, діЙ
ду, ДОСЯГНУ>>, стИга <<ДОСТаТНЬО>>, СХВ.

Mikl. EW 327; Frisk 11 812-813; Hirt
IF 12, 197; Torp 494; Zupitza GG 28);
виводиться також від *stydnQti (п. ст.
stydnq_c <<стигнути>>) (Бузук ЗІФВ 7, 67;
Саболевский РФВ 62, 234; los Gr. р. І
193; Bruckner 528; Mikl. EW 327). Ільїнський ЗІФВ 21-22, 1; Фасмер
Трубачен ІІІ 789; Moszynski PZJP 177178; Pokorny 1033, 1035. - Пор. стИ

стИгнути <<догнати, досягти, прибути,

нути.

Нед; р. достигать <<досягати>>, до
стИчь, др. стижеть <<дожене>>, п. scig-

nq_c <<ДОГНаТИ>>, scigac <<ГНаТИ>>, Ч. stihnouti <<наздогнати; застати>>, stlhati <<пе
реслідувати>>, слц. stihat' <<ТС.>>, stihnut'
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стИмул

стид

стид,

стидовисько,

стид6вище,

[стид6в' я] <<стидовище>>, [стид6та] <<СО
ром, ганьба>> Нед, стидкИй, стиднИй,

стидати, стидИти, [стидувати] <<со
ромитися>>, стИдко, [безстИда] <<без
стидниця>> Ж, безстИдник, [безвстИд
ник], безстИдство, безстИдний, [без
встИдний], [встид (у стИд)] <<сором>>,
[встидлuвий] <<соромливиЙ>> Ж, всти

лок;

загострена

паличка

грифель; почерк, стиль>>.

для

-

письма,

СІС 2

791;
14, 874; Фасмер ІІІ 760, IV 478;
Bruckner 556; S1. wyr. obcych 736;
РЧДБЕ 691; Кlein 1515, 1530; Кluge
Mitzka 750; Gamillscheg 825; Dauzat
686; Mestica 1808; Walde-Hofm. ІІ
592; Frisk 11 813. -Див. ще стиль.
ССРЛЯ

стиль,

(заст.)

штиль,

[шкиль]

датися (устидатися), [встuдно (ус
тuдно)] <<СОрОМНО>> Г, Ме, [невстИд]
<<безсоромність>>, [остидИти] <<Осороми

<<Кшталт, зразок,>, стилізатор, стиліза
торство, стилізація, стилізування,
стил[ст, стил{стика, стилістИчний,
стИльний, стильовИй, стилізувати;

Нед; р. бр. діал. стьtд <<Сором>>, др.
стьtдtние <<стид, сором; повага>>, стьt
д'Ькьtи, стьtдьливьtu, стьtдьньtи, стьt

-

дtтися (стьtдится) <<стидатися; пова

позичення з французької і (з початко
вим ш) німецької мов (останнє, можли
во, через російську); фр. style, нім. Stil
походять від лат. stilus (елат. stilus) <<За

ТИ>>, [постuдний] «стидкий, ганебниЙ>>

жати>>, п. wstyd <<сором>>, ч. stydky
<<СТИДКИЙ>>, stydiШ se <<СОрОМИТИСЯ>>, СЛЦ.
stydiet' sa <<ТС.>>, СХВ. стад <<СОрОМ>>,
СТСЛ. С'f'ЬІДіNНІЕ <<СОрОМ>>, С'f'ЬІД'Ь~ <<Мер
ЗеННИЙ>>, С'f'ЬІД i'f'H С~ <<СОрОМИТИСЯ>>; -

псл. [styd-ь] <<сором, стид; (рідк.) холод>>,
пов'язане

чергуванням

голосних

із

stud-ь/ studa <<Холод, nрохолода, мороз;
[стид, сором]>>; значення <<Соромитися,

р. стиль, (заст.) штиль, бр. стьtль,

П. Ч.
styl, СЛЦ. styl, ВЛ. stil, болr. М.
етил, схв. стал, стйл, слн. stfl; - за

гострений кіл; гостра палиця для сіль
ськогосподарських робіт; паличка для
писання по воску; стиль, спосіб викла

ду; писемність>>, як і stimulus <<колюч
ка>>, спорідненого з ав. staera- <<гостра
вершина гори>>, taera- <<ТС.>>, афг. ter~

(Uhlenbeck PBrB 26, 309)

СІС 2 791; Огієнко РМ
1938/10, 441; Коваль 132; Чернь1х П

як споріднені. Фасмер ІІІ 789; Ла
рин Вестник ЛГУ 14 І 3, 150-158;
ЗИРЯ 11 14; Булаховський Нариси 57;
Булаховський Вибр. пр. ІІІ 364; Пре
обр. 11 410; Bruckner 635; Holub-Lyer

202-203; Фасмер ІІІ 760; Преобр. П
386; Kopaliriski 922; Holub-Lyer 456;
РЧДБЕ 690; Вуjаклиjа 909; Кluge
Mitzka 750; Dauzat 686; Gamillscheg
Пор.
825; Walde-Hofm. 11 592. -

456; Machek ESJC 590-591; SchusterSewc 1368-1369; Skok ІІІ 352; Критен
ко Вступ 528; Mikl. EW 328; Мартьrнов
Сл. и ие. аккомод. 71-73; Откупщи
ков 138-139. Див. ще студа. -

стИмул.

стидатисЯ>> і <<Холонути, остигаТИ>> роз

глядаються

Пор. стИнути.
СТИЛеТ <<НеВеЛИКИЙ КИНДЖаЛ>>;

-

р.

<<ГостриЙ>>. -

стилЯга <<Людина з підвищеним інте
ресом до модного стилю одягу та мане

рами і смаками, які не відповідають за

гальноприйнятиМ>>, стилЯжний; бр.
стьtлЯга; запозичення з російської
мови; р. стилЯга ввійшло в літера

болг. стилет, заст. штилет (з нім.),

турну мову з молодіжного жаргону,

бр. штьtлет, п. sztylet, ч. слц. stilet,
слн. stilet; запозичення із західноєв
ропейських мов; фр. stylet <<кинджал,
стилеТ», нім. Stilett <<Маленький кинд

якому виникло на rрунті вживання сло

жаЛ» (з XVII ст.), англ. stylet <<стилет
(невеликий кинджал),> походять від іт.

stiletto <<Маленький кинджал>>, зменш.
ВіД stile (stilo) <<ШИЛО, КИНДЖаЛ>>, ЩО
продовжує лат. stilus <<загострений кі-

в

ва стиль у значенні <<модний стиль,
модний танець>>. - Чернь1х ІІ 203; Кос
томаров ВКР 11 168-175. Див. ще
стиль.

стИмул, стимулЯтор, стимулЯція,
стимуляційний, стимулювати; р.
болг. м. стИмул, бр. сть'tмул, п. sty-

mulacja, ч. вл. stimulus, слц. stimul(us),
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стИ на

стИрсікс

схв. стймул(ане), слн.

stimul(us); -

очевидно, через російське посередниц
тво запозичено із західноєвропейських
мов; нім. Stimulus, фр. англ. stimulus
походять від лат. stimulus <<стимул; за
гострена

палиця,

якою

підганяли

тва

рин, стрекалО>>, пов'язаного з stilus <<ГО
стрий кіл, стебло, грифель для пись

ма•>. -

СІС 2 792; ТСБМ V/ 1, 359; Ko-

paliriski 923; РЧДБЕ 691; Вуjаклиjа 910;
Gr. Fwb. 725; Dauzat 684; КІеіп 1515;
Walde-Hofm. 11 592.- Див. ще стиль.

[стИна] <<літня вівчарня в полі>> Карп.
диал. и аном.; - болг. [сть'tна] <<ста
дО>>, схв. [стuна] <<становище на гірсь
кому пасовищі•>;

-

запозичення з ру

мунської мови; рум. stlпa «те., загін
для овецЬ>> загальноприйнятої етимоло
гії не має. - Клепикова 169-172; Сл.
и балк. язьrкозн. 1975, 190; Габинский
Вост.-сл.-молд. взаим. 11 139.

стинати•, стuнок, стЯти

-

див.

тЯти.

СТИНати 2 , стинеітися

-

ДИВ. За-

тЯти,

стинати 3 -див. стенати•.
стинеітися

-

[стИнути] <<Холонути, остигати>> Нед,
[стuти] <<Те. Нед; мерзнути 0>>, [стИ
лий] <<холодний, застиглий, мертвиЙ•>,
[застівка] <<густий гній (з болячки)>>
Ж, [остИлий] <<бридкиЙ>>, [опостuтиІ
<<ОСТОГИдНУТИ>> Ж; - р. сть'tнуть, стьt
льtй, бр. сть'tнуць, стьщь, с.-цсл. оvс
видно, ПСЛ.

d

перед

леним

d:
stydnut'

n

stydnQti

оче

<<СТИНУТИ>>, В ЯКОМУ

випало (пор. форми з віднов

п. ст.

stydnq_c,

ч.

stydnouti,

не також з п. stypa <<поминки; тризна;
втіха, кумедія, пустощі>>, яке пов'язу

*stipa <<процесія,
(Bri.ickner 524; SW VI 494).

ється зі елат. іт.

товп•>

слц.

<<ТС.>> ); пов'язане чергуванням
голосних з псл. stud-ь/ studa <<ХОлод,

прохолода, мороз; [стид, сором]>>, якому
відповідають укр. [студ] <<сором•>, [сту
да] <<холод•>, студuти. - Бузук ЗІФВ

на

стипендія, стипендіат, стипенді
альний; - р. болг. стипіндия, бр. стьt
піндьtя, п. stypendium, ч. stipendium,
вл. stipendij, м. стипендиjа, схв. сти
пендиjа, слн. stipendija; - запозичення
з німецької мови; нім. Stipendium <<сти
пендія•> походить від лат. stїpendium
<<солдатська
да•>,

що

форми
нов

платня;

стало

оклад;

винагоро

результатом

стягнення

*stip(i)-pendium, утвореної з ос
stips <<Грошовий внесок, по

слів

жертвування•>

не

зовсім

ясного

похо

дження і

pendo <<Зважую, відважую, ви
плачую•>. - СІС 792; Фасмер ІІІ 760;
Преобр. 11 386-387; Kopaliriski 923;
Holub-Lyer 452; РЧДБЕ 691; Вуjак
лиjа 910; Кluge-Mitzka 751; WaldeHofm. 11 593, 594. - Див. ще апен
дикс, п'ядь.
дувати.

див. тИнЯтися.

ть.tнжтн (З ос. одн. О\(С'Гь.tдє); -

нудьги і неспокою•>) Нед; неясне;
виводиться з балтійських мов (Zubaty
St. а сІ. І 2, 163); може бути зіставле

-

Пор. пенсія, суспен

[стира] <<напасть; спокусник•> Бі;

-

неясне.

стИрсікс (бот.) <<Кущова рослина тро
пічних і субтропічних країн, Styrax officinale L.; ароматичний бальзам, який
добувають із смоли такої рослини•>,

ст6ракс (рідк.), [стирак, стирачuна]
Нед <<ТС.•>; стьtраКС, П.

р. стtіракс, сторакс, бр.
styraks, storaks, СЛЦ. styrax, storax, болг. стuракс; - наукова
назва, засвоєна з латинської ботанічної

номенклатури; лат.

<<ТС.•>

styrax (storax)

походить від гр. іон. crтUpa~ <<рослина,
з якої добувають запашну смолу; запаш
на

смола,

вважається

вживана для
словом

курінНЯ•>,

семітеького

яке

похо

7, 67; Фасмер ІІІ 786-787, 789; Сабо
левский РФВ 62, 234; Bri.ickner 523;
los Gr. р. І 193; Holub-Kop. 360; Holub-Lyer 456; Mikl. EW 327. - Див.

дження і зіставляється з гебр. ~6ri <<СМО

ще стид, студа. - Пор. стИгнути 2 .
[стИпа] (у виразі стuпи стаЮт ко

ка терпентинного, Pistacia terebinthus>>.
- СІС 2 792; ССРЛЯ 14, 882; Sl. wyr.
obcych 708; lvanova-Salingova - Мапі-

му <<Хтось у нестямі, сам не свій від

416

ла мастикового дерева, фісташки масти

кової (Pistacia lentiscus) і терпентино
вого (скипидарного) дерева, фісташни

стиркат

стИ:чень

kova 826; РЧДБЕ 691; Walde-Hofm. 11
610-611; Debrunner IF 46, 90; Frisk 11
814-815; Lewy Fremdw. 41; Schrader
Reallexikon 11 501.

рід~еним

стирка~ стиркdть, стирч, стир
чdк, стирчdти - див. сторч.

Преобр. 11 387; РЧДБЕ 692; Вуjаклиjа
910; Mikl. EW 323; Frisk 11 783-785.

[стИ:рно] <<налобник, металева плас
тинка (у воїна}, ремінь на лобі (у ко
ня)>> Нед;

очевидно,

-

(двн.

[стИ:рта] <<скирта, ожеред>>, [стuрса
Нед, О, стuрца О] <<ТС.>>, [стuртник]
<<скиртувальниК>> Нед, ст. стьtрта, сти

рта, стьtр'Ьта, стир'Ьта (1347-1349);
- р. [стuрта] <<скирта>>, бр. сц{рта,
[сцірт], ст. стирта, стьtрта, стьtр'Ь
то (1450), п. sterta, [styrta, storta, scerta], ст. styrta (1547) <<ТС.>>; - очевид
но, давнє запозичення з литовської мо
ви; лит. st\rta <<СКирта; огорожа>>, як і
лтс. stii'ta <<дахоподібна сушильня для
ярового хліба у полі>>, пов'язане з лтс.

псл .. stigngti,
<<дозршати,

.*-stigti,

сшти;

укр.

[швидко

йти]». - Цьrганенко 453-454; Фасмер
ІІІ 761; ГСЗ 192; ИОРЯС 12/2, 279;

-Див. ще стИ:гнути 1 •
стих 2 - див. стиг.

пов'язане з нвн.

stirna) «Лоб, чолО>>, спорід
неним з псл. *storna, укр. сторонd. Шелудько 47; Фасмер ІІІ 768; Кluge
Mitzka 751. -Див. ще сторона.
Stirn

з

стигнути

СТИХар

<<ОДЯГ ДИЯКОНіВ

і ДЯКіВ

Під

час богослужіннЯ>>; р. стихdрь, бр.
стьtхdр, др. стихарь, болг. стихdр,
м. стихар, схв. стuхар, цсл. С'Т'НХАрь;
запозичення з грецької мови; пор.

-

сгр. сrпхарюv, GTOtxapюv <<ТС.>>. Фас
мер ІІІ 761; ГСЗ 192; РЧДБЕ 692;
Вуjаклиjа 910; Skok ІІІ 334.
стихія, стихійний; - р. болг. сти

хuя, бр. стьtх{я, др. стихия (жін. р.)
<<Основна речовина>>, стихие (с.р.), сту
хия, стихио (с.р.) <<ТС.>>, м. стихиjа,
СХВ. стuхиjа, СЛН.
«основна

<<ТС.>>;

-

stihfja,

речовина»,

СТСЛ. С'Т'\f'ХНН

с'Т'vхнт,

С'Т'оvхнк

через церковнослов'янське по

середництво

запозичено

в давньоруську

мову З грецькоЇ; Гр. GТОІХЄЇОV (мн. GТОІ

споріднене з лат.

ХЄЇа) <<Матеріальна першооснова, елемент,

sterno

<<роз

стихія; (мн.) небесні тіла; букви; почат

стеляю, розсипаю>>, гр. сrтрwт6с;; <<розсте

ки; головні ідеї, принципи>> є давнім фі
лософським терміном, пов'язаним з діє

stirpa <<ТС.>>; можливо,
stratus, дієnрикм. мин.

ч. від

лениЙ>>, стсл. ( npo) С'Т'Ьр'Т''Ь <<ТС. >>, псл.
*(pro)sterti, укр. [простерти]. - Не
покупньrй 172, 176, 179; Лаучюте 23;
Фасмер ІІІ 379; Фас мер-Трубачев ІІІ
640; Саболевский Лекции 133; Bruckner

515; SW VI 418, 495; Mikl. EW 300;
Fraenkel 910; Muhl.-Endz. ІІІ 1047;
Buga RR 11 312, 598; Frisk 11 802-803;
Walde-Hofm. 11 590-591. - Див. ще
простерти, стоrона. -Пор. скИрта.
[стирхавіти <<Хиріти; ставати жа
люгідним>> ВеУг; - неясне.
стИ:ти - див. стИ:нути.

[стих 1 ] <<вірш; біблійний вислів>> Нед,
Куз; р. болг. м. стих, бр. сціх (у
Біблії), др. стих'Ь, схв. стИх, слн. stfh,
стсл.

С'Т'НХ'Ь

<<рядок;

вірш>>;

-

через

словом сrтєіхw <<іду (в певному порядку,
у строю), підступаю, виходжу, піднімаю
ся)>>. - СІС 2 792; Німчук 16; Черньrх 11

203; Фасмер ІІІ 761; ГСЗ 192; ИОРЯС
12/2, 279; Преобр. ІІ 387; РЧДБЕ 692;
Вуjаклиjа 911; Mikl. EW 327; Frisk 11
783-785. -Див. ще стих 1 •

[стИ:чень] <<січенЬ>> Нед, О, [сти
чен] <<ТС.>> ВеЛ; - запозичення з поль
ської мови; п. styczen <<січенЬ>>, [tyszen]
<<ТС. >> виводяться від tyka <<Жердина,
тичка>>, пов'язаного з tkac <<сунути, ти
кати>>, tykac <<торкатисЯ>>, ст. tczec <<стир
чати,

стриміти,

виступати,

витикати

СЯ>>, яким відповідає укр. тИкати; наз
ва пояснюється тим, що у цей період

церковнослов'янське посередництво за

року

позичено

грець

більш обгрунтованим є зближення з ос

кої; гр. сrтіхос;; <<ряд; рядок; вірш>> пов'я

новою *styd- І stud- (укр. студений), як

зане з дієсловом

і виведення від п.

в давньоруську

підступаю,

сrтєіхw

виходжу,

мову з

<<іду,

входжу,

піднімаюсЯ>>,

спо-

господар

виготовляє

тички;

не

stykanie <<зіткнення>>
(SW VI 491). -

(старого року з новим)
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стійка

стишок

Онь1шкевич Исслед. п. яз. 249; Bruckner 334,571.- Див. ще тИкати.

[стишок] (бот.) <<Горошок мишачий,
неясне.

Vicia cracca L.>> Mak; -

[стйщити] <<посміти•> ЛексПол; -

неясне.

стібати <<Прошивати наскрізь, покла
вши між підкладкою й верхом шар ва
ти, ватину; прокладати стібки, шити•>,
стебнувати, стебщjти <<стьобнути•>,

[сцібгати] <<стібати•>, стьобати <<сті ба
ти; бити, хльостати, шмагати•>, [сцьо
бати] <<хльостати•>, [стебен] <<строчка•>
Нед, Куз, стебн{вка <<[те.]; різновид

Откуnщиков Зтимология 1984,
Пор. застегнути, стебло стег.

192. -

стіг, стіжок, [стогар] <<повітка для

сіна•> НикНикБЛ, [стоговина] <<стовбур
дерева

в

середині

стогу>>

<<купа,

кладка снопів

ВеЗн,

Нед,

стовпу;

сіно,

[стогорuна] <<ТС.>> Г, Куз, [стоговuня]

сушене
<<стовп,

на

стовпі•>

довкола

по

О,

якого

[стоговuця]

складають

копи

ці сіна•> О, стогування, [стожалля]
<<Місце, де ставлять снопи•>, стожище

<<Підкладка під стіГ•>, [стожок] <<СТіЖОК>>
Нед, стіжкуватий <<схожий на стіг•>,

[стожковатий] <<Те.•> Нед, стогувати

шва у художньому вишиванні•>, стеб
нування, стіб <<Частина шва між дво

СУМ, Нед, [остожини] <<Колоски та ін.,

ма

також

що обсипались навколо стогу nід час

кожний такий nрокол•> СУМ, Шух, Нед,
Г, стібок <<ТС.•>, стьобальник <<робіт
ник, ЩО заЙмаЄТЬСЯ СТЬОбанНЯМ>>, стьо

скирдування•> Бі, [підстожини] <<ТС.>>,

проколами

голки,

шила,

а

банка <<ватниК>>, стебнований, [сс;ібом]
<<Один із способів вишивання•> О, lвсті

бати] <<ВСТрОМЛЯТИ>> Ж, вuстіб <<СТЬО
баний шов•>, застебщjти, застібати,

застібка, [6стібка] <<Краватка>> Ж, при
стібати, пристьобувати, пристібнuй,
розстебнути, розстібати, розстьобу

<<складати в стіг, стоги•>, стожuти <<ТС.>>

підст{жжя <<Підкладка під стіг•>, [під
стоженє, підстожень Нед] <<ТС.>>, [під
стіжок] <<невеликий стіГ>>; р. бр.

болг. м. стог, др. стог'Ь, п. stog, ч.
слц. stoh, вл. stoh, нл. stog, схв. стбг,
слн. stog, стсл. С'Т'оп.; псл. stogь,

пов'язане чергуванням із stezerьl stozer- І stozar-; - споріднене з дісл. stakkr

lстібати]•>, бр. сцябать (сцёбаць) <<стьо
бати•>, п. [nasciebac] <<Нанизати•>; - ос

<<стіг сіна•>, staki <<Жердина, спис•>, снн.
<<похила загата, гребля з паль і хми
зу•>, лит. stagaras <<сухе стебло•>, stegerys, лтс. stagars <<ТС.•>, st~ga <<penis•>,
st~ga <<довга жердина, палиця, довгий

таточно не з'ясоване; зближується з р.

спис•>

стебель,

( < *tegnum) <<Колода, балка•>; і є. *(s)tеg
<<Жердина, кіл>>; пов'язання з псл. stojati (Moszynski PZJP 52) недостатньо
обrрунтоване. - Фасмер-Трубачев ІІІ
763; Преобр. 11 389-390; Brucknes
516; Holub-Lyer 4g2; Machek ESJC
578-579; Schuster-Sewc 1274-1275,
1359; Младенов 609; Skok ІІІ 337; van
Wijk AfSIPh 36, 340; ZVSZ 408; Общ.
лексика 232-238; Noha ZfSIPh 5, 213;
Trautmann 285, 288; Muhl.-Endz. ІІІ
1038; Fraenkel 891-892; Zupitza GG
167-168; Holthausen Awn. Wb. 278;
Pokorny 1014. -Пор. стожар.

вати, розстібнИй, [розстьоба] <<Нечепу
ра в одязі•>;

-

ПСЛ.

р. стебать <<стьобати;

*stьЬ\ь

<<СТебЛО>>

(Пре

обр.

11 377-378; Zubaty St. а сІ. І 2,
157-158), з р. стегать <<бити, хльоста

ти,

шмагати•>,

~ке

могло

зазнати

впли

ву форми стебель (Зеленин ФЗ
з лтс.

stibat

<<стьобати•>, з нвн.

<<стьобати, строчити•>,
лат.

stipare

Stift

43,7),
steppen

<<Штифт•> і

<<стискати, звалювати разом•>

(Ильинский ИОРЯС

23 І І, 17 4-177);

зіставляється також з лит. stembti <<Міц
ніти, зміцнюватисЯ•>, stabyti <<зупиняти•>,

stabdyti <<Те.>>, дінд. stabhnMi, stabhuyati <<Підпирає, стримує•>, а в. stdmbana<<oпopa•> {Uhlenbeck 343); вважається,
що значення <<ШИТИ, строчити•> і <<бити,
хльостати,

шмагати•>

є

результатом

ви

дозміни значення <<КОЛОТИ>> (Грюненталь
ИОРЯС 1814, 136). - Фасмер ІІІ 750;
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stak

і,

очевидно,

також лат.

tїgnum

стігло, стіглувати -див. стИгло.
стійка, стійкИй, стійло, стійлу
вати, ст{йма, ст{йми, стійчик

див. стоЯти.

стійлЯгати

стіна

[стійлЯгати] <<ШКандибати•> Нед; очевидно,

складне

утворення

з

основ

дієслів стоЯти (стій) та лягати.
Див. ще лягтИ, стоЯти.
стійний - див. стоїти.
стікатися, стіклuзна тИся.

-

див. стек

стіл, стілець, [стілнuця], [стіль
нИк] <<скатерка•>, стільнuця <<Кухонна
дошка, кришка стола•>, стільчик, [сто
лець] <<СТіЛеЦЬ>>, [столешник] <<МіНЯЙ
ЛО>>, [столuвка] <<шухляда в столі•> До,
[сталИна] <<ТС. Нед, ДзАтл 11; спід сто
ла у формі скрині 0>>, столик, [ст6лИнє] <<ніжки стола•> Г, Нед, [столuни,
ст6линня Куз] <<ТС.>>, столИця, [сто
лівка] <<рушник, який стелять поверх
скатерки•>, [столівнИк] «ТС.>> Нед, сто
лава УРС, Куз, [столові] <<ПЛата за хар
чуваннЯ>> Нед, [стол6вина] <<шухляда•>
ДзАтл 11, [стол6вка] <<ТС.>> тж, столов
нИк (заст.) <<ТОЙ, хто харчується в ко
го-небудь за плату•>, стольник (іст.)

MPKJ 2,253; Trautmann 284; Fraenkel
893; Buga RR ІІ 602; Torp 488; WaldeHofm. І 818; Pokorny 1007); пов'язуєть
ся також з псл. stьlati (steljQ) <<розсти
лати•>, іє. *st(h)el- (Цьrганенко 454455; S1awski JP 38/3, 229; Sk9k ІІІ
331-332; Mikl. EW 320; Meillet Etudes
420; Vondпik І 471; Uhlenbeck 346). Фас мер-Трубачев ІІІ 764-765; Чер
ньrх li 264; Преобр. ІІ 3~1; HolubKop. 359-360; Schuster-Sewc 1359;
Baric ZfS!Ph 2, 554; ZVSZ 409; Reichelt KZ 39, 71; Persson Beitr. 423. -

Пор. слати 2 , стати.
стільки, [стіки] <<стількИ>>, [стіко],
ст{лечки, [ст{лечко, ст{лько] <<ТС.>>,
[стількись] <<Кілька•> Куз, [стількісь,
ст{лькось] <<ТС.>>; - р. столько <<СТіль
КИ•>, бр. ст6лькі <<ТС.>>;

-

др. *с'Ьтоли

ко ( *с'Ьтоликьt), результат злиття ча
стки С'Ь <<З>> (для позначення приблизнос
ті) і талика <<стільки•>. - ІУМ Морфо
логія

«придворний, що прислужунав за кня

Sl. gr.

зівським столом•>, [стольнИця] <<стіль
ниця•>, [столічний] <<столичниЙ•> Нед,
столИчний, [столішний] <<ЯКИЙ знахо

370-371;
ІІ 776. -

лами

й

Фасмер ІІІ

766; ESSJ

Див. ще з\ тільки.
стільнИк 1 <<лист, утворюваний бджо
осами

з

воскових

чашечок•>,

[сталнИк Л, стільник Нед, стольник

диться біля стола•>, столовИй СУМ, Г,
стольний <<СТОЛИЧНИЙ>>, застілля <<Міс

Чаб,

це за столом•>, [заст6льня] <<Їдальня•>

бути пов'язане з щілИна, цІлИй, стіл,
стелИти і стіна. - Shevelov Hist. pho-

Ж, застільний, заст6льний, настІль

ник <<скатерка•>, [настольник] <<ТС.>> Ва,
настільний, [наст6льний] Куз, [під
стелина] <<спід стола>> О, підстілля
<<Основа стола•>, [підст6лини] <<ТС.>> ВеЗн,
О, [прuстілок] <<допоміжний стіл•> Куз;

- р. бр. болг. м. стал, др. стол'Ь, п.
st61, ч. stul, ст. stol, слц. stбl, вл. нл.
stoi, схв. сто, слн. stol, стсл. С"ГМ'Ь; псл. stolь; загальноприйнятої ети
мології не має; зближується з лит. stalas <<СТіЛ», pastбJai (мн.) <<ПіДМОСТКИ>>,
прус. stalis (зн. в. stallan), stallit <<стоя
ТИ>>, гот. stols <<стілець, престол•>, двн.
stuol (нвн. Stuhl <<стілецЬ•> ), дангл. stol,
дісл. stoll <<ТС.>> і, далі, з
псл. *stati
*stojQ) <<стояти•>, іє. *st(h)a- <<ТС., ста
вити•> (Bruckner 517; Machek ESJC
590; Младено в 61 О; Общ. лексика 24 7254; Rozwadowski BSL 1925/2, 118;

стІннИк

Пі,

Нед,

Нед, щільнИк] <<ТС.>>;

-

спІльнИк

Г,

неясне; може

nol. 688.

стільнИк 2 - див. стіл.
[стільчики] (бот.) <<Гірчак почечуй

ний,

-

Polygonum persicaria L.•>

Нед,

Mak;

неясне, можливо, пов'язане зі сті

лець, оскільки гірчак здавна використо
вують як сечогінний, протигеморойний
і проносний засіб; як семантичні пара

лелі пор. інші назви гірчака: укр. [дре
сен, дрЯсен плямистий, дрестун, дрис

тун], ч. [dresnek],
прдель, dreslin]. -

схв. [дриставец,
Словн. бот. 139;

Лік. росл. Енц. дов. 107-108; Мерку
лова Очерки 41-42; Анненков 263264; Machek Jm. rostl. 86; Симоновиh
369, 374. -Пор. стіл.

стіна, стінка <<стіна; [лісок над кру
чею]•>, [стінкИ] <<рибальські сітки, на
тягнуті поперек річки•> Нед, стіннівка,
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стінИти

сто

[стінковuй] <<придатний для мурування
стін>> (камінь), стіновuй <<ТС.>>, стіннuй,
[стіновuтий] <<добре обмурованиЙ>> Нед,
[стінуватий] <<вертикальниЙ>> Куз, [за
стінок] <<Катівня>> Ж, настінний, [6с
тінок] <<Крута скеля, бік гори>> Ж, [пе
рестінка] <<перегородка>> Куз, [пересті
нок] <<ТС.•> Ме, підстінок <<нижня части
на стінИ>>, [постініти] <<Збліднути>> Нед,
[пристін] <<крутий берег річки>>, прuсті
нок <<невисока перегородка; [одвірок
Нед]>>, пристінний, простінок СУМ,
Нед; р. болг. стена, бр. сцяна, др.
стtна, П. Sciana, Ч. stena, СЛЦ. stena,
БЛ. НЛ. scena, М. стена, СХВ. стиjена,
слн. stena, стсл. сrінА; псл. stena
<<стіна>>;

- споріднене з гот. stains <<Ка
мінЬ>>, двн. свн. stein, днн. дфриз. stёn,
дангл. stan, дісл. steinn <<ТС.>> та більш

ра довжини основи для ткання і полот

на>>;

похідне утворення від стіна;

-

назва

зумовлена

тим,

що

довжину

ос

нови приміряли до висоти стіни в хаті.

-

Винник

33. -

Див. ще стіна.

[стінка 2 ] <<ХМИЗ>> О; - неясне.
[стінниця] (бот.) <<Настінниця, Parietaria L.>> Mak, Нед, настінниця; р. стеННUЦа (рідк.), постеННИЦа <<ТС.>>;
- похідне утворення від стіна, калька
наукової назви лат. parietaria, похідної
від pariёs, -etis <<стіна>>, parietarius <<стін
ний, який росте на стінаХ>>.
стіпнИй - див. степний.

стіс <<стопа; зв'язка; штабель; [купа;
вогнище Нед]>>, стос <<ТС.>> тж, [ст6са]
<<стіг снопів у полі>> О, [стюс] <<шта
бель>> ВеЛ, lсцюс] <<ТС.>> тж; бр.
стос <<СТЇС>>, стус <<ТС. >>; запозичен

віддаленими гр. сrтіа, m'iov <<КремінЬ>>,
лат. stїria <<Крижана бурулька>>, дінд.

ня з польської мови; п.

styayate <<Застигає, твердіє>>; іє. *stai- І
stei-/ stl- І stoi- <<тверднути, стискатИ>>;

дров>>, походить від нвн. Sto~ <<стіс;
удар, поштовх>>, пов'язаного з sto~en

реконструкція іє. *stёgsna і зіставлен
ня з псл. stog-ь <<СТіГ>>, гр. сrтЄуw <<Покри

<<штовхати>>, спорідненим з двн. st63an,
днн. stotan, гот. stautan, дінд. tudati
<<штовхає>>, лат. tudes <<МОЛОТ>>, tundere
<<штовхати>>. Оньrшкевич Исслед. п.
яз. 249; Бульrка Лекс. зап. 189; Bruck-

ваю>>, лат. tego, лит. st~gu <<ТС.>> (От
купщиков 232-238) недостатньо пере
конливі. Черньrх 11

Фасмер-Трубачев ІІІ 754;
Преобр. 11 410-411; По

201;

тебня К ист. зв.

IV ЗО; РФВ 1881 І 5,
139; Bruckner g29; Machek ESJC 576577; Schuster-Sewc 1275-1276; Мла
денов 608; Skok, ІІІ 334-335; Mikl.
EW 323; Meillet Etudes 446; Vondrak І
414; Doroszewski PF 14, 45; Moszynski
PZJP 106, 107, 317; Общ. лексика 238247; Мартьrнов Зтимология 1968, 18;
Trautmann 281; Кiparsky GLG 85-86;
Schulze KZ 27, 427; Кluge-Mitzka 744;
Кlein 1518; Holthausen Awn. Wb. 280;
Frisk 11 797; Walde-Hofm. 11 593; Uhlenbeck 344-345; Hirt Ablaut 101; Torp
490; Pokornx 1010-1011.
[стін Ити] (у виразі с. дурника <<уда
вати дурного, придурюватися>> ); не
ясне.

[стінка 1 ] << 15 ліктів полотна; скла
дова частина пряжі, нитка Нед>>;

-

р.

[стена] <<четверта частина основи для
полотна (8 аршинів)>>, бр. [сцяна] <<Мі-
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stos

<<Купа, стіс;

вогнище>>, як і sztos <<удар; (ст.) купа

ner 517;

Кluge-Mitzka

754. -

стосува ти.

[стічка] <<стрічка>> О; -

Пор.

очевидно,

результат контамінації слів стьожка і

стрічка <<ТС.>> (див.).
стічно

[стлуп]
очевидно,

-

див. стоком.

<<Колона;

стовП>>

Нед;

-

результат контамінації форм

слуп і стовп <<ТС.>> (див.).
СТО, сотеННИЙ, сотенство <<Обов'яз

КИ сотника>>, [с6тец] <<СОТНЯ>> Нед, сот
ка, сотник, сотник~на, сотник~ст

во, [сотник6ва] <<дружина сотника>>
Нед, сотникування, lс6тниця] <<сота
частина>> Нед, сотниченко, сотничuха,

сотня, [сотнЯга] Нед, [с6тце] <<сотнЯ>>
Нед, [сотЯнин] <<мешканець сотні•>,
[стівка] <<банкнота у сто гульденів>>
ВеЛ, [сетний] <<сотиЙ•> ВеЗа, сотий,
[с6тний] <<ТС.>> Нед, [с6тський] Нед,
сацький, [с6теро] <<стократнО>> Нед,
сотникувати, lсоцькувати] <<бути со-

стовбур

стовб

цьким>>, [вс6тка] <<Процент>> Ж, відсо
ток, [відс6тний] <<ПроцентниЙ>> Ж,
[надс6ток] <<Відсоток>> Ж, пос6тенно,
[ус6тка] <<відсоток>> Нед; - р. бр. болг.
М. сто, др. С'ЬтО, П. Ч. СЛЦ. БЛ. НЛ.

sto,

схв. сто, слн. sto, стсл. С'Ьто; псл.
sьto; - СПОріднене З ЛИТ. Simtas <<СТО>>,
лтс. s\mts, дінд. sat, satam, ав. satdm,

гр. Єхат6v (де формант Є- первісно озна
чав <<ОДИН>>), лат. ceпtum, ірл. cet, двн.
huпt, днн. дангл. дфриз. huпd, дісл.
huпdr, тох. А kaпt, тох. В kaпte <<тс.>>;

іє. *кmtom< *(d)кmtom <<десять десят

ків,>, П 0В'язане З *deкm <<ДеСЯТЬ>>; недо
0

СТаТНЬО обrрунтована думка

Ursl. Gr. І 69,
Hirt IF 6, 348)

ІІІ

57;

(Mikkola
302;

Uhleпbeck

про запозичення псл.

sьto з іранських мов. Фасмер-Тру
бачев ІІІ 761-762; Черньrх 11 204; Пре
обр. 11 388-389; Попов И~т. лекс. 40;

Bruckпer 516; Machek ESJC 578; Schuster-Sewc 1358; Младенов 609; S~ok ІІІ
336; Mikl. EW 335; Meillet Etudes
108-109; Мейе ОЯ 52; Rozwadowski
RO І 11 О; Voпdrak І 138; Зализняк
ВСЯ VI 40; Trautmaпп 305; Karulis 11
184; Muhl.-Eпdz. ІІІ 841-842; Walde-Hofm. І 200-201; Frisk І 475; Кlu
ge-Mitzka 320; К!еіп 750-751; Pederseп Kelt. Gr. І 46; KZ 38, 386-387; Pokorпy 192. - Див. ще десять.

[стовб] <<стовп; капітал, основний

капітал НеД>>, стовба <<деталь плуга,
що з'єднує чепігу з граділем СУМ, Г;

[вісь плуга, осьовий брус Нед; частина
рала; веІ?тикальний КОJ?інь дерева Г; ст

сходи; (розм.) сходинка>>, схв. стуб
<<стовп; опора>>, [стуба] <<драбина; кіло
чок, підпірка>>, слн. [stolb] <<стовп>>, stol-

ba
-

<<драбина>>, цсл. СТІ\'ЬБА <<драбина>>;
псл. *st"lbь <<СТОВП>>, пов'язане з

*st"lpь <<ТС.>>; о_ спорідщ~не з лит. stul-

<<СТОВП, ОДВірОК>>, Л}'С. stulbs <<ГОМіЛ
Ка, литка, халява>>, stulbs <<будинок 9ез
даху>> та більш віддаленими лтс. stilbs
<<Нижня частина руки, ногИ>>, лит. stalbuotis <<ЗУПИНЯТИСЯ>>, дісл. Stolpi <<СТОВП,
колона>>; іє. *stelb- «СТОВП» < *stel- <<ста
вити>>. Фасмер ІІІ 765; Черньrх ІІ
204; Саболевский Лекции 1v20; Bruckпer AfSlPh 42, 140; Schuster-Sewc 1359-1360; Младенов 615; Skok ІІІ 351;
ZVSZ 415; Trautmaпп 290-291; Buga
RR І 374, 11 609; Fraeпkel 931; Karulis
11 298, 312, 313; Muhl.-Eпdz. ІІІ 1068,
1102; Vries NEW 702-703; Кluge-Mi

bas

tzka 760; Walde-Hofm. 11 596; Specht
260; KZ 68, 123; Holthauseп Аwп. Wb.
283; Torp 489; Liewehr ZfSlPh 22, 101102; Perssoп Beitr. 427; Pokorпy 1020.
- Пор. стовп.
[стовбець] (іхт.) <<бабець-головач,
Cottus gobio L. (Gobio fluviatilis); пічкур
звичайний, Gobio gobio L. Л-Г>>, [стовп
чик] <<Пічкур звичайний; ялець звичай

ний,

Leuciscus leuciscus L.>>

Л-Г;

-

р.

[столбец] <<Пічкур звичайний; ялець зви
чайниЙ>> Л-Г, [столбчик] <<Пічкур зви
чайниЙ>> тж, бр. [стовпец] <<Ялець зви
чайниЙ>> тж;

-

результат видазміни і

контамінації назв типу [скоблик, каб
лик, ковблик], р. [колб, колбень] <<ТС.>>,

ебло ЛJ>>, [ст6вбицяl <<стовба>> Нед,
[ст6биця, стабul{я] <<ТС.>> тж, [стов
бець] <<стовпецЬ>>, lстовбешник] <<майс

зближених з основою стовб, р. столб.

тер, що ремонтує стовби>> Ва, стовб
нЯк <<правець>>, стовбун «високий гор
щик з прямими вінцями>>, стовбатий,
стовб6всітий СУМ, Г, Нед, стовбовu

через

тий, стовбуватий, стовбеніти, [стов
бичати] <<стояти на заваді; дивувати
ся>> Нед, стовбuчити, [остовбеніти]
<<Остовпіти>> Ж, [підст6вба] <<стовба в
плузі>>; - р. м. столб, бр. [стоуб], др.
стмб'Ь, п. S1ubica (географічна назва),
болг. ст'Ьлб <<СТОВП>>, стілба <<драбина,

-Див. ще коблик 1 •
стовбула (присл.)
голову;

«вниз головою,

зігнувшись;

спідлоба,

втупившись; [стрімголов, сторчголов ]>>,
[ст6вбул] <<СТОВП>>; - не зовсім ясне;
очевидно, пов'язане зі стовбур (див.).
стовбур «основна наземна частина

дерева; [стебло Л; стовп Пі, Нед; ко
рінь дворічної рослини Нед]». [стовбу
рє] <<Пні; качани від рослин, що стирчать
на городах восени>> Бі, [стовбурінє]
<<ТС.>> Бі, стовбурИна <<один стовбур>>,

[стовбурuння] <<стовбур редьки>> Чаб,
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стовбцювати

стовп

стовбурИще, стовбур' я (зб.), стовбу

новою стовб( ець).

растий,

тати.
стовп

стовбурИстий,

стовбурнИй

СУМ, Чаб, стовбуровий, [стовбурува
тий стовбурчастий Нед], [стовбу

ром1 <<диба, сторч•>, [стовбурчати] <<Пі
дійматися вгору, ставати сторч•>, Стов
бурчити «ТС., наїжачувати; супити•>,
стовбурчитися <<наїжачуватися; про

биватися з-під землі (про траву та ін.);
стояти, різко видаючись над чимсь; не
прилягати

щільно,

не

лежати

рівно•>,

відстовбурчити, відстобурчити,

на

стовбурчити, настобурчити, [насто
борчити Ж, одстобурчити Ж], при
стовбурний; - бр. [стаубур] <<СТОВбур,
конусоподібний предмет;
не

зовсім

ясне;

сторчак•>;

можливо,

-

результат

зближення з основою стовб рефлекса

псл. [*stьЬьгь], представленого у др.

стоборие <<ряд стовпів, колонада», болг.
стобор
<<дощана
огорожа,
паркан•>,

схв. стОбор <<двір•>, слн. steber (steber)
<<Стовп, колона; бик, опора (моста); ідол,
кумир•>,

с.-цсл.

С'Т'ОБОр'Ь

<<Колона•>,

спо

stuburas <<пень, оцупок;
хребет•>, stabaras <<суха гілка дерева•>, а
також лит. stabas <<стовп, ідол•>, лтс.
stabs <<ТС.•>, stebere <<Обрубок хвоста•>,
прус. stabis <<камінь•>, дісл. stQpull <<Па
ля; стовп•>, дат. staver <<Стовп в огоро
жі•>, двн. свн. stap <<Палка•>, днн. staf,
снн. снідерл. гол. staf, дфриз. stef, дангл.
st~f. дісл. stafr «ТС.•>, дінд. stabhпati
ріднених з лит.

<<Підтримує, підпирає•>, stabhпбti <<ТС.•>,

stambhab

дий,

<<СТОВП•>, гр. (хатєJ.нр~<;; <<твер

міцниЙ•>;

і є.

*steb(h)- / stemb(h)-

<<Cтoвп, стовбур, пень•>. Німчук 244;
Фасмер ІІІ 762-763; Младенов 609;
Skok ІІІ 336-337; Zubaty St. а cl. І 2,

158; Trautmaпп 280; Buga RR ІІ 599602; Milhl.-Eпdz. ІІІ 1036; Liewehr
ZfSlPh 22, 102; Кluge-Mitzka 735;
Кlеіп 1501; Hellqvist 1069; Holthauseп
Аwп. Wb. 288; Uhleпbeck 343; Pokorпy
1011-1013.
[стовбцювати] <<уважно доглядати,

трудитися•> О;

-

очевидно, результат

видазміни слова [топцювати] <<упадати
коло

кого-небудь,

тупцювати
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«ТС.•>,

догоджати

комусь•>,

зближеного

з

ос-

-

Див. ще топ

<<Колода або товстий брус,
вертикально; колона, під
пора; пам'ятник у вигляді колони; ос
установлені

новний капітал СУМ; [стебло Л; стов
ба (у плузі) О ]•>, [стовпак] <<Вид гор
щика•> Нед, [стовпан] <<Стебло» Лекс
Пол, [стовпаха] «Вид плахти•>, [стов
пец] <<Орна земля, на якій посаджена
сосна•> Л, стовпець <<шпальта (в газеті,
журналі); ряд цифр, слів, розміщених
по вертикалі; печиво циліндричної фор

ми з гречаного борошна СУМ; [тумба;
частина снувалки]•>, [стовпик] (бот.)
<<Маточка,
стовпник

Нед, стовпuще,
<<релігійний фанатик, який

Pistillum>>

молився, стоячи на невеликому стовпі,

або жив у тісній вежовій келіЇ•>, [стов
пок] <<болт, який прикріплює підніжки
у ткацькому верстаті Г; ноги терлиці,

стояк (у пилці), підставка, на якій обер
тається витушка 0•>, стовпчик, [стов

п' я] <<Кусок шкіри, з якого шиють хода
ки•> О, [стовп' Янка] <<хата, стіни яко'(
збудовані на стовпах•> Чаб, [стоп]
<<СТОВП•> Нед, [стопки] (мн.) <<Стовпці•>
ВеЛ, [стопок] <<стовпець ВеЛ; міра по
лотна в 1 м 0•>, [стовпастий] <<стовбу
ватиЙ•>

Куз, стовпатий

<<СМугастИЙ>>,

[стовпковатий] <<СтовбуватиЙ•> Нед,
[стовпований] (у сполученні с. невід
<<Невід, плахти якого прикріплені до ка

ната за їх довжиною•>), [стовповатий]
(у сполученні [стовп6вата мальовка]
<<ВИд орнаменту на мисках•>), стовпо
вИй, [стовпуватий] <<СтовбуватиЙ•> Куз,
стовпчастий,
[стовпчатий]
Куз,
стовпчиковий,
здатність

стовпіти

рухатися,

<<втрачати

завмирати,

ціпені

ТИ•>, застовпити <<закріпити стовпами•>,

[остовпеніти] <<Остовпіти•> Ж, обстов
пИти <<Обставити стовпами•>;

-

р. м.

столп, бр. стоуп, др. ст'Ьлп'Ь, п. 1-JЛ.

s!up, ч. sloup, ст. stlup, slup, слц. stlp,
вл. sto1p, полаб. staup <<Олтар•>, болг.
ст'Ьлп <<стовп•>, схв. ступ, слн. stolp,
СТСЛ. С'Т'Л'Ьn'Ь; ПСЛ. *sf"lpь <<СТОВП; КО
лода; опора•>, пов'язане з ~st"lbь «ТС.•>;
- споріднене з лит. stulpas <<Стовп•>,

стодола

стовпнии
лтс.

stulps <<ТС.; гомілка, литка>>, stul<<середня кістка ногИ>>, дісл. stolpi
<<СТОВП, КОЛОНа>>, СНН. sto[pe <<КОЛОДа,·
балка; стовп>>, снн. stulpe <<кришка гор-
ЩИКа>>, ГОЛ. stu[p, sto[p <<СКЛЯНИЙ КОВ
пак»; іє. *stelp- <<СТОВП>> < *stel- <<стави

pe

ТИ>>.

- Фасмер ІІІ 765-766; Черньtх 11
204-205; Преобр. 11 390-391; Сабо
левский Лекции 120; Bruckпer 502;
Machek ESJC 556-557; Schuster-Sewc
1359-1360; Младенов 615; Skok ІІІ
353; Voпdrak І 334; Mikl. EW 321; Кри
тенко Вступ 532; ZVSZ 415; Trubetzkoy ZfSlPh 1, 153-155; Trautmaпn
290-291; Buga RR І 592, 11 553; Fraenkel 931; Muhl.-Endz. ІІІ 1102; Кipar
sky GLG 86-87; Кluge-Mitzka 761;
Vries NEW 702-703; Holthausen Awn.
Wb. 283; Spesht 260; KZ 68, 123;
Liewehr ZfSlPh 22, 101; Torp 489; Persson Beitr. 426; Pokorny 1020. - Пор.
стовб.

(сТОВПННИ] «ГОСТИНа ДЛЯ весіЛЬНИХ
гостей після весілля О; оглядини Нед,

Куз>>, [стовпuна] <<Шлюбні умови, уго
да>> Нед, Куз;
стовпище

[стогна]

-

неясне.
див. товші.

<<ледар>> Нед,

<<Ледарка>> Нед;

-

[ст6гниця]

очевидно, афектив

[sciegna] <<Вигін; стерня>>, ст. sc1egna
<<рОЗДОріЖЖЯ>>, ВЛ. scehna <<Пустир; ВИ·
ГіН, луКИ>>, НЛ. scogna <<(МН.) В)'ЗЬКИЙ
під''ізд, підйом>>, болг. ст'Ьгда <<(ринко

ва) площа>>, схв. stagna <<Площина>>, слн.
stegne (мн. жін. р.) <<дорога, якою хо
дить худоба на пасовисько>>, stegna

(мн. С. р.) <<ТС.>>, СТСЛ. С'Т'ЬГNА <<ВУЛИЦЯ,

стогна; зал, вестибюлЬ>>; псл. stьg
na, початкова <<дорога, шлях>>, пов'яза

не з stьza

( < *stlga), зменш. *stьzьka

<<стежка, дорога для пішоходів>>, stigщ>

ti (*-stigti)

<<Переслідувати, гнати, дога

няти; спітИ>>; в укра'інській мові, мож
ливо, заnозичення з церковнослов' ян

сько·і. Фасмер ІІІ
болевский ЖМНП

752, 760, 763; Со
1894 травень 218;
Brilckner 529; AfSlPh 12, 498; OtrEi)bski
LP 1949/1, 144; Jagic AfSlPh 1, 27;
Schuster-Sewc 1416-1417; Младенов
614; Skok ІІІ 324, ~31; Mikkola Ursl.
Gr. 11 171; Meillet Etudes 446; Trautmapn 286; ~okorn~ 1018. - Див. ще
стежка, стигнути .

[стогноту] (лайл.) <<Чорта лисого, чор

та з два>> ЛексПол;

-

неясне.

стодола <<Клуня; [тік, клуня для со
ломи О; скотний двір, скотарня; намет
на за'іжджому дворі, де ставлять коней

не утворення, пов'язане зі стогнати

і вози Пі]>>, [стад6л] <<стодола, комора,

(див.).

клуня; скотарня; намет на за'іжджому
дворі, куди ставлять коней і вози>> Пі,

СТОГНаТИ, стогін, (стогн] <<СТОГіН>>
Нед, Бі, [стогначі] <<Частий стогіН>>,
[стогноти] «ТС.>>, стогній; - р. [сто
гнуть] <<Плакати, неприємно кричати>>
(про дітеЙ), бр. стагнаць <<СТОГНаТИ,
скаржитися, жалітися; скиглитИ>>, стогн

<<СтогіН>>, др. стогнаніе <<ТС.>>, вл. ст. stohnam <<стогну>>; - очевидно, сх.-зах.-сл.
[stognati] <<стогнати; плакати, кричати>>,
nов'язане з псл. stonati, stenati <<ТС.>>;
елемент -g- не зовсім ясний, можливо,
афективного походження. - Фасмер ІІІ
763; Преобр. 11 381. -Див. ще стена

ти2, стонати.

стогни (одн. ст6гна) <<ШИрокі ву

стодільчuна, [стод6ля] <<клуня>>, [сту
дола] <<Тік; клуня для соломи>> Пі, О;
- р. [стодола] <<сарай,>, [стодол] <<ТС.>>,
бр. стадала <<великий хлів>>, [стадоля,
студ6ля] «ТС.>>, ст. стодола (стадола)
<<Готель, корчма; стодола, клуня>> (1552);

-

очевидно, давнє заnозичення з поль

сько'і або чесько'і мови; п.

stodo!a <<Клу
stodo!a (XV ст.), ч.
слц. stodola «ТС.>>, цсл.

ня, стодола>>, ст.

stodola,

як

і

С'Т'ОДОЛ <<СараЙ, С'Т'ОДОЛА 1 С'Т'ОДОNЬ <<ТС.>>,
nоходять від двн. stadal <<Сарай, стодо
ла, хлів, стійло>>, що зводиться до іє.

*st(h)a-

<<стояти; міститися, знаходити

лиці, майдани>>, ст. стогна <<Площа, ву

СЯ•>, представленого і в псл.

лицЯ>> (1627); - р. заст. стогньt (одн.
стогна) <<площі, широкі вулиці>>, др.
стьгна (ст'Ьгна) <<площа, вулиця>>, п.

стати.

stati, укр.
- Дзендзелівський УЗЛП 127;
Shevelov Hist. phonol. 513, 691; Richhardt 9, 100; Фасмер ІІІ 764; Преобр. 11
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стожар

390; Горяев 347; Бульrка Лекс. зап. 97;
Bri.ickner 516; Machek ESJC 578; Mikl.
EW 323; Критенко Вступ 532; Rudnicki Prasl. ІІ 228; Кluge-Mitzka 736;
Schneeweis ZfSlPh 8, 232; Uhlenbeck
AfSlPh 15, 491; Schwarz AfSlPh 41,
127; Torp 478. -Див. ще спіти.

[стожар] <<Місце, де стоять стоги сі
на•> Нед, [стожара] <<ТС.•> Нед, Пі, [сто
жари] <<СТОГИ, копиці сіна•> Ва, [сто
жариська] «ТС.>> Ва, [ст6жарище] <<Міс

стоїк

Mi.ihl.-Endz. ІІІ 1038; Fraenkel 891892; Zupitza GG 167; Pokorny 1014. Див. ще стіг. Пор. навстіж, Сто
жари.
Стожари <<сузір'я Плеяд•>;
жарьt, бр. Стажарьt <<ТС.>>;

тат
др.

видазміни

давнішого

-

р. Сто
резуль

Волосожар,
Вла

*Волосожерь < *Валосо жель,

сожельць, яке складається з основ наз

ви бога Волоса (Велеса) і, можливо,
дієслова желtти <<бажати•> або іменни

це, де стояв стіЖОК>> Нед, стожарня

ка жажель (жяжель) <<ланцюг•>; видо

<<будівля для зберігання сіна, збіжжя;

зміна

[місце, де ставлять стоги]•>, [стожал
ля] <<Місце, де ставлять стогИ>>, [сто
жарисько] «ПОМіст під стогом ГрицАВ;
місце, де ставлять стоги•>, [ст6жирис
ко] <<Місце, де стояв стіг•> Нед, [стож6риско] «ТС.•> Нед, [ст6жиро] <<Шматки
дерева, які підкладаються під стіГ•> Нед,

[стіжар] <<Підстилка під стіг•> ГрицАВ,

ЛексПол, [стіжір] <<Місце, де стоять
стоги сіна; оборіг•> Нед, [підст6жери
нє] <<Підстилка під стіжок•> Нед; - р.
[ стожар] <<Жердина (в стазі)•>, [сто
жа] <<КОЖНИЙ З КОЛіВ, ЯКИМИ укріПЛЮ

ЄТЬСЯ стіг стіна•>, [стожара, стажера]
<<ТС.•>, [стежер] <<Жердина в стазі•>, бр.
стажар <<Жердина, навколо якої укла
дається стіжоК•>, др. стожар'Ь <<ТС.•>, п.

СТ. SCiezeje <<ЗаВіСИ>>, Ч. stozar <<ЩОГЛа>>,
stezeje <<дверна завіса; стрижень•>, stezen <<ЩОГЛОВе дереВО>>, СЛЦ. stoziar <<ЩО
гла>>, st'azaj <<Частина дверної завісИ•>,
ВЛ. SCezor <<ЩОГЛа>>, НЛ. scazor <<Жердина
в стазі•>, болг. стожер <<Стовп посеред

току•>, [ст6жар, стіжар], м. стежер,

СХВ. стожёр «ТС.>>, стожёр <<СТОВбур•>,

слн.

stozer (stozer) <<дверна завіса•>,

stezer
ра•>; ger-),

шляхом

зближення

з

стоги•>. -Німчук

24;

Карпенко

50-51;

Фасмер ІІІ 764. - Див. ще стожар.
стоїк <<Послідовник стоїцизму; лю
дина,

яка мужньо зносить страждання,

життєві негоди•>, стоїцИзм <<Одна з го
ловних течій елліністичної і римської
філософії, яка вбачала основу мораль
ного життя в подоланні пристрастей;
стійкість, твердість у життєвих негодах•>,
ст65f <<Крита галерея; школа стоїкіВ•>,
стоїчний; р. м. ст6ик, бр. ст6ік,

ст. стоик'Ь

(1653),

п. ч. слц. вл.

stoik,

болг. стоuк, СХВ. стоик, СЛН. stoik; запозичення із західноєвропейських мов;
аНГЛ. stoic <<СТОЇК; СТОЇЧНИЙ>>, фр. stoЇ
que <<СТОЇЧНИЙ, ТВердИЙ>>, stokien <<СТО
ЇК; стоїчниЙ•>, нім. Stoiker <<СТОЇК•> через
лат. stoicus <<належний до філософії сто
їцизму; сто.tК•> походять від гр. І:тwїх6<;;
<<Належний до стоїчної школи; стоЇК•>

(букв. <<Людина партика•>), пов' язана го
з *aтwd, атт. атоа (aтotd, еолійським

атwіа, *aтwf-td) <<Колонада, зал з коло
нами, портик•>, спорідненим з дангл.

sto-

«ТС.•>, стсл. С'Т'єжєр'Ь <<стовп, опо

wian

очевидно, псл. stezeгь ( < *stestozaгь ( < *stogёr-), пов'язані з

снідерл. stouwen <<затримувати•>, нвн.
stauen «ТС.>>, лит. stoveti <<стояти•>, stova <<Місце», ПСЛ. staviti <<СТаВИТИ>>; НаЗВИ

stogь «стіГ•>; споріднені з лит. stegerys <<сухе стебло•>, stagaгas <<сухе довге
стебло рослини•>, лтс. stagars «ТС.•>; іє.

*(s)teg- (*stog-). - Фасмер ІІІ 752, 764;
Преобр. ІІ • 389-390; Bфckner 529;
Machek ESJC q80; Schuster-Sewc 12741275; Meillet Etudes 410; MSL 14, 343;
Общ. лексика 232-238; Trautmann 285;
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відбулася

апелятивом [стожари] <<стоги, копиці
сіна•>, [стожалля] <<Місце, де ставлять

<<стримувати•>,

stow

<<Місце•>,

снн.

цього філософського напряму і заснова

ної Зеноном з Кітіону (близько

264

336-

до н. е.) школи Стоя зумовлені

тим, що збори стоїків відбуваJ!ИСЯ в го
строконечному портику (І:тоа ПоtхіЛГJ

<<Візерунчастий портик•>) на торговель
ній площі Афін. СІС 2 793; ССРЛЯ

стоїти

стоматологія

14, 904-905; БС3 41, 22; Бульtка Лекс.
159; Kopalinski 918; Holub-Lyer
452; РЧДБЕ 692; Кlеіп 1517; Dauzat
684; Gr. Fwb. 726; Frisk 11 800, 816. зап.

Див. ще ставити, стати.

[стоїти] <<КоштуватИ>>, [стоuти, сто
Яти( ся)] <<ТС.>> Нед, стійний <<цінний;
вартий уваги; достойний, гідний•>, [ст6й
ний] <<ТС.», стійність <<позитивна якість;
цінність•>;

ст.

-

стати

р. ст6ить <<коштуватИ•>,

(XV ст.), стоиньш
(XVI ст.), бр. (стоіць]
<<Коштувати•>, п. заст. stac (З ос. одн.
stoi) <<коштувати•>, ч. stati (З ос. одн.
stojO, слц. stat' (З ос. одн. stoji), схв.
стати, стаjати, стоjати, слн. stati
( 1 ос. одн. stanem) «ТС.•>; - очевидно,
пов'язане з псл. stojati ( < *stajёti) <<Стоя
ТИ•>, stati <<Стати•> з дальшим розвитком
<<ДОСТОЙНИЙ•>

«ТС.>>

тат злиття і спрощення складеної назви

типу [святого Івана кров] або [Хрис
това К,l)овця] «ТС.•>. - Див. ще кри
вавник2.

стокротка (бот.) <<Bellis L.•>, сто
кротки (мн.), [стокрастка] <<Стократ
ка багаторічна,

Bellis perennis L.•> Mak,

ВеНЗн, [стократка, стократки, сто
крітка, стокрутка] Mak, [ст6кр6ть]
Mak, Нед <<ТС.>>, [ст6крать] <<ТС. Mak,
Нед, Бі; сугайник,

Bellidiastrum Michelii Coss. (Doronicum bellidiastrum L.)
ВеНЗн, Mak•>, [стокороть] <<Стокротки
багаторічні Нед, Mak; глобулярія, кулів
ниця звичайна, Globularia vulgaris L.
Mak•>; - запозичення з польської мо
ви; п. stokrotka (stokr6tka) <<Стокротка,
Bellis L.•>, зменш. від stokroc «ТС.•>, що,
очевидно, виникло в результаті nеренос

значень <<бути достатнім; бути цінним;

ного вживання

обходитися, обійтися

разів, стократно•>, складного утворення

(у певну ціну);

коштувати•>; пор. аналогічні семантичні

з основ слів

зміни в нім.

назва

kosten

<<Коштувати•> (нар.

лат. *costare < лат. constare <<Стояти не
рухомо, залишатися однаковим; збері
гатися; коштувати•>, хет. istabb- <<КОШ

тувати•>

(?) (можливо, пов'язане з іє.
*st(h)a- <<Стати; стояти; бути•>); менш

sto

stokroc
<<СТО•> і

зумовлена,

<<Сторазово, сто

kroc

<<крат, раз.>;

очевидно,

великою

кількістю крайових і серединних квіток
стокротки у кошику-суцвітті. Лік.
росл. Енц. дов. 418; SW li 556, VI 427;

Brilckner 516-517; Machek Jm. rostl.
2З7. -Див. ще крат, сто, стокроть.

[стокроть] <<стократно•> О;

прийнятне припущення про запозичен

запо

-

ня з польської або чеської мови (Фас
мер ІІІ 769). Фасмер ІІІ 769-770;

зичення з польської мови;

Преобр.

11 З74-З77; Brilckner 512; Machek ESJC 575; Кluge-Mitzka З95396; Friedrich HW 90. - Див. ще ста
ти, стоЯти. Пор. достойний.
[стокмитися] <<стовпитися, скупчи

sto

тися•> О; не зовсім ясне; можливо,
результат контамінації дієслів стовпи

столЮга - див. сталЮга.
стоматологія, стоматолог, стоматолог{чний; р. болг. стомато
л6гия, бр. стаматалогія, п. stomatologia, ч. stomatologie, слц. stomatol6gia,
м. стоматологиjа, схв. стоматоло
гиjа, слн. stomatologfja; запозичен
ня із західноєвропейських мов; нім. Stomatologle, фр. stomatologie, англ. stoma-

тися <<скупчитися, з'юрбитися•> і [ток
митися] <<Шукати місця; вертітися, кру
титися•>.

-

Пор. товпа, токма.

[стоком] <<СПритно•>, [стічна] «ТС.»,

[прит{чний] <<сприятливий, зручниЙ•>
Нед, [прит6шний] <<зручний; який ли
ЧИТЬ•>;

-

не зовсім ясне; очевидно, по

в'язане З nриточuти, сточuти <<З'єдна
ТИ, прилучити•>. Пор. надточИти.

[стокрівця] (бот.) <<Звіробій звичай

ний, Hypericum perforatum L.•> Mak,
ВеНЗн, ВеЛ, Куз; очевидно, резуль-

п.

stokroc

<<Тс.; сторазово•>, утворене з основ слів

<<СТО•> і kroc <<Крат, раз•>, є прямим
відповідником. укр. ст_ократ, утворено
го з основ слш сто 1 крат (див.).
Пор. стокротка.

столь, ст6ля

tology

-

-

див. слати 2 •

утворено з основ гр. <JTOJ.IO (род.

в. ат6J.ютщ;) <<рОТ», спорідненого з ав.

staman- <<паща, морда (собаки)», сбрет.
staffn <<рот; щелепна кістка•>, брет. staofi
<<РОТ•>, кімр. stefenic <<ПіднебіннЯ•>, гот.

425

стопа

стонати

stibna <<Голос>>, двн. stimna, stimma,
дангл. stёfn, stёmn, днн. stёmna, stёm
ma «ТС.>>, хет. stamar <<РОТ», і Л6ущ;

<<слово, (наукове) nояснення, судження;
мова; розум>>. - СІС 2 793; ССРЛЯ 14,
941; Kopalinski 918; Holub-Lyer 452;
РЧДБЕ 692; Вуjаклиjа 911; Кlein
Gr. Fwb. 726; Dauzat 685; Frisk 11

95, 800-801.

1518;
94-

-Див. ще логіка.

[стонати] <<Стогнати; квакатИ>> ВеБ,
[стонЯти] «ТС.>> ВеБ, [стон] <<стогіН>>
Нед, [стоняво] <<стогнуЧИ>> Нед, Куз;
р. стонсіть <<Стогнати>>, др. стана
ти, ч. stonati, слц. stonat', вл. stoпac

ви; англ. stop <<зупинити, затримати,
припинити>> зводиться до сангл. stuppeп
«ТС.>>, спорідненого з снн. stoppeп «Те.;

набивати, начиняти>>, двн. stopfon, нвн.
stopfen «ТС.>>. Фасмер ІІІ 766; Пре
обр. 11 392; S1. wyr. obcych 704; Holub-Lyer 452; РЧДБЕ 693; Кlein 1519;

Кluge-Mitzka 753.
стопа <<Кінцева частина ноги, стуn
ня;

нижня

частина

гори;

одиниця

дов

жини в деяких країнах; [фут]; одиниця
виміру віршованих ряДків; стіс, ряд од
норідних предметів, складених верти

<<ТС.>>, боЛГ. М. СтОН <<СТОГіН>>, ЦСЛ. CTONATH <<стогнати, стенати>>; псл. stonati <<Те., кричати>>, пов'язане з stenati

кально; [стріла плуга 0],>, [стопень]
<<стопа О; ступінь, крок Бі>>, [стопок]
<<один метр>> (міра полотна) О, стопка
<<СТОСИК>>; р. стопа <<СТОПа, ступня;

«ТС.>>. Фасмер ІІІ 766; Черн_ьІх 11
ПреQбр. 11 381; Machek ESJC 579;
Schuster-Sewc 1390; Младенов 610.

стара міра кількості паперу; стара міра
місткості посудини для вина; давня мі
ра довжини; одиниця виміру віршова

Mikl. EW 321. Див. ще стенати 2 •
- Пор. стогнати.
· [стонга 1 ] <<Стрічка (широка)>> Нед,
[стонга] <<Пов'язка, застіжка>> ВеБ, [сто
нджuна] <<стрічка, вплетена в коси>> О

них рЯДКіВ>>, бр. стапа <<ОДИНИЦЯ раху

205;

[стонжка] <<стрічечка>> Нед, [стончакJ

<<ТС.» О, [стончка] <<Те.; подертий мате
ріал>> О, [стоньжка] <<ТС.>> О, [стьонж
ка] <<Стрічка>>, [стянжка] <<ТС.>> О; запозичення з польської мови; п. wstEi)ga
([stEi)ga]) <<(широка) стрічка, (широка)
стьожка, бинда>>, wstqika ([stqika])
<<стрічка,
нитка,

псл.

стьожка>>,

тасьма,

первісно

стьожка>>,

sь-tEi)g-, vьz-tEi)g-,

<<запонка,

зводяться

похідних від

до

tEi)g-

ваННЯ паперу; одиниця виміру віршова
них рядкіВ>>, др. стопа <<ступня, підо
шва ноги; нога; крок; слід; долоня>>, п.

stopa <<Стопа, ступня; слід; міра (одини
ця) довжини; одиниця виміру віршова
них рядкіВ>>, ч. stopa <<ступня; підошва,
слід; стара міра (одиниця) довжини;
одиниця виміру віршованих рядкіВ>>, слц.

stopa <<стопа, ступня; стара міра дов
жини; віршова стопа>>, вл. stopa <<Нога;
слід (ноги); ступня; крок, хода; підош
ва (ноги); фут; віршова стопа>>, нл.
stopa <<Слід, ступня; крок, хода; нога,
фуТ», полаб. stilpa <<ступня>>, болг. ст'Ь

щ>ti <<ТЯГТИ>>, якому відповідає укр. тяг

пало <<ступня; нижня частина панчохи;
ступіНЬ>>, стіпка <<Слід; крок; віршова

177; О 11 255; Shevelov Hist. phonol. 654;
Bruckner 635; SW VI 412, 419. - Див.
ще тягтИ. - Пор. стьожка, стяг 2 •
[стонга 2 ] (зоол.) <<Стонога, мокриця
звичайна, Oniscus murariUS>> Куз, [стань
га Пі, стогна ВеНЗн, стогнова тж]
<<ТС.>>; результати фонетичної видо

стопа>>, м. стапалка <<ступня, слід ступ

зміни форми стонога «ТС.>>, утвореної

стопа>>, стсл. стоnА <<Слід, стопа, кроК>>;

тИ.- Ба 11; Бевзенко НЗ УжДУ 26/2,

з основ слів сто і нога (див.).
стоновник

-

стоп (виг.); -

див. становник.

р. бр. болг. м. стоп,

п. ч. слц. stop, схв. стоп, слн. stop
«ТС.>>; запозичення з англійської мо-
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ні>>, стапала <<ступня>>, стапка <<Крок;

Віршова СТОПа; ОДИНИЦЯ МірИ>>, СХВ. сто

па

<<Стопа (ноги); слід;

ступня; фут;

крок; віршова стопа>>, слн. st6pa <<Крок,
слід, стопа>>, stopaj, stopfnja «ТС.>>, stopalo <<стопа, ступня>>, st6pica <<Віршова

псл. stopa <<Підошва (ноги); слід но
ги (ступні); слід>>, пов'язане чергуван
ням голосних із stepenь <<ступіНЬ>>, stQpenь <<ТС.>>, stQpati <<ступати>>; спорід
нене з лит. stapytis <<зупинитися>>, pas-

столавка

сторм а

tapas <<СТОВП>>, stepiпti <<ЗМіЦНИТИ>>, stepas <<апоплексичний удар>>, лтс. stepis
<<Карапуз, крихітка>>, дінд.
sthapayati
<<ставить•>, свн. stapf(e) <<крок, слід но
ГИ•>, двн. stapf(o), staffo, снн. stappe,
снідерл. гол. дфриз. stap «rc.; крок,

стрій для фіксації рухомих частин ме
ханізму в певному положенні; пристрій
на судні для утримування якірного
ланцюга, троса; механізм для закриван

хода•>,

мування

дангл.

st~pe

<<крок;

хода;

сту

stapi <<ВИсока крута скеля•>;
і є. *steb(h)- І stemb(h)- І step-/ stemp-; сло
пінь•>, дісл.

в'янські форми із значенням <<віршова
стопа•>, очевидно, є пізньою калькою

ня клапана у сталерозливних ковшах•>,

п.

stoper

<<Пристрій на судні для утри
якірного ланцюга,

троса•>;

-

вважається запозиченим у російську мо
ву з голландської: гол. нн. stopper <<При
стрій для затримування ланцюга, вірьов

ки;

гачок,

штопор•>

(Фасмер

ІІІ

767;

гр. (атт.) 1fOU<;; «ТС.>>, первісно ~нога; під

Смирнов

ніжжя, підошва; ніжка, підставка•>, лат.

313); виводиться також від англ. stopper <<затримувач; затичка•> (ТСБМ V І 1,
328; S1. wyr. obcych 704). - Див. ще

pes

<<Віршова

стопа•>,

первісно

ступня; ніжка, хід, рух;

<<Нога,

площа; міра•>.

- Чернь1х li 205; Фасмер ІІІ 766767; Преобр. 11 }91-392; Bru~kпer
517; Machek ESJC 579; Schuster-Sewc
1360-1361; Младенов 616; Skok ІІІ
338-33~; Mikl. EW 321; ZVSZ 409;
Meillet Etudes 258; MSL 14, 334; Mikkola Ursl. Gr. ІІІ 45; Fraeпkel 896;
Muhl.-Eпdz. ІІІ 1044, 1062; Otr~bski
LP 1, 141-142; Кluge-Mitzka 740;
Vries NEW 692, 693; Uhleпbeck 347; Zupitza GG 28; Torp 482; Pokorпy 10111012. - Пор. степінь, ступати.
[стопавка] <<Колода•> О; - неясне.
СТОПКа 1 <<Чарка•>; бр. стопка
«ТС.•>; запозичення з російської мо
ви; р. стопка <<Маленький стакан, чар
ка, бокал•>, очевидно, є зменшувальною

формою від стопа <<старовинна велика
посудина на вино, великий стакан з
розтрубом>>. -Див. ще стопа.

[стопка 2 ] <<розетка на кінцях штель

ваги•> О; неясне.
СТОПОр <<ПрИСТріЙ ДЛЯ зуПИНеННЯ або

Meuleп

283;

Matzeпauer

204;

штопор.

[стопці] <<орнамент на вишивках у
формі
V» О;

комбінованих латинських цифр
очевидно, пов'язане зі стовп

-

(стовпці), стовпчик <<частина мереж
КИ•>, стовпчастий (у сполученні [стовп
часті уставки] <<уставки з особливим
ВИДОМ ВИШИВКИ СТОВПЧИКОМ>>). Див. ще стовп.

[стора 1 ] <<стадо, череда•> Нед, Куз; -

неясне; можливо, пов'язане з рум.

sto-

riste <<загін для овець•>.
' стора 2 - див. штора.
сторець - див. торець.

[сторити] <<роздратовувати, збуджу

вати, подразнюватИ•> Нед;

-

очевидно,

тотожне зі [сторити] <<Насторожувати
(вуха)•>. - Див. ще сторч.
сторИдею (присл., кн.) <'У багато
(буквально - у сто) разів більше•>, сто
рИчний (кн., рідк.) <<Стократний»; - р.

хомих частин механізму; перепона, пе

сторИца, сторuцей <<старицею•>, ста
рИцею, др. сьторицею <<ТС.•>, сьторица
<<СОТ~Я•>; запозичення зі старослов'ян
ськоІ мови; стсл. С'Ь'Т'орнцА (орудн. в.

решкода; механізм для закривання роз

С'Ь'Т'ОрНЦ€t.V.) <<СТО, СОТНЯ>> Є ПОХіДНИМ

ливного

від числівника С'Ь'Т'О, що відповідає
укр. сто. Фасмер ІІІ 767; Супрун

закріплення

в

отвору

певному

в

положенні

сталерозливних

ру

ков

шах•>, стопорити ~зупиняти або упо
вільнювати роботу механізму; закріплю
вати

стопором;

затримувати,

уповіль

нювати розвиток явища•>, стопорити
ся; р. стопор <<ПрИстріЙ ДЛЯ зупи

3ИРЯ 11 114; Преобр. 11 388-389;
Brugmaпп Gruпdriss ІІ 2, 77. Див.
ще сто.

сторінка

механізму; пристрій для затримування
ланцюга, вірЬОВКИ>>, бр. стопар <<ПрИ-

-

див. сторона.

[сторма] <<Сторч•>; -

НеННЯ або затримання рухомих частин

очевидно, пов'язане
<<ТС.>>. -Див. ще сторч.

-

бр. [старма];
зі

сторчма
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сторно

сторч

СТОрНО

<<ЗаПИС,

ЯКИМ

ВИПраВЛЯЮТЬ

допущену в бухгалтерському обліку по

милку•>, сторнувати; р. болг. м.
сторно <<СТОрНО•>, бр. ст6рна, П. Ч. СЛЦ.

storno, СХВ. сторно, СЛН. storno «ТС.>>;
- запозичення з італійської мови; іт.
storno <<Повернення, переведення рахун
ку>> пов'язане з дієсVJовом stornare <<Пе
реводити

назад>>,

утвореним

за допомо

гою префіксального форманта s- (<лат.
ех- <<ВИ-, З-•>) від дієслова tornare <<nовер
татися•>,

<<точити,

СІС 2

походить від лат. tornare
обертати,
обточувати•>. -

що

793; ССРЛЯ 14, 952; SW VI 436;
S!. wyr. obcych 704; Holub-Lyer 453;
РЧДБЕ 693. Див. ще екс-, торюі

до, турне.
сторога, сторож, сторожа, старо
жінко, сторожuк, сторожuльня, сто
рожИха, сторожuця, сторож{вка, сто
рож{вна, сторож{вня, сторож{вство,
ст6р6жка,
стор6жкuй,
сторожко,
стор6жник, сторожові, сторожовИй,
сторожовИк, сторож6вка, сторож6в
ня, сторож6вщина, сторожок -див.
стерегтИ.

рань] <<остороНЬ>> Нед, [прuсторона]
<<бічне приміщення•> Нед, [пристор6н
но] <<Партійно•> Нед, [розстор6нитися]
<<розширитися•> Нед, [усто,о6нний] <<Від
далениЙ•> Нед, [усторонок] <<Віддалене,
безлюдне місце•> Нед, [усторонь] «ТС.>>
Нед;

-

р. сторона, бр. старана, др.

сторона, п. вл. нл.

strona,

ч. слц.

stra-

полаб. starna, болг. страна, м. схв.
страна, слн. stran, стсл. с'Т'рАнА; псл. *storna <<Сторона•>, пов'язане чергу

na,

ванням

кореневих

голосних

з

основою

ster- І stьr- ( *pro-sterti <<Простерти>>, 1 ос.
одн. pro-stьrQ); - споріднене з лтс. stara
<<смуга•>, лит. straja <<Стійло, вистелене
СОЛОМОЮ>>, ДіНД. StГQati (stp)Oti) <<СИПЛе,
обсипає, укриває>>, strtab (stтrl)ab) <<роз
стелениЙ•>, starтman- (с. р.) <<розстилан
ня, насипання•>, гр. aт6pvu111 <<Обсипаю,
розстеляю•>, атЄрvоv <<груди; площина•>,

sternere <<СИпати, стелити•>, двн.
stirna <<лоб, чолО>>, свн. stirne, снн. sterne, франк. stёrnn «ТС.>>, дірл. sernim
<<розширюю,
розстилаю»,
кімр.
sarn
<<бруківка, настиЛ»; і є. *ster- І stor- І str-n-

лат.

<<розширяти;

розстилати;

розстилатися,

[сторожаник] <<свердлик•> О, [сто
рожк6вець] <<свердлик, яким вертять ді

простиратися>>. - Фасмер ІІІ 768; Чер
ньІх 11 206; Преобр. 11 133---:-134; Brilck-

рочки на сторожку

ner Q_19-520; Machek ESJC 581; Schuster-Sewc 1364-1365; Младенов 611;
Skok ІІІ 341-342; Mikl. EW 321-322;
Варбот 79; ZVSZ 409; Meillet Etudes
222; Trautmann 288; Ekblom ZfSlPh 24,
7; Uhlenbeck 344-345; Frisk 11 802803; Ernout-Meillet 1142-1143; Кlu
ge-Mitzka 751; Pedersen Kelt. Gr. 11
626; Persson Beitr. 448-449, 643, 787;
Torp 485; Brugmann Grundriss І 521522; Pokorny 1029-1030.- Пор. про

-

-

заколесник•> О;

похідні утворення від [стор6жка]

<<заколесник, чека в осі•>. Див. ще
стерегтИ.
сторона СУМ, Нед, Пі, сторІнка,

[стороніць] <<Обхідна дорога•> Нед, [сто
ранка] <<бокова скринька•> Нед, [сторон
ник] <<Прибічник•> Нед, [стор6нок] <<Клу
НЯ>> ГрицАВ, сторонній, [сторонність]
<<партійність•> Нед, [стор6нщина] <<Чу
жина•> Куз, [сторонній] <<чужиЙ>> Нед,

[старанний] <<З навколишньої місцевос
ті•> Нед, [стороннuчий] <<ПартійниЙ•>
Нед, стор6нський, сторонuти( ся),
стороною, вІдсторань <<Осторонь•>, за

сторонок, [засторонка] <<засіК>> Ж, [на
стор6нський] <<СТОрОНСЬКИЙ>> Ж, осто
ронь, [одстор6нь] <<Осторонь•> Пі, [пе
рісторона] <<ряд будинків>> Нед, [пере
сторонfти] <<Перейти на інший бік, в
інший табір•> Нед, [постор6нний] <<СТО
роннІй>> Нед, посторонuтися, [п6сто-
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стерти.
сторочити,

сторошити

-

див.

сторч.

стоеч <<стійма; униз головою; спід
лоба>>, [сторц Нед, ст6рца Ме, стор

~ім, ст6рц6м], сторчака, сторчак6м,
[сторчім Куз], ст6рчки, сторчма,
[шт6рцом] <<ТС.•>, [стоfдзом] нострим
кінцем угору•>, [стирч <<усе, що стир
читЬ•> Нед, стирчак, [сторкач] <<стор
чак>> Нед, [сторч] <<Підвалина в будівлі;

сторчак

стота

стовп>> Нед, [сторча] <<Плетена з лози
огорожа>> Л, сторчак, [сторчан] <<Ніж
ка качана капусти>> Куриленко, [стор
цовuй] <<стоячий (комір)>> Ме, [сторче
вuй] <<СТОрЧОВИЙ>> Куз, [сторчкuй Куз],
сторчкуватий, сторчовuйі сторчува

тий «rC.>>, [стиркат] <<стромляти>> Л,
[стиркать] <<стирчати>> Л, стирчати,
[стор6чити] <<Настовбурчувати>> Куз,
[стоf6шити] «ТС.>> тж, [сторцувати
( ся) <<намагатися поставити (стати)
вертикально>> Ме, [сторцювати] <<стир
чати, ставити сторч>>, lстордзувати]
<<нагромаджувати>>, [сторчати] <<Стир
чати>>, [сторчuти] <<ставити сторЧ>>,
[сторчувати, шторцувати Нед] «ТС.>>,
[стрикать] <<стромляти; стирчати>> Л,
[стричати] <<стирчатИ>> О, [вfсто,оцу

вати] <<Поставити сторЧ>> МСБГ, [за
сторчuти] <<устромити>>, [на-ст6рц]
<<СТОРЧ>> Ж, наст6рч СУМ, Ж, [нав
сторч, на-п6шторц Нед] «ТС.», на
сторачити, настор6шити, [насто

р6щити] <<Насторошити>> Пі; р.
lсторчь] <<СТОрЧ>>, [сторчак6м, стор
чем, сторчк6м, сторчмЯ], бр. [сторч],
старчма «ТС.>>, п. [stark] <<кіл, вістрЯ>>,
sterczec <<стирчати>>, ч. strkati <<устром
ляти; штовхати>>, слц. strkat' «ТС.>>,
strCit' <<устромити; штовхнути>>, вл. storcic <<ШТОВХНуТИ, ПХНУТИ>>, storkac <<ШТОВ
ХаТИ•>, нл. starcys <<штовхнути•>, starkas,
болг. ст-ьрча <<стирчу>>, м. стрчи <<стир
чить>>, штрчи «ТС.>>, схв. стрчати
<<СТИрЧаТИ>>, СЛН. strcati <<ТС.>>, stfciti <<КО

ЛОТИ>>; -

ПСЛ. *st"rkati/ st"rcati <<ШТОВ

хати, колоти; стирчати>>, ~ов'язане з
*t"rkati/ t"rcati <<ТС.>>; -

споріднене з

ли~. stregti <<Застигнути, захолонутИ>>,
свн.

strac

<<тугий, розтягнутий, прямиЙ>>,

снн. strak (strack) <<жорсткий, тугий,
випрямлений>>; іє. *(s)ter(k)- <<Жорсткий,
тугиЙ>>. - Фасмер ІІІ 769; BrQckпer 513;
Holub-Kop. 358; Schuster-Sewc 1361;
Младенов 616; Skok ІІІ 343; Mikl. EW
3тимология 1971, 4-6;
Pokorny 1022-1023. - Пор. стрИ:юі
ти, торкати.

325;

Варбот

[сторчак] <<юшка з риби СУМ; вид
юшки Нед>>;

-

неясне.

[сторчець] (бот.) ~любка дволиста,

Platanthera bifolia (L.) L.C. Rich.>> Mak,
[старчик] <<ластовень лікарський, Viп

cetoxicum officiпale (L.) Моепсh.>> Mak;
- п. storczyk <<Зозулинець, Orchis L.>>
(належить до тієї самої родини, що й
любка); - похідні утворення від сторч,

[сторчати] <<стирчати>>; назви зумов

лені

застосуванням

любки,

як і

зозу

линця, для лікування імnотенції; пор.
мотивовану тією ж властивістю

назву

ч. vstavac <<зозулинець•>, [vstavac s kvetem bflym] <<любка•>, похідну від vstava-

ti <<ВставатИ•>. -

Лік. росл. Енц. дов.

178-179, 254-255; Brilckner 513; Machek Jm. rostl. 298, 299. - Див. ще
сторч. -Пор. лЮбка.
стос - див. стіс.

[стосівка] <<Пужално•> ВеЗа; -

не

ясне.

стосувати <<Застосовувати•>, [сто
соватися] <<пристосуватися, справля
тися,

узгоджуватися•>

Бі,

стосувати

ся, стосунки (мн.) <<зв'язки, взаємини,
відносини•>, стосунок <<Причетність, від

ношення, зв'язок•>, стосовний, [стосун
к6вий] <<СтосовниЙ•> Нед, застосувати,

застосовний, пристосувати, присто
с6ванець, простос6вництво, пристосу

ванець, пристосування, [пристосав
ний] <<Придатний до пристосування>>
Куз, пристос6вницький, пристосуваль
ний; бр. стасавацца <<ВіДПОВідати,

в'язатИСЯ>>, стасаваць «ТС.>>, [стасу
нак] «згода>>; - запозичення з польсь
кої мови;

п.

stosowac <<Застосовувати,

пристосовувати; (заст.) ударяти; при
кладати, приставлятИ•>,

stosowac siEi) <<За

стосовуватися, стосуватися», stosunek
<<стосунок•> пов'язані зі ст. stos <<удар>>

(XV ст.).- Огієнко РМ 1938/10, 442;
47; Richhardt 100; Brilckner 517; SW VI 437. -Див. ще стіс.
Шелудько

стота (заст.)

<<абсолютно

<<істота>>,

подібний,

[статний]

викапаний

Ме;

точнісінький; дуже гарний 0•>, [ст6тни]
<<ПодібнИЙ•> ЛексПол, [статне] <<точно,
тотожно, дійсно•>, [статно] «rc. Г, Нед;
якраз, рівно Нед•>, [нест6тно] <<досто
ТУ•> Ж;

-

схв. uстй «Такий самий, то-
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сточок

стоЯти

тожниЙ•>; пов'язане з істота <<ЖИ
вий організм•>, істотний <<суттєвиЙ•>.
- Толстой ЛексПол 17. - Див. ще
істота. Пор. достоту.

[сточок] <<кручена, вита васкава свіч

ка•> Нед; запозичення з польської мо
ви; п. stoczek «Тонка свічка, згорнута в

любовного побачення О;

пристрій,

на

якому підковують чоботи]•>, [стоячок]
<<обліплений тістом вербавий прутик,
встромлений у коровай і так печений
О; трухлявий уламок дерева Нед•>,
стійкИй, стоЯчий, стійма, стfйми,

клубок або спірально•> не зовсім ясне;
припускається зв'язок з нвн. Wachsstock,

[стовма] <<стоячИ•> Нед, стойма, [стой
мЯ Нед] «ТС.>>, стоячи, стоячки, всі
стояти, [вuстоЯлка] <<настойка•> Ж,

букв. <<Воскова палиця•>.

-

Bruckпer

516.

відстоювати, відстfй, відстійник, від

утворення

від

<<Полювання облавою•> Ж, застійний,
застоЯлий, застояний, настоювати
<<Наполягати; робити настій», настfй,

[стоЯн] (бот.) «валеріана лікарська,
Valeriaпa officiпalis L.•>; р. [стоЯн];

-

очевидно,

похідне

стоЯти; мотивація
Див. ще стоЯти.

назви

неясна.

-

стоЯти, [стійлувати] (про худобу)

<<зганяти

на

пасовищі

в

коло

під час

особливої спеки•> ·Ме, стійбище, ст{ й

ка, стійковИй (заст.) <<вартовий•>, стій
ло, стfйчик (заст.) <<Вартовий; посиль
ний, черговий десяцький при волосно

му правлінні•>, [стіло] <<Місце, де розта
шовані кошари, колиба•> Доп. УжДУ

lV,

стоїще, стойка, [ст6йла] <<стайня•>
Нед, [стойня] <<Те.; варта•> тж, [стою
нИ]

<<стойка,

пристрій,

за допомогою

якого немовлят привчають стояти•> Чаб,

[стоЮшка] «ТС.>> Л, стоЯк, [стоЯка]
<<дерево, дуб•>, [стоякИ] (мн.) <<Чепіги в
плузі•> Л, [стояло] <<стійло•> Дз, стоЯн
<<стояк;

масивна

опора

моста,

греблі,

стfйний, застій СУМ, Ж, [застійка]

[настfйка] «настіЙ•> Куз, [настоі'ван
ка]

«ТС.>> Ж,

настойка,

настоянка,

настоЯтель, настійливий, настійний,

[настійчuвий] <<наполегливиЙ•> Куз, [на
стойчuвий] <<ТС.» Ж, [настоячи] <<стоя
ЧИ•> Ме, навстойки, навстоячки, [не
стояча] <<турбота, неспокіЙ•> Пі, [осто
яти] «обстояти, захистити•> Ж, [остоя]
<<Застій;

зупинка•> Ж,

остfйний

<<стій

кий у плаванні (корабель)•>, обстоюва

ти, [обстоЯтися] <<залишитися•> ВеУг,
[обстій] <<дівчина, яку ніхто не сватаЄ»
Ж, [обстоя] <<Обставина•> Ж, [одстоя
ти] <<Обстояти, підтримати•> Ж, пере
стій <<Перезрівання•>, перестоЯлий, пе

рестояний, [постойкувати] <<просто
ювати

час,

лінуватися•>

Ме,

постfй,

бик; [калюжа із застояною водою; час

[постой] <<постій•> Куз, [постоя] <<Ста

тина в ткацькому верстаті; одJ?ірок; ве

новище; повітка•> Нед,

лика бочка на винокурнях; стебла ко
нопель, що поодиноко ростуть на полі

<<зупинка•>, [постоЯчка] <<Пристрій, за

Кур; пропуск у косінні ЛЧерк, Мо]»,
стоянець <<ВИд глечика; [молоко, постав
лене на скисання Ва]•>, [стоянu] (мн.)
<<Підніжки на ткацькому верстаті Л; по
суд Чаб>>, стоЯнка <<СТОЯННЯ; тимчасо
ве перебування на одному місці; місце

для

стояння

транспорту;

[калюжа О;

постоЯле, по

стоЯлець,

[постоЯнець],

допомогою

якого

постоянка

навчають

немовлят

ходити•>, постfйний, постоЯлий, [по
стоЯльний] <<постоялИЙ•>, [постоЯнний]
«ТС. Г;

постійний

Нед•>,

пристойний,

[розстоянє] <<Відстань•> Нед, [устій
ний] <<ПостійниЙ•> Нед, [устійчuвий]
«Стійкий•> Нед;

р. стоЯть, бр. ста

ного побачення 0]•>, [стоЯчка] <<прист
рій, за допомогою якого немовлят при

стоЯ, м. стои, схв. стаjати, стоjа

вчають стояти Л; стільчик (із загород

кою) для дітей, що не вміють ходити

ти, слн. stati ( 1 ос. одн. stojfm), стсл.
стоmтн; - nсл. stojati ( <*stajёti) <<сто

Па;

ЯТИ•>, пов'язане чергуванням голосних

привчають стояти Л]•>, стоЯнок <<ВИд
глечика; [вид дитячої гри; місце любов
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сухі

гілки

ВеБ;

пасовище;

місце

Яць,

-

др. стояти, п. stac (l ос. одн.
stojEi)), ч. stati ( 1 ос. одн. stojlm), слц.
stat' ( 1 ос. одн. stojfm), вл. [stejec]
(<ст. stojac), [stojec], нл. stojas, болг.

пристрій, за допомогою якого немовлят

страйк

страва

з формою stati <<ТС., стати•> (<іє. *stha-/
sthcl-). - Чернь1х ІІ 206; Фасмер ІІІ
769; Преобр. 11 974-377; Bruckner 512;
Machek
ESJC 575-576;
SchusterSewc 1352; Младенов 610; Skok ІІІ 329;
Mikl. EW 319; Критенко Вступ 518;
ZVSZ 408; Мейе ОЯ 43, 158, 163,
189. -Див. ще стати.

тися,

страва, стравіць, стравні, страв
нИй, стравнЯ, стравувати, страву
нок - див. травИти.

ливо, гостро, різко•> (про крик слона),

[страган] <<Кіоск, рундук•> Куз;

за

-

позичення з польської мови; п. stragaп
«ТС., ларьок•> походить від нвн. Schragen <<ларьок, будка, рундук, ятка•>, що
виводиться з свн. снн. schrage <<Нав
хрест

поставлені

ніжки

стола

та

ін.•>,

пов'язаного з нвн. schrag <<КОСИЙ•>, спо
рідненим з нн. schreg, гол. schraag

«ТС.•>. - Bruckner 518; SW VI 444;
ge-Mitzka 678.
страдати,

страждати

СУМ,

Кlu
Г,

[страждатися] <<СтраждатИ•>, [страж
діти] <<страждати, терпіти•> Нед, [стра
ждуватиj «ТС.•>, [страда] <<гарячий
час, жнива•> О, [страдалець Нед, стра
дальник Куз, страдальництво Нед],
страдник, страдництво, страждалець,
страждальник, страждання СУМ, Г,

[ст,оаждування] СУМ, Г, [страдаль
ний] <<страждальниЙ•> Нед, [страдан
ний] <<ТС.•> Нед, страдний, страдни
цький, страдничий,
страждальницький,

страждальний,
стражденний,

[стражджий] <<страшниЙ•> (про муки,
терпіння) О; р. страдать <<страж

дати; [косити сіно, збирати вrожай]•>,

страда <<жнива•>, бр. [страдаць <<страж

боротися;

stradati

- псл.
( *stradja)

потребуватИ•>;

<<бідувати•>,

strada

<<злидні•>; вважається віддалено сnо
рідненим з лат. strёnuus <<старанний,
енергійний, діяльний; міцний, ~ильниЙ•>,

гр. aтpf]vf)<;; (атрf]vб<;;) <<Гострий, шорст
кий, грубиЙ•>, атр~vщ <<зарозумілість,
пихатість•>, mpf]VE<;; <<оглушливо, прониз
норв. sterra <<ревно прагнути•>, sterren
<<упертиЙ•>, кімр. trin <<боротьба; турботи,
зусилля•>, що переважно зіставляються

з

р. стараться,

*(s)ter- / (s)tre-

укр.

старатися;

іє.

«твердий,

( > *stro-d-)

тугий, жорсткиЙ•>; з9лиження з р. ра

деть (Machek ESJC 580; Recherches
викликає сумнів, як і пов'язання ра
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зом з псл. strax <<страх•> з основою *sra(Vaillant Gr. comp. І 170-171). Фас мер-Трубачев ІІІ 770; Преобр. 11
392-393; Brus:kner 518; Holub-Kop.
354; Schuster-Sewc 1523-1524; Мла
денов 611; Skok ІІІ 340; Mikl. EW 324;
ZVSZ 410; Scheftelowitz KZ 56/3-4,
205; Buga RR ІІ 603; Walde-Hofm. ІІ
601-602; Frisk 11 790-791, 809-810;
Pedersen Kelt. Gr. І 81; Persson Beitr.
429-430, 435; Pokorny 1022. - Пор.

старати, страсть, стрем'я.

страж, стража, [стражар] <<сто
рож•>

Нед,

стражнИця
сторожа

стражнИк СУМ,

(заст.)

або

Г,

Нед,

<<Приміщення для

військових

вартових•>,

[стражнuчий] <<сторож•> Нед, страж
ничuха <<ЩJУЖИНа страЖНИКа•>, страж

ницький, lстражнувати] <<сторожити•>
Нед, Куз, [стражувати] <<ТС.•> Нед; -

р. бр. діал. страж, стража, др. стражь,

-

дати, терпітИ>>, др. страдати <<працю

стража;

вати,

в'янської мови; цсл. стсл. стрАжь, стрА
ЖА, як і болг. страж, м. стража, схв.
стрdжа, слн. straza, ч. слц. straz, є

трудитися;

страждати,

терпіти•>,

п. ст. stradat «Втрачати, губити, бути
позбавленим; позбавляти•>, strada <<бід
ність, злиденність; біда, злидні•>, stradza
«rC.•>, ч. stradati <<страждати•>, слц. stradat' «ТС.•>, вл. tradat <<бідувати•>, нл. tsa-

das, [stradat, stradas] <<ТС.•>, болг. стра

дам <<страждаю•>, м. страда <<страж
дає•>, схв. страдати <<страждати•>, слн.

stradati <<бідувати•>, стсл. стрАДАТН (1 ос.

одн. стрАждж) <<страждати; напружува-

прямими

запозичення з

відповідниками

церковносло

до

др.

сто

рожь, сторожа, укр. сторож, сторо
жа. -Див. ще стерегтИ.

[стражі ти] <<бути на ногах•> Нед;

-

неясне; можливо, пов'язане зі страж

<<СТОрОЖ>>, [стражувати] <<СТОрОЖИТИ>>.
страйк,

страйкар,

страйкувати;

-

страйкуючий,

бр. [страйкаваць]
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стрсійста

стра пи

<<страйкувати•>; запозичення з поль
ської мови; п. strajk <<страйк•> походить
від англ. strike <<Те.; страйкувати•>, по
в'язаного з strike <<бити, ударяти•> у спе
ціальному значенні <<Прибирати, спуска

ти (вітрила)•>, звідки <<Припиняти робо
ту•>; споріднене з дфриз.

strika <<глади
ти, терти•>, дісл. strykja (strykva), двн.
strihhaп <<ТС.>>, гот. striks <<смуга•>, снідерл.
strikeп <<бити, ударяти•>, гол. strijken
<<ТС.», псл. *strigti, укр. стрИгти. СІС 2 793; SJ'. wyr. obcych 704; SW VI
444; Кlein 1525; Кluge-Mitzka 757;
Vries NEW 710-711.- Див. ще стрИ
гти. -Пор. штрейкбрехер, штрих.
стрсійста - див. тайстра.

Шарл;

запози

-

довга колода О; поперечна перекладина
між копилами на полазах саней ВеЛ•>,

[страма] <<копил (у санях)•> Нед, [стра
ми] <<полози санеЙ•> НикНикТЛ, [штрам]
<<копил у санях; довга колода•> О; запозичення з польської мови; п. stram

<<копил (у санях); поперечний брус у са

нях, насаджений на копили; основний

брус у кімнаті•>, [strama] <<ТС.•> виводять
ся від снн. trame <<брус•> (>нвн. [Tram]
<<колода, перекладина•>). - Онь1шкевич
Исслед. п. яз. 249; SJP VIII
Кluge-Mitzka 786. -

чення з чеської або словацької мови; ч.
діал. слц. strakas <<ТС.•> nов'язане з stra-

ka <<Сорока•> і відповідає укр. [сор6куш]
<<сорокопуд•>, [сорокаш] <<ТС.•>. Ferianc Nazv. vtakov 167. - Див. ще со
[стракіта] (бот.) <<Садова айстра ки
тайська,

CaJJistephus chinensis Ness.•>

Mak; -

результат

форми

[астракіта] ([астратік]), пов'язаної

мИтися, страмнИй, страмнЮчий, стра
м6висько, страм6вище, страмата див. ерам.

[страмець] <<щось високо і круто
розташоване•> Нед, [страмuна] <<пере
носна драбина•> Г, Нед;
зані з коренем псл.

[стракота] (бот.) (у сnолученні
[с. полєва] <<волошка лучна, Centaurea

jacea L.•>) Mak, [строката] <<ТС.•> Mak;
- неясне; може бути nов'язане зі [стра
кіта] <<садова айстра китайська, CaJlistephus chinensis Ness.•> або зі стокрот
ка <<Bellis L.•> (пор.).

[стракувати] <<простягати (ноги)•>
Корз, tстракуватися] <<витягатися, по
тися

Нед;

розтягуватися;

простягати

напружува

ноги

Корз•>;

-

запозичення з польської мови; п. [strekowac] <<витягати, розтягати, розши
рювати•> походить від нім. strecken
{< двн. str~cken) <<Витягувати, розтягу

[страмнИй]

стриміти,

стрім

<<Вимучений,

виснаже

рує по святих місцях, прочанин; манд

рівник, подорожніЙ•>, странний <<манд
рівник, nодорожніЙ•>, странній не.•>,
страннИця <<прочанка, мандрівницЯ•>

СУМ, Нед, [страннЯ] <<ТС.•> Пі; р.
странник, др. страньник'Ь; запо
зичення

з

церковнослов'янської

мо

ви; цсл. стсл. стрАньннк'Ь, похідне від

стрАНА «сторона•>, є закономірним від

повідником др. стороньник'Ь (сторо
ник'Ь) <<подорожніЙ•>, nохідного від сто
рона. Фасмер ІІІ 771. Див. ще
сторона.

tстранутися]

-

псл. strogь <<строгиЙ>>.

-
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й

ний, кволиЙ•> Нед; - неясне.
странник <<богомолець, який манд

вати•>, спорідненого з снідерл. str~cken,
дфриз. strekka, дангл. streccan, streccen, англ. stretch <<ТС.» і, можливо, з

- SW VI 453;
Кluge-Mitzka 754; Vries NEW 707,
709; Machek ZfSIPh 23, 115, 120.

зводяться

- форми, пов'я
strem- І strьm-, до

кИй, р. стремнuна <<крутизна, круча•>,
стремЯнка <<драбина•>. Zubaty St. а
сі. І 2, 167. -Див. ще стрем'я.
стрсімкувати- див. стрем'я.

З астра <<ТС.>>. -Див. ще айстра.

тягуватися,

Див. ще

страм 2 , страма, страмИти, стра

якого

рокатільник.

спрощення

798; SW

VI 444;
трам.

[стракаш] (орн.) «сорокопуд сірий,

Lanius exubitor L.•>

[страм 1 ] <<копил (у санях) Нед, О;

<<здригнутися•>

Нед;

очевидно, результат контамінації слів

стенутися і tстряхнутися Нед] <<ТС.•>.
Див. ще стенати\ тряхнути 2 •
[страпи] (мн.) <<безладно сплетені
коси•> Нед, [страпак] <<дряпач, прилад

страли

страсть

для розпушування землі ЛЧерк; кілок,

на якому сушать сіно
<<суха

гілляста

0>>, [страпаня]

смерічка,

на

якій

су

шать сіНО>> О, [страпачка] <<кілок, на
якому сушать сіно; гілки, на які нани

зують суниці>> О, [страпача] «кудла
тий хмиз (ялівцю та ін.),> О, [страпки]
<<лахміття, дрантя,> [страп' я] «Тс. >>,
[страплі] (мн.) <<обтріпані кінці ткани
ни, одягу>> Мо, [страпок] <<обривок ма
терії чи полотна>> Ме, [страпуля] <<Не
чоса,

особа, що ходить з розтріпаним

волоссям>> Нед, [стрепір' яj <<кожушок
качана кукурудзи>> Гриц, [стрепіхu]
<<покуйовджене

волокно;

клапті>>

Нед,

[стріпихи] <<бахрома, торочкИ>> Нед,
[стр{пки] «ТС.>> Нед, [стрь6пи] <<необ
різані нитки в одязі>> Чаб, [стрЯпки]
<<клапті, дранТЯ>> Куз, [страпdтий] <<роз
тріпаний, розкуйовджений, обшарпаний
Г; мохнатий, кошлатий, з наїжаченим,
настовбурченим волоссям Нед; кудла
тий, непричесаний О; шерехуватий Ме>>,

kat' <<рвати, шарпати на шматки; роз
плітати>>, ч. слц. strapaty <<розтріпаний,
розкуйовджений, розпатланий, нечеса
ний; обшарпаний; кучерявИЙ>>; псл.
[str~p-] <<щось обтріпане>>;

-

загально

визнаної етимології не має; здебільшо

го пов'язується з псл. tr~p- / str~p- «КИ

тиця, торочки; ганчірка; шмат>> (укр.
діал. р. тр.Япка) і псл. trepati <<бити;
смикати, рвати; трусити>> (укр. [трепа
ти] <<Трясти>>, тр{пати «ТС.>>); менш
обгрунтоване зіставлення з укр. стря

панuна, р. стрЯпать, стряпнЯ, стрЯп
чий або зближення з п.

strup

<<струп;

те, що вкриває, закриває; парші>> (BпJck
пer 522-523). Shevelov Hist. phoпol. 651; Holub-Kop. 393; Варбот 3ти
мология 1985, 24-27; Zubaty St. а с!.
· ІІ 173. Пор. стрЯмби, тріпати,
трЯпка.

[страстйнці} (бот., мн.) «Пасифло
ри, Passiflorae JasS.>> Нед, Mak, [стра
стянка] <<пасифлора, страстоцвіт, Pas-

[стрепехатий] <<розтріпаний, кошлатий;
обтріпаниЙ>> Куз, [стрепuй] <<ТС.>> Нед,
[стріпатий] <<мохнатий, щетинистий; з

sif1ora L.>> Mak; -

н~с~овбуfченим волосс~м,> Нед,. [стр~

наукової назви рослини, що складаєть

тхатии

<<розпатлании,

розтршании,

кудлатиЙ>> Мо, [стріпчdстий] <<обшитий
бахромою, з торочками>> Нед, [стрdпа
тися] «Висотуватися (про край полот
на); кошлатитися (про поверхню)>> Ме,

[вuстропати] <<Висотати>> Ж, обстрі
пати <<ОбшарпатИ>>, [обстрь6пати Ж]
<<ТС. >>, [розстрапатися] <<розпатлатися>>
Нед, [розстрЯпатися, розштрапати
ся] «ТС.>> тж, [розстрепіханий] <<розпат

ланий,

розтріпаниЙ>>

Куз;

п. stгz~p

-

<<клапоть>>, strz~pki (мн.) <<торочки, бах
рома (на тканині),>, strz~piasty <<Обтрі
паний, обшарпаниЙ>>,

strz~pic

<<робити

торочки (на полотні), торочити (полот
но)>>, strz~pic si~ <<обтріпуватися>>, ч.

sti'a-

<<китиця>>, ti'apec <<ТС.>>, sti'epiti <<роз
мочалювати>>, ст. sti'apiti se <<стовбурчи
тися, наїжачуватися>>, слц. strap <<шма
ток, ганчірка, лахміттЯ>>, strapak <<Нечо

pec

са,

людина

з

розтріпаним

волоссяМ>>,

strapaii <<ТС.; (рідк.) кудлатий пес>>, (s)trapec <<бахрома, торочки; шматок>>, strap-

похідне

утворення

від страсть <<Пристрасть; [страждан
ня],>, очевидно, як калька латинської
ся з основ слів

passio

<<страсть, страж

дання>> ( <pati <<терпіти, страждати, му
читися>>) і flos (род. в. floris) <<КВітка>>;
пор. інші назви пасифлори: укр. [муче

ниця], р. страстоцвет, [страсть Хрис
това], нім. Passionsblume (букв. «страс
на

квітка,>).
УРЕ 8,
страсть

321;

потяг,

- Лік. росл.
204.- Див. ще
<<сильне

пристрасть;

Енц.

дов.

страсть.
почуття; палкий

жах,

подив,

захоп

лення; вечірнє богослужіння в Страс
ний четвер>>, страсті <<вечрнє богослу

жіння в Страсний четвер>>, [страстникJ
<<мученик, страднИК>> Пі, Нед,

страс

нИй СУМ, Г, [страстнuй] Нед, Г,
[страшний] (у сполученнях [с. тиж

день] <<Страсний тиждень>>, [страшна
неділя] «ТС.>>) Нед, Г, [п6страстьJ
<<пристрасть>> Нед, прИстрасть, прИ
страсний, пристрастuтися;
р.
страсть
<<пристрасть;
страсті>>,
бр.
страсць

<<Пристрасть>>,

др.

страсть

<<Страждання, бідування; хвороба; мука,
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стратосфера

страт

мученицька смерть; подвиг; боротьба;
пристрасть>>, ч. strast <<біда, горе, страж
дання, туга,>, слц. strast' «ТС.>>, болг. м.
страст

«Пристрасть>>,

схв.

стрііст,

nазичення із західноєвропейських мов;
н. Stratigraphfe, фр. stratigraphie, англ.
stratigraphy утворено з основ лат. stratum <<шар, підстилка, постіль, настил>> і

nо

- СІС 2 794; Kopaliriski 919; Holub-Lyer 453; РЧДБЕ 693;
Вуjаклиjа 912; Gr. Fwb. 727; Кlein 1522.
- Див. ще графа, естрада.- Пор.

в'язане з stradati <<страждати, мучитися;
бідувати>>. Булаховський Вибр. пр.
ІІІ 368; Фасмер ІІІ 771; Черньrх ІІ
206-207; Преобр. ІІ 392; Bruckne.r

стратифікація, стратостат, страто
сфера, субстрат.
стратифікація <<Витримування на
сіння в піску або торфі при зниженій

518; Ho!ub-Kop. 354; Machek ESJC
580; Младенов 611; Skok ІІІ 340; Mikl.
EW 324; Karu!is ІІ 310. - Див. ще

температурі; розміщен~;~я шарами, роз
шарування>>, стратифікувати; р.

СЛН.

str<ist

«ТС.>>,

ЦСЛ.

СТСЛ.

С'ГрАС'ГЬ

<<ТС.; страждання, біль, муки; мучениць
ка смерть>>; псл. strastь < *strad-tь
<<СТраждання; мука;

сильне

почуття>>,

страда ти.

[страт] «нудьга, туга>> О; -

неясне;

можливо, результат видазміни ч.

«rope,

strast

страждання, туга>>, зближеного з

основою стратити.

[страта] <<Ковзка дорога взимку>> О;

- неясне; можливо, пов'язане
strc:ida (молд. страдз) <<вулиця>>.

з рум.

ч. слц. слн.

strateg,

вл.

strate-

стратег, схв. стратёг; за
nозичення з німецької мови: н. Stratege, як і фр. stratege, походить від гр.
атратf]у6с;; <<воєначальник>>, що склада
ється з основ атрат6с;; <<Натовп, загін,
військо>>, сnорідненого з дінд. strtа
«простягнутий, посипаниЙ>>, ав. st;)Г;)tа
«розстелениЙ>>, і -f]yoc;; (-ауос;;) «ведучий,
вождь>>, похідного від &yw <<жену, веду>>;
пор.

др.

стратиг'Ь

болг. стратификация, бр. стратьtфі
кацьtя, п. stratyfikacja, ч. stratifikace,
слц. stratifik<kia, схв. стратификациjа,
слн. stratifik<kija; запозичення із за
хідноєвропейських мов; н. Stratifikation,
фр. англ. stratification походять від елат.
stratificatio <<розшарування>>, що скла

stratum <<шар, настил>>
facere <<робити>>.
- СІС 2 794; ТСБМ V І 1, 336; Kopa!iriski 919; Holub-Lyer 453; РЧДБЕ 694;
Вуjаклиjа 912; Gr. Fwb. 727; Dauzat
685; Кlein 1522. - Див. ще естрада,
факт. Пор. стратиграфія, страто

дається з основ

і

стратег, стратегема <<воєнна хит
рість>>, стратегія, стратегічний; р. болг. стратег, бр. стратЗг, п. stra-

teg(ik),
gija, м.

гр. ypaq>w <<пишу>>.

<<воєначальник>>,

за

позичене з грецької мови через церков

нослов'янське посередництво (цсл. стсл.
стрАтнп. <<ТС.>>). СІС 2 794; Фасмер
ІІІ 771;
РЧдБЕ

Kopa!iriski 919; Holub-Lyer 453;
693; Вуjаклиjа 912; Gr. Fwb.
727; Dauzat 685; Frisk ІІ 806. - Див.

-ще агонія.
стратиграфів <<розділ геології, що

-ficatio,

nов'язаного з

стат, стратосфера, субстрат.
стратостат; р. болг. страто
стат, бр. стратастат, П. СЛЦ. strato-

stat,

схв. стратостат;

-

запозичен

ня із західноєвропейських мов; н. Stratostat, фр. англ. stratostat утворено з
першого компонента фр. stratosphere
<<стратосфера>> і гр. атат6с;; <<ТОЙ, що сто

їть>> (за зраЗКОМ фр. aerostat «аеростаТ>>).
- СІС 2 794; БС3 41, 85; ТСБМ V І 1,

335; SJ:. wyr. obcych 705; РЧДБЕ 694;
Вуjаклиjа 913; Gr. Fwb. 727; Dauzat
685. - Див. ще аеростат, стратосфе
ра.- Пор. стратиграфія, стратифі
кація, стратосфера, субстрат.
стратосфера

висоті від

<<шар

атмосфери

8-16 до 55 КМ>>; -

на

р. болг.

тиграф{чний; р. болг. стратигра
фия, бр. стратьtграфія, n. stratygrafia, ч. stratigrafie, слц. stratigrafia, схв.

м. схв. стратосфера, бр. стратасфе
ра, п. вл. stratosfera, ч. слц. stratosfera, слн. stratosfera; - запозичення із
західноєвропейських мов; нім. Strato-

стратиграфиjа, слн.

sphare,

вивчає верстви гірських порід>>, стра
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stratigraflja; -

за-

англ.

stratosphere

походять від

страус

страх

фр. stratosphere, яке утворив францу
зький метеоролог Л.-Ф. Тессеренк де

Бор

(1855-1913) з основ лат. stratum

<<Шар, покриття•> і гр. аq:юїра <<м'яч,
куля; небозвід, небесний простір•>. -

СІС 2

794; ССР ЛЯ 14, 1006; Kopalinski 919; Holub-Lyer 453; РЧДБЕ 693;
Вуjаклиjа 913; Кlein 1487, 1522; Gr.
Див. ще
Fwb. 727; Dauzat 685. естрада, сфера. Пор. стратигра
фія,
стратифікація,
субстрат.

стратостат,

страус (орн.) <<рід птахів страусопо
дібних, Struthio camelus L.•>, [стровус]
<<ТС.>> Нед, страусенЯ <<пташа страуса•>,
страусЯ <<ТС.>>, страусЯтник <<Примі
щення для страусів•>, страусuний, стрd
усовий; р. бр. страус; очевидно,
через посередництво російської мови
запозичено з німецької; нвн. Strauss

<<страус•> (снн.

strils,

двн.

ться від пізньолат. елат.

stru3) виводи
strilthio <<СТра
strilthio (stril-

ус•>, що продовжує лат.
яке походить від гр.

aтpou&iov

«Те.;

птах

tio),

галі•>,

горобець,

маленький

пов'язаного

з

атроu&6с;;

вза

(а тт.

вий, боязкий•>, страшлuвий, страшнИй
СУМ, Нед, страшнуватий, страш

нЮчий, [страшне] <<дуже•> О, страха

ти, страхатися <<ЛЯкатися, боятися
СУМ, ВеУг; nобоюватися, турбуватися•>,

[страхщjтися] «злякатися•>, страшИ
ти СУМ, Нед, стращати <<лякати, заля
кувати>>, безстрашшя, безстрашний,

[вuстраха] <<Страх>> ЛексПол, [вистра
хuттє] <<СТраХіТТЯ>> ТЖ, (відстрах] <<Від
страшуваННЯ>> Ж, застрашливий, на
страшка, настраханий, острах, ос
трашка СУМ, Ж, острахщjтися, пе

рестрах СУМ, Нед, пострах, [пост
рашка] <<пострах•> Куз, прuстраш
ка; р. бр. болг. страх, др. страх'Ь,
п. ч. слц. strach, вл. strach, ст. traschici
<<боятися, лякатися•>, нл. tsach, полаб.
stroch <<страх>>, м. страв <<ТС.•>, стра
шен <<страшниЙ>>, схв.
страх, слн.
strah, стсл. стрАХ'Ь; псл. straxь
<•страх>>; загальноприйнятої етимоло
гії не має; первісно, можливо, <<заціпе
ніння•>, пов'язане з іє. *ster- <•ціnеніти,
твердіти•>; у такому разі споріднене з
лит. stregti <<заціпеніти, заклякнути, за

crтpou&oc;;) <<Те.; nтах•> нез'ясованого по

стигнути;

- СІС 2 794; Коваль 95;
Чернь1х ІІ 207; Фасмер ІІІ 771; Преобр.
li 393; Кluge-Mitzka 144, 756; Кlein
1527; Walde-Hofm. ІІ 608; Frisk ІІ
811.- Пор. струсь.

strёgele <<бурулька•>, свн. strac <<тугиЙ>>,
снн. strak <<ТС., твердий, жорсткий, за
кляклиЙ>>; заслуговують на увагу також

ходження.

страх, [страхdн] <<опудало•> Корз,

страх{в' я, страх{ття, страх{ть, стра

ховuдло, страховинеі СУМ, Г, страхо

вuння, [страховuночка] «страшна каз
ка>> Нед, страховИсько СУМ, УРС,
страховище, страхов{ття, страхота,

перетворитися

зіставлення

з

лтс.

на

лід•>, лтс.

struбstet,

struбstlt

<<Загрожувати; суворо попереджати•> (En-

dzelin KZ 44, 65-66; 3ндзелин СБ3
70; Muhl.-Endz. ІІІ 1099), пов'язання
з псл. trepetь «rрепет•>, лат. stragёs <<па

діння, убивство, смерть•>, гр. трЄw <<бою
ся, утікаю з переляку•>, дінд. trcisati <<бо

[страхотина] <<Страхота>> Чаб, [стра
чінок] <<СТраХ>> Нед, [страшилище]

їться•> (Младенов 611) або з псл. strastь
<<Страсть•> (Bruckner 517 -518), виведен
ня від *strag- ( < *strgg-, *sr-og- /sor-g-)

<<ТС., жах>> О, страшuдло, страшИло,

<<строгиЙ•>

[страшuще] <<Привид>> Нед, [страшко]
<<боягуз>>, [страшок] <<Назва вола поло
вої масті з особливого роду рогами; опу
дало для птахіВ>>, страх{тлuвий СУМ,
Куз, страхітний, страховИнний, стра
ховuтий «ЯКИЙ викликає страх>>, стра

шезний, [страшелезний] Нед, Чаб,
страшенний, [страшетний] <<жахли
виЙ>>, [страшкuй] <<страшний; лякли-

169);

(Ondrus JC 10, 17; RES 37,

безпідставне зближення з р. стра

жа (Mikkola IF б, 351),
«Трясти•> (Jokl AfSIPh 28,

псл.

7). -

tr~sti
Фас

мер-Трубачев ІІІ 772; Чернь1х ІІ 207;
Преобр. ІІІ 393-394; Ильинский }"ІОРЯС

20/3, 11v6-117; Machek ESJC 581;
Schuster-Sewc 1362-1363; Skok ІІІ
340-341; ZVSZ 41 0-411 ; Mikl. EW
324; Vondrak І 354; Vaillant Gr. comp. І
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стрекотати

страхопільне

170-171; Persson Beitr. 432, 450-451.
- Пор. страсть, строгий, трепет.

ТИ>> (з 1822), страхование <<страхуван
НЯ>> (з 1773), страховщuк <<страху
нач>>, страховай «страховиЙ>> (з 1782)

Нед; складне утворення, пов'язане
зі страх; другий компонент неясний. Див. ще страх.

пов'язані зі страх <<страх, стан триво

[страхопільне] <<опудало,

привид>>

ги,

неспокою>>. ССРЛЯ 14, 1010Преобр. ІІ 393-394; Грот
Фил. раз. ІІ 369. - Див. ще страх.

1011, 1013;

[страхопуд 1 ] (орн.) <<Сорокопуд сі

[стрежень]

(ент.)

<<муха

жигалка

рий, Lanius exubitor L.>> Шарл; ви
дозмінене запозичення з чеської або
словацької мови, зближене зі стра
хощjд <<оnудало; страховище; боягуз>>;
ч. strakopud «строкатий дятел>>, слц.

-

[strakopud] <<ТС.>> (пор. ч. діал. слц.
s trakos «сорокопуд>>) відповідають укр.

стрекач (у виразі задавати стрека
ча <<ВТіКаТИ, ШВИДКО ЗНИКаТИ>>); - оче

сорокоп~д,

осіння,

Stomoxys calcitrans L.>>

Німчук;

неясне; можливо, пов'язане зі [стрu
кати] <<ШТрикаТИ>>. - Німчук 232.
стрекало

-

див. стрИ:кати.

основ

ВИДНО, запозичення з російської мови;

Пор. стра

р. стрекач (у виразах давать стрека

[страхопуд 2 ] (бот.) <<Осот болотний,

задавсіть с. <<ТС.>>) є похідним від діє

резуль

слова стрексіть <<швидко бігти, тікати;

яке

складається

сорока і п~дити (див.).

-

з

ча <<швидко, спішно, квапливо тікати>>,

каш.

Cirsium palustre Scop.>> Mak; тат

nеренесення

на

рослину

[стрибати, скакати; поспішати, кинути
ся прожогом]>>, можливо, пов'язаного

назви

страхоп~д «опудало, страховище>>; в
основі перенесення лежить, очевидно,
пов'язаний з давніми віруваннями сло
в'ян звичай робити пучки, снопи з

зі стрексіть «колоти, штрикати; жали

ТИ>>,

осоту і под., які ставились біля воріт
або дверей хати чи хліва для того, щоб
відганяти від оселі нечисту силу або за
манювати домовика. Лукінова Мо

оче
видно, результат видазміни форми [дри
гоніти (*дре.rоніти)] <<дрижати (від хо
лоду)>>. -Див. ще дрижати.
стрекотати\ стрекотіти, стрекіт,
[стрекот] «стрекіТ>> Нед, [стрек6та]
<<цикада, деревний цвіркун>> Нед, стре
котання, стрекотіння, стрекотнЯ,

стрекотнЯва, [стрекот~лька] <<саран
ча червонокрилка,
Нед, стрекот~ха

<<Особа чи установа, яка страхуєтьсЯ>>,

Acridium stridulum>>

«Та, що стрекоче,
швидко, багатослівно говорить>>, стре

страхувач <<Особа чи установа, яка зо
бов'язується виплачувати винагороду

при страхуванні>>, [страховальний] <<Зt;r
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результат контамінації назв

·
[стреконіти] «мерзнути>> Нед; -

<<гроші, які вносять або одержують при
страхуванні>>, страховка <<страхування;
форма відшкодування збитків за раху
нок страхового фонду>>, страхування
<<ТС.; страхова ПЛаТа>>, страхувальник

страх6ука; запозичення з росій
ської мови; р. страховеіть <<страхува-

-

стрИ:коза.

ГОСЬ>>, [страхівнuк] <<ТОЙ, який страхує,
застрахованиЙ>> Куз, страхові (мн.)

бр. страхаваць <<страхуttати>>,

[стрікн~ти]

[стрек6та] <<ТС.>> і [стрuкоза] <<бабка,
Libellula L.>>. - Див. ще стрекотати\

нещаСНОГО ВИПадКJ; ПрИ ВИКОНанні ЧО

-

укр.

[стрекоза] <<цикада, деревний цвір

кун>> Куз;

страхувати <<укладати договір про
страхування; уберігати кого-небудь від

ник;

відповідає

16/4, 23. -Див. ще стрИ:кати.

возн. 1981/6, 61; Симоновиh 97.Див. ще пудити, страх, страхопуд 1 •
-Пор. дід 2 •

страхований від пожежі>> Нед, cтpaxrJвuй, перестрах6вка, перестрахувdль

що

<<ужалити, уколоти>>. - Фасмер ІІІ 774;
Преобр. ІІ 395; Ильинский ИОРЯС

1

кот~шка <<ТС.>>, стрекотлuвий; р.
стрекотать «стрекотаТИ>>, бр. страка
таць <<ТС.>>, др. В'ЬСтрокотати <<СТре

КОТаТИ>> (про сороку);
вальне

утворення,

-

звуконасліду

паралельне до

скре

/И)тсіти, [троскотати] <<Кричати, со
котати (про курку)>>, др. троскотати

стреконіти

стрем'я

<<Стрекотати>>;
«шебетати,

пор.

гр.

трі(w,

Д)Керкотати,

тЄтрїуа

стрекотати,

пишатИ>>, атрі(, атріу~ <<якийсь нічний

strix <<сова>>, шо збли)Кують
*(s)treig- <<шиnіти; дзи)Кчати,

nтах>>, лат.

ся з іє.

свистіти>>
Д)Кення. -

звуконаслідувального похо
Фасмер ІІІ 774; Чернь1х ІІ

208; Преобр. ІІІ 395; Budziszewska 158;
Frisk ІІ 932, 810; Pokorny 1036. Пор. скрекотати.

стрекотати 2
стремено
«остання

-

чарка

перед

Нед,

стременне

дорогою>>,

стре

менний <<КОНЮХ-СЛJГа>>, (стремень] <<СТре
МеНО>> Нед, Чаб, [стремін] <<ТС.>>, стре
мінце (анат.) <<стремено в середньому
вусі>>, [стрем' я] <<стремено Нед, Куз;
слід ноги Нед, слід Пі>>, [стрuмено]
<<стрем'янка>> О, [струмента] <<СТреме
на>> Нед, [стременИстий] <<Міцний в
стременах>> Нед, [настремець] <<сnад
коємець>>; р. стремя <<стремено>>,
бр. стрЗмя, др. стремень, стрьмень,

п. strzemi~. [каш. sti'emq_, stremeri, sti'emono], Ч. sti'emen, ti'emen, СТ. sti'emen,
(s)ti'men, слц. stremen, strmen, вл.

ti'mjeri, ti'emjeri, ст. tsmeri, нл. tsmjeri,
ст. tschmen, болг. стреме, м. стре
мен,
слн.

схв. стреме, стремён, сшjJмён,

streme,

цсл. стрьмЕнь;

-

носиться, стрімчак; нанесене течією; на

прям Нед>>, [стрімк6ванє] «вимірюван
ня глибини лотом>> Нед, [стрімлЯкJ

<<ШПИЛЬ>>, [стрімницяJ <<Вертикаль>> Нед,

див. стрИ:кати.

СУМ,

[стрем'я] <<круте урвише, пrовалля;

швидка, бурхлива течія>>, . срем' я]
<<ТС.>>, [стремено] <<урвише>>, стремлін
ня, [стремно] «безодня, провалля>> Нед,
[стрuмен] <<настрій; -прагнення, устре
мління>> О, [стермо] <<крутизна>> Нед,
[стрім] <<СХИЛ Куз; усе, шо високо під

псл.

(s)trem~, *(s)tьrm~. очевидно, пов'язані
з streшь, *stьrmь <<крутий, стрімкий; ту
гиЙ>>, до якого зводиться тако)К укр.

стрімчак <<прямовисна, стрімка скеля;

те, шо високо підноситьсЯ>>, [стром]
<<круча>>, [строма] <<Тс.; круте урвише,
провалля,

швидка,

крутий,

скелястий

бурхлива

течія>>,

берег;

стромИна

<<обрив, круча СУМ, Нед; [стрімкий кру
тий схил О]; круте урвише, провалля;
швидка, бурхлива течіЯ>>, стромавИна

«ТС.>>, [стр6млядь] <<крутий берег, схил
гори>> St. z fil. 12, [стремлuвий] <<Пра
гнучиЙ>>

Нед,

стрімчастий,

стрімкИй,

стрімлuвий,

[строманuстий]

<<тон

кий, стрункиЙ>> Нед, [струменИстий]

<<ТС.>> ВеУг, [стромий] <<Ч~утий, обри
вистиЙ>> Нед, [стромлuвий] <<стрімкиЙ>>
Нед, [стрямкuй] <<крутий>>, [страмку
вати] <<НастромлюватИ>> О, стреміти
<<Стирчати;

хатися;

стояти

сторчма;

прагнути>>,

швидко ру

стриміти

<<ТС.>>,

[стрімлЯти] «Настромлювати>> Нед, Пі,
[стрімщіти] <<Направитися, кинутися>>
Нед,

стромuти,

стромлЯти,

[стро

стрімкИй; виводиться тако)К (Берн
штейн Очерк 197 4, 178) від гіпотетичної

м' ять] <<Прямовисно, вертикально>> О,
[настроми] <<шевська колодка, копил>>

дієслівної основи псл. *strem- із значен
ням <<стягувати, зв'язувати>>; виведення

Куз, устремління; р. стремя <<швид
ка, бурхлива течія>>, стремнuна «те.;
урвише>>,
стремuть
<<спрямовувати,
швидко рухатися>>, стремuться «Те.;
прагнути>>, бр. строма «обрив; прудка
течіЯ>>, стрЗмка <<гостра тріска, оско
лок», п. stromy <<крутиЙ>>, trzmic <<стир
чати>>, ч. strmy <<крутиЙ>>, strmeti <<стир
чати, височіти>>, слц. strmy <<крутий»,
strmiet' <<стирчати, височіти>>, болг. стрі
мен <<КрутиЙ>>, стремЯ ее <<Прагну; на

від елат. strima <<стремено>> (Matzenauer
З 14) сумнівне. - Фасмер ІІІ 775; Чер
ньІх ІІ 209-21 О; Преобр. ІІ 397; К~СРЯ
429; BпJckner 522; Mache~ ESJC 586;
Holub-Lyer 454; Schuster-Sewc 15461547; Младенов 612; Skok ІІІ 344; Zubaty St. а сІ. ІІ 2, 164, 167; ZVSZ 414;
Mikl. EW 325. -Див. ше стрем'я.

[стремка] (бот.) <<бровник одно
бульбовий, Herminium monorchis (L.)

R. Br.>>

Нед; неясне; МО)КЛИВО, по
в'язане з бр. стрЗмка <<гостра, колюча
тріска>>.

nравляюся>>,

м.

стрм(ен)

<<крутиЙ>>,

стреми ее <<nрагне>>, схв. стрм <<Кру
ТИЙ>>, стремити «направлятися, прагну
ТИ>>, слн. stfm <<крутиЙ>>, stremfti <<Пра-
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стрем'Янка

ГНуТИ>>,

стрептококи

СТСЛ.

С'ГрЬМН'ГН

<<ТС.>>;

-

ПСЛ.

*stьrmь <<крутиЙ>>, stromь <<ТС.>>, strem~

[підструнчити] <<Підбурити, підбити>>,
[підстрЮчити] <<ТС.>>; - запозичення з

<<крутизна>>, stremiti <<Направляти>>; очевидно, споріднене з гол. stram <<Жор
сткиЙ>>, н. stramm «тугий, жорсткиЙ>>,

польської мови; п. str~czyc <<радити, ре
комендувати, факторувати>>, nastr~czyc

гр. атс;рЄІJvtос:.; <<Жорсткий, міцниЙ>>, які
зводяться до іє. *ster- <<Твердий, жорст
кий, тугий, закляклиЙ>>; зіставляється

прийнятої етимології не має; розгляда

також (Саболевский РФВ

71, 432; Пре
396-397; Младенов 612; Moszynski PZJP 123-124) з і є. *ser- І srei- І
sri- <<текти>> (псл. struja); є підстави

обр. ІІ

вбачати

тут

праслов'янську

двох етимологічних гнізд

-

омонімію
із семанти

кою <<Стирчати, височіТИ>> (від іє.

*ster-)

і з семантикою <<Текти, спрямовуваТИ>>

(від іє.

*ser-lsr- > псл. str-); менш об
stramenes
<<багнисті рівні луки>> (Mi.lhl.-Endz. ІІІ
1081) або з лит. [stramenu] <<гоню, ля
каю>>, [pastramёno] <<злякавсЯ>> (Bilga
RR ІІ 605; Trautmann 290), як і думка
(Кореспу Езиков. изсл. Младенов 379)
грунтовані зіставлення з лтс.

про

звуконаслідувальне

Фасмер-Трубачев
Чернь1х ІІ 209; К3СРЯ

-

походження.

ІІІ

775, 781;
429; Ильинский
ИОРЯС 2311, 138-141; Bri.lckner 519~
Ho!ub-Kop. 354-355; Machek ESJC
582; Skok ІІІ 346; Mikl. EW 325-;-326;
Zubaty St. а сі. І 2, 167; Meillet Etudes
233, 428; Persson Beitr. 430-431; Pokorny 1022. Пор. острів, сторч,
страдати, струмінь.
стрем'Янка
<<Переносна
драбина;
пристрій у вигляді скоби для з'єднан

ня, скріплення окремих деталеЙ>> (з рос.),
[стремен] <<ВИд бортницького лазива>>
Ник;

р. стремЯнка <<Переносна дра

-

бина>>;

-

пов'язане з р. [стром] <<дра

бина з одного стовбура з суками>>, яке

відповідає укр. [ст ром( а)] «круча>>; по
в'язання зі стремя <<СТремено>> (Пре
обр. ІІ

397) викликає сумнів. - Фас
781; Чернь1х ІІ 21 О. - Див. ще

мер ІІІ
стрем'я.
стренадка,
стернИк.

стронадля

див.

[стренчити] «рекомендувати, указу
вати, радиТИ>>, [странчити] <<ТС.>> Корз,
настренчити
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<<настроїти,

підбурити>>,

<<Порадити,

порекомендувати>>

ється як похідне з префікс ом

загально

z- (s-)

<<З->>

від дієслова r~czyc <<ручитися, ручати
СЯ>>, пов'язаного з r~ka <<рука>>, що від

повідає укр. рука (SW VI 454); пов'я
зується також з stщk <<стручок>> (Bri.lckner 518). -Пор. рука, струк.
стрепет (орн.) <<хохітва, Otis tetrax

СУМ, Нед, [стрепетень, стрепет
ка] <<ТС.>> Нед, Шарл; р. стрепет
<<Тс.; [різкий шум, шерех зі свистом]>>,
бр. стрЗпет, п. strepet (з р.), болг. стре
пет (з р.?); - очевидно, звуконасліду

L.»

вальне

утворення,

strepere

аналогічне

<<шуміти, бушувати,

до

лат.

гриміти>>,

за характером шуму від польоту хохіт

ви; пов'язується також з трепет, р.
трепетсіть за особливістю зльоту цьо
го птаха із землі. СУМ 9, 763; Бу
лаховський Вибр. пр. ІІІ 222; Фасмер
ІІІ 776; Преобр. ІІ 397; Лапатин 3ИРЯ

ІІ

Даль

147;

IV 339;

Аксаков Записки

ружейного охотника 229.
стрепехатий,
стрепuй,
стрепі
хu - див. страпи.
стрепехатися «здригатися всім ті
лом, тріпотіти крилами; прискорено, по

силено битися (про серце)>>, стрепехну
тися;

-

афективне утворення, пов'яза

не з трепетатися <<дрижати, тремті
ТИ>>, р. трепьtхсіться <<Тріпатися, стре
пехатися>>. - Див. ще трепет.
стрептококи <<бактерії кулястої фор
ми, з'єднані у вигляді ланцюжка, які
можуть спричинювати гнійні запален
ня, сепсис, ендокардит, ангіни та іН.>>,

стрептокок (одн.); бр. стрзптак6кі, п.

р. стрепток6кк,

streptokoki (мн.),
streptokok, streptokokus, болг.

ч. слц.
стрептокок, м. стрептококи, схв.
стрептокока, слн. streptok6k; наз
ва, засвоєна з новолатинської наукової
номенклатури; нлат.

Streptococcus

утво

рено віденським хірургом А. Т. Біллро

том

( 1829-1894) на базі гр. атрє1rт6с:.;

стрептоміцИн

СтрИбог

<<скручений, гнучкиЙ•>, пов'язаного з діє
словом атрЄсрw <<Повертаю, верну•>, ети
мологічно не зовсім ясного, і х6ххос;;

«зернина, ядро•>.

- СІС 2 794; ССРЛЯ
14, 1044; Kopaliriski 919; Holub-Lyer
453-454; РЧДБЕ 693; Вуjаклиjа 913;
Кlein 1523, 1526; Frisk І 895, ІІ 808809. -Див. ще апостроф, кок 3 •
стрептоміцИн <<лікарський препарат,
антибіотик, який застосовують nри лі
куванні туберкульозу, бруцельозу, туля
ремії та іН.•>; р. болг. м. стрептоми
цИн, бр. стрзптаміць'tн, n. streptomycyna, ч. streptomycin, слц. streptomycfn,
схв. стрептомuцйн, слн. streptomicfn;
- очевидно, запозичення з англійської

мови; англ. streptomycin (звідки також
фр. streptomycine, нім. Streptomyzfn)

утворено в 1944 р. американським мік
робіологом З.А.Ваксманом з основ гр.
атрсжт6с:.; «скручений, гнучкиЙ•> і І.НJХf]с:.;
«rриб, пліснява•>, очевидно, пов'язаного
З 1..1\J~a <<СЛИЗ із носа; СЛИЗ>> і, МОЖЛИВО,
спорідненого з лат.

milcus

<<ТС.•>,

milcor

<<Пліснява, цвіль•>. УРЕ
11, 20;
ССРЛЯ 14, 1044; Kopaliriski 919; Holub-Lyer 454; РЧДБЕ 693; Вуjак
лиjа 913; Кlein 1011, 1523; Gr. Fwb.
727; Frisk ІІ 267, 277-278, 808-809;
Walde-Hofm. І 402-403. - Див. ще
стрептококи. - Пор. стрептоцИд.
стрептоцИд <<Преnарат, яким ліку

да,

злидні•>, що зводиться до нар.-лат.

*districtia <<тіснота•>, пов'язаного з лат.
distringo <<розтягую, розпинаю; оточую•>,
похідним від stringo <<натягую, згортаю,
стягую, витягую, зв'язую•>, яке виник
ло внаслідок злиття двох етимологічно

різних слів, зокрема пов'язаного з
<<риска,

смужка•>,

спорідненим

з

striga
двн.

strihhan <<Натирати•>, дангл. strican <<ТС.•>,
псл. *strigti <<Стригти•>, stгьgati «Струга
ТИ•>, і з гр. атрауу6с:.; <<СКрі'чениЙ•>, двн.
strengi <<сильниЙ•>. - СІС 794; СРЯ IV

287; ТСБМ V І 1, 351; Kopaliriski 919920; Кlein 1523; ODEE 277, 875; Dauzat 243: Walde-Hofm. ІІ 604-605. -

Див. ще стрИгти, стругати.

стрибати

<<скакати•>,

[стрИбати]

<<утікати Нед; швидко летіти 0•>, стрИб
нути СУМ, Нед, стрИбонути СУМ,

Нед, стриб (виг.), [стриб] <<стрибоК>>,
стрИбайчик <<Заєць СУМ, Нед; [(ент.)
вид блішки, Haltica MUll.] Нед•>, стри. бання (у виразі с. в гречку <<нешлюбні
зв'язки•>), [стрuбаньчик] «заєць; вид
блішки•> Нед, стрибач, стрИбок СУМ,
Нед, стрибун, стрибунка, стрибуха,
стрибаючий, стрибкuй, стрибк6вий,

стрибкуватий, стрибучий, [вuстриб]
<<СТрибОК>> Я,

вuстриби

«жваві стриб

КИ>>, [вИстриба] <<ВИСТрИбОМ>>, ВUСтри
бом, вuстрибцем, [вистрибинатий]
<<баскиЙ•> (кінь) ЛЧерк, п{дстрибом,

ють захворювання, викликані стрептоко

п{дстрибцем, постриб!)н, прuстрибом;

КОМ•>; бр. стрзптаць'tд, болг. стреп
тоцИд, слц. streptocid, схв. стрепто
цид; очевидно, запозичення з росій
ської мови; р. стрептоцИд утворено з
першої частини слова стрептокок і ос
нови лат. -сїdа, пов'язаної з дієсловом
caedo <<б'ю, рубаю, вбиваю•>. - Чер
ньІх ІІ 210. Див. ще стрептококи,
гербіцИд.

-

стрес <<неспецифічна реакція організ
му на дію nодразників•>; р. стресс,

бр. стрзс, п.
слн.

stres; -

мови; англ.

stres(s), ч. stress, слц. stres,

запозичення з англійської

stress

<<Те.; тиск, натиск» є

результатом спрощення форми

distresse «rope, біда; біль; [тиск; напруга]•>,
яке походить від фр. ст. destre(s)ce <<бі-

р. [стрибать] <<скакати, плигати•> (з
укр.?), бр. [сmрЬlбулЯць] <<іти підстри
буючи•>; - псл. [stribati} <<скакатИ•>; очевидно, споріднене з лит. (s)tribuliuoti
<<Підскакувати, скакати•>; дальші зв'яз

ки неясні; зіставлялося (Ильинский
ИОРЯС 23 І 1, 143-144) з нвн. streben
<<Прагнути,

направлятися•>,

англ.

strive

<<боротися•>. Фа емер-Трубачев ІІІ
777; Куркина 3тимология 1974, 51-52.
СтрИбог <<бог вітрів у східних сло
в'ян•>; р. СтрИб6г, бр. Стрьtб6г,
др. Стрибог'Ь <<ТС.•>, Стрибожь <<Стри
божиЙ•>; - очевидно, запозичення з дав

ньоіранської мови; пор. сперс. Sribaya-<

*Strїbaya- «величний бог•>, у якому ком
понент sri- відповідає дінд. sri- <<блиск,
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стриrойка

стривай
світло вогню, сонця, світанок>>, а Ьауа
псл. Ьоgь <<бог>>; недостатньо обгрун

-

товані зіставлення з nсл.

strojiti

<<Влаш

товувати>> (Meillet RSI б, 168), із стри
бати і нвн. streben <<nрагнути>> (Bri.lck-

першої стрижки дитини>>, [пострuжини
Куз, пострuжчини] <<ТС.>>, перестрuг
<<Повторне стриження вовНИ>>, [перестри
га] <<Вівця, яка двічі за літо стрижеться;
вовна повторної стрижки; пристрижена

ner KZ 50, 195), з лит. styreti <<бути
жорсткИМ>>, styrti <<ставати жорсткиМ>>
(JagiC AfSlPh 5, 4), виведення від nсл.

овчина старої вівці>>, [перестрижка]
<<руно з однорічної вівці>> Нед, [під
стригач] «той, хто підетригає вовну

sьtьri <<Зітри, знищ>> (Зеленин ИОРЯС
8/4, 268), від іє. *ster- <<розстилати,
розсівати>> (Преобр. ІІ 398; Jakobson
IJSLP 1/2, 272), від іє. *p;)tёr bhagos
<<бог-отець>> (Вей ВЯ 1958/3, 96-97),

на сукні>> Нед, підстрuжка, п6стриг

від

іє. *ser- <<Текти, рухатися, біГТИ>>
(Moszynski PZJP 123; Ondrus Sbornlk
filoz. fak. University Komensk. 10, 90).
- Булаховський Вибр. пр. ІІІ 494497; Фа емер-Трубачев ІІІ 777; Мен
гес 193-195.
стривай, стривdйте

-

див. три

вати.
стригавець,
стр Я гнути.

стрuгавка

-

див.

[стрИганец] (ент.) <<Сарана, Locusta L.>> ВеБ, [стриж6к] «ТС.>> ВеБ; -

похідні утво2ення від [стригнути]
([*стригатиJ) <<стрибнути>> (див.).
[стригнути] <<стрибнути>> Нед; - ре
зультат контамінації слів стрИбнути і
плигнути. - Див. ще плИгати, стри
бати.
стрИгти, стригнути, стрt.іга

<<КО

ротко обстрижена покритка; [обстриже

на дитина Нед]>>, [стрt.ігало] <<овечі но
жиці>> Куз, стригаль, стригун <<одноріч

не лоша; [стригаль Нед]>>, [стриж] <<стри
ження, стрижка (овець)>> Нед, [стри
жdй] <<Стригаль>>, стрижак, [стрижач
ка] <<кобила на другому році; безоста
пшениця Нед>>, [стрижач6к] <<дворічне
лоша>> Мо, [стрижба] <<стрижка (овець)>>
Нед, стриж{й «Стригаль>>, стрt.іжка
<<СТRиження; спосіб, форма підстриган

ня; [острижена вівця; обстрижений (про
дитину та ін.); гривка волосся на чолі
у дівчат О],>, [стрuжки] <<спущені на чо
ло пасма підстриженого волосСЯ>> Ме,

[стрижкu] <<вівці, яких можна стриг
ТИ>> ВеУг, стрижча «СТригунець (ло
ша)>>, настриг, обстрt.іжчини <<Обряд
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<<обряд постригання в ченці>>, [постри
гальня] (тех.) Нед, [постригач] <<Перу
кар>> Куз, [постриженик] <<чернець>>
Нед, [пострt.іжник] <<ТС.>> тж, розстрИ
га;

-

р. стричь, стригу, бр. стрьtгчьt,

strzyc, strzyg~.
strihat', вл. ti'ihac, нл. stsigas, [strigas], полаб. straize

др. стричи, стригу, п.
ч. sti'lhati, ст. sti'lci, слц.

<<стриже>>, болг. стрига, м. стриже,
схв. стрunи, стрuжем, слн. strlci, strl-

zem, СТСЛ. стрнштн, стрнrж; - ПСЛ.
*strigti <<СТрИГТИ>>, *strigati «ТС.>>, пара
лельне до strьgati <<Стругати,>; сnо
ріднене з прус. strigli <<будяк, чортоnо
ЛОХ>>, дангл. strican <<Намазувати, глади
ТИ>>, двн. strihhan, дісл. strykva, гол.
s trij ken <<Те.>>, лат. stringere <<торкатися;
здиратИ>>, strigilis <<СКребло>>; і є. *str!g- /
streig- <<гладити>>; припущення про рухо
ме s-, псл. *strikti і зближення з лит"
riekti <<різати>>, іє. *reik- (Machek ESJC
588; Dost<:il ZfSIPh 29, 218) недостатньо
обгрунтоване. Фасмер ІІІ 778; Чер
ньІх ІІ 210; Преобр. ІІІ 398-399; Bri.lckner 523; ZfSlPh 2, 299; Holub--:,Kop.
358; Holub-Lyer 455; Schuster-Sewc
1546; Младенов 612; Skok ІІІ 344;
Mikl. EW 326; Мейе ОЯ 175; Meillet
MSL 14, 350; Mikkola Ursl. Gr. ІІІ 77;
Trautmann 289; Кluge-Mitzka 757;
Vries NEW 710-711; Walde-Hofm. ІІ
604-605; Ernout-Meillet 1159; Zupitza GG 94; Pokorny 1028-1029. - Пор.
струга ти.

l стрИrи]

<<ЛИстяні жилки (у капус

ти)>> ВеНЗн; неясне; можливо, по
в'язане зі стрuжень 1 (пор.).

[стриrойка] <<гнучка палиця>> Ме; -

очевидно, семантично видозмінене (<<за
ворожена палиця, зручна у деяких дитя

чих забаваХ>>

<

<<Відьма>>) запозичення

стрижога

стриж

із східнороманських мов; молд. стри

гоайкз (рум. stгigoaicii) <<Відьма•> пов'я
зане з молд. стриг6й (рум. stгigoi) <<БОБ
кулак•>, стрuгз (рум. stгlgii) <<Відьма>>,

тержінь] <<чиряк, нарив•> О, [остри
жuнок] <<Серцевина дерева>> ВеБ; - р.
стержень, бр. стрьtжань, др. стер
жень <<згусток гною в нариві>>, п. гdzeri

що_ походить від лат. stгiga «Стара чак

<<стрижень•>,

лунка, відьма; вухата сова•>, споріднено

редок гнійника>>, ст. strez <<стрижень
дер~Іtа•>, слц. stгzen <<стрижень•>, схв.

го з гр. атрі(у)~ <<СОВа•>, лат. stгіх-(род.
в. stгigis) «вухата сова, сипуха•> (за по
вір'ям, висмоктує дитячу кров), які зво

дяться до іє. *(s)trlg- І (s)tгei-g- <<шипі
ти; дзижчати, летіти (з посвистом)•>.

- Мельничук Молд. зл. 171; Pu~caгiu
152; Walde-Hofm. li 603, 606; Дворец
кий Лат.-русск. сл. 1976, 957, 958;
Frisk li 810.
стриж (орн.) <<Серпокрилець, Apus
Scop.; [щурик береговий, Riparia riparia
L. Шарл]•>, [стрижик] <<щурик берего
виЙ•> Шарл; р. стриж «серпокри

[zdrzeri] <<ТС.•>, ч. stгzen «осе

ср ж· «і{істковий мозок; серцевина, стри

жень•>, слн. stгzen <<стрижень дерева»,
р.-ЦСЛ.

С'Гр'ЬЖЬNЬ

<<СерцеВИНа>>;

-

ПСЛ.

*strьzьnь <<ТС.•>; споріднене з прус.
strigeno <<МОЗОК>>, можливо, пов'язаним
з лит. strlgti «грузнути» або з ав. mastГ;)yan- <<череп, мозок•>. Фасмер ІІІ

li 384; Ильин
2211, 197; Bгi.lckneг
ZfSIPh 2, 305; Machek ESJC 584; Zubaty St. а сі. І 2, 172; Mikl. EW 322; Tгa
utmann 290; Boga RR li 313, 605.

757-758, 773;

ский

Преобр.

ИОРЯС

лець•>, бр. стрьtж <<ТС.>>, п. stгzyiyk «во
лове очко, Tгoglodytes troglodytes L.

(Tгoglodytes

стрйжень 2 <<Найглибше місце річки,
бистрина•>; р. стрежень, [стреж,
стрежа], бр. стрь'tжань «ТС.•>, ч. ст.

stгzei,

strziess

parvulus)•>, [strzyiJ, (ст.)
strzeiyk, ч. sti'lzlfk, ст. stfiezlk,
[мор. sti'fz, c\Zicek, kfШicek), слц. [stгie
Z.ik, strШik], нл. stsez, полаб. stгezek,
слн. stfzek, цсл. стрнжь «корольок, Regulus L.>>; - псл. stгizь, stгezь, очевид
но,

-

«вир•>, слн. strzen <<найглибше
місце річки, бистрина•>; реконструю
ється псл. *strьzьnь або *strьgy, *stгьze

ne; - очевидно, споріднене з шв. stгe
ke «Стрижень течіЇ•>, яке зіставляється

походження;

з двн. stгihhan <<гладити, проводити, тер

близьке до гр. атрі(у)~ <<Якийсь ніч

ТИ>>, псл. *strigti <<стригти•>; пов'язува
лося також (Соболевский РФВ 64,

звуконаслідувального

ний nтаХ>>, лат. stгix (род. в. stгigis)
«сова

вухата,

Asio otus L.>>,

що

зво

116;

ЖМНП

1886,

вересень

155)

з р.

диться до і є. *(s)tгlg-( *s trei-g-) <<шипі
ти; дзижчати, летіти (з посвистом)>>.

[струга] <<Течія•> (укр. [струга] <<ТС.>>);
викликає сумнів ототожнення ( Фасмер

- Булаховський Вибр. пр. ІІІ 265266; Фасмер ІІІ 778; Преобр. li 398;
Горяев 349; Bruckneг 523; Machek
ESJC 589; Holub-Kop. 3Q9; Feгianc
Nazv. vtakov 189; Schusteг-Sewc 1368;
Mikl. EW 326; Koi'lnek 225.

ІІІ 757-758; Преобр. li 394; Bezlaj
Eseji 138; Tгautmann 290) зі стрИжень
(р. стержень) <<Серцевина>>. - Фасмер
ІІІ 773; Чернь1х li 207; Бернштейн
Очерк 1974, 171; Ильинский ИОРЯС
22 І 1, 197; Кluge-Mitzka 75 7. - Пор.

стрйжень 1 <<основа, серединна час
тина в організмі; видовжений предмет

як основа чи опора; [осередок у на
риві]•>, стержень <<ВИДОВЖеНИЙ пред
мет як основа чи опора; [серединна
частина дерева; осередок у нариві Нед]•>,
[стриж{нь]
<<стрижень•>
Нед,
Чаб,
[стрижн{вка] <<Серцевина, стрижень•>
Нед, Істражень] <<стрижень, серцевина
дерева; осередок у чиряку•> Нед, [стру
жен] <<бадилля кукурудЗИ>> ВеНЗн, [ос-

стрИгти.

[стрижога] <<Тонкий лід (на річці);
іній, паморозь (на деревах)•> Нед, ВеЛ,
[сріж] <<Покришений дрейфуючий лід•>
ВеЛ, [стріж] <<ТС. ВеЛ; замерзлий лід
на річці ВеНЗн; тонкий лід (на річці),
імла ВеЗа•>, [стриг] <<тонкий лід (на
річці); імла•> ВеЗа, [стриж, стріжо.rи
{мн.), строжога] <<ТС.>> ВеЗа; - запо
зичення з польської мови;

-

п. stгysz

<<сало, шерех, шуга (льодяна каша на
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стрий

стрИюіти

річці)>>, stryz, sryz, sryz, sryz <<ТС.>>, srezoga <<Паморозь, ініЙ>>, [srezoga, srzezo-

ga, srzezoga, srezoga, srezoga, srozoga,
strzezoga, stryzoga, sryzoga) <<Те.; ДОЩ З
морозним вітром; ожеледь•>, як і ч. [stfiZ.]
«Тонкий лід на воді•>, [stflZ.ek] <<ТС.•>,
[мор. tf!St'] <<Лід з водою•>, слц. [striez]
<<Хмара

(без

дощу);

паморозь,

ініЙ•>,

[striezava] <<ТС.•>, [strfz] <<Паморозь, ініЙ•>,
[strfzava, sriez) <<ТС.>>, srez <<ЗерНИСТИЙ
СНіГ>>, ВЛ. srez <<Лід (ТОНКИЙ); паморозь,
іНіЙ>>, sres, НЛ. srez <<ТОНКИЙ ЛіД>>, боЛГ.
м.

скреж

<<іній,

паморозь•>,

схв.

среш

<<ВИННИЙ КаМіНЬ>>, srijes <<ЦВіЛЬ>>, strijes
<<ТС.>>, SГlZ <<ВИННа ЦВіЛЬ>>, СЛН. srez <<Па
морозь, іній; плавучий лід•>, стсл. срішь.

<<гуща (винна)•>, відповідають укр. [се
реш] нанка крига на воді>> (див.).
[стрий] <<дядько по батькові, брат
батька та чоловік батькової сестри СУМ;

брат діда; брат матері 0>>, [стрик] <<ТС.>>
СУМ, О, [стрИйко] <<дядько, батьків
браТ» Мо, [стрИйна] <<тітка, сестра бать
ка; дрХ'жина батькового брата•>, [стрИй

чаникj <<СИН дядька>> Нед, О, [стрИйчи
нок] Нед, [стрИчаник Ба] «rC.•>, [стрИ
н6] <<брат батька•> ВеЛ, Ба, [стрИна]
<<Жінка

батькового

брата•>

Нед,

О,

[стринешни] <<СИН батькового брата•>
Кур, [стрИчанка] <<дочка батькового
брата•> О, [стриЯнка] <<Тітка, дружина
батькового брата>> Мо, О, [стриЄчний]
«двоюрідний по батькові•> Нед, [стрИй
нИй Нед, О, стрийський О, стрийць

кий О] <<ТС.•>; -

р. [строй] <<дядько по

батькові•>, ст. стрьtй <<те.; брат діда і

прадіда•>, бр.
стрьtечньt

[стрьtй]

<<брат батька•>,

<<двоюрідниЙ•>,

др.

стрьш

(строи) <<брат батька>>, п. stryj, stryjek,
ст. stryk, ч. stryc <<дядько•>, слц. stryc
<<брат батька•>, stryk «rC.>>, вл. нл. ст.

strfc

полаб. strala, болг. діал. м. стрИ
схв. стрИко, стрйц <<ТС.•>, слн.
«дядько•>, с.-цсл. стрмн <<брат бать

ка•>;

-

tryk,
ко,

псл. stryjь <<ТС.>>, очевидно, ре

зультат закономірної фонетичної видо
зміни форми *ptruцio-, що зводиться до

нульового ступеня основи іє. *pati~r (pater) <<батько•>; - найближче спорідне
не з лат. patruus <<дядько•> (похідне від
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pater <<батько•>), ав. Шіrуа- <<ТС.•>; менш
переконливе
зіставлення
(Bruckner
522; Mikl. EW 327; Buga RR І 486) з
лит. strujus <<дід•>, дірл. sruith <<старий,
поважниЙ•>. Бурячок 82; Фасмер
Трубачев ІІІ

780;

Преобр. ІІ

403:-404;

Holub-Lyer 454; Machek ESJC 584;
Olesch 1107; Младенов 612; Skok ІІІ 344;
Трубачев Терм. родства 79-81; Mikkola Ursl. Gr. І 52; IF 23, 124-125; Vey
BSL 32, 65-66. -Див. ще шітер.

[стрИ:юіти] <<щтрикати О; прискати
Нед; стріляти (про біль у вrхах, голо
ві) Нед, Ме•>, [стрекотати <<Жалити•>
Бі, [стрИrати] <<щеміти•> О, [стріка

ти] <<бризкати, прискати Нед; (пfо біль
у вухах) Нед, ВеЛ>>, [стрікщjти <<ужа
ЛИТИ>>, [стрЯкнути] <<стрикнути, кап
нути•> О, [стрь6кати] <<щипати; коло
ти, жалити•> (про рани) Нед, [стр6rа
ти] <<ТС.>> тж, штрикати, [штрихону
ти] <<штриконути•>, стрекало, [стри
кач] <<таран; сокира (бойова); пожежна

зброя>> Нед, [стрикачка] «Кийок із за

лізним кінцем, розширеним як лопаточ

ка>>, [штрИкавка] <<Шприц•> Куз, [штрИ
калка] <<ТС.>>, штрик; -

<<жалити•>, бр.

р. стрексіть

[стракацца] <<Жалити,

жигати кропивоЮ>>, др. стрtкати <<Ко

лоти, жалити>>, п. strzykac <<Прискати,
штрикати, колоти•>, ст. strzekac, strykac <<ТС.•>, ч. strfkati «nрискати>>, слц.
striekat' <<ТС.>>, болг. стрЯкам <<стукаю,
тріщу>>, щр'Ьклица <<rедзь>>, схв. стриjе
ка <<смуга, тріщина>>, strcati <mрискати>>,
strcati <<ТС.>>, штрецати <<ПОКОЛЮВаТИ>>,
Штрк <<ГеДЗЬ>>, СТСЛ. СТріКАТН <<КОЛОТИ,
жалити•>; псл. strekati <<колоти•>,
*sPrkati <<ПрискатИ>>, як і пов'язане з
ними чергуванням голосних stroka <<ряд

(проколотиЙ)•>, не зовсім ясні; можуть
бути зіставлені з *(s)tьrkati, *(s)tьrcati
«Штовхати, колоти; стирчати•>; через іє.

*ster- зближуються також (у значенні
<<При скати•>) з nсл. *sterti <<Простирати•>,
*storna <<Сторона>>; - як відповідник на
водиться дангл. stregdan <<розсипати•>;
зближення з лит. strakus <<моторний,
жвавий, упертиЙ•> (Mikl. EW

325) сум

нівне; є підстави припускати, що в роз-

стрнко за

стрИ:чка

глянутому лексичному матеріалі в пра

слов'янській мові об'єдналися два різні
етимологічні гнізда із значеннями <<КО
лоти, жалити•> і <<прискати•>. Фас
мер ІІІ 773, 780-781, IV 83; Преобр.

ІІ 394-395; Грот Фил. раз. І
ckпer 523; Holub-Kop. 354;

479; BrilSkok ІІІ
345; Moszyriski PZJP 123-124; Роkог
пу 1030. - Пор. строка?, торкати.
[стрИ:коза] ( ент.) <<бабка, Libellula
L.; коромисло терезів•> Нед, [стрuк{з

[touse] <<смикати, рвати•> і спорідненого
з дат. trese <<смикати, тріпати•>, снн. toseп, нвн. zausen <<ТС.•>, лат. dumus ( <dusmus) <<тернистий чагарник•>. - Бра
гина РР 1971 І 1, 58-64; ТСБМ V /1,
350; Kopalir\.ski 920; РЧДБЕ 694; КІеіп
1525, 1578, 1634.
стрих, стриха - див. стріха.

р. стрекоза <<бабка•>, бр. страка

стрихнін <<отрута, яка в малих до
зах застосовується як лікарський пре
параТ»; р. болг. м. стрихнuн, бр.
стрьtхн{н, п. strychпiпa, ч.
strychпiп,
слц. strychпlп, схв. стрuхнин, слн.
strihпlп; запозичення з французької

загальноприйнятої етимології не має;
виводилось від р. стрексіть <<стриба

мови; фр. strychпiпe (звідки англ. strychпiп(e), н. Strychпiп) утворено (1819)
від лат. Strychпos Igпatii (пuх vomica)

ка УРС, Нед, стрікавка Нед] <<ТС.•>,
[стрuкізка] <<коромисло терезів•> Нед,
Пі;

-

за <<бабка; КОНИК>>, [стрьtКаза] <<ТС.>>;

-

ти» або «Колоти, штрикати» (Brilckпer

KZ 45, 31; Machek ESJC 585; Mikl.
EW 325); припускалась контамінація р.
стрексіть з коза за властивістю швид

ких, проворних і легких рухів (Преобр.
ІІ 395); пов'язувалося з р. стрекотать

<<стрекотатИ•> ( Ильинский ИОРЯС 16 І 4,
23); щодо зв'язку значень <<колоти•> і
<<бабка•> пор. уйг. [jiІJпacilk] <<бабка•> <
[jіІJпа] <<Голка>> (Радлов ІІІ 512). - Фас
мер-Трубачев ІІІ 774; ЧерньІх ІІ 207208; Плотникова-Робинеон ЛС ІІІ 135.

<<блювотний горішок, чилібуха•>, яке по
ходить від гр. crтpuxvov (crтpuxvщ) <<пас
лін•>, етимологічно неясного; назва речо

вини пояснюється тим, що й виявлено
в насінинах тропічної рослини чилібу

хи.- СІС 2

795; БС3 41, 114-115; 47,
377; S1. wyr. obcych 706; РЧДБЕ 694;
Вуjаклиjа 913; Gr. Fwb. 729; КІеіп
1527; Dauzat 686; Frisk П 812.
стрикувати- див. штрих.

[стрихулець] <<паличка для вирів
нювання шкіри; паличка для виrівню

[стрипіти 1 ] <<Нерухомо, уперто стоя

вання зерна•> Г, Нед, [стрихівка <<ТС.>>
Куз, [стрихіл] <<Прилад для натягання
шкірИ•> ВеБ, [стрих[ль] <<інструмент
для розтягування шкіри•>, [стрих, шти
хіл] <<ТС.>>, [стрихула] <<планка для ви

ТИ•> Нед, Куз; неясне; можливо, ре
зультат афективної видазміни форми

рівнювання зерна в мірці•> Корз, стрі
хіль <<Тупий шевський ніж, яким вирів

Пор. стрекотати\ стrекоза.
[стрИ:мині] (бот., мн. <<листяні жил
КИ•> Нед, [стремені] <<ТС.•> Нед; - не

-

ясне.

стрим{ти.

стрипіти 2 - див. труп 1 •
стриптИз <<танцювальний виступ з
поступовим

роздяганняМ•>;

-

тИз, бр. стрьtптьtз, п. вл.

р.

стрип

striptease,

ч. striptyz, слц. striptlz, болг. стрuп
тийз, схв. стриптиз, слн. strlptiz <<ТС.•>;
- залозичення з англійської мови; англ.
strip-tease <<ТС.>> утворено з дієслів strip

<<роздягати(ся), здіймати, здирати•>, спо

рідненого з гол. stropeп <<роздягати, гра

бувати•>, двн. stroufeп «ТС.>>, нвн. streifeп <<Здіймати; блукатИ•>, і tease <<драж

нити;

чесати

(вовну)•>,

пов'язаного

з

нюють шкіру•>, [штрuхінь] <<інструмент

для обскрібу&ання шерсті>>; - бр. стрьt
х6fjка <<Прилад для вирівнювання соло

- запозичення
strychulec <<дощеч

ми при покритті хати•>;

з польської мови; п.
ка для

вирівнювання

сипких

матеріа

лів•>,

[strych] «ТС.>> походить від нвн.
Streichholz «ТС.>>. - Richhardt 100; SJP
8, 841. - Див. ще встрих. - Пор.
штfих.

стрИ:чка] <<Петля для лову птахів•>
ГрицАВ, [стрuчок] <<петля•> Нед, [стрі
чок] <<Сильце з дроту•> Корз; запо
зичення з польської мови; п.

stryczek,
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стрібатий

стріла

зменш. від stryk <<ТС.>>, походить від нвн.
Strick <<мотузка>>, пов'язаного з stricken
<<шнурувати, зав'язувати, плести>>, двн.
stricchan <<ТС.>>, дангл. strician <<лагоди

ти

(сітки)>>. -

SJP 8, 843; Кluge

Mitzka 758.

[стрібатий] <<роз'Fріпаний, кошлатиЙ>>

Нед;

результат контамінації слів
[стріпатий] <<мохнатий, з настовбурче
ним волоссям•>, [страпатий] <<кудла
тиЙ>> і кострубатий. - Див. ще кост
руб1, стра пи.
стрівба- див. стріла•.

[стріжляк]

сінник>> ВеЛ;

-

<<солом'яний

матрац,

неясне.

<<будує; настроює>>, схв. strбj «лад; ше
ренга; машина>>, строjити <~Шикувати;
дубити шкіру; каструвати>>, слн. stroj

<<Машина; устріЙ>>, strojfti <<дубити (шкі
ру), strojiti <<святкувати>>, стсл. строн
<<устав,

краса>> Нед, стр6єм, стрfйнИй <<гарно
одягнений; гармонійниЙ>> СУМ, Нед,

[стройний] <<ТС. Г; злагоджениЙ>> Нед,
стройовИй, [стрfйно] <<нарядно>>, [строй

<<влаштовувати,

строїти, устрій; - р. строй, строить,
бр. строй, строіць, др. строи <<Поря
док, будова>>, строити <<будувати, керу

п.

stroj <<вбрання; лад>>, stroic

<<Наряджати;

stroj

настроювати;

<<Машина>>,

strojiti

робити>>, ч.

<<Готувати, влаш

товувати; наряджати>>, слц.

stroj <<Маши
на; структура; засіб; одяг•>, strojit' <<ГО
тувати; виготовляти; одягати>>, вл. stroj
<<Машина; інструмент>>, trojic <<Приготува
ти; ВИГОТОВИТИ, ОДЯГТИ>>, НЛ. tsojs <<ТС.>>,
болг. строй <<стрій; устріЙ>>, строЯ <<бу
дую>>, м. строj <<Лад; устріЙ>>, строи
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управління;

готувати;

стронтн

керувати,

вити; вирішувати; спричиняТИ>>;

-

пра

псл.

strojь <<ПорядоК>>;

- очевидно, спорід
straja <<СТійло, вистелене
соломоЮ>>, а в. urvaro-straya- <<обрізуван
ня рослиН>>, лат. stria <<Жолоб, паз;
складка; борозна, рівчаК>>; і є. *ster- <<роз
нене

з

лтс.

переконливе

зведення

(Schuster-Sewc 1531-1532) до іє. *strei«ryгий, твердий, жорсткиЙ>>. Фас
мер ІІІ 780; Чернь1х ІІ 211; Преобр. ІІ
399-400; BrUckner 519; Holub-Kop.
355; Младенов 612-613; ZVSZ 412;
Mikl. EW 326; Бернштейн Очерк 1974,
288-289; Persson Beitr. 787; Pokorny
1030. - Див. ще простерти. - Пор.
сторона.

[стрійниця] (ент.) <<волохата бджіл

но] «ТС.>>, строїти <~шикувати; будува

ти; впорядковувати; [наряджати]>> СУМ,
Нед, [вИстрій] <<парадний одяГ>> Ж,
[вистройність] <<прикраси>> Ж, [вист
рійний] <<ПараднИЙ>> Ж, настрій, [на
строєне] <<настріЙ>> Ж, настройка, на
строювач,
настроїти, [перестрfй]
<<Перебудова>> Нед, [перестрійка Нед],
перестройка, [переустрій Куз] «ТС.>>,
[построїни] <<будівлі>>, прИстрій, [при
стрійний] <<приводниЙ>> Куз, розстрій
<<розлад; [дисгармонія Нед]>>, [розстрой
ство] <<Порушення, розлад>> Нед, роз

устрій;

спорядження>>,

стилати>>; vменш

стрій <<ряд; одяг, наряд>>, [стрій
нИк] <<чепурун, франт>> Нед, [стройка]
<<будівля>>, [стр6йник] <<Настроювач>>
Нед, стройовИк, [стройок] <<прикраса
з штучних квітів>> Нед, [строя] <<При

ватИ>>,

порядок,

провидіння;

ка,

антофора,

Anthophora Latr.>> Нед;

неясне; можливо, пов'язане з [стрій
нИк] <<Чепурун, франТ», [стрійнИй] <<Гар

-

но одягнениЙ>>.

СТrіла 1 , (стрел] <<СТріЛЯНИНа>>, (стре

лИна
<<Просіка•>
Куз,
[стрілИця]
<<рідкий лісоК>> Г, Нед, [стрельj <<пост
ріЛ», [стрільба] <<рушниця>> Нед, Кур,
[стрельчик] <<стрілець>> (зменш.), [стре
лЯйчик] <<ТС.•> Нед, [стрівба] <<стрільба
Нед; стовба (у плузі) 0>>, [стрівка]
<<Значок на вусі вівці; пастка на гороб
ців>>, стріл <<Постріл>>, стрілецтво, стрі

лець, [стріливо] <<боєприпаси>> Нед,
[стрілИнаj <<вогнестрільна рана>> Нед,

[стрілИця] <<Стріла; прорізаний канал
на болоті>>, стрілка, [стріловець] (зоол.)
<<Мечохвіст,

Limulus>>

Нед,

стрілок,

стрілочник, [ст,оіль] <<Постріл>>, стріль
ба <<стрілянина; [рушниця]>>, стрільби
ще, стрільник (іст.) <<майстер, що ви
готовляє стріли>>, ст,оільнИця (заст.)

<<бійниця>>, [стрільнЯ] <<стрілянина>>,
[стрілЯйник] <<СТрілець>>, стрілянИна,
[стрілЯха] <<рушниця>> О, [стрелькува-

стріла

стрімголов

тий]

<<СТрілчастиЙ>>

стрілецький,

(пР.о

рослини),

[стрілкИй]

<<КолючиЙ>>

(про очі) Нед, стрілкуватий, стріло
вИй, стр{лочний, стр_ілчастий, стріл

чатий,

[стрілявний]

стр[ляний,

<<СТрільниЙ>>

стрЕльнИй

СУМ,

О,

Нед,

[стрільчатий]
<<стрілчастиЙ>>
Нед,
[стр{льчий] <<стрільниЙ•> Нед, стрели
ти,

стрельнути,

стр{лити,

стрілЯ

ти, стр{льнути СУМ, Г, [стрільцю

вати]

<<бути

МИСЛИВцем-стрільцеМ>>,

Кluge-Mitzka 755; Vries NEW
Perssoп Beitr. 449; Pokorпy І 028.

706;

[стріла 2 ] (бот.) <<стрілолист звичай

ний,

Sagittaria sagittifolia L.>>, стрілИця,
Mak] <<ТС.>>, [стрілки] <<Череда,
Bideпs L.; оман верболистий, Iпula sаІі
сіпа L.>> Mak; - р. [стрелица] <<СТf.іло
[стрілка

лист

звичайниЙ•>,

бр.

[стрзліца , п.

strzatka <<ТС.•>, [strza{ek] «череда три
роздільна, Bideпs tripartites L.>>; ре
зультат

перенесення

на

рослину

назви

[стр{льчити] «ТС.>>, вИстріл, відстріл,
застріл, застрільник, [настрільник]

стріла 1 , зумовленого стрілоподібною
формою листя (у стрілиці звичайно'і)

<<Наконечник стріЛИ>> Ж,

обстріл,

чи високого прямого стебла, зокрема, у
череди й оману верболистого; як семан

стрілка СУМ, Нед, постріл «ВИСтріл;

тичні паралелі пор. [копійник] <<стріло

<<стріла•> Нед, пристріл, прИстрілка
СУМ, Куз, простр{л СУМ, Нед, роз
стріл; р. болг. стрела, бр. страла,
др. стрtла, п. strzaia, ч. sti'ela, слц.
strela, вл. treia, нл. stse±a, м. стрела,
схв. стриjела, слн. strela, стсл. стр-R
лА; псл. strela; споріднене з лит.

лолИст, бр. стрзлкаліст <<ТС.•>, [дво
зуб] «череда•>, [козі ріжки] <<череда три

[перестріл]

Пі,

<<Перестрілка>> Куз, пере

[вогнестрільна рана Куз]>>, [постр{лє]

strela

(strel~) <<стріла•>, лтс.
u

метальнии

снаряд;

смуга;

strela
)

порив

<<Тс.,

•

впру;

струмінь•>, двн. strala <<СТріла; блискав
ка•>, нвн. Strahl <<промінь», снідерл.
strael, strale <<стріла>>, дангл. strael <<ТС.•>;
іє. *ster- <<СМуга, риска, промінь•> або

*stre- / ster- <<розширювати; розстилати,

розгортатИ•>;

припускається

також

ви

хідне значення <<блискавка•> (Общ. лек
сика 254-260); недостатньо обгрунто
вані припущення про зв'язок слов'ян
ських і германських форм з праєвропей

ським субстратом (Machek ESJC 585-

586), про давнє запозичення герман

ських слів з мов Сходу (Moszyr\.ski PZJP
121-123); виведення слов'янських форм
з германських мов (Peisker 72) необ
грунтоване. Фасмер-Трубачев ІІІ
774; Черньrх ІІ 208; Цьrганенко 456457; Преобр. ІІ 404-405; Брандт РФВ
24, 183; Brilckпer 522; Schuster-Sewc
1368; Младенов 612; Skok ІІІ 344345; Trautmaпп 289; Milhl.-Eпdz. ІІІ
1088; Karulis ІІ 307-308; Buga RR ІІ
161, 494, 604; Fraeпkel 920-921; IOparsky GLG 86; Steпder-Peterseп 218;

лист звичайниЙ•>, стрілолИст, р. стре

роздільна•>, а також Ч. sipeпka <<СТріло

ЛИСТ>>, СЛЦ. Sfpovka, ВЛ. sipica «ТС.>> (при
Ч. СЛЦ. Sfp <<СТріла>>, ВЛ. sipica <<ТС.>> ); у
частині слов'янських мов назви стріли
ці є, очевидно, кальками науково'і наз

ви лат. sagittaria, похідної від sagitta
<<стріла; стрілоподібний кінчик молодо

го пагінця>>. Нейштадт
кулова Очерки

Словн. бот. 382, 509,
63, 418-419, 422; Мер
134--:135; Machek Jm.
rostl. 143; Schuster-Sewc 1437-1438.

572;

-Див. ще стріла•.
стрілИця (ент.) <<ВИд нічного метели
ка, вид совки, Apatele НіlЬп. (Acroпycta

Ochs.)>>, [стріловка] <<ТС.>> Нед; - р.
стрельчатка «ТС.>>; - похідне утворен
ня від стріла;

назва

зумовлена тим,

що на передніх крилах цих метеликів

часто буває три чорних стрілоподібних
штрихи; пор. нім. Pfeileule <<стрілиця,

совка•> (букв. <<Стрілова сова>>).
Див. ще стріла•.

-

БС3

41, 107.-

стрім,
стрімкИй,
стрімкованє,
стрімлИвий, стрімлЯк, стрім~Яrr~;и,
стрімниця,
стрімнути,
стрtмчак,
стрімчастий- див. стрем'я.
стрімголов <<прожогом; вниз голо
вою>>, стрімголовий <<стрімкий, крутиЙ>>;
- результат видазміни давнішого *стро

миголов(у), перший компонент якого
є формою дієслова стромИти <<всову-
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стрітити

стріл

вати:>\ пор. ~аралельне утворення [сунь
головJ

<<стрІмголов>>

з

першим

компо

нентом, пов'язаним з дієсловом суну
ти. -Див. ще голова, стрем'я.

[стріл 1 ] <<Покрівля; сніп для покри

вання даху; лінія з'єднання солом'я
ного даху зі стіною Ме; отвір у гребені
даху Нед; отвір у причілку стріхи О;

стеля ВеБ; небозвід Нед>>, [строп] <<сте
ля в кімнаті>> Пі, [стропець] <<укладка
з десяти

снопіВ>> ЛексПол,

стропИло

hrof «дах>>, псл. strop-ь <<ТС.•>. -

Див.

ще стріл 1 •
стрілки, стріпатий, стріпіхатий,

стrzіпчастий

- див. страли.
[стрітити] <<зустріти>>, стріти <<ТС.>>,

стрівати, стріватися СУМ, Нед, [стрі

кати] <<ЗустrічаТИ>>, стrz[нути, стріча
ти, [стріт <<зустріч>>, [стріть], стрі
ча <<ТС.>>, [стрітник] <<дружко молодо"і•>
Корз, Стрітення <<Християнське свято
на честь принесення немовляти Ісуса

<<Кроква>>, [стропuна] <<мостина>> Нед,
[стропuнє] <<ТС.>> Нед; р. [строп]
«дах; горище; стеля>>, бр. [строп] <<Гре
бінь даху>>, др. строп'Ь <<даХ>>, п. strop
<<СКЛеПіННЯ>>, Ч. СЛЦ. strop <<СТеЛЯ>>, болг.
[строп] <<Горище>>, схв. [строп] <<сте
ЛЯ>>, СЛН. strop «ТС.>>, СТСЛ. СТрОП'~. <<СТе
ля; даХ>>; псл. strop-ь < *sгор- <<покрі
ВЛЯ>>; очевидно, споріднене з лит.
[strapekas] <<палка, кийок>>, дісл. hrof
<<дах, покрівля; сараЙ>>, дангл. hrof <<дах,
стеля, верхівка>>, англ. roof <<дах; сте
ЛЯ>>, корн. craw, брет. kгао <<СТаЙНЯ>>,
і рл. его ( < *crapo-) <<огорожа; перегород

в храм•>, [стрічань, стрічення] <<ТС.>>,
[стрітенні (куми), стрічені (куми)],
стрічний, [стrzеч] <<назустріч>> ЛексПол,
[стріч] <<ТС.•>, [встрітj <<ВИпадок, наго
да>> Ж, [встріча] <<зустріч>> Ж, [встріч
ний] <<зустрічниЙ>> Ж, [встріть] <<На
зустріч•> Ж, зустріти, зустрічати, [зу
стріт] <<зустріч>> Ж, зустріч, [зустр[
ча Бі] <<ТС.•>, зустрічний, [настріт]
<<НазустріЧ>> ВеЛ, навстріч, [навстріч
ку ВеЛ, назустfіт Ж], назустріч <<те.>>,
[назустрітник <<сусід навпроти•> Ж,
[на6стріть] <<у протилежному напрямі;
назустріч; напередодні•> О, [перестріт]

ка; ХЛіВ; ХаТИНа>>; іє. кrаро- <<ДаХ>>; менш

<<зустріч; нещасливий випадоК•> Г, Нед,

умотивоване

зближення

з

лтс.

straps

<<витягнутий, прямиЙ>>, лит. parstrapiпti
<<ПрИТЯГТИСЯ>>, СВН. straf <<ТуГИЙ>>, а також
лит. striplпis, strypas <<дрючок>>, гр. тра-

1ПJ~ (тpacpfJI;) <<паля; борт судна>>, лит.
sШpti <<Підростати>> (Младенов б13; Zu-

baty St. а сІ. І 2, 1бб; Milhl.-Eпdz. ІІІ
1081; Perssoп Beitr. 43б), як і зіставлен

перестріт <<хвороба від зустрічі з не

доброю людиноЮ>>, [підстрічний] <<Зу
стрічний;

пов'язаний

з

пристрітоМ>>

Нед, [п6стріч] <<Місце зустрічі•> Нед,
пристріти <<заподіяти зло лихим погля

дом; [зустріти; застерегти Нед]>>, [при
стрітuтиj <<ТС.>> Нед, прИстріт <<хворо

ба, викликана злим поглядом; [застере
ження Нед]>>, [пристrzітник] <<ТОЙ, хто
спричинює пристріт>>, [пристрітельний]
ріВЛЯ>> (Machek ESJC 583; Slavia lб,
190). - Фасмер ІІІ 781-782; Преобр. П <<nов'язаний з пристрітоМ>>, [пристріт
400; Горяев 350; Brilckпer 520; Holub- ний] <<ТС.>>, [пристрічений] <<помічений
Kop. 355; Skok ІІІ 347-348; Mikl. EW · у чомусь, запідозрениЙ>>, [устр[ ча] <<Зу
стріч•> Шейк, [устріч] <<Назустріч>>; 32б; vап Wijk IF 28, 122-123; Бурла
ня з гр. ЄрЄсрw «НаКрJ-!ВаЮ>>, ороср~ {\ПОК

кова ВСЯ б, 58; Общ. лексика 212-21 б;
Trautmaпп 309; Holthauseп Аwп. Wb.
128; Pederseп Kelt. Gr. І 92; Zupitza IF
13, 51; Specht 93; Pokorпy б1б.

[стріл 2 ] <<купа (напр., дерева)•>, [стро
па] <<ТС.; ворох; КЛХ'бОК>>; ОЧеВИДНО,
пов'язане зі [стріп] <<Покрівля; стеля>>;
пор. ісл.

hrof <<розбите судно, уламки ко

рабля•>, норв. [rov] <<уламки розвалено
го будинку•>, які пов'язуються з дангл.
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р.

встретить,

сретение,

бр.

стрзць

<<зустріти•>, др. стрtтити, п. ст. pos-

rzesc, Ч. stfetпouti, СТ. stfeпuti, СЛЦ.
stretпut', болг. срещна, схв. срести,
СЛН. srecati, СТСЛ. С'Ь.р-Rстн, C'l.p-RTATH
<<ТС.•>;

-

псл. *s-ь-resti

< *su-rёttei; -

оче

видно, споріднене з лит. su-resti <<СХо
пити, піймаТИ>>; менш певне зближення

з лит. randu <<Знаходжу•> (Brilckner AfSIPh
<<ЗНаХОДИТИ>>, ЛТС.

40, 12), rasti (radaQ)

стріха

rast

строгий

wraton <<іти, nодорожу
vrata <<nодорожувати, знахо

«ТС.>> і гот.

вати>>, дісл.

дити>>; припускається відповідність псл.

*s-ь- дінд. su- <<хороший, щасливиЙ>> і
тлумачення псл. *s-ьretja <<зустріч>> як
<<хороший, щасливий випадоК>>. - Фас
мер І ЗбЗ, ІІІ 107; Bгilckner 432; Ho-

lub-Kop. 357; Machek ESJC 58б-587;
Holub-Lyer 455; Skok ІІІ 319; Лапа
тин 3ИРЯ IV 44-45; Bezzenberger ВВ
2б, 108. -Пор. збіжжя, приобрісти.

стріха «Нижній край солом'яної по
крівлі; покрівля будівлі, переважно со

лом'яна>> СУМ, Л, [стf?их] «Горище>>
Нед, [стріх] <<ТС.>> Ле 99, [стрихаj <<стрі
ха>> Л, [стрЯха] <<ТС.>>, [стріхач] <<ПО
крівельник; сніпок для покрівлі>> Нед,

[стр{хавий] <<скуйовджений; шерехатиЙ>>,
стріхdстий <<З великою, широкою стрі

ХОЮ>>, стріхатий <<Те.; [скуйовджений
Нед]>>, [застр{шина] <<Покрівля над ти
НОМ>> ВеБ, [6стріх] <<огорожа з перепле
тених гілок>> О, [остр{ха] <<стріха>>,
[остр{шник] <<Колода з кілочками для
утримання соломи на даху>>, [остріш
ниця] <<Стріха>>, остр{шок, острішшя
<<ТС.>>, [острuжник] <<складова частина
остова даху>> Ж, [підострішина] <<дов
га балка в покрівлі>> Нед, [підстріха]
<<Місце під стріхою>>, [підстрішок, під
стр{шшя] <<ТС.>>;

р. стреха <<стріха>>,

-

бр. страха <<дах; стріха>>, [стрзх, стра

ха,

стрьtх, стріха], др.

стрtха,

п.

strzecha <<ТС.>>, ч. stfecha <<даХ>>, слц.
strecha, вл. ti'echa, нл. stsecha, [strecha,
tsecha] «ТС.>>, болr. стрЯха (стреха)
<<стріха, дах>>,

м.

стреа

<<стріха>>,

ех в.

стреха <<ТС.>>, слн. streha <<дах>>, стсл.
стр'"kхА <<ТС.>>; псл. strexa, очевидно,

з давнішого *stroisa (можливо, *stroigsa), пов'язаного з strojь <<Порядок, роз
порядок, стрій>>; у такому разі спорід
нене з лит. straja <•солома, підстилка>>,

streja

<<ТС.>>,

striёgti

ними

«ТС.>>;

є

strfegti

пов'язання

<<розстилати,

<<крити соломою>>,

недостатньо

з

іє.

обгрунтова

*ster-/ stге

розширювати;

розсипа

ТИ>>, представленим у псл. *-steгti, укр.

простерти (Горяев 351; Ильинский
ИОРЯС 20/3, 73-74; Machek LF б8,

99; Kostial AfSlPh 37, 397), реконструк
ція псл. *stersa (Младенов б 14; Schrader Reallexikon І 179-180), виведення
від іє. *kredsa (Ostir AfSlPh Зб, 441),
як і зближення з р. страх або стра

жа

(Mikkola IF

Трубачев

б,

351). -

Фасмер

77б-777;

Преобр. ІІ 405;
Holub-Kop. 35б; Machek

Brilckner 522;
~SJC 585; Holub-Lyer 455; SchusterSewc 13б8, 1543-1544; Г-ьл-ьбов БЕ
19б7/4, 347-348; Skok ІІІ 343; Mikl.
EW 325; Meillet Etudes 258; Vondrak І
473; RES 34, 171, 392; Buga RR ІІ 222,
312, 497, б04; ІІІ б82, 955. - Пор.
стр ій.
стрічка,
стрічоК>>; -

стрічкар

<<виготовлювач

очевидно, др. *строчька
<<смужка>>, похідне від строка ~поцятко

вана (поколота) смужка>>. Див. ще
стрИ:кати, строка•, строка2 • Пор.
строкатий.

ві,

[стрічки] (бот., мн.) <<Півники садо
Iris germanica L.>> Л, [стрічковець]

<<іберійка зонтична, Iberis umbellata L.
Нед, Mak; іберійка кримська, Iberis taurica L. Mak,>; - неясне; можливо, по

в'язане зі стрuкати <<КолотИ>> (за ознакою гострих листків).
.
[стрішник] (бот.) <<скерда покрівель
на, Crepis tectorum L.>> Mak; похід
не утворення від стріха; очевидно, се
мантична калька латинської наукової
назви цього виду, пов'язаної з лат. tec-

tum

<<дах, покрівля>>; як семантичні па

ралелі пор. офіційні назви цієї росли
ни: укр. скерда покрівельна, р. скерда
кровельная. Словн. бот. 488; Ней
штадт 44б-447. -Див. ще стріха.

строгий, строгач, [строгота] «стро
гість>> Чаб; р. строгий, бр. стр6гі,
п. srogi <<Жорстокий, лютиЙ>>, ч. strohy
«короткий, стислий; строгий, сухиЙ»,
слц. strohy <<строгий; стислиЙ>>, болr.

м. строг <<строгиЙ>>, схв. строг, слн.
<<ТС.>>; остаточно не
припускається походження з
мови і зв'язок з цсл. срАГ"Ь
різкиЙ>>, срАГА <<Хвороба>>, які
ються з нвн. Sorge <<турбота>>,

strog

ti (sergu)

<<хворітИ>>, дірл.

з'ясоване;
польської
<<терпкий,
зіставля
лит. sifk-

serg

<•Хворо-
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строrати

ба>>

стр ом

(Brilckner 511; Skok

ІІІ

34 7);

збли

жується також з псл. *storg-ь <<СтороЖ>>

(Шахматов Очерк 155; Преобр. ІІ 383,
399); пропонується реконструкція псл.
*strog-ь і пов'язання з снн.
<<жорсткий, тугиЙ>>, норв.

strak (strack)
strak, strakk

ESJC 582; ZfSlPh 23, 120;

Torbiбrnsson

«туг~й. натягнутий, прямий» (~achek

чілку хати у строці. Ном.
строчuти

<<Шити

N2 7754)>>,

суцільним

швоМ>>,

[строчанка] <<фуфайка>> ~о. Дз, строч
ка <<ряд машинних або ручних стібків>>,

[строч{льний] <<вживаний для строчін
НЯ>>, [пристроці] <<осторонь, збоку>>

Корз;

-

р. строка <<рядоК>>, строчuть

<<строчити>>,

ст.

строка

<<ряд;

вишита

L~ І ЗО); менш переконливе пов'язання

строчкою смужка>>, др. строка <<наріз

з псл.

ка, знак, точка; рядок», п. ст. stroka
<<Точка>>; - очевидно, псл. stroka <<УКОЛ>>,

*sorg-,

похідним від

*ser-

<<бігти,

текти>> (Ondrus JC 10, 16), а також з лит.

stregti <<Застигати, замерзати>>, лтс. stregele <<бурулька>>, stragns <<плавкий, топ
КИЙ>> (Zubaty St. а cl. І 2, 171; ~ilhl.
Endz. ІІІ 1080). - Фасмер- Трубачев
ІІІ 779-780; Чернь1х П 210-211; Holub-Kop. 355; ~ладенов 612; В-ьгле
нов БЕ 1958/3, 236-247.
строrати - див. стрИкати.
[стро жИти] (у сполученні с. пліт

<<ставити гострі шипи, колючки навер

ху тину>>) Нед; - очевидно, пов'язане
з острога «колючка>> (див.).

[строй] <<Машина>> Пі, Нед, [строй
ник] <<майстер машин>> Нед; - вл. (кн.)

[ *strok-ь] <<ТС.>>, пов'язане чергуванням
голосних із strekati (*stьrkati) <<коло
ТИ>>; зближується з о лтс. stracis
<<МИТЬ>>.- Чернь1х ІІ 211-212; Фас
мер ІІІ 773, 780-781; Преобр. ІІІ
394-395, 400; Brilckner 519; ~ikl. EW
325; Trautmann 289; Milhl.-Endz. ІІІ
1080. -Див. ще стрИкати.
(СТJ?ОКа2 ] <<раНТ у ПОСТОЛаХ>> Л, (стро
Канець] <<ремінь до ходаків>> ВеЛ, [стро
чанки] (мн.) <<ТС.>>, [строчаки] «шнурки

для прив'язування (ходаків),> тж; - бр.
[страка, мн. строкі] <<Петля (вушко) в
личакаХ>>;

-

очевидно,

запозичення

з

<<машина, інструмент, механізм>>; очевидно, запозичення з чеської чи сло
вацької мови; ч. слц. stroj <<машина>>,
як і схв. строj, слн. stroj <<ТС.>>, відпові

польської мови; п. ст. stroka <<Пояс; зо
на; точка>> пов'язується з strzykac <<Штри
катИ>>, nсл. strekati <<Колоти>>. Brilck-

дають укр. стрій <<ряд, шеренга; струк

строкатий <<забарвлений в різні ко
льори, пістрявий; з великими плямами

stroj

тура, будова чогось; лад>> (див.).

строк, [строка] <<строк>> Нед, [ерік,
срок] «ТС.>> Нед, строкар <<Сільськогос

ner 519.-

Див. ще штрИкати•.

або

крапками

подарський робітник, що працював по
найму>>, строковець, строковuк «ТС.>>,
строкувати <<Працювати строкарем>>,
безстроковий, достроковий, надстро
ковИк, надстроковИй, понадстроковuй,

ти

<<ВИділятися

простf.очити;

- р. срок, бр. [срок,
, др. с'Ьрок'Ь, схв. срок <<знак,>,
СЛН. srok <<Вітання; рима>>, СТСЛ. С'Ь.рОК'Ь.
<<постанова, наказ>>; псл. s-ьrok-ь <<уго

псл. strok-ь <<укол>>. - Фасмер ІІІ 780781; Brilckner 519. - Див. ще стро
ка•. - поя. сорокатий.
[стром ] <<фруктове дерево ВеЛ, Г;

да>>, пов'язане чергуванням голосних з
*s-ьrekti <<домовитися>>,
похідним від
*rekti <<Говорити, казатИ>>. - Фасмер
ІІІ 740-741; Преобр. П 199-201. Див. ще ректИ.

зрізана і очищена від кори смерека або

строк

[строка•]

<<ряд

(?) (у виразах к

строці <<до ладу, на своє місце>> та у
строці у прикладі: комора на при-
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(про

масть тварини)>>,

[стракатий] <<ТС.>> Пі, Нед, строкаті
строкатістю>>;

стракатьt <<строкатиЙ>>, п.

katy <<ТС.>>; -

псл.

- бр.
srokaty, stro-

[strokat-ь]

<<ТС.>>,

первісно <<поцяткований, укритий крап
ками, рисками, смугами>>, пов'язане з

ялина, частина стовбура, що виступає

із землі 0>>; запозичення з чеської
або словацької мови; ч. слц. strom <<де

рево>>, як і нл. [strom] <<ТС.>> (з ч. ?), по

в'язані

з

<<стирчати,

ч.

strmy

височіТИ>>,

<<крутиЙ>>,
що

strmeti

відповідають

укр. стреміти <<ТС.>>; недостатньо обrрун-

строфантИп

ст ром

товане пов'язання з нвн.

Stamm

бур>> (Machek ESJC 583). -

лівський УЗЛП

<<стов

Дзендзе

Фасмер ІІІ 781;
23/1, 138-139;
Bril~kпer 519; Holub-Kop. 354; Schuster-Sewc 1364; Zubaty St. а cl. І 2, 155,
167. -Див. ще стрем'я.

Ильинский

127;

ИОРЯС

стром 2 ,

строма,

строманИстий,

стр6мий, стромИна, страмИти, стром
лИвий, стромлЯти, стромавИна див. стрем'я.

[стромик]

(іхт.) <<СЬомга, лосось,
ВеНЗн; - бр. [страна]

Salmo salar L.>>
«ТС.>>; результат

видазміни запозиче

ного п. pstщg <<ТС.>>.

-

[строполИть] <<Підбурювати, намов
ляти, настроювати>> Чаб, [настропо
лИть] тж; - р. настропалИть <<Підмо
вити, підбурити, настроЇТИ>>, [настро
пИть] «ТС.>>, бр. [настрапаліць] <<Піду
чити, підбурити, настроїти>>;

-

неясне;

зіставлення з р. [стр6пота] <<КRивизна,
неправдивість, упертість>> або [строп]
<<Гребінь даху>> (3СБМ

7, 258)

позбав

лене підстав.

[строптИвий] (у сполученні строп
тИве

письмо

розчерК>>) Нед;

«страшно

-

перекручений

р. строптИвьtй <<НО

stroпtium,

ровистий, непокірниЙ>>, др. стр"Оп"Dти
вьш <<Підступний, лукавиЙ>>, стр"Оп"Оть
ньш <<Нерівний, важкий; кривий; лука
вий; суворий; несприятливиЙ>>, болг.
стр'Ьпотен <<крутиЙ>>, стсл. стр'Ь.n'Ь.ТН&'Ь.
«поганий, злий, викривлений», стр'Ь.
П'Ь.ТЬ.Н'Ь. <<Нерівний, кривий, непрохід
ниЙ>>; псл. stгьр"Ьtіv"Ь, str"Ьp"Ьtьn"Ь, по

утворена англійським хіміком Т. Деві

хідні від стр'Ь.n'Ь.т... «шершавість, шорст

від назви шотландського

кість>>, пов'язаного чергуванням голос

села Stroпtiaп <<Стронціан>>, біля якого
цей метал було знайдено. Волков
36; ЧерньІх ІІ 212; Фигуровский 118-

них із strup"Ь <<струп>>. Фасмер ІІІ
782, 784; Преобр. ІІ 400-401; Горяев

Див. ще пструr.

стронцій (хімічний елемент, ме
тал); - р. болг. стр6нций, бр. стр6н
цьtй,

п.

stroпt,

ч.

слц.

stroпcium,

вл.

stroпtium, схв. стронциjум, слн. stroп
cij; - засвоєна з міжнародної наукової
номенклатури

(1778-1829)

назва

нлат.

119; Kopaliriski 920-921; Holub-Lyer
424; Кlеіп 1526.
строп <<Канат, трос; пристрій для під
вішування вантажу>>, стропальник <<ро
бітник, який обслуговує строП>>; р.
бр. болг. строп, п. слц. strop, схв.
строп; через російське посередни
цтво запозичено з голландської мови;
гол. strop <<петля на снасті або ланцю
зі>>, як і англ. strop <<строП>>, дангл.
stropp <<ТС.>>, походить від лат. stroppus

350; Младенов 614; Mladenov AfSlPh
36, 128. -Див. ще струп.
строфа <<поєднання у вірші кількох
рядків, зв'язаних римами>>, стр6фіка,
строфічний; р. строфа, бр. стра
фа, п. ч. слц. вл. strofa, болг. м. схв.
строфа, слн. strofa; запозичення із
західноєвропейських мов; н. Strophe,
фр. англ. strophe походять від лат. stropha, яке зводиться до гр. атроср~ <<ТС.>>,
спочатку <<танець і відповідна пісня по

ловини хору (в трагедії); повертання,

(struppus) <<кручений пас>>, яке зво

поворот>>, пов'язаного з атрЄсрw <<повер

диться до гр. атр6сро~ <<Пов'язка, моту
зок, пояс>>, пов'язаного з атрЄсрw <<ПО

таю,

вертаю, перевертаю, скручую, звиваю>>,

атрЕІ3Л6~ <<кривий,

зв'язки

яких

зігнутиЙ>>,

дальші

невідомі.

- СІС 2 795;
Фасмер ІІІ 782; Meuleп 207; Sl. wуг.
obcych 706; РЧДБЕ 695; Вуjаклиjа 913;
Кlеіп 1521, 1526; Frisk П 808-809.Пор. апостроф, катастрофа, строфа.

стропа

-

див. стріп 2 .

стропИло, стропИна, стропИнє

див. стріп 1 •

-

перевертаю, кручу,
звиваЮ>>.
795; Цьtганенко 194; Sl. wyr. obcych 706; Kopalinski 920; Holub-Lyer
454; РЧДБЕ 695; Вуjаклиjа 913; Кluge
Mitzka 759; Dauzat 686; Кlein 1526;
Frisk ІІ 808-809. - Див. ще строп.
- Пор. апостроф, катастрофа.

СІС 2

строфантИп <<лікувальний препарат,
який застосовують при серцевій недо
статності>>; р. болг. строфантИн,
бр. страфанцін, п. strofantyna, ч. strofantin, слц. strofantfn; - запозичення
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строчити

Strophanstrophantin

із західноєвропейських мов; н.

фр.

tfn,

strophantine,

англ.

сійської

мови;

р.

струбцИна,

струб

цuнка, [струбць'tнка] є видозміненим

походять від назви рослини, з насіння

запозиченням

якої цей препарат добувають, нлат. strophantus <<строфант>>, утвореної з основ
гр. <JTpocp~ <<ПОВертаННЯ>> і аv8щ <<КВіТ
Ка>>, СПОрідНеНОГО З дінд. andhas- <<бу

Schraubenzwinge

німецької мови; нвн.
<<гвинтовий
зажим,
тиски» складається з іменників Schraube <<ГВИНТ>> і Zwinge <<ТИСКИ>>, спорідне
ного з снн. dwenge <<капкан>>, дат. tvin-

р'ЯН>>, дфриз. fшdul <<болотна трава>>.

ge

V І 1, 336; Kopaliriski
920; Holub-Lyer 454; РЧДБЕ 695; Gr.
Fwb. 728; Кlein 1526. - Див. ще
строп. Пор. апостроф, катастро
СІС 2 796; ТСБМ

фа, строфа.

з

<<столярське

зажимне

НЯ>>. Фасмер ІІІ
Савинов РФВ 21,

899. -

пристосуван

782; Даль IV 585;
49; Кluge-Mitzka

Див. ще шруб.

струг• <<старовинне річкове судно>>,

[струга] <<ВИд човна>> Нед, [струже]

[строчити 1 ] (у сполученні с. на ко
го <<Підбурювати, нацьковувати>>) Нед,
[стр6читися] «прагнути, домагатися>>
Нед, [настрочити] <<настроїти, підбу
рити; нарадитИ>> Ж, [настрочитися]

др.

<<Приготуватися до хватання, стрибка>>

<<ЧовеН>>, очевидно, пов'язане з str'Ьgati

<<човен>>

О;

р.

-

струг

<<Човен>>,

бр.

(заст.) струг <<дерев'яне річкове судно>>,
струг'Ь

<<човен,

<<Пл аскадонне

судно>>,

веслове

struga <<ТС.>>; -

псл.

п.

судно,

strug
струг>>,

[strug'ЬI struga]

Ж; - очевидно, пов'язане зі [стренчи
ти] <<радити>>, [настренчити] <<Підбури

виведення від і є.

ТИ>>. -Див. ще стренчити.

зіставлення

строчити 2 , стр6чанка, строчка,
строчільний - див. строка•.
строчок (бот.) «rриб Gyromitra es-

struja «струмінь>> (Преобр. ІІ 402; Bri.ickner 520). Фасмер ІІІ 782-783;
Собалевский ЖМНП 1886 вересень
155. - Див. ще стругати. - Пор.

culenta Fr.; [лисичка звичайна, лисичка
справжня, Cantharellus cibarius Fr. Mak;
гельвела, Helvella esculenta Pers.],>; р. строчок <<Gyromitra esculenta>>, бр.
страчок <<ТС.>>, п. stroczek <<лисичка,
Cantharellus; мерулій, Merulius>>, ч. strocek «Кратерел, Craterellus>> (з п.); - не
зовсім ясне; можливо, псл. [strocьkь]
<<ВИд

поцяткованого,

укритого

крапка

ми гриба>>, пов'язане з

stroka (*strokь)
<<укол>>. Словн. бот. 125, 305; Даль
IV 343; SW VI 454; Bartnicka-Dctbkowska Polskie ludowe nazwy" grzyb6w
1964, 33-37; Machek ESJC 582. Пор. строка•.

[струбйти]

<<Подіти, загубити>> Л екс

Пол; - неясне.
струбопати

-

див. треба.

[струбулька] <<нерівність, горбик
(на дереві)>> Чаб, [струбульчастий]
<<горбкуватий, сучкуватиЙ>> тж;

-

оче

видно, афективне утворення.

струбцИна <<Пристрій для закріплен
ня оброблюваних деталеЙ>>, струбцuн
ка <<ТС.>>;
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-

очевидно,

запозичення з ро-

(struzQ)

<<стругати>>; менш переконливе
з

*sreu- І sru- <<текти>> і

псл.

ostrov'Ь

острів, стrумінь, струЯ.
[струг2 «схил, укіс>> Нед; струr 3 , стругач, струх

<<ОстріВ>>,

-

неясне.
див.

ПСТ.РУГ·

[струга] <<потік, струмок з швидкою

течією; рівчак Л; струмок, рукав проточ
ної води ВеБ, ВеУг; болотяне, у ельоту

проточне місце ЛексПоЛ», [струг] <<ПО
тік; лісовий струмок>> Нед; - р. [стру
га] <<Ковбаня в річці, яка літом пере
сихає>>, бр. [струга] <<затока; грузьке
болото>>, п. struga <<струмінь, течія>>, ч.
strouha <<канава, рів>>, слц. struha «ТС.>>,
нл. tsuga «канава; струмок, течія>>, слн.
struga <<річище; канава>>, стсл. стрО\(ГА
<<струмінь, течія>>; псл. struga <<течія,
проточна вода>>, пов'язане з struja <<стру
мінь>>, ostrov'Ь <<острів>>; зближується
з лтс. straCiga <<Низьке місце, де можна
провалитися>>, struga <<болото>>, struga
<<струмінь води>>, strCigla <<ТС.•>; іє. *sгец-/
srou- І sru- <<текти>>. - Фасмер ІІІ 783;
Преобр. ІІ 402; Попов Ист. лекс. 87;
Bri.ickner 520; Holub-Kop. 355; Machek

струпіти

стружИн а

ESJC 583; Schuster-Sewc 1549; Meillet
Etudes 354; Ванагас Проблема древней
ших балто-славянских язьІковьІх отно
шений 17; Trautmann 280; Endzelin RSl
10, 221; Milhl.-Endz. ІІІ 1097; Specht
212, 221; Pokorny 1003. - Див. ще

струмінь.

-

Пор. острів, стрИ:жень 2 ,

струЯ.
струпіти <•Знімати стружку; наріза
ти пластинками; сильно віяти>>, струг

щ)ти, струг, [стругак] <•ніж, яким чис
тять картоплю» О, стругсіч <•[те. О];
ніж, яким стружуть деревину; вид ло
пати для розчищання доріжок>>, стру

гачка

<<ТС.>>

О,

СУМ,

стругальник,

[струганиця] <•стружка>> ВеЛ, струга

нок <•інструмент для стругання, струг•>,

[стругель]

<•ТС.>>

Нед,

[струг6льня]

<•столярний (стругальний) верстат>> Нед,

[стружена] <•дерев'яна стружка>> Корз,
стружка, [струж6к] <•Тріска, скіпка>>

strooken <<Гладити>>; іє. *streug-, похід
не від *st(e)reu- <•намазувати, гладити,
робити смуги, торкатися>> ( < *ster- «Гла

дити, зачіпати, торкатися>>), паралель
не до *streig- <•ТС.>>, до якого зводиться
псл. *strigti <•стригти•>. Фасмер ІІІ
779; Преобр. ІІ 401; Погодин РФВ

1894/4, 270; Brilckner 520; ZfSIPh 2"
298; Holub-l}op. 355; Machek ESJC
583; Schuster-Sewc 1535-1536; Младе
нов 613; Skok ІІІ 349; Трубачев Рем.
терминол. 154-155; Mirowicz ZfSI 4/1,
82; Meillet MSL 14, 363; Trautmann
288-289; Buga RR ІІ 313; Milhl.Endz. ІІІ 1097; Holthausen Awn. Wb.
285; Vries NEW 706, 711-712; PBrB
80, 1-32; Torp 503; Zupitza GG 168;
Frisk ІІ 807-808; Persson Beitr. 867;
Pokorny 1029. - Пор. стрИгти.

[струrилЯть] <•Підскакувати на груд

ках>> (про віз) До;

-

неясне; можливо,

стругайло] <•високий тонкий чоловік•>

як запозичення, пов'язане з бр. [стрьt
бул.Яць] <•іти підстрибуючи•>, яке виво

Я, заструг <•сніговий замет>>, застру

диться від лит.

га <•ТС.>>, [застружка] <•інструмент для
застругування олівців•> Куз, [остружи
ни] <<СТруЖКИ>>, ОструЖОК <<СТруЖКа>>

Лаучюте 132-133.
струдель <•Пиріг з коржа, скручено

Нед,

СУМ,

стру_гальний,

Ж,

струганий,

обстружка,

[соструг] <•струг•> Нед;

-

[ви

підстружка,

р. строгать,

стругать, бр. стругаць, др. струга
ти, стр'Ьгати, п. stгugac, ч. strouhati
<•терти на тертці; струг ати>>, ст. sestrhal

(koru) <•зішкрябав•>, struhati, слц. stгu
hat' <•дрібно різати; застругувати>>, вл.
truhac <•терти на тертці; скребти; бри
ТИ•>, нл. tsugas <•ТС.>>, болг. стружа
<•обробляю на токарному верстаті>>, м.
струже <•точить; струже>>, схв. стру
гати <•точити; стругати>>, слн. stfgati

<<скребти; терти на тертці•>,

strugati

<<ТО

чити>>, стсл. стр'Ь.rАтн (строугАтн) <•шкря
бати, зішкрябувати, здирати•>, стр'Ь.rА
тн с-о. <•бритися»; псл. stгьgati, struZQ <•скребти, стругати>>; - сnоріднене з

лтс. strCigalns <•смугастиЙ>>
(*struga
<•смуга>> ), ді сл. striCika <•гладити; прасува
ТИ>>, гр. aтpEuyoJ.Іat <<знесилююся, чахну,
сохну•>, норв. strokk <•рубанок, струг>>,

фриз. [strбk] <•смуга>>, дангл.
<•гладити,

намазувати;

stroccian

торкатися>>,

гол.

(s)tribuliuoti

<•те.>>.

-

го трубкою>>, [штрудель] <<ТС.>> О,
[струдлі] (мн.) <•печиво на меду>> Л,
ЛексПол, [струглі] <•пиріжки з маком і
повидлом Л; вид їжі ЛЖит, ЛексПол>>;

-

р. струдель, бр. [струдлі] <•печиво

на меду•>;

-

запозичення з польської

мови; п. strudel (мн. strudle) <•листко
вий пиріг•>, sztrudel (мн. sztrudle), як і
ч. strudl «ТС.>>, походять від НВН. Strudel <•те.; вир>>, пов'язаного з двн. strё
dan <•бушувати, шипіти, шуміти>>, гр.
р68щ <<ШуМ>>, дкорн. stret, середньокорн
ське s( t)reyth <•річка, потік, течія>>, які
зводяться до іє. *s( t)re-t-, що, як і
*s(t)re-ц- <•текти>> (звідки *streц-g- > псл.
struga <•течія, проточна вода>> > укр.

[струга] <<Потік, струмоК>>), є розширен
ням *ser- <<ТС., литися, стру~увати•>. Brilckner 520; Machek ESJC 628; Кlu
ge-Mitzka 759; Boisacq 843; Pokorny
1003. - Пор. струга, струмінь, струЯ.
[стружИ:на] (бот.) <•Морошка, Rubus
chamaemorus L.•> НикНикЕЛ, [стругві
на] <•ожина сиза, Rubus caesius L.>> тж,
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струші

стр ук

[острожина] «ТС.•>; - п. ostr~iyna, ст.
ostr~ga, каш. [ostruzene], ч. слц. ostruzina, БЛ. (wostruzina], СХВ. оструга, СЛН.

ostroga <<ТС.•>; - псл. ostrQga <<ТС.•>, по
хідне від оstгь <<гостриЙ•>. НикНикЕЛ
24-25; Bruckner 386; Machek ESJC
421; Jm. rostl. 101. - Див. ще гострий.
струк <<довгий і вузький плід з на

сінням; [качан кукурудзи; шишка хвой
ного дерева ВеУг; головка часнику Л;
перець стручковий, Capsicum annuum

L. Mak].>, [струх] <<струю> О, [струкас
ті] <<стручкові, Leguminosae Juss.•> Mak,

[струкаті,
струковаті,
струкові,
струковці, стручковина] Mak, струч
кові <<ТС.•>, [струча] (зб.) <<стручки•> О,
[струче] О, ВеУг, [струччя] <<ТС.•>,

стручнЯк (ент.) <<зерноїд, Bruchus L.;
[горошник, гороховий зерноїд, Bruchus

pisi Нед]•>, стручок <<струк•>, [стрюк,
стрючdк] <<ТС.•>, [стJ?юковИння] <<стебла
стручкавих рослин•>, [струковий] (у спо
лученні [с. біб] «боби, Vicia faba L.•>)
ВеНЗн, струкуватий, [стручастий]
<<стручковиЙ•> Нед, [стручИстий] <<струч
куватиЙ•> Чаб,

стручкdвий,

сmручку

ватий, (стрюковатuй] <<СТрукуваТИЙ>>,
[стрючкуватий] <<ТС.•>; - р. стручок,
бр. струк, п. stщk, ч. слц.

truk,

нл.

tsuk,

схв. струк, слн.
strQkь;

-

struk,

вл.

болг. стр'Ьк, м. страк,

strok; -

псл. strukьl

дальші зв'язки неясні; пропо

новані етимології (зведення до іє. *(s)tеr
<<Жорсткий, тугиЙ•>, *strek- І strok- <<коло
ти•>,

rukti

*ser-

<<текти•>,

зіставлення

з лит.

<<МОрЩИТИСЯ>> та ін.) малоперекон

ЛИВі. Горяев

Фасмер ІІІ 783; Преобр.
350; Потебня РФВ 2, 16;

11 402;
Bruckner 518; VHo!ub-Kop. 355v-356; Machek ESJC 583; Schuster-Sewc 1537;
Младенов 614; Skok ІІІ 350; Куркина
Зтимология 1975, 23-28.
структура, структуралізм, струк

тураліст, структуральний; р. бр.
болг. м. схв. структура, п. ч. вл. struktura, слц. struktura, слн. struktura; запозичення

strukti:ira

з

латинської

мови;

лат.

<<будова, розташування•> пов'я

struo, struere <<класти
один на одного, будувати». - СІС 2 796;
зане з дієсловом
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СРЯ

lV 292; Kopalinski 921; HolubLyer 454; РЧДБЕ 695; Вуjаклиjа 914.
- Див. ще конструкція.
струм- див. струмінь.

струмінь, струм, [струма] <<ХВИ
ЛЯ•> Нед, [струмень] <<потік, струмок•>
Нед, струмИна <<стfумінь•> СУМ, Нед,

струмdк, [струнка <<рукав річки•> Нед,
струменИстий, струменЯстий, стру
мИнний, струмИстий, струмлИвий,

струменіти(ся), струмИти(ся), стру

міти,

[струмкувати]

Куз, струмувати;

-

р.

<<пульсувати•>

[струмень]

<<струмок•>, бр. струмень <<струмок; по

тік•>, п.

strumien <<потіК>>, strumyk <<стру
[strumen] <<джерело; довгий
ставоК>>, нл. tsumjen <<річка, струмок•>,
[strumjen] <<джерело, канава•>, полаб.
straumen, слн. [strumen] <<потік; рукав
річки•>; - псл. *strumy І strum~ (род. в.
strumene) <<струмок; потік, течія•>; мочоК>>, ч.

споріднене з
струмок•>,

лит.

sriaume

[straumuб]

<<ТС.•>, лтс.

<<потік,

straume

<<течія•>, гр. PEUJ.IO (род. в. -атщ;)
тік,

струмінь;

(strymon)

течія•>,

<<ПО

фрак. ~тpUJ.н.Ov

(род. в. -бvщ;), дірл.

sruaim

«потіК>>, дісл. straumr «ТС., річка•>, свн.
двн. stroum, дангл. strёam, англ. stream,
днн. strбm, снідерл. гол. stroom, дфриз.

<<ТС.•> і більш віддаленими дінд.
sпivati <<тече•>, гр. рЄє1v (< *арЄfє1v) <<тек
ТИ>>, ЛИТ. sraveti <<ПОВіЛЬНО ТеКТИ>>; і є.
*sreu-men- <<річка•>, похідне від *sгеu
<<текти•>. Фасмер ІІІ 783-784; Пре

stram

обр. 11 403; BrQckner 521; Machek ESJC

583; Schuster-Sewc 1549-1550; Берн
~ртейн Очерк 197 4, 177 -178; Meillet
Etudes 399; Vondrak І 660; Sfawski Sf.
prasf. І 125; Trautmann 279-280; Buga
RR І 485; Muhl.-Endz. ІІІ 1082; Karulis 11 304-305; Much IF 8, 288; Pedersen Kelt. Gr. І 82; Holthausen Awn. Wb.
284; Frisk 11 650-652; Кluge-Mitzka
759; К!еіn 1523; Vries NEW 712; Persson Beitr. 58, 458, 662; Torp 502; Гам
крелидзе-Иванов 227, 405; Pokorny
1003. - Пор. острів, струга, струЯ.
струна СУМ, Нед, [стJ?унва] <<стру
на•> Нед, Куз, [струнuна] <<ТС.•> Нед,
[струниці] «Тонка кишка•>, [струниця]

струнка

струни

<<Гриф•> Нед, [струнінкu] <<сосиски•> ВеЗн,
Нед, [струня] <<струна•> Л, [струюін
ка] <<тонка кишка•> Нед, [струнuстий]
<<витягнутий у довжину•> Нед, струн

кИй, струнний, [струнькuй] «стрункиЙ•>,
[струнити] <<грати на струнах» Нед,

струнчити, приструнник <<Струнотри
мач», прuструнок «коротка струна в
бандурі•>, приструнити, приструнчи
ти; р. бр. струна, др. струна
<<Волос, струна•>, п. ч. слц. struna, вл.
truna <<струна; тятива•>, нл. tsuna <<ЖИ
ла•>, болг. м. струна <<струна•>, схв.
струна <<кінський волос; струна•>, слн.

struna

«ТС.•>,

strumen

(род. в.

strumna)

<<тугий, натягнутиЙ•>, стсл. стро'l'"" <<ЖИ
ла, струна>>;

-

псл.

struna

«Жила, тя

родка в кошарі Нед; отвір у перегород
ці

кошари,

крізь яку пускають

овець

для доїння О; отвір в оборі, через який
випускають і рахують овець О; діра в
огорожі О; частина огорожі, яку засу
вають і відсувають при в'їзді О; дорога,

якою ходить худоба 0>>, [струнька] <<ТС.>>
О, [струнга] «тс. О; обгороджене в по
лі місце, де доять овець Мо•>, [струн
гdрь] <<ТОЙ, хто підганяє овець у струн
ку»

ОЛА

[струнгdшj

1965,

«ТС.»,

[струнджuня] <<частина кошари» тж,
[переструнка] <<місце, в якому доять
овець у кошарі•> О, [переструнчити]
«перерахувати (овець)•> О, ст. на стр!J.
Н'ЬЦ1J (куди овечки випускаю) (1684);
- п. [str(\ga] <<Кошара; відгороджене

тива; струна»; дальші етимологічні
зв'язки остаточно не з'ясовані; найбільш
імовірними відповідниками можуть бу

місце для доїння овець; частина коша

ти визнані двн.

strunga

stroum (strom)

<<канаТ»,

ри з отворами (вікнами), крізь які про
пускають овець nри доїнні>>, ч. діал. слц.
<<Відгороджене місце в кошарі,

strieme <<смуга, шраМ>>, двн. strёno
(streno) <•пучок, пасмо; коса (волосся)•>,
свн. strёn(e), снідерл. strene, гол. streeп
<<ТС.>>, лат. struere <<накладати, будува
ТИ•>, лит. strunas <<Крісло•> (<*«складе
не, зведене•> ), strunyti <<споруджувати,
будувати•>, stridnyti «ТС.>>; припускаєть
ся можливість виведення від іє. *strougsna, пов'язуваного з *ster- <<розстилати»,
а також від *strumna (пор. стрім);

де доять овець•>, болг. стірга <•вузь

менш прийнятними є реконструкція іє.
*stroupna і зіставлення з двн. strubёn
<•стояти нерухомо, здійматися», свн.
strup «Який стирчить, наЇ{;КачениЙ>>, stro-

мандрівним балканським пастушим тер
міном не зовсім ясного походження;

свн.

belёht <<скуйовджениЙ>>

(Strekelj AfS!Ph
зближення (Machek

28, 498-499) або
ESJC 583-584) з ав. sпavar- «нерВ>>,
інд. snavan- <<ТС., тятива•>; безпідстав
ним є зближення з дінд. sm6ti <<чує»
(Mikl. EW 326). - Фасмер ІІІ 784; Чер
ньrх 11 212;
Преобр.
11 402-403;
Брандт Р,ФВ 24, 183;
Bri.ickner 520;
Schuster-Sewc 1537 -1538; Младенов
613; Skok ІІІ 350-351; Fraenkel 927;
Pokorny 1028.
[струни] (мн.) <<Чепіги в плузі•> Л;

-неясне.

[струнка']

<<Відгороджене

місце

в

кошарі, хліві для доїння овець; перего-

кий прохід (для овець); перепона•>, м.

страга «Місце в кошарі чи в перего
родці кошари, крізь яке пропускають

овець для доїння>>, схв. струга «коша
ра; діра, отвір•>;

-

запозичення з румун

ської мови; рум. strunga (молд. струн
га) «Кошара для доїння овець•> разом з
похідними

strungar

<•чабан, що заганяє

овець для доїння•>, [strunga~] «ТС.•> є

виводиться від алб. [shtrangё] «ТС.», по
в'язаного з дієсловом strёng6j <<стиска
ти»; пор. алб. shtrungё «загорода для
худоби, кошара•>. - О 11 262; Дзендзе
левский Молдаванизмь1 155; ОЛА 1965,

120, 126-127; Scheludko 143; Vincenz
12; Габинский Вост.-сл.-молд. взаим. ІІ
139; Vrabie Romanoslavica 14, 173; Cranjala 387-389; Бернштейн та ін. Сл.
язьrкозн. 1983, 11-12; Клепикова Сл.
и балк. язьrкозн. 1975, 191; Bri.ickner
518; Machek ESJC 384; СДЕЛМ 403;
DLRМ 811; Нерознак 200. Пор.

стрjнка2 •
lструнка2 ] <<Простір, пусте місце між
зубами;

порожнина,

що

від утрати зуба>> ВеНЗн;

утворюється

-

запозичен-
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струнка

струсь

ня з румунської мови; рум. strunga <<про
міжок між зубами•> пов'язане з strunga

<<загін для доїння овець; отвір (в огоро
жі)». -Див. ще струнка•.
[струнка 3 ] (у сполученні [с. медuн

ська]

«Волосатик,

нитковий

черв'як,

Filaria (Dracunculus) medinensis>>) Нед;
- похідне утворення від струна <<туго
натягнена нитка в музичних інструмен

тах>>; очевидно, калька новолатинської
наукової назви Filaria, пов'язаної з лат.
fїlum <<нитка; волокно>>; назва зумовле
на видавженою ниткоподібною формою

тіла глиста. УРЕ 12,
79.- Див. ще струнсі.

струнка 4

-

258; Brehm

І

рий, різкий; похмурий, хмарниЙ•>, що про

довжують і є. *streubh- І strobh- І streup- І
strПp- «щось стиснуте, жорстке, тверде>>,
пов'язане з *streu-, очевидно, похідним
від *ster- <<нерухомий; закляклий; твер

дий, жорсткиЙ•> (Ильинский РФВ

69,
16-18; Кluge-Mitzka 756; Vries NEW
711; Frisk 11 811-812; Persson Beitr.
445, 865; Torp 504); тлумачиться та
кож як рефлекс *srup'Ь з вставними -t-,
що зближується з гр. pu1rщ «грязь,
бруд•>, puшxw <<бути забрудненим•> і да

лі виводиться від і є. *sroup- І sreup- <<ПО
критий струпами бруд на тілі•> (Slawski

SO 18, 255; Solmsen KZ 37, 600-601;
Frisk ІІ 665-666; Pokorny 1004); до

див. струмінь.

струп <<Кірка на рані, що загоюєть

сить

переконливим

ся; [наріст на плоді; білий ГRибок, ли
шай на неврожайній землі 0]•>, [стру
пак] «Замерзла Грудка грязі на дороЗі>>
НикНикТЛ, [струп6к] «Верх, верхівка•>
ЛексПол, струп'я (зб.) <<струпи>>, [стру
пиюістий] <<струпуватиЙ•> Нед, струп
кИй <<струпуватий; [покритий зам~рзлою
гряззю],>, струпкуватий, [струплuвий]
<<струпуватиЙ•>, [струплЯстий <<покри

хомого

тий

прокажениЙ>>,

замерзлою

гряззю•>,

струпний,

струпуватий «покритий струпами; [по
критий

замерзлою

гряззю;

пами»,

заструпuтися,

шерехува

тий]•>, [струпко] (у виразі [с. їхати]
«Їхати по замерзлій грязі•> ), [струпува
то] <<ТС.>>, струпіти <<nокриватися стру
заструпіти,

[приструпитися] <<покритися струпом•>
Нед, [приструпіти] «ТС.>> тж; - р. бр.
болг.

м.

струп,

др.

струп'Ь

<<рана;

n. ч. слц. strup, вл. trup <<струп>>,
нл. tsupk, [strup] «ТС.•>, схв. струп
«парші, струпи (на голові)•>, слн. strup

струп>>,

є

припущення

ру

*s- і зіставлення псл. *srup'Ь з
лит. raupas <<Віспа•>, raupl~. raupaT <<тс.,
ВИСИП>>, raupsas <<Проказа>>, ЛТС. raupa
нусяча ш_кіра•>, нім. Rufe «струп•> (Machek ESJC 584; S lavia 16, 190; LF 68,
100; Holub-Lyer 454; Fraenkel 707);
менш

обгрунтовані

зближення

з

п.

strz~p «клапоть•> (Bruckner 521, 522523), з дісл. hriufr <<грубий, нерівний;

hrufa <<парші, струп•>, двн.
(h)ruf <<ТС.>>, спорідненими з лит. kraupus «Шерехатий, нерівниЙ•>, лтс. kraupa
«струп, бородавка», р. крупа (Uhlenbeck РВгВ 26, 307; Agrell Zur baltoslavischen Lautgeschichte 29). - Фасмер
ІІІ 784-785; Черньrх 11 212; Преобр. 11
403; Брандт РФВ 24, 184; Меркулова
~тимология 1970, 189-192; SchusterSewc 1538. - Пор. строптйвий, стру
пехИ, труп 1 •
[струпехИ]

(бот.)

<<слива

садова,

ванням голосних із [stГDp( 'Ь)t'Ь] <<Шерша

Prunus domestica (variet.) L. Mak; сли
ва, тернослив, Prunus insititia variet.
ВеНЗн, Mak•>, [трупахu] «тернослиВ>>
ВеНЗн, Mak, [трупеші] «ТС.>> тж; -

вість, шорсткість•>; дальші етимоло
гічні зв'язки остаточно не з'ясовані; зде

очевидно, пов'язане зі [струп] <<наріст
на плоді•>. -Див. ще струп.

більшого зіставляється з двн.

струсь (орн.) <<страус, Struthio camelus L.•>, [трус, трусько] <<ТС.>> Шарл,

<<отрута•>,

-

стсл.

стро\(П'Ь

«рана;

струп>>;

псл. strup'Ь <<струп•>, пов'язане чергу

struben

<<стояти нерухомо, клякнути; стовбурчи
ти; випрямляти>>, struben <<Піднімати,

здиблювати•>, днн. снн. struf «скуйовдже
ниЙ•>, свн. strup, strub, гол. stroef <<ТС.,
кудлатиЙ•>, гр. aтpucpv6<; <<терпкий; гост-
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струсевий <<страусовиЙ•>, [струсій Г],
струсяч.ий, [стрицевий Нед, стрuц6вий Г, Нед] «ТС.>>; - р. заст. струсь
<<страус•>, струс'Ь, бр. ст. струс'Ь <<ТС.>>

стрЯмби

стр ут

(XVII

ст.);

-

очевидно, запозичення з

польської мови; п.

strus «страус•>,
БЛ. strus, strus,

ст.

strus (XV ст.), як і
нл.
strus, Ч. pStГOS, СТ. StГOS, StГUS, СЛЦ.
(stros, struc], pstrus та р.·ЦСЛ. t'Т'р\(С'Ь,
стсл.

стро\(С'Ь,

походять

від двн.

свн.

снн. strП3, снн. strus «ТС.•>, які зводять
ся до лат. struthio «ТС.», гр. aтpou~iwv

<•те.; горобець, маленький nтах•>. - Фас
мер ІІІ 771, 785; Преобр. ІІ 393; Бульrка
Лекс. зап. 145; Мачульский РФВ 18,
50; Савинов РФВ 21, 47; Brilckner 521;

Holub-Lyer 404; Machek ESJC 496;
Schuster-Sewc 1367, 1475; Mikl. EW
327; Matzenauer 337; Кluge-Mitzka
756. - Див. ще страус.

м. струjа <•Те., течія•>, схв. струjа, слн.

struja «ТС.>>, стсл. cтpovm «струмінь•>; псл. struja <•струмінь, течія•>, пов'язане
з struga <•течія, проточна вода» (укр.
[струга] <•По:rік, струмоК>>), *strumy
(*strum~) <•струмок; потік, течія•> (укр.
струмінь); - споріднене з лит. srauja
«Течія•>, лтс.

strauja

«ТС.•>, лит.

sraGjas

<•швидкиЙ•>, л те. straujs <•те., стрімкиЙ•>,
ірл. sruaim <<Течія>>, двн. Stroua (прито
ка Заале у Франконії), Streua, нвн.
Streu <<ТС.•>. - Фасмер ІІІ 785; ЧернЬІх
11 2!2.-213; Преобр. 11 403; Machek
ESJCS 477; Млад~нов 613; Skok ІІІ

не зовсім ясне; можливо, в якийсь
спосіб пов'язане з п. заст. str~t <•Пере

349-350; Meil!et Etudes 399; Vondrak
І 428, 445; Trautmann 279-280; Buga
RR І 485, 11 608; Milhl.-Endz. ІІІ 1081;
Гамкрелидзе-Иванов 227, 405; Pokorny 1003. - Див. ще струмінь. - Пор.

шкода•>.

острів, струга.

[струт] <•вигідне, зручне місце•> О;

-

[струцень] <•Хала•> О, [струцля]
<•ТС.» О, [струць] <•струдель» Па; ви
дозмінене запозичення з польської мо

strucel (мн. strucle) «Хала,
strucla «ТС.>> походить від
[Striezel] (свн. striltzel) <•вид батона;

[стрЯrнути] <•в'язнути, грузнути•>,
[страгнути] <•заплутуватися в сітки чи
в невід» (про рибу) Берл, [стрєгавuця]

ви; п.

пле

тінка•>,

нвн.

[стригавець] <•багно, мочар» О, [стрu
гавка] <•трясовина», [стрягуч.ка] «ТС.,

можливо, пов'я

болото•> Нед, встрявати (устрявати),
встрягати (устрягати), встрЯгти
(устрЯгти), встрЯнути (устрЯнути)
СУМ, Ж, встрЯти (устрЯти), застря

довгуватий млинець•>,

заного з strotzen <•бути
що), бути ПОВНИМ>>. - 0

про

багатим (на

11 262; Bri.ickner 520; SJP 8, 829; Paul DWb. 605.
[струць] <•дурень•>; - неясне.

[стручки] (бот.) <•ластовень лікар

ський Viпcetoxicum

officinale Moench.•>

[струч.еч.ник, сторч.ик, струч.ко
вате зілля, струч.на трава] «ТС.•> тж;

Mak,
-

пов'язане зі струч.6к; назва зумов

<•багно, де

можна

загрузнути» ВеНЗн,

вати, застрягати, застрЯгнути, за

стрЯгти, застрЯнути, застрЯти, [за

стрЯга] <•болото•> Ж, застрЯглий, [при
стрЯти] <•устряти•>; р. застрЯть,
застревать, бр. [страгнуць] <•грузну
ТИ•>,

др.

постряти

<•застрягти•>,

лена тим, що плід ластавня являє со

trz~gac <•застрягати•>;

бою багатонасінну листянку (схожу на
стручок). - Лік. росл. Енц. дов. 235. -

ріднене з лит.

Див. ще струк.

струЯ

<•струмінь УРС,

О;

[потік,

-

[*str~gati] «В'язнути, грузнути»;

strlgti,

п.

zas-

очевидно, псл.

-

спо

striпgu «застряти•>,

лтс. strigt, str~gu <•Зануритися•>, straignis
<•драговина, драгва»; необгрунтовані збли

чище•>, др. струя <•хвиля, струмінь, по

[str(\ga] <•кошара», strzyc
strugac <•стругати•> (Brilckner
456, 522; KZ 45, 323). - Фасмер 11 82,
ІІІ 786; Преобр. П 406; Mikl. EW 325;
Trautmann 290; Buga RR 11 312-313, ІІІ
954-955; Mi.ihl.-Endz. ІІІ 1089.
стрЯкиутн - див. стрИ:кати.

тік•>, слц. struj(a) «течія, струмінь, при
плиВ•> (з р.?), болг. струя <•струмінь•>,

Нед, О; завите волокно Нед; торочки,

течія Нед; глибока вода в річці ВеНЗн,

0•>, [струєнє] <•течі~·> Нед, [строЯ]
«ТС., потіК•> Нед, струїстий «струменис

тий•>, [струйний] <•плавний Нед; добро
звучниЙ•>, [струйч.атий] <•хвилеподіб
ниЙ•> Нед; - р. струЯ, бр. [струй] <•рі

ження з п.
<•стригти•>,

[стрЯмби] (мн.) <•Шмаття, лахміття
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стрЯпки

студ а

бахрома ВеЗа>>, [стрямбавий] <•волокнис
тий, кудлатий, кошлатиЙ>> Нед, [стрЯм
бати] <•робити волокнистим, кошлатити,
завивати, кучерявити>> Нед;

запози

-

чення з польської мови; п. strz~ba (ст.
strz~bek) <•Вузький клапоть (тканини,

паnеру та ін.); ганчірка, лахміття, що
висить; кінець, край чогось•>, пов'язані
з strz~pa, strz~p <•ТС.•>, що відповідає

укр. [страпи, стріпки]. О ІІ 262;
Bruckner 522-523; SVV VI 479. Див. ще страпи.
стрЯпки - див. страпи.

[стрЯча] «щастя•> ОЛА

1984;-

болг.

з stantan <•стояти», спорідненим з псл.
stati, укр. стати. - Bruckner 515;
Machek ESJC 628. - Див. ще стати.
[стуrа 2 ] <•грузьке болото•> Ник; не зовсім ясне; зіставляється з схв. [stuga] <•Видовбана всередині колода; посу

дина З пустоЇ КОЛОДИ>> і ВИВОДИТЬСЯ Від

іє. *(s)teug- <•колода, стовбур>> (Мерку
лова Зтимология 1983, 66-67); може
бути

й

результатом

видазміни

назви

[стубла] <•грузьке болото•>, зближеної

з основою назви річки Стугна. Пор. стубла.
стугоніти «глухо, безперервно зву

среща <•зустріч•>, м. срека <•Тс.; щастя>>,
СХВ. Cpefta <•ЩаСТЯ>>, СЛН. sreca «ТС.>>; -

чати; сильно битися, пульсувати (про

псл. *sьr~tja (*sьгtЩа), пов'язане з *sь
resti ( < *surettei) <•зустріТИ>>. - Ним

серце, кров}.>, [стугнuти, туганіти
Шейк] «ТС. •>, стугін <•тривалий шум,
гул•>, [стугон] <•глухий гул, стук•>, сту

чук ОЛА 1984, 299; Skok ІІІ 319. Див. ще стrітити. - Пор. серенча.

готіння, стугонлuвий; звуконаслі
дувальне утворення, частково зближене

«джерело, криниця•>, болг. стубел <•дже

[студ 1 ] <•сором•> Нед, [студний] Бі; р. [студ] <•Сором, ганьба•>, др. студ'Ь

[стубла
<•грузьке
болото»
Ник,
Стубла (притока Стиру); - ч. ст. stbe!

рело з водопійною колодою; [пусте дере
во; зруб криниці]>>, схв. стублина <•Ви
довбана колода•>, [stubao (stubal)] <•дуп
листа

звідки

колода,

яка

вкладається

слабо тече

черпання•>, слн.

вода,

для

в

землю,

зручності

[stub!o] <•трубка з ціліс

ного стовбура дерева•>, с.-цсл. С'n(Бль
<•джерело>>; очевидно, псл. stubla,
stub!ь <•зруб криниці•>; сnоріднене з
дісл. stubbr <•стовбур дерева•>, stubbi
«пень•>, свн. stubbe «ТС.•>, гр. О'Т\)1fо<; «па
лиця, стебло•>. Фасмер-Трубачев

ІІІ 351-352. -Пор. стуrа2 •
[стуr] <•багаття, вогнище•>; - неясне.

786; Skok

[стуrа 1 ] «плетений з лози та обліп
лений глиною козуб; лубковий козуб;

велика бочка для борошна Нед•>, [ста
г6вка] <•Велика бочка у фоRмі зрізаного
конуса•> Корз, [стаг6лка] <•тс.•> тж,
[стугва] <•діжка, чан для води•> Нед,
[стужка] <•лубковий козуб; кошик, ко
роб Нед; плетена діжка або козуб Пі>>;

- запозичення
stqgiew <•велика

з

польської

мови;

п.

висока посудина з ши

роким дном•>, ст. stqgwia <•ТС.>>, як і ч.
stoudev <<Кадка, цебер>>, ПОХОДИТЬ Від ДВН.
standa <•висока посудина>>, пов'язаного
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зі стукати, стогнати (пор.).

<<ТС.; ганебниЙ ВЧИНОК>>, Ч. СЛЦ. stud <<СО
рОМ>>, слн. stud <•огида, відраза•>, стсл.
СТО'(Д'Ь <•сором, ганьба, безсоромність•>;

-

псл. [studь] <•сором; холод, мороЗ>>,

пов'язане з stydь <•сором•>.

-

Див. ще

стид.

студ 2 , студова -

див. тудИ.

[студа] <•холод>> Нед, [студелина]

«холодець>>

[студенuна

ВеЛ, студенечь СУМ, Г,

Нед]

«ТС.•>,

[студенuця]

«холодна вода; криниця>> Нед, Г, О, [сту
денuць] <•криниця ВеУг; джерело; холо
дець 0•>, [студенЯтина] <•холодець>>
Нед, студень нрудень (заст.); [крини

ця без зрубу; холодний вітер]•>, tсту
дій] «великий мороз» Мо, студінь
«сильний холод; прохолода; [холодна
вода О; льодовник Мо]•>, [студнuк]
<•криниця•> ВеУг, Г, ДзАтл І, [студнu
ця] <•КQИНИЦЯ>> Г, О, [студнЯ СУМ, О]
«ТС.>>, [студорга] <•великий холод>> Л,
[студь] <•сильний холод» Нед, стужа
<•ТС., мороз; схожий на іній шар снігу,

паморозь>>, студений, [студенuстий]
<•Подібний до холодцю•> Нед, [студнЯ
ний] <•колодязниЙ•> Куз, студеніти, сту
дuти, [студонути] <•сильно повіяТИ•>,

стужка

застуда, застуджений, застудливий,
застудний, застудuти, застуджува

dark, схв. студен( а) т, слн. student; -

ти, настуджений, [остуда] <•простуда>>,
[остуди] <•родимки>> Куз, остуджений,
[перестуда] <•простуда>>, [п6студено]
<<Холоднувато>> Куз, [пристудений] <<ХО

чено з німецької мови; н. Student похо
дить від лат. studens, -ntis <<який навча
ється, який намагається>>, дієприкметни
ка від дієслова studeo <•старанно пра

лоднуватиЙ>>,

простуда,

простудже

через

польське

з

студень <•холод>>, п. studzic, ч. studiti,
слц. studit', вл. studiic, нл. stuiis, болг.
М. студ <<ХОЛОД>>, СХВ. студ «ТС.>>, сту
дuтu, слн. studenec <•джерело; крини

коле>>, днн.

ЦЯ>>,

t'Т'О'(Д€НЬ
<<ХОЛОД>>;
- ПСЛ.
(studa) <•прохолода, свіжість, хо
мороз>>, studiti <<охолоджувати, про
СТСЛ.

лод,

холоджувати>>, пов'язані чергуванням го
лосних із *stydь <•сором>>; очевидно,

споріднені з дінд. tundatё

(tudati)

<<Штов

запози

цюю; навчаюсь>>, очевидно, пов'язаного

ний; - р. [студа] <•холод>>, студИть,
бр. [стужа] <<холод>>, студзіць, др.

studь

посередництво

tundo

«б'ю, стукаю; товчу>>, спорідне

ним з дінд. tundatё

(tudati) <•штовхає,
stotan «ШтовхатИ>>, двн. sto3an, нвн. stossen «ТС.>>. - СІС 2 796;
Коваль 143; Москаленко УІЛ 25-26;
Richhardt 100; Фасмер ІІІ 787; Черньrх
11 213; Sf. wyr. obvcych 707; HolubLyer 456; Schuster-Sewc 1369; РЧДБЕ
695; Вуjаклиjа 914; Walde-Hofm. 11
608, 716-717.- Див. ще студа.
[студеньчик] (зоол.) <•тритон, Triton
(Triturus Rafinesque)>> ВеУг, ВеНЗн; -

хає, б'є, жалить, коле>>, todab <•укол>>,
лат. tundo «б'ю, стукаю, товчу>>, дісл.

пов'язане зі [студінь] <•холодна вода>>,
[студенuця] <•криниця>>, [студень] <•кри

stauta
stotan,

гот.

ниця без зрубу>>; назва зумовлена тим,

дбрет.

що тритон живе у холодній воді (во
дойм, криниць та ін.).- УРЕ 1111,

stautan, днн.
ar-stud <<Гост
рий кінець, жало>>, ал б. shtynj ( < *studniб) <<ШТОВХаЮ>>; іє. *v(s)teu-d- <•Штовха
ти, бити>> (Schuster-Sewc 1369-1370;
Bern. IF 10, 154; Кluge-Mitzka 754;
Johansson IF 14, 319; Vries NEW 705;
Pedersen Ke!t. Gr. 11 658; Meyer EW
419; Hi.ibschmann Arm. 154, 512; Meil!et MSL 9, 154; То гр 495; Pokorny 10331034); пов'язується також з іє. *stou- І
stu- ( < *st(h)a- <•стояТИ>>) і зближується
<•штовхати>>,

двн.

sto3an,

з р. [сть'tгнуть] <<стигнути, холонути>>,
п. stygn(\c «ТС.>> (укр. стuгнути, засти

гати) (Преобр. 11 406-407; Младенов
614; Мартьrнов Сл. и ие. аккомод. 71-

73; Persson Beitr. 713). - Фасмер
Трубачев ІІІ 786-787; Черньrх ІІ 213214; Ларин Вестник ЛГУ 1413, 151158; Sfawski JP 3614, 283; Bri.ickner
523; Holub-Kop. 3g9; Machek ESJC
589-590; Schuster-Sewc 1368-1369,
1370; Skok ІІІ 352; Zubaty St. а cl. І 2,
161; Moszynski PZJP 177; Pisani Paideia 1956, 11 І 4-5, 307.- Пор. стид,
стИ:нути, студ 1 •

студент СУМ, Нед, студентство;
р. болг. м. студент, бр. студ:!тт,
П. Ч. ВЛ. student, СЛЦ. student, НЛ. stu-

-

Див. ще студа.
студИти- див. студа.

349. -

студія, студієць, студії (мн.), сту
діювати; дьrя, п. ч.

р. болг. студия, бр. сту

studia, studio, studium, вл.
studije, studij, болг. студио, м. студиjа,
студио,

схв.

студиjа, студио, слн.
можливо, через поль

studio, studija; ське

посередництво

запозичено

з

іта

лійської мови; іт. studio <•студія, кабінет,
бюро; дослідження; етюд, ескіз; вивчен
ня, навчання>> зводиться до лат. studium

(мн.

studia) «Прагнення; заняття; вивчен
studeo <•ста

ня; навчання>>, пов'язаного з

ранно працюю; намагаюся, прагну; вив

чаю>>.

СІС 2

796; Акуленко 135, 140;
11 214; Huttl-Worth 16; Bri.ickner 523; Kopalinski 921; Ho!ub-Lyer
456; РЧДБЕ 695; Вуjаклиjа 914. -

Черньrх

Див. ще студа, студент.

[стужати 1 ]

<•наживати,

добувати

(добро та ін.)>> Пі; - очевидно, пов'я
зане зі стяжати <•ТС.>> (див.).
стужати 2 - див. туrа 1 •

[стужка 1 ] <<стрічка, тасьма>> Нед, [ас
туга] <•смужка шкіри; ремінь для підпе-
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стужка

ступа

різування штанів» МСБГ, [остугва]
«ТС. тж; стрічка Ж•>, [устугва] <•смужка
шкіри» Она; бр. стужка <•стрічка•>,
др. с'Ьтуга <•зв'язок, скріпа», п. wst~ga

<•стрічка•>, wst(\ika, ч. stuzka, [stuha,
stouha] <•ТС.•>, ст. vstuha <•ремінець, яким
взуття притягалось до ноги•>, слц. stuha <•стрічка•>, stuzka <•ТС.•>, слн. stogla
<•шнурок для черевика•>; очевидно,
псл. *v'Ьs-tQga <•підв'язка для взуття•>,
пов'язане з t~gnQti <•ТЯГtІУТИ•>. - Bruck-

ner 635; Machek ESJC 590. -

Пор.

стонrа 1 , стьожка, стяr 2 •
стужка 2 - див. стуrа 1 •

стук, стукалка, стукала <•стукал

ка, [дверний молоток Нед]•>, стуканИна,
[стукар] <•нічний сторож•>, [стукарст
во] <•посада нічного сторожа•>, [стукач]
(орн.) «дятел, Picus•> Нед, стукачка,
стукіт, стукнява, [стукот] <•стую>
ЛексПол, [стукотій] <•той, хто набри
дає своїм стуком•>, стукотнеча, сту
котюі, стукотнІіва СУМ, Г, стука
ти, стукнути, стукотати, стукоті

ти, стук (виг.), [стуку] (виг.), досту

катися, застукати, перестук, п6стук,

ТИ•>;

недостатньо

обгрунтованим

ставлення

є

зі

(Machek ESJC 590) з лит.
staugti <•вити; голосно плакати•>< ВеЛ 471; Bruckner 515; Schuster-Sewc
1370-1371. -Див. ще стенати 2 •
[стулинь] <•нерішучий, несміливиЙ•>

Ба;

-

неясне.

[стуль] «ЗВідти•> Л, [стулєка, стулі
ка] «ТС.•> Л, [стюль] <•звідси•> Л, [сцюль]
«ТС.•> Л; бр. [стуль] «звідти•>; результат злиття прийменника С'Ь, вжи
ваного

для

пункту

позначення

руху,

і

початкового

займенника

*толь

(>туль), псл. to!jь, що є, очевидно, фор
мою колишнього родового відмінка мно

жини займенника

toli

<•Такий великий,

такиЙ•>.- Див. ще з 1 , тільки.

Пор.

-

відтіль, дотіль, зцюль.

ступа, ступар <•сукновал; [водяна

сукновальня]•>, [ст1патень] <•частина
ступи•>, [ступернакj <•товкач•> Нед, О,
[ступи] (мн.) <•пристрій, у якому б'ють
вовну•> О, [ступuр] <•товкач•>, [ступір]
<•ТС.•> Нед, Г, ступка, [ступнuк] «сук

новальня,

пересувна

сукновальня»;

-

-

р. стук, стукать, стучать, бр.
стук, стукаць, др. стук'Ь, стукнути,
п. stuk «стук, стукіт•>, stukac <•стука

р. бр. ступа, др. ступа, п. st~pa, ч.
stoupa, ст. stupa, слц. вл. нл. stupa, по
лаб. stQpo, болг. стіпа, схв. ступа
<•масничка; ступа•>, слн. stopa «ступа•>;
- псл. *stQpa <•ступа; товкач, макогін•>;

ти•>, с.-цсл. tТО\(К'Ь <•звук; шум; дзвін•>;

-

псл. stuk-, пов'язане з tuk-; спо
ріднене з лтс. stukat «іти дрібними кро

ками•> (про дітей, що починають ходи
ти), stuknlt <•Штовхати, рухати вперед

манських мов; зіставляється з снн. stampe «трамбівка•>, дангл. stampe <•ступа»,
днн. stamp <•знаряддя для товчення•>,
двн. stampf <•ТС.•>, пов'язаними з снн.

ударами•>, stucinat <•стукати, грюкати,
гуркотіти, шуміти•>, tukset <•бити, стука

лювати•>, дангл.

[постукач] <•той, що стукає•> Г, Нед;

-

ТИ•>,

tucet

<•товкти в ступці•>; іє. *(s)tеuk

<•Штовхати, бити•>. Фасмер ІІІ 787;
Преобр. 11 407 -408; Bruc~ner 523; Otr~bski LP І 147; Schuster-Sewc 1370-

1371; Mikl. EW 327; Buga RR 11 609;
Muhl.-Endz. ІІІ 11 ОО, 11 02; Pokorny
1032. - ПоR. тук2 •
[стукати] <•стогнати•> ВеЛ; - оче
видно, запозичення з

польської мови;

п. st~kac <•ТС.•>, як і ч.

[stukat], слц. stu-

kat' <•ТС.•>, нл. stukas <•Голосно зітхати;
стогнати, скаржитися, зойкати•>, виво
диться від основи псл. sten-a-ti <•стогна458

очевидно,

снідерл.

давнє

stampen

запозичення

з

гер-

<•розчавлювати, роздав

stempan «товкти у сту
пі•>, двн. stam(p)fon, дісл. stappa <•бити,
товкти•> ( < *stampa), франк. ст. *stampon; і є. *stemp- І (s)temb- І stembh-; не

достатньо

(Преобр.

обгрунтоване

твердження

11 108; Младенов 615, 616;
Machek ESJC 579-580) про власне
слов'янське походження. Фасмер ІІІ
788; Bru~kner 515; Holub-Kop. 353;
Schuster-Sewc 1371; Olesch 1116; Skok
ІІІ 353-354; Mikl. EW 324; Кiparsky
GLG 266; Мартьrнов Сл.-герм. взаимод.
75-76; К!uge-Mitzka 738; Vries NEW
691; Schrader Rea!!exikon 11 80; Merin-

стушіти

ступи на

ger WuS І 8-9, 19-20; Torp 484; Pokorny 1011.

ступати, [ступакувати] <<іти кро
ком•>, ступИти, tступuтися] <•зійти з
дороги>> О, [ступкотати] <•тупати•> Нед,
[ступлЯти] <<вступати, заходити•>, [ступ
невати] <<Підвищувати; розподіЛЯТИ за
ступенями» Нед, [ступ] <<КрОК>> Нед,
ступа,

ступак,

[ступеник]

ступанка

<<слід ноги•>,

<<сходи»,

[ступенИця]

«сходова клітка; трибуна•> Куз, tступен

ниця] «rама•> Нед, [ступень] <<Крок•>
Нед, Куз, [ступеt{ь] <•СХідець, щабелЬ»
Нед, О, [ступИцяJ «Кfок; шпиця в ко
лесі•> Нед, [ступійка «Підніжка в екі
пажі•>, ступінь СУМ, Г, [ступка] «слід
ноги•>, [ступлЯй] <•ступінЬ», [ступнИк]
<•КрОК>>,

ступнЯ,

ступці

<<отвори

на

сопілці•>, [ступ' яй] <•ступінь Г; стопа•>
О,

ступневий

«поступовий»,

ступін

частий, ступінчатий, [ступом] <<ПО

вільним

кроком•>

СУМ,

Г,

ступою,

вступ, вступнИк, вИступ, вИступець,

[вИступка] <•хода•> Ж, вИступці <•хатні
туфлі», [виступок] <<Провина•> Пі, вИ
ступцем, [виступний] «провинниЙ>>
Пі, відступ, відст!J.пник, відступниц

тво, [відступство], [відступця] <•Від

ступниК>>, відступальний, відступнИй,

доступ, доступний, заступати, [за
ступа] «захист•>, [заступка] (хвороба
очей) ВеБ, заступник, заст.!Jпницт

во, [заступні] <•Вибоїни•> Ж, tзаступ
ство] <•заступництво•> Ж, [заступний]

туфлі•> ЛексПол, [оступом] «обступив
ШИ•> Ж, переступ <<Провина•>, переступ
ник <<ЗЛОЧИНеЦЬ>>, переступний <<ЗЛОЧИН
НИЙ; високосниЙ•> Г, Нед, переуступ
ка, підступ, підступи, підступник,
підступництво, підступнИй СУМ, Куз,

поступ, поступка, (поступки] «Хатні

туфлі•> ЛексПол, поступовець, посту
повщина, поступок, поступальний,
поступлИвий СУМ, Куз, поступнИй,

[поступцем] «Крок за кроком•>, прИ
ступ, [приступа] <<Приймаю> ЛексПол,
прИступе~ь. прИступка, [приступки]
«східці•>, [приступок] «доступ•> Нед,
[прИступці] <•сходи•> До, приступнИй
СУМ, Г, [проступець] <•Злочинець•>
Нед, [проступник] «ТС.•> Нед, [проступ
ка] <•покритка•> Нед, проступок СУМ,
Г, проступство, [проступний] <•злочин
ниЙ•> Нед, [роступець] «вид весняної
гри в танку» Нед, уступ, уступка <•по

ступка»,

уступчастий,

[уступчuвий]

<•поступливиЙ•> Нед; р. ступать,
ступИть, бр. ступаць, ступіць, др.
ступити, п. stqpac, stqpic, ч. stoupati,
stoupiti, слц. stupat', stupit', вл. stupac,
stupiC, нл. stupas, stupis, болг. стіп
вам, стіпя, м. етапи, стапува, схв.
ступати, ступити, слн. stopati, stopf-

ti, стсл. стжп"тн, стжпнтн; - псл.
stQpati (stQpiti) «ступати; топтати; іти,
ходити•>, пов'язане з stopa «стопа, нога
(ступня)•>; <•топчу,

споріднене з гр. OТEJ.l/3W

жорстоко

поводжуся,

<•який заступає, уповноважений» Ж,
наступ, наступник, наступництво,

блю•>, дісл.

[наступні] «щаблі•> Она, [наступовець]
<•НаступнИК>> Ж, [наступство] <•наступ
ництво•> Пі, [наступця] <•наступник•> Пі,
наступальний, [наступлИвий] <<аг!?есив
ниЙ>> Ж, наступний, [наступнИй] <•На
ступальниЙ•> Куз, [наступцем] <<Насту
пально, рішуче•>, [напоступі] <•перед
пологами», невідступний, [незаступ
ний] «НезамінниЙ•> Ж, [непереступний]
<•якого не можна переступити•> Куз, [не
підступний] <•неприступниЙ•> Куз, [не
поступний] «непоступливий; недостат
ньо швидкиЙ•> Куз, [неуступний] «не
поступливиЙ>> Куз, [оступки] <<Хатні

fбn <•трамбувати•>, шв.

stappa

гань

<•бити, товкти; трам

бувати, штовхати донизу», двн.

stampa

stam(p)-

<•ТС.•>, снн.

stampen <•розчавлювати, роздав
*stemb(h)- І stemp-, пов'яза
не з *steb(h)-lstep- <<Топтати, ступати•>.
- Фасмер ІІІ 788; Преобр. І1 408-409;
Ильинский РФВ 1911 І 3-4, 276; Bri.ickner 515; Holub--:-Kop. 353; Machek ESJC
580; Schuster-Sewc 1371; Младенов
616; Skok ІІІ 354; Mikl. EW 324; Matzenauer 78; Otrфski LP 1949 І 1, 141142; Vries NEW 691; Torp 484; Pokorny
1011-1013.- Пор. стопа, ступа.
[ступина] <•Гніт•> Нед; - очевидно,
пов'язане з нім. Stoppine (Stoppine) <•тс.,

снідерл.

лювати•>; іє.
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ступка

стяжати

запалювальний шнур>>, етимологічно не
ясним.

ступка 1
ступка 2

-

див. ступа.
див. спйця.

[ступшітися]

віти

від

<<ТС.>> тж;

води>>

-

<<бубнявіти, на бубня
ЛЧерк, [ступuтися]

неясне.

рибу Берл>>;

-

очевидно, пов'язане з

формою [тябл6] чскрижаль>> (див.).
стяг 1 «прапор>>, [стязь] <<ТС.>> Нед;

дається

як запозичення

[стурцяти] <<безсило, повільно ходи
ти, працювати>> Па, [постурцяти] <<ТС.>>

ко, жердина>>, шв. ст.

Па;

днн.

-

очевидно, афективне утворення.

[стус 1 ] <<Ледача людина; ледар>> Л;

-неясне.

стус 2 , стусак, стусан, стусанИна,
стусати, стусень, стуснути, стуса
нути, стусувати - див. тузати.
стьобати -див. стібати.

СТЬОЖКа <<СТрічКа>>, [стьожuна] <'ТС.>>,

стьожкуватий; -

очевидно, результат

-

р. стяг, бр. сцяг, др. стяг'Ь <<бойовий
прапор; полк, стрій, військо>>; - загаль
ноприйнятої етимології не має; розгля
в давньоруську

stQng <<древ
stang <<ТС.>>, двн.

мову з германських; дісл.

stanga <<жердина, кіл>>, свн. снн.
stange, дангл. steng «ТС.>> споріднені з
дісл. stanga <<колоти, штовхати>>, гот.
staggan <<ТС.>>, дісл. stinga <<КОЛОТИ>>, двн.
свн. stungen <<ТС. >>; висловлюється та
кож думка (Jagic AfS!Ph 5, 665; Мла
денов 616; Skok ІІІ 334; Львов Лексика
ПВЛ 314) про власне слов'янське по
ходження слова і

про його зв'язок із

контамінації форм [сть6нжка, ст6нж

схв. стег

«стяг, прапор>>, псл.

ка] і стЯжка <<ТС.>>. - Див. ще стон
га1, стяг 2 •
[стьон] <<фасон, модель>>; - неясне.

stogь <<стіг, жердина>>, stozarь <<ТС.>>. Фасмер ІІІ 790; Преобр. 11 411-412;
Филин Образ. яз. 287; Uhlenbeck AfS!Ph

стЮард <<офіціант на судні, на літа
ку>>, стюардеса; р. стЮард, стю
ардесса, бр. сцЮард, сцюардЗса, п.
steward, stewardesa, ч. stevard, stevardka, слц. steward, stewardka, вл. stewardesa, болг. стюард, стюардеса, м.
стjуард, стjуардеса, схв. стjуард,
стjуардеса, слн. stevard, steward, stju-

ard, stevarctesa, stewardesa, stjuardesa; -

15, 491;

(st'ijeg)

Тогр

582;

Кiparsky

GLG 160. -

По!?. стіг, стожар, штанга.

[стяг 2 ] <<смуга>> Нед, стЯга <<Тс.;
[(гірське) пасмо; промінь Нед]>>, стЯж
ка <<СМ:fга; стрічка>>, [стяшка] <<стріч
ка>> О, [6бстяжка] <<крепова пов'язка>>
Ж; - очевидно, залишок псл. *vьst~ga
<<смужка>>, пов'язаного чергуванням го
лосних з *vьstQga «ТС.>>. Див. ще

запозичення з англійської мови; англ.
<<стюард; керуючий, економ;

стужка 1 .- Пор. стонга 1 , стьожка.
[стягач] (бот.) <<подорожник ланце

розпорядник; (іст.) управитель>>,

толистий, Plantago lanceolata L.; миль
нянка лікарська, Saponaria officina!is L.;

steward

dess <<стюардеса>> походять
stigweard (stїweard), букв.

stewar-

від дангл.

«охоронець

дангл. stї(g) <<СВинарнию>, спорідненого

наперстянка великоквіткова, Digitalis
ambigua Murr. Mak», [натяг] <<Миль
нянка лікарська>> Mak, [натягач] <<ТС. ·

з дісл. -stї <<стійло, хліВ>>, і weard <<ОХО
ронець>>, спорідненого з днн. ward, дісл.
woror, двн. wart <<ТС.>>, нвн. Warte <<СТО

<<Подорожник ланцетолистиЙ>> тж; на
зви, пов'язані зі стягати, натягати;

хліва, свинарника>>, утвореного з основ

рожова вежа>>.

наперстянка великоквіткова>>, [потєгачJ

- СІС 2 796; Черньrх 11
215; Kopalinski 917; Ho!ub-Lyer 451;
РЧДБЕ 695; Вуjаклиjа 911; Кlein 1513,
1530, 1729. - Див. ще варта.

назва подорожника зумовлена в'яжучи
ми властивостями його листків, спри

таця; nоміст, дошка в рибальському чов
ні для складання сітей; плетена з очере
ту тарілка Нед; велика дерев'яна миска

тягтИ.

[стябло] чдерев'яний ківш; піднос,

чи
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ваганки,

куди

викладають

варену

янням очищенню ран і прискоренню їх
загоювання та рубцювання. Шамота
8; Лік. росл. Енц. дов. 356. - Див. ще

-

Пор. натягач.

СТЯЖаТИ (кн.) <<Наживати, жадібно
нагромаджувати; добиватися, досягати>>,
стяжdтель, стяжdтельство; р.

стЯти

сублімація

стяжать, др. сотяжяти; запози
чення з церковнослов'янської мови; цсл.
стсл.

t'Ь'ГАІ.ЖА'Гн

держати,

маТИ>>

(t~gnQti) <<ТЯГТИ•>.

<<придбати;

утримати,

пов'язане з псл.

-

t~g

Преобр. Вьш. по

следний 33. -Див. ще тягтИ.
стЯти, стЯтися - див. затЯти.

су- (іменниковий префікс, що озна
чає зв'язок, з'єднання або неповноту, в
давніх іменних утвореннях типу сувій,
сув' язь, суг{р' я, суглинок, сугл6б, су
голосний, сугорб, сузір'я, сукровиця,
сумuрний, суперник, супісок, супрЯга,
сус{д, сус{к, сустав, сутінь, сутк.и, су

тужний, сутЯга, суЯгна і под.);

-

р.

бр. др. болг. м. схв. су-, п. S(\-, ч. sou-,
СТ. SU-, СЛЦ. SU-, SU-, БЛ. НЛ. SU-, ПОЛаб.

СЛН. SO-, СТСЛ. СЖ-, Зрідка СО'(-; псл. SQ- ( < іє. *son-), пов'язане з дієслів
ними префіксамн sь- / sьn- ( < і є. *st;,J- ),
укр. з- (префікс дієслів, що означає з'єд
нання, зосереджування), з (прийменник
з оруди. в. для nозначання сумісності);

SQ-,

-

sen- <<З>>,
ЛИТ. san- <<Су-, З->>, s(- <<ТС.>>, СТ. sa- <<З->>,
su-, лтс. suo-, sa-, дінд. sam <<З•>, sam( < іє. *sem- <<раз; одне•> ), sa- ( < іє. *sІJІ
<<ОДИН•>), ав. ham <<З>>, ham- <<З-•>, ha- <<ТС.>>,
~ісл. sa';l- ~<разом•>, гр. OJ.lOU, &J.la <<ТС.•>,
а- «З-•>, а-, о- <<ТС.•>, лат. semel <<один раз,
раз; одразу; разом•>; іє. *so-, *son-, *som-,
*sem-, *siJІ-. - Черньrх ІІ 215; Фасмер
ІІІ 791; Bruckner 482, 641-642; HolubKop. 325; Machek ESJC 534; Skok ІІІ
179-180; Романавр Вступ 125; ESSJ І
240-241; Meillet Etudes 45, 161-162;
MSL 9, 49; Мейе ОЯ 125, 303; Jagic
AfS!Ph 18, 267; Trautmann 249-250;
Fraenkel 753-754; Pokorny 903. споріднене з прус.

san-

<<З-•>,

Пор. з 3 , сам.
суб- (префікс із значенням <<Під, ниж

че, менше•> в словах типу субатомний,
субдомінанта, субінспек.тор, субк.он
тинент, субкультура, суборенда, суб
підрЯд, субрахунок, субстратосфера,

субтuтр, субформація, суб' ядр6);

-

р. бр. болг. схв. суб-, п. ч. слц. вл. слн.
sub-; - очевидно, через посередництво

німецької та англійської мов (н. англ.

sub-) запозичено з латинської; лат. sub-

(sub) <<піД(-), біля, коло, при(-)•> виво
диться з *sup- (<*(ek)s-up-), яке зістав
ляється з гр. u1ro <<Під, за•>, гот. uf <<Під•>,
ДНН.

upa <<ДО, ПрИ>>, ав. upa
- СІС 2 796; Kopaliriski 923;
Holub-Lyer 456; Вуjаклиjа 914; Walde-Hofm. ІІ 612-617. - Пор. супер-.
Up

<<На>>, дінд.

<<до, в, на•>.

суб'Єкт, суб'єктивізм, суб'єктивіст,
суб' єктивістuчний, суб' єктивістський,
суб'єктИвний, суб'єктивований, суб'Єк
тний, суб'єктивувати; - р. субоек.т,
бр. суб'Єкт, п. ч. слц. вл. subjekt, болг.

субікт, м. субjект, схв. субjек(а)т,

слн. subjekt; очевидно, запозичення
з німецької мови; нім. Subjekt, як і бр.

ст. субоектум (1722), походить від лат.
(грам.) <<ПідмеТ•> (спочатку
<<підкладене; те, що лежить в основі•>),

subjectum

субстантивованої форми середнього ро
ду від subjectus, дієприкметника мин.

ч. від дієслова

subicere (subjicere) <<Під

порядковувати; включати, охоплювати•>

(букв. <<кидати вниз, донизу•>), утворе
ного за допомогою префікса sub- «Під-•>
від дієслова jacere <<Кидати, жбурляти•>;
лат. subjectum, можливо, є калькою гр.

U7rOXEtfJEvov

<<Підмет; суб'єкт•> (букв. <<ЩО

лежить, знаходиться внизу•>).

-

СІС 2

ССРЛЯ 14, 1138-1139; Бульrка
Лекс. зап. 165; Kopaliriski 924; HolubLyer 456; РЧДБЕ 695; Вуjаклиjа 915;
Gr. Fwb. 730; Кlein 1531, 1532; WaldeHofm. І 666-667. - Див. ще ін'Єк
ція, суб-. - Пор. об'Єкт, проект.

797;

субір- див. бір 1 •
сублімація <<перехід речовини з
кристалічного стану безпосередньо в па
ру; перехід водяної пари в атмосфері

безпосередньо в тверду фазу (лід, сніг)•>,
сублімат <<Продукт сублімації•>, сублі
маційний, сублімований, сублімувати;
- р. болг. сублимация, бр. субліма
цьtя, п. sublimacja, ч. sub!imace, слц.
sublimacia, вл. sublimat, м. схв. субли
мациjа, слн. sublimacija; запозичен
ня із західноєвропейських мов; нім.
Sublimation, фр. англ. sub!imation похо
дять від елат. sublimatio <<Піднесення,
піднімання•>, пов'язаного з лат. sublimo,
sublimare <<Підіймати, підносити•>, похід-
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сублЮдка

субота

ним від sublimis <<Високий; піднесениЙ•>,
що виникло в результаті стягнення й ви

дозміни виразу sub limen, букв. <•(який
підходить) нижче порога•> з прийменни
ка

sub

<•Під» та іменника limeп <•ПОріГ•>,

етимологічно не зовсім ясного, можли

во, пов'язаного з limes (род. в.
<•межа; дорога між полями». -

limitis)

СІС 2

797; ССРЛЯ 14, 1133; Kopaliriski 924;
Holub-Lyer 456; РЧДБЕ 695; Вуjак
лиjа 916; Gr. Fwb. 730-731; КІеіп
1533; Dauzat 687; Walde-Hofm. І 803804, 805. - Див. ще суб-. - Пор. лі

dіпасе, слц. subordiшicia, вл. subordiпa
м. схв. субординациjа, слн. subordiшicija; - запозичення із західноєвро
пейських мов; н. Subordinatioп <•Підпо
рядкування•>, фр. англ. subordiпatioп
<•ТС.» походять від елат. subordinare

cija,

<<Підпорядковувати»,

утвореного з лат.

<<Під-» і ordiпare <•упорядковувати»,
похідного від ordo <•Порядок, ряд•>. -

sub-

міт.

СІС 2 798; СРЯ IV 298; ТСБМ V І 1, 365;
Kopaliriski 924; Holub-Lyer 457; РЧДБЕ
696; Вуjаклиjа 916; Gr. Fwb. 731; Dauzat 687; КІеіп 1533. - Див. ще орден,
суб-. - Пое. координація.

неясне.

карання учніВ•>, субітк:ове <•щосуботнє

[сублЮдка] (зоол.) <<ВИд черепашки
(тупий морський жолудь, Dопах; усіче
на аномія, Апоmіа truncata)» Нед; субмарИна <•Підводний човен»; - р.
болг. субмарИна, бр. субмарьта <•те.»,
слц. submariппy <<Підводний»; - очевид
но, запозичення з англійської мови;
англ. submariпe <<Підводний; підводний
човен•> утворено за допомогою префікса

sub- (з
marine

лат.

sub-

<•Під») від прикметника

<<МОрськиЙ•>, який через сангл.

mагуп(е) і далі фр. ст. mагіп (жін. р.
mагіпе) виводиться від лат. mariпus
(жін. р. mariпa) <<ТС.•>, що походить від

mare <•море•>, спорідненого з
псл. morje <<ТС.», укр. море. СІС 2
797; ССРЛЯ 14, 1133; ТСБМ V І 1, 366;
РЧДБЕ 695; КІеіп 965, 1533; Dauzat
459; Walde-Hofm. ІІ 38-39. - Див.
іменника

ще море 1 , суб-.

-

[субор] <•зернові відходи; послід•> Л;
р. [субар] <•обметені залишки збіж

жя; суміш•>,

-

запозичення з білорусь

кої мови; бр. [субар] <<Те.; суміш різно
го збіжжя», [субарніца] <<ТС. » склада
ється з префікса су- <<Су-» та іменної

основи бор- (бар-), пов'язаної з дієсло
вом браць <•брати»; припускається мож
ливість запозичення з балтійських мов

(Фасмер-Трубачев ІІІ

791-792). -

Див. ще брати, су-.
субординація <•підпорядкування мо
лодших за чином або становищем стар
шим»; - р. болг. субординация, бр. су
бардьtнацьщ п. subordyпacja, ч. subor-

462

субота, [собітк:а] «вогнище на Ку
пала» Куз, О, субітк:а <•(заст.) суботні
вечорниці; (заст., розм.) щосуботнє по

покарання учнів», [субітнє Пі, субот
к:ове Пі] <<ТС.•>, [суб{тник:] <<Караний по
суботах; поминальна книга•>, суботник:,

[суботованє]
<•святкування
суботи»
Нед, [соб{тний] <•суботніЙ•> Нед, [субіт
ний Нед, О, субітній, суботішний]

«ТС.•>, субітк:овий, суботній, [посубо
тіти] «початися суботі•> Нед; р.

суббота, бр. субота, др. субота, со
бота, п. ч. слц. вл. нл. sobota, полаб.

silbota, болг. с-ьбота, м. сабота, [сім
бута], схв. субота, слн. sobota, стсл.

СЖІ>О'f'А,

COI>O'f'A;

-

формі субота (сл.

СЛОВО

SQbota)

у

ЗВУКОВіЙ

здебільшого

розглядається як запозичення із серед

ньогрецької мови

(Фасмер

ГСЗ

196;

ИОРЯС 1112, 388; 1212, 280; Собалев
ский Заимствованнь1е ,слова в русском

язьІке 14; Durпovo

RES 611-2, 108;

Младенов 626; Hujer LF 35, 221-222;
Кiparsky GLG 130, 131; Schwarz AfSIPh

41, 124-125) або з баJJкансько-латин
ської (Skok ІІІ 299; RES 5, 19); сгр.

*cra11!3aтov (мн. сrа11!3ата), балкансько
лат. *sambata (пор. рум. sambata) зво
дяться до гр. cral313aтov <<субота», мн.
сrаІ3!3ата, що походить, очевидно, від

арам. sabbata або гебр. sabbai <<ВіДПО

ЧИНОК, спокій; свято, вихідний день•>,
пов'язанОГО З sabat <<ВіДПОЧИВаВ, пере
бував у спокої; переставав щось робити;
зупинився•>;
звукова форма собота

субституція

субсИдія

(sobota)

виводиться

(Melich

Jagic-

Festschг. 213-214; Преобр. П 412;
Фасмер l!l 792; Holub-Lyer 444-445;

Schuster-Sewc 1131), з огляду на почат

ковий паннонський регіон поширення,

від елат. sabbata (с. р., мн.), sabbatum
(с. р., одн.) «субота•> (пор. іт. ст. sabbato), що походить від гр. cral3!3aтov <•ТС.•>;
менш переконлива спроба пояснити
форму собота як результат контаміна
ції слів СЖБО'l'А і незасвідченого *соко

утвореного на основі гр. (кн.) cral313aтov (Фасмер ГСЗ 196). Німчук

'1'4,

58-59, 95; Кочерган УМЛШ 1967 І І,
26-30; Коваль 197-198; Фасмер
Трубачев ІІІ 792; Чернь1х ІІ 215; ЦьІ
ганенко 460; Ильинский РФВ 1907/3,
226; Переферкович ЖМНП 1913 жов
тень 260; Brilckn~г 505; Machek ESJC
565; Mikovsky RES 5, 20; 33, 119; Taszycki ZfSlPh 6, 530; Koffпek ZfSlPh
13, 417; Schwyzeг KZ 61, 239, 249; 62,
1-2; Кlеіп 1369; Walde-Hofm. ІІ 457.
- Пор. шабаш.
субсИдія «Грошова або натуральна
допомога•>, субсидований, субсидіюва

ти, субсидувати; -

р. (з

1703)

болг.

субсuдия, бр. субсідьщ ст. субсидиу.м:ь

( 1722)

(з п.), п.

subsydium <•грошова до

помога; субвенція», ч. subsidie, subsidium, слц. subsldia, subsldium, схв. супси
диjу.м, слн. subsidiaгeп; запозичення
із західноєвропейських мов; англ. sub-

sidy <•субсидія» ( < сангл. subsidie), фр.
subside <•Податок; субсидія; грошова до
помога•>, нім. Subsfdium, гол. subsidie
<•субсидія•> (з 1586) зводяться до лат.
subsidium <•Підтримка, опора, допомога;
допоміжні війська, резерв», пов'язаного
3 дієсловом subsideгe <•розташувати, по
селити

внизу;

залишатися,

жити,

пере

бувати», утвореним за допомогою пре

фікса sub- <•Під-•> від sideгe <•Сісти, по
садити•>, яке зближується 3 дінд. sidati
<<СИДИТЬ>>, ав. hioaiti «ТС.», Гр. l~(J)

( < *si-zdo) «Саджаю•>, що зводяться до
іє. *sizd- як результату редуплікації
*sed- <•сидіти•>, представленого в псл.
sedeti, укр. сидіти. - СІС 2 798; Чер
ньІх ІІ 215-216; Christiaпi 20; Буль1ка

Лекс. зап. 80; Kopaliriski 926; HolubLyeг 457; РЧДБЕ 696; Вуjаклиjа 921;
Кlеіп 1410, 1534; Vгies NEW 716; Gг.
Fwb. 731; Dauzat 688; Walde-Hofm. ІІ
509; Erпout-Meillet 1078-1079; Pokorпy 884-885. - Див. ще сидіти, суб-.
субстантИв «іменник•> Куз, субстан
тивація, субстантuвний, субстанти
вований, субстантивуватися; р.
субстантивация, бр. субстантьtва
цьtя, п. ч. substaпtivum, слц. substaпtl
vum, вл. substaпtiw, болr. субстантuв,
м. супстантuв, схв. с[;пстантив, слн.
substaпtiv; - запозичення з латинської

мови; пізнє лат. (nomeп) substaпtivum
<•іменник», букв. <•(ім'я) істотне; яке
має самостійне існування•> (спочатку ли
ше veгbum substaпtivum

во

- про дієсло
esse <•бути•>) пов'язане з іменником

substaпtia <•сутність, суть; власність»,
похідним від дієслова substaгe <•бути на
явним, існувати», яке складається з пре

фікса

sub-

<•Під-•> і дієслова staгe <•стоя

ти, триватИ».

-

СІС 2

798; Kopalinski

Holub-Lyeг 457; РЧДБЕ 696; Ву
jаклиjа 921; Кlеіп 1535; Walde-Hofm.
ІІ 596-597. - Див. ще стати, суб-.
субстанція <•єдина основа всього іс
нуючого; основний складовий елемент»,
субстанціальний, субстанціональний;
- р. болr. субстанция, бр. субстан
цьtя, п. substaпcja, ч. substaпce, слц.
substaпcia, вл. substaпca, м. супстан
ца, схв. супстітциjа, слн. substaпca;
- запозичення із західноєвропейських
мов; н. Substaпz, фр. англ. substaпce по
ходять від лат. substaпtia <•сутність, суть;
власність; наявність•>, пов'язаного з діє
словом substaгe <•бути наявним, існу

926;

вати».- СІС 2 798; СРЯ IV 299; ТСБМ
V І 1, 366; Kopalinski 926; Holub-Lyeг

457; РЧДБЕ 696; Вуjаклиjа 921; Gг.
Fwb. 731-732; Dauzat 688; Кlеіп 1534.
-Див. ще субстантИв.
субституція <•заміщення», субсти

тут <<замінник; (заст.) заступник», суб
ституційний; р. болr. субститу
ция, бр. субстьtт!}цьtя, п. substytucja,
ч. substituce, слц. substitucia, вл. substitucija, схв. супституциjа, слн. sub-
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субстрат

суверен

запозичення із західноєв
ропейських мов; н. Substituti6п, фр.
англ. substitutioп походять від пізньо
лат. substito.tio <<Підстановка, заміщен

stitucija; -

ня,

заміна>>,

пов'язаного

з

дієсловом

<<Підставляти, заміщати,

substituo, -ere

заміняти», утвореним з префікса suЬ
<<Під-» і дієслова statuo, -ere <<Ставлю;

- СІС 2 798; СРЯ
IV 299; ТСБМ V/ 1, 366; Kopalinski 926;
Holub-Lyer 457; РЧДБЕ 696; Буjак
лиjа 921; Gr. Fwb. 732; Dauzat 688;
КІеіп 1535. Див. ще конституція,
зупиняю, саджаю>>.

суб-.
субстрат <<загальна основа різнома
нітних

явищ;

живильна

речовина для

мікроорганізмів; факти і явища в мові,
запозичені з іншої мови, що була рані
ше на цій територіЇ»; р. бр. болг.
субстрат, п. substrat, ч. слц. слн. sub-

stпit, м. супстрат, схв. супстрат;

-

очевидно, запозичення з німецької мо

ви; н. Substпit, як і фр.

substrat(um),
substratum, походить від елат. substratum <<Підстилка», пов'язаного з лат.
англ.

substerпere <<Поширювати,
підстелятИ>>,

префікса

утвореним

sub-

за

допомогою

<<Під->> від дієслова

пere <<Стелити, простирати;

спорідненого з

простирати;

ster-

покриватИ>>,

псл.

*sterti, укр. про
- СІС 2 798; ССРЛЯ
14, 1137; Kopalinski 926; Holub-Lyer
457; РЧДБЕ 696; Буjаклиjа 921; Gr.
Fwb. 732; Gamillscheg 826; КІеіп 1535;
Walde-Hofm. ІІ 590, 601. - Див. ще
естрада, сторона, суб-. - Пор. стра
стерти, сторона.

тиrрафія, стратифікація, стратостат,
стратосфера.
субтИльний <<Тонкий, ніжний, крих

кий, тендітниЙ>>, субтельний (з п.), [суп
тельний] Пі (з п.); р. субтuльньи'і
(з 1731), бр. субтьtльньt, ст. субтел
ньtй (зуптелньtй, суптелньtй) {1596),
п. subtelпy, subtylпy, subtilпy, ч. subtilпf, слц. subtflпy, вл. subtilпy, болг.
субтuлен, м. суптилен, схв. супта
лан, слн. subtfleп; запозичення із за
хідноєвропейських мов; нім. subtfl, англ.

subtile (сангл. subtile, subtil), фр. subtil
зводяться до лат. subtilis <<тонкий; ніж464

ний; делікатний; вишуканий; чистий;
світлий; простиЙ>>, з давнішого *sub-texlis <<Тонкотканий», що складається з
префікса sub- <<Під->> та іменника *texla

(>tela) <<Тканина>>, пов'язаного з осно
texere «ткати; сплітати;
складати; компонувати>>. СІС 2 798;
Huttl-Worth 16; Чернь1х ІІ 216; Фасмер
ІІІ 793; Christiaпi 20; Буль1ка Лекс.
зап. 196; St. wyr. obcych 710; HolubLyer 457, 482; РЧДБЕ 696; Буjаклиjа
921; Кlein 1535; Кluge-Mitzka 763;
Dauzat 688; Gamillscheg 826; WaldeHofm. ІІ 619-620, 655, 678. - Див.
ще суб-, текст. Пор. архітектор,
вою дієслова

контекст.
субчик «Підозріла особа; неприєм
ний суб'єкт>>; очевидно, запозичен
ня з російської мови; р. субчик. <<ТС.>> є
афективним утворенням, пов'язаним із
суб'Ьек.т і за вимовою зближеним із
супчик. як похідним від суп. Див.
ще суб'Єкт.

[сувало 1 ] <<шифер, сланець» Нед;

-

неясне; можливо, пов'язане із [сува
ти] «СОВаТИ>>.
[сувало 2 ] <<бік гори, звернений до
сонця, до півдня>> Нед; неясне.
сувати,
сув,
сувавк.а,
сувайк.а,
сув.ма - ДИВ. СОНаТИ.
сувенір «Подарунок на згадку або
річ, пов'язана зі сnогадами>>; р. болг.
м. сувенuр, бр. сувенір, п. souvenir,
suwenir, ч. suvenyr, слц. слн. suvenfr,
вл. suwener; - запозичення з французь
кої мови; фр. souvenir <<спогад; пам'ять;
сувенір>> пов'язане з дієсловом souvenir
<<Пам'ятати», що зводиться до лат. sub-

venire

<<Приходити; спадати

на думку>>,

утвореного з префікса

sub- <<Під->> і діє
слова venire <<приходити>>. - СІС 2 798;
ССРЛЯ 14, 1140-1141; St. wyr. obcych 694; Holub-Lyer 459; РЧДБЕ
697; Кlein 1478; Dauzat 679; Gamillscheg 821. - Див. ще авантЮра, ін
вентар, суб-. - Пор. конвенція.

[суверделити] <<Піднімати вгору (но
гу)>>; - афективне утворення.

суверен <<носій верховної влади>>,
суверенітет <<незалежність держави>>,

сугестія

сувійка

суверенний; р. болг. м. суверен, су
веренитет, бр. cyвepfm, суверзнітЗт,
п. suweren, suwerennosc, заст. suwere-

nat, ч. слц. слн. suveren, вл. suwerenita, схв. суверён, сувереніtтёт; - за
nозичення з французької мови; фр. souverain <<Монарх, государ; соверен (анг
лійська золота монета)» через ст. soverain (звідки також англ. сангл. sovereign <<монарх; соверен, золота монета
в 1 фунт стерлінгів•>) зводиться до елат.
superanus <<Глава, керівник; вождь, пра
витель•>, пов'язаного з лат. super <<над;
зверху•>. - СІС 2 798; ССРЛЯ 14, 11401141; Kopalinski 931; Holub-Lyer 459;
РЧДБЕ 697; Вуjаклиjа 917; Кlein 1475,
1478; Dauzat 679; Gamillscheg 821. Див. ще супер-. - Пор. сопрано.

сувійка (зоол.) <<рід одноклітинних

тварин, що живуть у воді, ряду круго

війчастих інфузорій,
р. сув6йк.а <<ТС.•>; -

Vorticella Ehr.•>; назва, утворена з

осуга <<Те.; [плівка на розсолі, наліт на
квашенині без розсолу МСБГ;

гній в

очах Ж]», [восуга] <<Пара на шибках;
масний шар на воді•> Горбач, [осужень]
<<ВИд інфузоріЇ•> Ж, [осужк.а] <<вершки»
Ж, [осугуватий] <•покритий осугою»,
[заосужитися] <<Покритися осугою•> Ж;
- бр. [осуга] <<Піт; іній, паморозь», ч.
[osuhel] <<мжичка взимку; паморозь, ініЙ•>,
слц. osuhel' <<Паморозь, іній», [osuha]
<<Те.; сирий туман•>, болг. [сьг'Ь] «плісня
ва на вині»;

-

не зовсім ясне; припус

кається зв'язок з псл. s~gati <<хватати,

досягати•> (Аникин 59), *os~gti <<досяг
ТИ» (Zubaty St. а сІ. І 1, 167-170), з

п. [os~gty] <<дощовий»

421 );

(Machek ESJC

мало переконливе виведення від

псл. *osuti <<Обсипати•> (ЗСБМ І 187).
сугак 1 (зоол.) <<Ссавець групи анти

л оп, сайгак, сайга, Antilope Saiga•>: п. suhak <<сугак, сайгак, Colus tataricus•>

(можливо, з укр.);

очевидно, запо

-

префікса су- та основи вій- (в ой-), по
в'язаної з вИти <<ЗВивати•>: сувійки ма

зичення з караїмської мови; кар. suhak
<<ТС.•>, пов'язане з чаг. sajyak <<Сарна•>,

ють

каз. тат. сайгак. <<антилопа•>.

може

УРЕ

прикріплІОвальну

стеблинку,

скорочуватися,

згортаючись.

2, 282;

БСЗ

41, 189. -

яка

Див. ще

вИти 1 , су-.
[сувора] <<повчання, напучення; су
вора

розмова;

умовляння,

переконуван

ня, зауваження Нед, нотація,
урочисто-поважний тон Пі•>; -

догана,
резуль

тат стягнення форми [суговdра] <<розмо
ва; серйозне зауваження•>, зближеної з
основою суворий. - Див. ще суговора.

суворий, [сув6рливий] <<суворий»,
суворіти, суворішати; - р. [сувdрьtй]
«суворий;

сердитий;

бридкий,

рябий,

віспуватиЙ•>, lсуворь] «міцне місце в де
реві, на суку•>, бр. [сувdріна] <<уперта
людина; дерен, піднятий сохою•>;

-

не

ясне; може бути зіставлене з [верий]
«Вигнутий, скручениЙ•> (пор. [уверий]
<<КрИВИЙ, упертИЙ>>), свара, сварuтися,
[ворк.атиj <<бурчатИ•>: значення <<суво
рИЙ•> розвинулось, очевидно, пізніше в
результаті зближення з фонетично по
дібним суровий.
суга <<масні або іржаві плями на во
ді,

рідині;

наліт

на

спраглих

- Фас
545; Струмінський Slavia 1969/ 1,
104; Brilckner 525; Muchlinski 123; Kowalski Symb. Rozwadowski ІІ 352, 353;
Mikl. ТЕ! П 150; Lokotsch 141; Радлов
IV 222. - Див. ще сайгак.
[сугак 2 ] <<залізний (іноді роговий)
мер ІІІ

устах•>,

інструмент, подібний до шила Г, Шух;
патик, палиця Нед•>;

-

очевидно, ре

зультат видазміни назви [сувак.] «ШИ
ло; засувка; хомутиК>>, можливо, збли
женої з гак. <<Kj)IOK»; виведення від рум.

sulac

<<ШИЛО•>

{Vincenz 19)

менш пере

конливе. - Пор. сонати.
сугестія «вплив, навіюваннЯ>>, сугес
тuвний, рідк. сугестувати КІМ; р.
суггестия, бр. сугестьtя, п. sugestia,
ч.

sugesce,

слц.

sugescia,

вл.

sugestija,

болг. сугестия, сюгжестия, м. сугес
тиjа, схв. сугестиjа, слн. sugestfja; запозичення із західноєвропейських мов;
нім. Suggesti6n <•навіювання», англ. sug-

gestion

<<Порада, проnозиція; навіюван
НЯ•>, фр. suggestion <<Навіювання, при
пущення» походять від лат. suggestio

<<навіювання•>, пов'язаного з дієсловом
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суглоб

суд

suggerere <•навчати, навіювати, достав
ляти; постачати•> (букв. <<ПідноситИ>>),
що складається з префікса sub- (sug-)
<•Під-•> і основи дієслова gerere <<нести,
везти; мати; виконуватИ•>, етимологічно

ізольованого. -

СІС 2

799;

СРЯ IV

579;
Kopaliriski 927; Holub-Lyer 180, 457;
РЧДБЕ 697; Вуjаклиjа 917; Gr. Fwb.
733; КІеіп 1539; Dauzat 690; WaldeHofm. І 595-596. - Див. ще суб-. -

ми; межа між нивами» Мо, [сулувк:а]
<•стежка•> Мо; - п. [sug1:6wek] <•польо
ва стежка, межа» (з укр.?); - похідне
утворення від голова з префіксом су-;
означало межову смугу, на якій тягло
ва худоба стикається головами під час
оранки. - Див. ще голова, су-.

[суголов 2 ] <<частина вуздечки, що
надівається на голову коня•>, [с!fгол6вок:, суголов'я] <<ТС.», [суголов'є] <•ву

Пор. жест.

дила>> Л; -

суглоб, сугл6бистиа, суглобний, су
глобовий, сугл6буватий КІМ; п. ст.

лова, ускладнене префіксом су- (див.).

nохідне утворення від го

[суголовашка] <•частина у возі, до

[zgtoba] <•Перешкода; запор, перепона;
клопіт, турбота•>, zgtobic <•з'єднати, об'
єднати, закріпити», слц. zhlobit' <•збити,
з'єднати разом•>, нл. zgtobis <•з'єднати,

якої прикріплюється вісь; підтока•> Л,

закріпити

ЗІ>>,

клином,

заклинити•>,

болг.

[с?головашник: Ник~икТЛ, суголовок:,

r

вузголовок:, узголованк:а тж] «ТС.; на

с~д

сглоб <<Стик, з'єднання; (заст.) суглоб»,

вок:,

сглаб, заст. сгл6ба <<ТС.•>, сгл6бя <•з'єд
ную>>, сглабям. <<ТС.>>, М. зглоб <<СУГЛОб>>,
зглобu <<Збере, складе>>, СХВ. зглоб <<Су
ГЛОб>>, зглобuтu <<СКЛаСТИ, зібраТИ»,
слн. zglob <<суглоб, згин•>; псл. *sQglobь/ sь-globь, пов'язане з globa <<жер

тж;

дина, балка, клин•> (укр. [глоба] <•зігну
те від природи дерево; залізний клин;

клопіт, турбота»), globiti <•стискати,
з'єднувати•> (укр. [гл6бuти] «укріплю
вати

клинами

ТИ•>). -

вал

у

млині;

конопати

Преобр. І

126-127; SJ:awski
291; SW, 8, 473; Machek ESJC 168;
Schuster-Sewc 231-232. Див. ще
глоба, з 3 , су-.
[сугловок] <•ріжок, ріг у скрині•>; очевидно, пов'язане з [угол] <<ріг, куТ»,
[вуг6л] <<ТС.» (див.).
~глянки -див. сИ:гла.

[суговора] «розмова Г; серйозне за
уваження Нед•>, [суговірк:а] (зменш.);
похідне

утворення

від

говорИти,

ускладнене

префіксом

су-

(див.).

-

-

ПоR. сувора.

[суголов 1 ] «Межа між двома полями

у

вигляді

незасіяної

смуги;

польова

стежка», [суголова] <<Польова дорога»
Дз, суголовок:, [суволок:] <<КраЙ•> Гриц,
[суголок:и] <•межа•> тж, [суловк:а] «ПО

льова дорога, що відділяє одні гони від

других•> Ме, [сулук:а] <<дорога між поля-
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ВОЗі>>, [~головашк:а) <<НаСа~ у ВО

узголовашк:а,

вузгОЛОВОК:,

-

похідні

зголовок:,

визголо

головашечк:а]

утворення

<<ТС.»

від голова

(див.).

[сугроба] <•велика вибоїна•>, [сугр6б]
<<сувій полотна» Ник; р. бр. діал.
сугр6б <•замет, кучугура•>, схв. сугреб
<•земля, розкопана, розпушена собакою,

лисицею або курами•>; псл. *sQ-greb-,
*sQ-grob-, утворене за допомогою пре
фікса SQ- <<Су-•> від основи дієслова *grebti <<гребти». Цьtганенко 112-113;
Преобр. І 159. -Див. ще гребтИ, су-.
сугубий <•винятковий, особливий»;
- р. сугубьtй, др. сугубьtи <<Подвоєний,
подвійний, двоякий; великий, просто

рий», сугубь <<ТС.; (присл.) удвоє», схв.
сугуб <<Подвійний»; очевидно, запо
зичення з церковнослов'янської мови;

ЦСЛ. СТСЛ. СО\(1"'0\(Б'Ь (заміСТЬ СЖІ"'О\(Б'Ь)
<<ПОДВіЙНИЙ>>, ПСЛ. [*SQ-gUb-] <<ТС.>>, пер
ВіСНО <<СИЛЬНО ЗіГНУТИЙ>> (очеВИДНО <<Зі
ГНУТИЙ удвоє•>) пов'язане чергуванням
голосних з *gьbnQti <•гнути•>; спів
відносне з прус. dwigubbus <<Подвійний»,
лит. dvigubas «ТС.». Фасмер ІІІ 793;
Преобр. І 132-133, ІІ 412; Цьtганенко
97; Ильинский Сложн. местоим. 130,
131; РФВ 62, 131, 247-249; Meillet IF
15, 333; Trautmann 100-101. - Див.
ще гнути, су-.

суд 1 , [судар] <•суддя» Нед, О, [суда
тар О, судатор Нед], судець, [судир

суд

суд

СУМ, Нед, [суддева] <<дружина судді•>

Нед, судИтель, судиЯ О], судіЯ <<ТС.•>

гою префікса *som- ( > псл. S<(- <<Су-•>)
від основи *dh(ё)- (*dha-ldhб-) <<клас

Куз, судденко СУМ, Нед, суддИха, суд

ти, ставити; робити, чинити; говорити»

д{вна, суддівство, суддЯ, [судебне] «су
дова оплата•> Нед, судебник., [судебнuц
тво] <<судова сфера•> Нед, [судебнuчий]
<<голова суду•> Нед, [судейство] <<суддів

ляється з лит. samda <<найом, оренда»,
samdyti <<наймати•>, гр. auv&fptfJ <<згода;

ство•> Нед, судейський <<ТОЙ, хто слу

<<угода;

жить у суді, судовому відомстві•>, [су

«ТС.»; ототожнюється генетично з дірл.

дельник.] <<Судовий чиновник•> Л, судqк;е
на,

суджений,

судження,

[судиїха]

<<суддиха•> Куз, судuлище, судuм.ість,

[судИція] <<суд•>, [судuця] <<ТС.•> Нед, [су

дич] «рецензенТ» Нед, судище, [судів
нuцтво] <<ЮСТИЦіЯ>> Нед, Куз, [сцдійст

во] <<суддівство•> Нед, [судім.uцяJ <<огуд
ник•> Нед, [суднИця] <<огудниця•>, [суд
нЯ] <<Осуд, обмова», судавсі <<Суддівсь
ка•>, [судова] «зал засідань суду•> О, су
д6вець <<Службовець суду», судовИй, су

довuк. <<ТС.•>, суд6виськ.о, суд6вище, [су

дов{] <<службовці суду; судді•> Нед, суд

ський <<службовець суду•>, судчик., [суд

ця Шух] «rC.•>, [судчuня] <<Жінка-суд
дя•> Нед, [судЯк.] <<суддя•> Куз, судЯщий
нс.»,

судьба

<<доля;

(заст.)

обмова,

пересуди; [суддя Нед]•>, [судьбарнИк.]
<<фаталісТ» Нед, [судьбсірство] <<фата
лізм•> Нед, [сндьбuна] <<доля•> Нед, судь
бище <<суд•>, [судін] <<суддів» Нед, суд
нuй СУМ, Нед, [суднuй] <<здатний, при
датниЙ•>, [судней] <<ПОтрібниЙ•> Корз, [су
довне] <<В судовому порядку•>, судсічи
ти, суддювсіти, судuти, [судк.увсіти]
<<Міркувати» Нед, засуджувати, 6суд,

[осуда] <<Пліткарка; поговір» МСБГ,
осуджений, осудження, [осудовиськ.о]
<<Ганьба, неслава», [осудовище] <<ТС.»,
осудливий, осудний, пересуд, пересуд
ливий, передсуд, підсудок., підсудний,
прuснд, розсуд, розсудок., розсудли

вий, [розсудний] <<розсудливиЙ•>; -

р.

бр. суд, др. суд'Ь, п. s~d. ч. soud, ст.
sud, СЛЦ. sud, ВЛ. НЛ. SUd, болr. С'Ьд, М.
сад, СХВ. cfjд, СЛН. sod, СТСЛ. СЖД'Ь; псл. SQdь; загальноприйнятої етимо
логії не має; здебільшого виводиться від
іє. *somdhos «спільний розгляд, спільне
судження, примирення•>, давніше <<Скла
дене, зібране•>, утвореного за допомо-

(>

псл. *deti <<класти•>, укр. діти); зістав

угода•>, auv&fJ/.IO «угода», дінд. samdha
зв'язок,

об'єднання•>,

samdhfb

сопd <<суд•>, cuiпd <<Суддя•>, кельт. *koп

di <<ТС. •> (Lohmaпп KZ 1932 І 1О [Ergaп
zuпgshefte],

70);

основою псл.

пов'язується також з

*sedti, s~dQ <<Сісти, сяду•>

(Варбот Сл. язь1козн.

друш

РФВ

Зтимология

189014, 181);

1983, 64-66; Он
1984, 178; Брандт

без достатньої ар

гументації зближується з лат.

сёпsео

«Оцінювати, надавати значення; вважа

ТИ•>, що виводиться від іє. *кепd(h)
<<судити, засідати•> (Machek ESJC 568).

794; Преобр. ІІ 413483; Holub-Kop. 345;
Schuster-Sewc 1376; Младенов 627;
Skok ІІІ 356; Стоянов 79-80; Труба
чев Рем. терминол. 235-237; Otr~bski
LP 195q І 4, 31, 54; Meillet Etudes 162,
234; RES 6, 169; Trautmaпп 47-48;
Fraeпkel 761; BO.ga RR І 111, li 589;
Bezzeпberger ВБ 5, 319; Specht KZ 57,
278; Walde-Hofm. І 252; Гамкрелидзе
Иванов 284, 364-365; Роkогпу 235237. - Див. ще діти 2 , сидіти, су-. -

-

Фасмер ІІІ
Bruc;kпer

414;

Пор. суд 2 •
[суд 2 ] <<посуд•> О, судuна <<трубчас
тий орган; посудина; судно•>, [судuнє]
«дерев'яний посуд, прядильні інструмен

ти та ін.•>, [суднИчє] <<ТС.», суднИк. «По
лиця, шафа для посуду; поличка з об

разами•> СУМ, Нед, lсуднИна] (зменш.)
<<судно•>, судно, судак., посуд, посуда,
посудИна СУМ, Г, посудник «робітник,

що миє посуд•>, [посудник.] «гончар»,
[посуднuк.] «Посуд» Нед, [посудок.] «ТС.•>;
- р. [суд] <<посуд», посуда, бр. [судьt]
(мн.) «двоє відер», др. суд'Ь <<Посуди
на•>, п. заст. s~d <<Посудина», ч. слц. вл.
нл. sud <<бочка», болг. С'Ьд <<Посудина•>,
М. сад, СХВ. cfjд <<ТС.>>, СЛН. sod <<бОЧКа»,
стсл. сжд'Ь <<Знаряддя; частина тіла, по

судина•>;

-

псл. SQdь <<посудина; щось
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суєта

судак

складене•>, того самого

й SQd"Ь <•суд•>;

-

походження,

паралельне до лит.

що

ifi-

das (inda) <•nосудина». - Фасмер ІІІ
794; Чернь1х ІІ 216; Преобр. ІІ 361;
ВгЩ:kпег 483; Machek ESJC 591; Schuster-Sewc 1375; Младенов 627; Skok ІІІ
355-356; Mikl. EW 315; Трубаче~ Рем.
терминол. ,235-237; Meillet Etudes
162, 234; RES 6, 169.- Див. ще суд 1 •

судак• (іхт.) <•вид риби родини оку
невих, Lucioperca lucioperca L.•>, [судук:]
<•ТС.>>, судачИна <•М'ясо судака•>, [суду
чина] <•ТС.•>, судачий; р. судак:,
[судак:], ст. судок:'Ь ( 1460), бр. судак:,
п. sandacz, [sandak, s~dak], ст. cendat
(можливо, з ч.), ч. candat, ст. cendat,
[sandat], вл. sandak, нл. candaf, candef,
<•ТС.»; - остаточно не з'ясоване;
здебільшого розглядається як запозиче

candor

не, можливо, за польським

посередниц

Zander,
[Sandart, Sander(t)], снн. sandat, sandate, sandan <•ТС.•> пов'язані з нвн. Sand
<•nісок•>, двн. sant <•ТС.•>, але цей зв'язок

твом,

з

німецької мови;

нвн.

може бути лише вторинним; найбільш
імовірним здається праєвропейське по

ходження

Lyer 110);
<•судак»

(Machek ESJC 81; Holubнвн. Zander [Sandart] та ін.

тлумачаться

також

як

запози

чення зі слов'янських мов (Beke IF 52,
138; Кluge-Mitzka 875). - Фасмер
Трубачев ІІІ 794-795; Leder
Коломиец Происх. назв. рь1б

135-137;
113-116.

[судак 2 ] <•вид народного танцю•> Нед;

-неясне.

суданка (бот.) «суданське сорго, Sorghum sudanense•>; - р. бр. болг. судан
ка, n. sudanka, слц. sudanska trava, слн.
sudanka <•тс.»; - пов'язане з назвою
країни Судан, звідки походить ця рос
лина. - БСЗ 41, 202-208.

судза

(бот.)

<•Олійна

трав'яниста

рослина родини губоцвітих, перила, Perilla L.•>; - р. судза; - неясне.
судома <•мимовільне скорочення м'я

зів, судорога, корчі; (заст.) горе, біда•>,

суд6мити, [нас_уд6митись] <•натомити
СЯ•> Мо; - р. [суд6мить] <•м'яти, бга
ти; судомити; лаятИ•>, [суд6миться] <<ВО
зитися•>;
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-

не зовсім ясне; реконстру-

юється псл.

*sQdoma,

яке пропонується

розглядати як похідне утворення з пре

фіксом SQ- (і є. *som-) <•Су-•> від основи
іє. *dhe-/ dha- <•класти, робити•> (Вар
бот Зтимология

1981, 21-22).

[судопар] (бот.) <•валеріана лікар
ська,

Valeriana officinalis L.•> Mak; -

складне утворення з основ слів [суд]
<<nосуд>> і napumu; назва зумовлена за
стосуванням рослини для

випарювання

посуду; пор. [глек:опар] <•Парило воло
систе, Agrimonia pilosa Ldb.», р. [суда
пор] <<ТС.>>. Шамота 148-149. Див. ще пара 1 , суд 2 •
cyдoJ>ora <•судома•>, судорга «ТС.•>,

[судр6га] <•тс.; дрож» Нед, [судрожь]

<•дрож•> Нед, судорожний, [судр6гий]
<•напружениЙ•> Нед;

-

р. судорога, [су

дорга], бр. сутарга <•судорога•>, заст.

сударга <•ТС.•>; - псл. (сх.-сл.) [*sQdьr
ga], префіксальне утворення, пов'язане
з *dьrgati <•[смикати, трясти]•>, в окремих
випадках переосмислене і переоформ
лене як похідне від дієслова *dr-ьgati
<•дрижатИ•>; пор. лит. sudlrgti <•розсер
дитися•>. Фасмер ІІІ 791, 796; Пре
обр. І 181-182, ІІ 413; Brilckner KZ

48, 216; Mikl. EW 42; Pedersen Kelt.
Gr. І 105. -Див. ще дерrати, су-.

[судосити] <•зустріти», [судощати]
<•зустрічатИ•>; бр. [суд6сіць, судо
шацьJ <<ТС.>>, др. досити <<ЗНаХОДИТИ>>,
десити <•тс., зустрічати•>, ч. ст. podesiti
«знайти, застати•>, схв. десити <•зуст
рітИ•>, десити <•застати, знайти, зустрі
ТИ•>, СТСЛ. ДОСН'f'Н <<ЗНаЙТИ>>; ПСЛ. SQdositi <•зустрітИ•>, похідне від dositi <<ТС.•>,

пов'язаного з

desiti ( <
-

ходити, зустрічатИ•>;

і є. *dек-) «зна
очевидно, спо

ріднене З Гр. oЄJ.tOj.IOt <<ПрИЙМаЮ>>, лат.
decet <•личить, належить», дінд. dasasya-

ti <<Надає послуги, є люб'язним•>, хет.
takk- <•бути схожим, підходити». -:- Фас
мер І 505-506; Machek ESJC 115;
Skok І 395; ЗССЯ 4, 217-218; 5, 82;
Bern. І 188; Vondrak І 434; Meillet MSL
14, 338; BSL 20, 167; Walde-Hofm. І
330.
суєта, [суетник:] <•неспокійний чоло
вік» Нед, [суєть] <•неспокій; занепоко-

сузик

єння•> Нед, [суЯт] <<занепокоєння, не
спокій, загроза•> Нед, [суята] <•турбота,
неспокій,

острах,

пригніченість;

скрут

ний стан•> Нед, ВеЗн, Г, СУМ, [суят
нuк:] <<неспокійний, боязливий чоловік»,
[суЯтник:] <<Людина, яка працює без тол
ку•> О, [суятнЯ] <•неспокіЙ•> Нед, [суять]
<•мука, катування•> Нед, суєтлuвий, су

Єтний СУМ, Нед, [суятнuй] <•поганий,
скрутниЙ•>, [суятлuво] <•сумно; журливо»
О, [суєтати (собою)] <•Неспокійно мета
тися•> Нед, [суятuти] <•турбувати, непо
коїти,

мучити;

сумувати,

плакати

під

час сну Ба; вередувати, пfисікуватися

(до когось)

0•>,

lcyяmumucя <•турбувати

ся, непокоїтися, мучитися; терпіти зли

дні Нед, Г, ВеЗн; доглядати (когось під
час хвороби) Ба; неспокійно крутитися,
вертітися, журитися, без толку робити

0•>, всує (заст., кн.) «даремно, ма_рно•>;
- р. суета (з цсл.), бр. [суяціцца] <•ме

lictrum minus L.; смовдь гірська, Peucedanum oreoselinum (L.) Moench.•> Mak,
[узик:] <•Смовдь гірська•> Mak; - р. [су
зик:] <•Пижмо; рутвиця, Thalictrum L.;

рутвиця мала», бр. [сузік:] «рутвиця вузь
колиста,

Thalictrum angustifolium Jacq.»,

[сузіц] <<ТС.»; - неясне; можливо, пов'я
зане з вузьк:uй ([узьк:uй]) і первісно сто
сувалося рутвиці вузьколистої.

сук, [сук:ачІ <•сукувата палка» Нед,
[суча] (зб.) <•гілки хвойних дерев, з
яких городять тини» О, сучок:, суччя

(зб.), сук:атий, [сук:dватий] <•сукуватиЙ•>
Нед, [сук:6вий] <•З гілок•> О, сукуватий,
[сучечк:оватий] <•сукуватиЙ•> Нед, суч
к:уватий, [сучuстий] <•ТС.>> Нед, [зсук:у
ватіти] <<СТаТИ сучкуВаТИМ>>, (nідсуч
чя] «шворка, до якої прив'язаний папла
вок ([сучка]) до якоря човна•>; р.

suk,
[s9k],

бр. сук:, п. s~k. ч. слц. вл. нл.

болг.

С'ЬК:, м. сак:, схв. сук:, слн.

стсл.

тушитися; турбуватися1>, болг. суета,
СТСЛ. СО\(11 <<МарНИЙ, ПуСТИЙ>>, CO\(K'f'A <<Не
значніСТЬ, марність, суєта•>; - псл. *sujь
<•пустий, незначний, марниЙ•>; не зо

сжк'Ь «тріска, сучок»; - псл. sQkь <•сук,
гілка», очевидно, nов'язане з формою
без назалізації soxa <<СОХа•>; спорід

всім ясне; можливо, споріднене з дінд.

на дереві, палка•>, дінд.

sO.nam «пустота, порожнина>>' silnyab
<•пустий, порожніЙ•>, ав. a-silna- «який
не має недолікіВ•>, вірм. sor <<діра, нора»,
лат. cavus <•порожній, пустий; вигнутиЙ•>,
гр. и6щ; <•глибока ущелина, безодня;
міжгір'я•>, иоіf,о<;; <•Порожній, пустиЙ•>,
сірл. cila <•ТС.», брет. keo <•грон, що зво

дяться до іє. *кеu- І коuо- <•порожній,
nустий;

западина»;

пов'язується також

(Варбот Зтимология 1983, 37 -39) з
псл. sovati, sujQ <•совати•> (пор. р. суе
тuться <•соватися, метатися•> ); пов'язан
ня ПСЛ. *sUjЬ З ЛИТ. sauja <<ЖМеНЯ», ЛТС.
saйja <•ТС.•> (Bezzenberger ВБ 2, 157; 23,
305) необгрунтоване. - Фасмер І 364,
ІІІ 797; Чернь1х ІІ 217; Преоqр. ІІ 414415; Mikl. EW 328; Meillet Etudes 380;
MSL 9, 139; 10, 278; Milhl.-Endz. ІІІ
771; Uhlenbeck 314, 322; Walde-Hofm.
І 191-192; Boisacq 481, 530-532; Pedersen KZ 39, 428; Persson Beitr. 191192; Pokorny 592-594.
[сузик] (бот.) «пижмо звичайне, Tanacetum vulgare L.; рутвиця мала, Tha-

нене з лит.
кілок,

at-sanke

дерев'яний

<•Гак, крюк; виступ

sal)kub

гвіздок,

«гострий

кіЛ»,

кімр.

«сук•> ( < *кanki), і рл. gec <•гілка,
сук•>, дісл. har «кілок, кочет» (<*hanha-),
hrell «КіЛ•> ( < *hanhila). - Фасмер ІІІ

cainc

217; Преобр. li 416; По
90; Brilckner 486; Holub--:-Kop. 360; Machek ESJC 592; Schuster-Sewc 1377; Младенов 627; Skok ІІІ
358; Mikl. EW 316; Критенко Вступ
514; Mikkola IF 8, 312; Moszyriski PZJP
215-216; Meillet Etudes 244; Trautmann 298-299; Bilga RR li 589-590;
Bezzenberger ВБ 16, 241; Uhlenbeck
301; Mayrhofer ІІІ 290; Zupitza GG 132;
Feist 266; Torp 70; Pokorny 522-523. -

798;

Чернь1х ІІ

пов Ист. лекс.

Пор. соха.

сука1 <•Самиця собаки; [велика заскоч

ка, якою закріплюється триб у ткацько

му верстаті Ме]•>, [сучак:] <•щеня•>, сучи
ще, сучка <•сука, молода сука; [частина
ткацького верстата]», сучий, суччин Куз,
[nepecytiuй] (лайл.); - р. бр. сука, д(?.
сука, п. ч. діал. слц. suka, [каш. sёka],

полаб. saцko <•Шлюха»;

- псл. [suka]; -
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сука

сукман

очевидно, споріднене з лит. suб (род.
В. sufis) <<СОбаКа>>, ЛТС. SUПS, прус. sunis,
дінд. suva (sva, род. в. sunab), ав. spa
(род. в. sunб), вірм. sun, гр. иuwv (род.
в. иuv6<;;), лат. canis, гот. huпds, тох. ku,

сук.6нний, [засук.ень] <<Надмірно скруче
на частина нитки>> Ник, [підсук.аний]
<<високий і тонкий>> ЛексПол, [посук.6н
щина] <<сукно з чисто вовняних ниток>>,
[посук.6нний] «ЯКИЙ складається з чис

хет. ієрогліфічним suvana- <<ТС.»; недо
статньо обгрунтовані реконструкції псл.

тих вовняних ниток>>, присук.альник. <<ро
бітник, ЯКИЙ П{?ИСукує НИТКУ>>; р.

sQka (Petersson AfS!Ph

36, 139-140),

сук.ать, [ск.атьJ <<сукати>>, бр. сук.аць,

*pкeuka із зближенням з дінд. pasuka

др.

«дрібна худоба» (Osthof Parerga І

sukac «сукати», ч. soukati, sk<Ш, слц.
sukat', нл. sukas, полаб. sauknб, болг.

256-257),

199,

як і виведення від вигуку для

підкликання собак tsu-tsu (Machek ESJC

592). -

Фасмер-Трубачев ІІІ

798;

Чер

ньІх ІІ 217; Трубачев Назв. дом. жив.
21-22; Brilckпer 595; Trautmaпn 310;
Fraeпkel 1533; Роkогпу 632-633.

[сука 2 ] (ент.) <<тарган, чорний тар
ган, Blatta orientalis L. (Periplaneta orientalis L.)» ВеНЗн, ВеБ; - неясне; мож
ливо, результат перенесення назви су
к.а «Самка собаки».

[сукамина] (бот.) <<Шовковиця, Mo-

rus L.>> Пі; -

запозичення з церковно
слов'янської мови; цсл. стсл. CO\(KAM11NA,
C\(K4M11N4 ПОХОДИТЬ Від Гр. crUИaj.ltVO<;;
<<ТС.»,

запозиченого із семітських мов;

ПОр. арам. siq•miП (мн.) «ШОВКОВИЦі»,
гебр. siqma (одн.) <<ТС.>>; на грецькому
грунті зазнало зближення з cruиov <<фі
га, інжир>>. Паномарів Мовозн.

1973 І 5, 63; Фасмер гез ІІІ 194; Frisk
817-818.

ІІ

сукати,
[сук.атися]
<<Встрявати»
Ко(?з, [сук.отати] <<су:катИ>> Нед, [cytit.imu] <<ТС.», [cytiumucя] <<Нав'язуватися>>,
[сук.айло] «знаряддя для намотування
пряжі з клубків на цівки>> Ме, [сук.ал
к.а Корз, сук.ало, сук.аtі Корз] <<ТС.>>, су
к.альник., [сук.а(л) нul{i] «різновид стра
ви з тіста» ГрицАВ, lсук.анк.а] <<товсті
нитки для ятера; рибальське веретено

для змотування тонких вірьовок>>, [су
к.ань] <<Надмірно скручена частина нит

КИ» Ник, сук.енк.а, сук.енце, сук.нар,
сук.нuна, сук.н6, сук.ня, сук.нЯнк.а, су

к.6нк.а, [сук.6нник.] <<Сукнороб>> Нед, [су
к.6нщик.] <<ТС.», [сук.оннuцтво] «сукно
рабство» тж, сук.6нце, [cyti] <<Сукані нит
ки; дратва; основа в тканні Нед», су
к.альний, сук.аний, сук.нЯний СУМ, Нед,
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С'ЬК.аmu

<<ТС.>>,

СУК.'ЬНО,

П.

СТ.

БЛ.

сук.ам., cytia, м. сук.а, cytie, схв. сук.а
ти, СЛН. sukati, СТСЛ. C\(KNO; ПСЛ.
*s"Ьkati «в'язати вузли, зв'язувати, су
кати, скручувати», sukati <<ТС.»; спо
ріднене З ЛИТ. sukti <<КруТИТИ, ЗВИВаТИ>>,
лтс. sukt <<тс.; зникатИ>>, можливо, та
кож лат. SUCU\a <<КОЛОВОрОТ, МОТОВИЛО»;

іє. *seuk-, похідне від *seu- І su- <<Гнути,
вертіти, підганятИ>>, відображеного в дінд.

suvati «ПрИВОДИТЬ В рух», sava- <<СТИМуЛ,
nоштовх», дірл. sб(a)id <<крутить, повер
тає», sua(i)nem <<мотузка, шнур». - Бу
лаховський Вибр. пр. ІІІ

367; Фасмер ІІІ
635, 798, 799; Brilckner 525; Machek
ESJC 545-546; Schuster-Sewc 13741375; Младенов 618; Skok ІІІ 358-359;
Варбот Зтимология 1980, 33; Mikl. EW
333; Trautmann 291; Fraenkel 939940; Pokorny 914. -Пор. сукман.
[суклень]

(бот.)

<<клен

польовий,

Асег campestre L.» Нед, [сук.лен Mak,
сук.лійть Mak, сук.лінь Нед, Куз, сук.

літь ВеНЗн] <<ТС.>>; -

похідне утворен

ня від к.лен, ускладнене префіксом су-,

паралельне до [пак.лен, пак.лень] «ТС.>>
(з префіксом па-). -

Див. ще клен 1 ,

су-. - Пор. неклен.
сукман <<суконний верхній одяг, сви

та», сук.м.ана, [сук.м.анuна] «ТС.>>; - р.
[сук.м.ан] <<суконний каптан або сара
фан>>, ст. сук.м.ан"Ь <<сукно», бр. [сук.м.а
ньt] <<СВИТКИ>>, п. sukmana <<Сіряк>>, болг.
сук.м.ан

«сукня

без

спідниця>>, м. сак.м.а

рукавів;

вовняна

<<ВИд плаща>>;

-

очевидно, пов'язане з сук.ати, сук.н6;
недостатньо обгрунтоване виведення від

тат. [silkman] <<довгий каптан, сукно»,

'іUК.М.ЗН «ЧеКМіНЬ>>, чув. сахман (сак.

м.ан) <<суконний каптан», алт. чаг. !!ек.-

сукманич

сулема

мен «Просторий зимовий одяг» (Mikl.
ТЕ! І
козн.

22; Семенова Сл. и балк. язьІ
1983, 170; Gauthiot MSL 16, 87;
Brilckner 525; Korsch AfSIPh 9, 495;
Rasanen FUF 29, 198-199·, ZfS!Ph 20,
448; Шипова 290). - Москаленко УІЛ
44-45; Фасмер ІІІ 798-799; Преобр.
ІІ 415-416; Младенов 617-618. -

Див. ще сукати.

[сукманич] <<Старший лісоруб, голо

ва лісорубів, що працюють у лісі•>; не зовсім ясне; можливо, пов'язане з
сук.ман <<суконний верхній одяг».

[сукотати] <<розмивати, підмивати,

вимиватИ•> ВеЗн, Нед, Г;

-

неясне; мож

ливо, пов'язане з [сук.отіти] <<капати».
[сукотатися] <<М'ятися•> (про сороч
ку) ВеБ; - неясне.
сукотіти -див. сік 1 •
сукрИстий <<Який має круту вдачу»,

[сук.fитІ <<Поганий, злиЙ•> О, [сук.рu
тий <<нестримниЙ•> Нед, [сук.рuтити]

<<СПИС, вістря списа•>, похідне від осно

ви sunQti / sovati <<сунути, кидатИ•>; позаслов'янськими

відповідниками,

думку Потебні (РФБ 7,

66),

на

є дінд. sil-

lab <<СПИС», sQ\a «ЗаГОСтрена ТОВСТа Аа
ЛИЦЯ, кіл»; зближується також (Liden
Arm. St. 78-79) з дінд. silkab «ГОЛКа»,
ав. silka- <<ТС.•>. -

Фасмер ІІІ

799, 801;

Holub-Kop. 360; Machek ESJC 591;
Skok ІІІ 359-360; Pokorny 954-955.
- Див. ще сонати.
'
сула2 (іхт.) <<Судак (звичайний), Lucioperca lucioperca (L.)»; р. [сула]

<<судаК>>, [сулЯтник.] <<дрібний короп, са

зан, Cyprinus carpio L.•>, слц. [sul] <<су
дак», [sula, sulava, sil, silec], болг. [сул
к.а], СХВ. [su\j) <<ТС.», [su\ac) <<ЛОСОСЬ ду
НаЙСЬКИЙ>>, [sulac, sulak, sulec, sulica,
suljak, sulica] <<ТС.»; запозичення з
тюркських

мов;

пор.

ккалп.

сьtла

«Су

дак», башк. hьtла, чув. шала «ТС.»; по

в'язання з др. сулица <<СПИС>>, схв. с!;

<<нарікаТИ•> Она, [cyк.pumumucяj <<набри

лица

дати» Нед; не зовсім ясне; очевид
но, псл. *sQkrytь <<Крутий, злий», пов'я

підстав. Коломиец Происх. назв. рь1б
116; Фасмер ІІІ 799; Егоров 333.

зане з krutь ( <*krout-) <<крутий•>. Див. ще крутИй, су-.
сукровиця <<жовтувата рідина, яка
витікає разом з кров'ю з уражених час

тин тіла» СУМ, Нед, [сук.ервиця, Нед],

сук.роватиця, [сок.ервиця ВеЛ, сок.{рви

ця] <<ТС.•>, сук.ровuще <<Місце, де проли

лася кров, де хтось був убитий», сук.ро
ватий, сук.ровичний; р. сук.ровица,
бр. сук.равіца, П. СТ. sukrwica, СЛЦ. SU·

krvica, болг. сук.ірвица, м. сук.рвица,
схв. сук.рвица, слн. sokfvica, sokfvca;
- псл. *sQkrьvica <<сукровиця», похід
не від *kry (зн. в. krьvь) <<КрОВ» з пре
фіксом SQ- «Су·>>. -Див. ще кров, су-.

<<ТС.»

(Leder

138) позбавлене

[сулдИrа] <<Гомілка, нога від коліна
до п'яти•> Нед, [cyлu.ra] «Стегно•> ВеНЗн;
- бр. [сулдьtга «кістка ноги від колі
на до п'ятИ•>; - очевидно, сх.-сл. [*sQ-IOdyga] «гомілка•>, похідне з щ:>ефіксом
SQ- «Су-» від lodyga «ТС.•> (р. [лодьtга]
<<гомілка•>, др. лодьtга <<бабка», n. lodyga
<<стебло», ч. lodyha <<ТС.•> ), пов'язаного,
можливо, з укр. лuтк.а; припускається

також зв'язок з псл. *oldї (*oldy) <<ЧО

вен•> (укр. [лодь], р. бр. л6дк.а, др. ло

дья і т. д. «ТС.») (Slawski

V 137-138;

Bruckner 310; Holub-Lyer 291, 292);
пор. [булдuга] <<порожнистий стовбур
рослини (дерева); порожниста, обгри

сула 1 (заст.) <<СПИС, піка•> Нед, су
лuця <<ТС.•> СУМ, Нед, Куз, [сул6] <<де

зена кістка•>, р. [булдьtга] <<маслак, по
рожниста кістка; дрючок, палиця•>. -

рев'яний держак залізних вил Шух, Г;

Фасмер І 238,)І

жердина весла Нед•>; -

510-511;

ЗСБМ І

408;

р. [сулаj «ко

Machek ESJC 338; Holub-Lyer 291,

вінька, яку діти кидають по льоду•>, заст.

ЗССЯ З, 94-95. Пор. булдИ
rа, лИтка, лодь.
сулема <<хлорид ртуті безбарвна
кристалічна речовина»; р. бр. суле
ма, П. sub\imat, Ч. СЛЦ. СЛН. sub\imat,
болг. сублимат, схв. субліtмат <<ТС.•>;

сулица <<метальний спис•>, др. сулица
<<сnис, короткий метальний спис; віст
ря списа•>, ч. sudlice <<рогатина», схв.
сулuца <<СПИС, ПіКа•>, СЛН. su\ica, С.-ЦСЛ.
СО\(АІ1ЦА <<ТС.•>; псл. *sudlo, sudlica

292;
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еушіти

султанчик

(спочатку «Високо підняте•>), пов'язано

(др. салтан-ь < *soltan'Ь <<титул сель
джуцьких монархів - султан•>) запози
чені з візантійсько-грецької (пор. віз.-гр.
L:oЛoav6<; <<Солдан (султан) Муфа
рит ібн Салім, емір Барі (861-871 рр.).>,

го з лат.

аоЛоаvо<; «султан», аоЛтаv, аоuЛтаvо<;

-

очевидно, результат видазміни інтер

національного терміна, утвореного, як і

англ. sublimate <<сулема•>, на
sublimatum <<те.; продукт

sublimo, sublimare

основі елат.
сублімаціЇ•>

«Підіймати,

аоu/щ. н'і<; з тур.

«ТС.•>, що походять від ар. sultйn <<сул
тан; володар•> ). - СІС 2 799; Фасмер ІІІ

сулИ:ти 1 (заст.) <<Обіцяти•>, [посула]

551, 801; Дмитриев 543-544; Шипова
291; Менгес 128-129; Мелиоранекий
ИОРЯС 7/2, 294; Korsch AfSlPh 9, 669;
Буль1ка Лекс. зап. 27; Kopalir\ski 928929; Bri.ickner 525; Holub-Lyer 458;
РЧДБЕ 697; Вуjаклиjа 917; Lokotsch
154; Кlein 1541.

підносити високо•>; пропонується також

виведення ·через

нгр.

sillimen (Korsch AfSlPh 9, 669; Преобр.
ІІ 416), яке вважається запозиченням
зі Сходу (Matzenauer 315). - Фасмер
ІІІ 800; Kopalir\ski 924; Holub-Lyer
456; РЧДБЕ 696; Вуjаклиjа 916; Кlein
1533. -Див. ще сублімація.
-

ТИ•>, бр. [суліць (сюліць)] «Пропонува

кінського

ти; обіцяти•>;

очевидно, пов'язане з

на головах коней; розширений угорі
стовп куряви, диму; волоть із колосків
багатьох злаків»; - р. бр. султан «ТС.•>,

-

р. Сfdлuть <<Обіця

султан 2 <<Оздоба з пучка пір'я або

<<Обіцянка•> Нед;

др. cyлt,u <<КращИЙ>>, СТСЛ. СО\(1\і>Н <<ТС.>>,
ЯКе зістаВЛЯЄТЬСЯ З ЛИТ.

sulnas <<ВИЗНаЧ
sQral:t <<СИЛЬНИЙ, ХО
<<СИЛа, МіЦЬ>>. Фа

НИЙ, чудОВИЙ>>, дінд.
робриЙ>>, гр. хuрщ
емер ІІІ 800, 801.

tсулИ:ти 2 ] <<скакати•> Нед, [суліти]
<<ТС.•>, [сулuтися] <<нападати•> (про соба
ку), [сулЯтися] <<ТС.•> тж; - не зовсім

ясне; очевидно, пов'язане з [сулЯти]
<<СОВаТИ>>, сунутu (див.).
султан 1 (титул монарха в країнах
Сходу), [салтан] <<султан, турецький ім
ператор», султана <<дружина або кров
на родичка падишаха•>, султанат, сул
танич <<СИН султана», султанівна <<ДОЧ
ка султана•>, султанша <<дружина сул

тана•>, [шалтан] <<султан•> Нед; -

р.

бр. болг. султан, др. сал ( -ь) тан-ь (ти
тул можновладного государя в Азії), п.

волосу

на

головних

уборах,

болг. султан (прикраса шолома); пов'язане з султан (титул володаря);

назва зумовлена подібністю позначува
них нею речей до розкішної прикраси
на головному уборі султана. Див.

ще султан 1 •
султанка (іхт.) <<морська промисло
ва риба ряду окунеподібних, барабуля,

Mullus barbatus L.»; (орн.) <<султанська
курочка, Porphyrio Briss.•>; р. сул
танка

<<ТС.>>,

бр.

султанка

<<МОрська

промислова риба ряду окунеподібних•>,

слц. sultanka <<султанська курочка•> (з
рос.); пов'язане з султан (титул
володаря); назва зумовлена перістим
гарним забарвленням обох тварин. Шипова 291-292; Сетарав Сов. тюр

вл.

кология

<<султан•>, аз. султан, тат. солтан <<ТС.•>,

тий, Typha angustifolia L. Г, Mak; зозу
линець, орхідея, Orchis laxiflora Lam.

suHan <<султан•>, схв. султан, слн.
sultan <<ТС.>>; - ЗаПОЗИЧеННЯ З турець
КОЇ мови; тур. sultan (silltan) <<султан,
монарх, володар•>, як і крим.-тат. soltan
зводиться до ар. sultйп <<султан (титул
монарха); володар•>, спорідненого з арам.

sultana

<<влада; який має владу•>,

s"let

<<МаВ ВЛаду•>, гебр. salat <<ВіН керував,
був господарем•>, ак. salatu <<Мав вла

1970/2, 87; Ferianc Nazv. vtakov 31.- Див. ще султан 1 •

[султанчик] (бот.) «рогіз вузьколис

(Orchis L.) Mak•>, [султанчики] (мн.)
«ТС.•> тж; - р. [султан] <<рогіз, Typha
(~ourn.) L.:>, tсултанчик] (у сполучен
НІ красньtи с. <<Зозулинець•>); назви,

СИЛЬНИЙ>>;

пов'язані з султан <<волоть із колосків,
що є суцвіттям багатьох злаків; кетяг,

деякі слов'янські форми з початковим

гроно квітів•>; зумовлені тим, що квітки

са-,

рогозу і зозулинця зібрані в колосопо-

дУ•>,
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saltu, sitlutu

<<МОГутніЙ,

очевидно, через давньоруську мову

сулука
дібне суцвіття. Бісюліна-Клоков 80;
Нейштадт 72-73; Лік. росл. Енц. дов.

-Див. ще сулпін 2 •
сулука, сулувка -див. суrолов 1 •

178-179.

сульфат <<сіль сірчаної кислоти>>,
сульфід, сульфідИн, сульфіт, сульфі
тсіція, сульфітувати; р. бр. суль
фат, п. sulfat, ч. слц. слн. sulfat, болг.
м. сулфсіт, схв. сj;лфtіт; - запозичен
ня із західноєвропейських мов; нім. Sulfat, Sulfit, фр. англ. sulfate, sulfit утво

рено від лат. sulphuг (sulfuг) «Сірка>>,

спорідненого, очевидно, з тох. А sаІр
<<ГОріти>>, тох. В salp- <<ТС.>>; зв'язок лат.
sulphur з гот. swibls <<сірка>>, дангл. swefel, днн. swebal, sweval «ТС.>>, очевидно,

мовсітий] <<схмовит.ий>> Нед, сумовИ
тий, [суміти] <<сумнітИ•>, сумніти, су
мувати, засуміти, [п6сумний] <<трохи
сумний>> Нед; - р. [сумовсіть] «думати,
гадатИ•>,

CJJM

<<сум,

нудьга,

туга,

дую•>, СЛН. SUШ <<Підозра>>, SUmJja <<ТС.,
припущення•>; - пов'язане з сумнів. -

Огієнко РМ

199-200;
580-581.

1935/4, 181-182; Варбот

Дуриданов Памет Стойков
-Див. ще сумнів.

сума 1 <<загальна кількість•>, [сумета]
<<велика сума>>, [сумсір] <<дуже багатий
капіталіст•> Нед, [суменний]: у сполуці
[сума суменна] <<дуже велика сума•> Нед,
[несуменна сума] <<ТС.•> Ж, сумарний,

відсутній. СІС 2 799; Holub-Lyeг
458; РЧДБЕ 697; Вуjаклиjа 917; Gr.
Fwb. 733; Dauzat 690; Юеіn 1540; Walde-Hofm. 11 628.

ма,

ка>> ВеЛ; очевидно, результат видо
зміни сука, зумовленої впливом слів

лат.

[суля] <<сука>> ВеЛ, [сулька] <<суч

бр.

журба; [сумнів]>>, п. sum <<СУМ>> (з укр.),
болг. [сумуя] <<Згадую, поминаю, прига

підсумок СУМ, Куз, підсумковий, під

сумувати, ст. сума

(1496); -

р. сум

бр. болг. м. сума, п. ч. слц. вл.
suma, нл. summa, схв. сума, слн. suma; - запозичення з латинсько·і мови;

summa <<Найвища (посада, точка);

на -уля, часто вживаних у лемківських

загальна кількість, сукупність, сума» є

говщ~ах (пор. [бейдуля] <<дуреnа>>, [бо
зуля] <<ГулЯ>>, [бортуля] <<дурна люди

формою жін. р. від summus ( < *supmos) <<НайвищиЙ•>, пов'язаного з super

на; дурна, вайлувата жінка>> тощо); не

виключений вnлив [сул.Ятися] <<хапа

ТИ>> (про собаку). -Див. ще сука 1 •

[сулЯти] <<хвицати, бити ногою; бо
ляче, міцно штовхати Ме; не nоnадати
у вушко, затягуючи нитку в голку Па>>,

[сулятися] <<штовхатися, товnитися бі
ля чогось>> Нед, [сусулЯти] <<іти навnо
мацки; не попадати у вушко, затягуючи

нитку в голку>> Па, [шуляти] <<штовха
ти» Нед, [шулЯй] <<ТОЙ, хто штовхає>>
Нед, [шулЯк] <<стусаН>> Нед; - р. [су
л.Ять] <<СОвати, штовхати, nхатИ>>, п. [sulac] <<м'яти, місити, стискати•>, [szulnq_c]

<<Зверху, над•>,

sub

<<Під>> і спорідненого

з дінд. upamal; <<НайвищиЙ•>, ав. updma-,
гр. uкатщ, дангл. ufema <<ТС.>>. - Фас
мер ІІІ 802; Чернь1х 11 218; Горяев 354;
Bгilckneг 526; S.f. wуг. obcych 712; Holub-Lyeг 458; РЧДБЕ 698; Вуjаклиjа
918; Walde-Hofm. 11 629, 630; К!еіn
1541. - Див. ще суб-.

сума2 «торба; [ноша Корз; пожитки,
майно ЛексПол; гроші Чаб]>>, сумка,
сумчасті (зоол.), сумчастий (зоол.,
бот.), сумочний, осумкування, підсу

мок, підсумковий; р. сума, сумка,
бр. сумка, др. сум-ька, п. suma, sumka,

<<ткнути, штурхнути>>, схв. сj;;ьати <<бу

ч. слц.

хати, шугати (про полум'я, дим тощо);

ську мову запозичене з німецької; двн.

нагрібати,

свн. soum <<в'юк, вантаж в'ючної тва
рини>>, нвн. Saum <<вантаж; в'юк•> похо
дять від нар.-лат. sauma «в'ючне сідло•>,

-

підгрібати

землю

палкою>>;

пов'язане з сунути, совсіти (див.).

сум, [сума] «туга, страх і сум разом•>
Бі, [сумнdта] <<страх, туга і нудьга ра
ЗОМ•> Бі, сумотсі <<СУМ•>, сумнuй СУМ,

Бі, [сумен] <<сумниЙ•> Нед, [суменний]
(у сполуці [сум суменний] <<великий
сум>>) Нед, сумлuвий, сумнувсітий, [су-

sumka

(з рос.);

що виникло з лат.

-

sagma

через поль

<<ТС.•>, яке по

ходить від гр. а<ху~а <<ТС.>>, пов'язаного
з а<хттw <<споряджаю•>, можливо, спорід

неним з тох. АВ twalik- <<утискувати,
упихати•>. Фасмер ІІІ 802; Brilckner
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суматуха

сумнів

526; Machek ESJC 568, 592; Korsch
AfSIPh 9, 667; Matzenauer 315; Кlu
ge-Mitzka 628; Frisk 11 681.

двома стовпаМИ>>, яке походить від слц.

[суматуха] «меланхоліЯ>> Нед, [су
матухий] «МеланхолійниЙ>> Нед; - по

sumyk, утвореного, очевидно, з префік
са SU- <<Су->> і ОСНОВИ діЄСЛОВа (za)mykat' <•(за)микатИ>>. - SW VI 511. Див. ще замикати, мИкати, су-. -

хідне утворення від сум, сумота, пор.

ПоR. сунець.

п.

[sumatocha] <•сват, до обов'язків яко

го входить розвеселяти на українсько

[сумітуватися] <•клястися, присяга
ТИ>> Нед, [сумітувати] <<ОбдумуватИ>>

му весіллі сумну молоду>> (з укр.).

Нед;

-

Див. ще сум.

схмах (бот.)

<•Rhus L.>>, [сумак, су
Rhus typhina L.>> Mak; - р. сумах, [сумак],
бр. сумах, п. sumak, sumek, слц. sumach, схв. сумах; - запозичене з араб

мецьJ <•сумах коротковолосий,

ської

мови,

очевидно,

(нім.
во

через

німецьку

Sumach <<ТС.>> ); ар. summaq <<дересумаха>> походить вщ сир. summaq
•

<•червониЙ>>;

посередництво

.І.

турецької

мови (тур.

sumak <•Rhus toxicodendron
L.>>), всупереч Mikl. ТЕ! 11 161; Kowalski
Symb. Rozwadowski 11 353, не доведе
не. - СІС 2 799; Фасмер ІІІ 802; Ши
пова 292; Si. wyr. obcych 712; Matzenauer 315; Lokotsch 154; Кlein 1541.
сумбур <•безладдя; нісенітниця>>, сум

п.

- запозичення з польської мови;
sumitowac si~ <•Підкорятися; покірно

вклонятися;

(покірно)

правдовуватися>>,

запевняти,

submitowac

si~

ви

<<Під

корятися; покірно вклонятися>>, [sumitowac] <<Задумуватися, ламати собі голо
ву>> походять від лат. submittere (summittere) <•опускати, схиляти; підкоряти>>

(букв. <•посилати вниз>>), утвореного з
префікса sub- <<Під->> і дієслова
<•посилатИ>>, спорідненого з а в.

mittere
mаё-9-

<•ТС.>>.

- Si. wyr. obcych 712; SW VI
511; Walde-Hofm. 11 97 -98; Кlein
1533. -

Див. ще місія, суб-.

сумління <•совість; [сумнів Нед]>>,
[сумніння] <•сумлінНЯ>> Нед, [суміння]
«ТС.>>, сумлінний, [безсумл{нник] <<Не
сумлінний

чоловіК>>;

-

бр.

сумленне

бурний; - р. сумбур, [сомбул, сунбур,
сундур], бр. сумбур <<ТС.>>; - задовіль

<•совість, сумління>>, [сумненне], п. [sumlenie, sumnienie], sumienie <<ТС.>>; - ре

ної етимології не має; виводиться з тур.

зультат видазміни др. сумьнt,нин: «сум

тат. чулбур ІІ чьtлбьtр <<Вірьовка; довгий

нів, ваганнЯ>> (сумьнt,тисА <•сумнівати
ся, вагатися>> ), обумовленої деетимоло
гізацією слова, пор. [сумл{тися] «Пере
бувати в тяжкому сумніві>> Нед, р. [сум
ленье] <<СУМНіВ>>, [сумлеваmься] <<СУМНі
ватИСЯ>>, бр. [сумлЯцца], схв. сум;ьати

повід, яким притягують коня або при
в'язують його до чогось>>, башк. сул

бур!І сьtлбьtр «ТС.>> (Корш ИОРЯС 1903,

40; Дмитриев 562); припускається ви

никнення з *субур унаслідок контамі

нації з сумЯтица, суматdха (ЧерньІх

11 218).- Фасмер ІІІ 802; Шипова 292.

[сумець] <•короткий будівельний ліс

Нед; пластина в стіні, короткі дерева в
стіні; пластина між вікнами; пластина

від вугла до одвірка; куски колод, які
підкладають під підвалини будинку; стовп

у вікні або дверях

0>>, [сумсік] <•пласти

на в стіні, короткі дерева в стіні>> О;

-

бр. [сумак] <<КОлода в простінку>>; запозичення з польської мови; п. [sumce] (мн.) <•балки в стінах будинку; де
рев'яні колоди для будівництва>> пов'я

зане з

[sumik] <•стіна між вікнами; одна

зі стінних балок, що засовуються між
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ее <<ТС.>>.

-

Булаховський Вибр. пр. ІІІ

392; Brilckner 526. -

Див. ще сумнів.

сумнів, [сумнінка] <•сумніВ>> Нед,
[сумніння] <•ТС.>>, [сумління] <•сумнів;
напрям думок, настрій; клятва>>, [сум
нuвий] <<СУМНіВНИЙ>>, [сумнівий] <<ТС.>>
тж, сумн{вний, [сумнЯщий] <•якого му
чать сумніви>> Нед, [сумліщий] <<розум
ний, розсудливий», [сомнЮщий] <•сум
нівниЙ>> тж, [сумнuтися] <<сумніватися
Г; зневірятися Нед>>, сумніватися, [су
мл{тися] <•перебувати в тяжкому сум
ніві>> Нед, [усомн{тися] <•завагатися;
втратити надіЮ>> Нед; р. сомнение
<•сумнів>>, сомневаться <<сумніватися>>,

сум6тка

сундук

[сумневdться] «ТС.•>, бр. сумненне <<сум

хідне утворення від [сумрdк] <•сутінок,

нів•>, др. сумьнt,ниJЄ <•сумнів, вагання;
трепет; благоговіння•>, болг. с-ьмнение

присмерк•>;

<•сумнів•>, схв. сумrьа <<сумнів; підозра•>,
СЛН. sumnja <<Підозра»; ВИНИКЛО на

назва

зумовлена

тим,

що

ця родина метеликів найбільш активна
присмерком. - Див. ще сумрак.

[сумрЯ.вий]

<<темний,

похмуриЙ•>

грунті стсл. tжмь.нішнн: ( СО\(мь.нішнн:,
С'Ьмь.нішнн:) <•обміркування, сумнів, ва

Нед;

гання;

за допомогою префікса tж <•су-•> від діє

<<темний, похмуриЙ•>.
рак, темний.

слова мь.ні>тн <•думати•>. Булахов
ський Вибр. пр. ІІІ 392; Фасмер ІІІ 716;
Brilckner 526; Младенов 622. - Див.

мовлятися, радитися•> ЛексПол; оче
видно, запозичення з російської чи бі

острах;

ще мнИ:ти,

обачність•>,

утвореного

cr-·

[сум6тка

(ент.) <<вид ванеси,

Va-

Нед; похідне утво
рення від сумотсі <•СУМ•>; очевидно, не
повна калька нім. Trauermantel <<Vanes-

nessa antiopa L.•>

sa antiopa•> (Trauer <•сум, скорбота•>),
пор.

р.

трdурница

мовлена тим, що
чорні знизу крила.

-

<•ТС.•>;

назва

зу

цей метелик має
Див. ще сум.

[сумочник] (бот.) <•грицики звичай

ні,

-

Capsella bursa pastoris Medic.» Mak;
р. сумочник <<ТС.•>; похідне утво

рення від сумка (пор. інші назви цієї

рослини

[калuтник Ж,

калиточник

Mak, мішочки, машоначник тж], а та
кож р. пастушья сумка);
мовлена

тим,

що

(стручки) мають
Див. ще сума 2 •

плоди

форму

назва зу

цієї рослини

сумочки.

-

[сумрак] <•сутінок, присмерк•> СУМ,

Нед, [суморокj <<ТС.>>, [сумерки] <<При

смерк•> Чаб, [сумрdчний] <•похмуриЙ•>
Нед;

-

р. сумрак, [суморок], др. сум

рак-ь, суморОК'Ь, Ч.

rak,

soumrak,

СЛЦ.

sum-

болг. сумрак, м. сумрак, самрак,

-

результат

контамінації

[сумрачний] <<ПОХМурИЙ>>
[сумуватись]

-

і

слів

темрявий

Див. ще сум

<•Обговорювати,

до

лоруської мови; р. зах. [сумовdть] <<ду
мати, гадати•> споріднене з укр. суму

вати, сум (див.).

сум'яттЯ, [сумЯте] <<сум'яття•> Нед,
[сумятнЯ] <<ТС.» Нед, сум' ятлuвий,
сум' ятнuй; - р. сумЯтица <<Сум'яття,
метушня; заколот•>, бр. сумятнЯ <•су

м'яття, метушня, паніка•>; - псл. (ех.)
[ *sQm~tьje], пов'язане з s'Ьm~sti ( < *su-

m~tti) <•змішати, сплутати, збурити•>,
похідним від m~sti ( < *m~tti) <•бенте

жити, мутити•>.
м'Ятеж.

-

Див.

ще

мутИти,

[суна] <<торба•> Бі, [сунка] <<сумка,

торбина•>; очевидно, результат видо
зміни форми сума «торба•>, зближеної
з сунути; можливо, запозичене з поль
ської мови, де ст. suna <<торба, шкіряна
торба•>, зменш. sunka, очевидно, також
виникло з форми suma <•торба•>, зменш.

sumka. -

Див. ще сума 2 •

[сундачитися] <•Плентатися, тягти
СЯ•>, lсандучитися] «Телющитися, су
нутися•> Ме;

очевидно,

-

афективне

утворення, пов'язане з сунутися «ТС.•>;

запозичен

не виключений і зв'язок з сундук (тоді

ня зі старослов'янської мови (східно

первісно могло означати <<важко йти з

схв. сумрак, слн.

somrak; -

слов'янська форма суморок на грунті

укр. мови зникла); стсл. сжмрАК'Ь похо
дить від псл. *sQmorkь, утвореного за
допомогою префікса SQ- <•су-•> від імен
ника *morkь <•морою>. Фасмер ІІІ

802; Holub-Kop. 232;
- Див. ще морок, су-.

Младенов

617.

[сумрачники] (ент.) <•родина при
смеркові бражники, Sphingidae (Crepuscularia)•> Нед; р. сумеречньtй
бражник

<•Deilephila Laspeyres•>; -

по-

вантажем•>).

-

Див. ще с6вати. -

Пор. сундук.

сундук <<скриня СУМ; [тупа люди
на, телепень Чаб]•>; - р. бр. діал. сун
дук «Скриня, сундук», п. ст. sundak
<•шкіряна торба•>, болг. санд'Ьк <•ящик,
СКрИНЯ>>, М. сандак, СХВ. сандук <<ТС.>>;

-

запозичення

з

тюркських

мов;

пор.

кипч. sunduq, synduq <<Ящик, скриня•>,
чаг. sanduk, тур. sandik, тат. крим.-тат.
каз. кирг. туркм. сандьtк, узб. сандик
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суп

<<ТС.>>, що походять від ар. ~апdо~. ~un
do~ <<ТС.>>, яке здебільшого зводиться
Гр. (Jt)V/:)OXEtOV або (Jt)V/:)OXElOV «ТС.>>;
не виключено, що це слово індійського

ДО

походження, пор. гінді сандgк (ЧерньІх
ІІ 218). -Акуленко 137; Огиенко 31,
Фасмер ІІІ 803; ГСЗ 194-195;
Шипова
292-293; Дмитриев 544;
Тагиев Тюркизмь1 151; Matzenauer 315;
Mikl. EW 288; ТЕ! ІІ 152; Lokotsch 145.

34, 55;

[сунець]

<<короткий оцупок СУМ;

зрубаний стовбур Нед; плита для засу
ву; кілок для замикання дверей на за
сув; пластина між вікнами 0>>; - запо
зичення з польської мови; п. suniec
<<Одна з товстих балок, які всовуються
кінцями в пази вертикальних стовпів>>

виникло з *sumiec <<ТС.>> (пор. [sumce]

<<балки в стінах будинку; дерев'яні ко

лоди для будівництва>>) під впливом

nq_c

<<сунути>>.

-

su-

Див. ще сумець.

РВгВ

недостат

40, 87);

<<яка сама виникає•> (Преобр. І 607); зі
ставлення з лтс. sO.na(s) <<МОХ•>, sO.nO.ks-

lis

<<Наривчик, пузирчИК>>, букв. <<ягода,

що росте в

lli!OXY•> (Endzelin RSI 10,
221; Schuster-Sewc ZfSI 1961/3, 380),
з гр. xuwv <<собака•>, лтс. suns <<ТС.>>, р.
сука <<сука•>, букв. <<Собача ягода•> (По

годин Следь1 274-275; Schrader Reallexikon І 85), з дінд. suшim <<ріст, процві
тання•>, ЛИТ. saQnas <<СЛаВНИЙ, доблес
НИЙ>>, saunus «ТС.>> (IIjinskij PF 13, 503504). - Коваль 61; Фасмер ІІІ 803804; Меркулова Очерки 218; Попов
Ист. лекс. 51; Brilckner 526; KZ 45,
38-39; Steffen JP 48/ 1, 60-63; Bernard RES 27, 36. -Див. ще нИкнути,
ниць, су-.

сунИці (бот.) <<Fragaria L.>>, сунuця,
[суниня] <<суниці лісові, Fragaria vesca
L.>> Mak, [соннuця Нед, сониця Mak,
шунuця Нед, ВеНЗн <<ТС.>>, сунИчник,
сунишник ВеНЗн, сунішник Mak, су

нечник

1378; Petersson

ньо обгрунтовані інші етимології: виве
дення з *samonika, зіставлюваного з р.
сам і 80ЗНUКНуть <<ВИНИКНУТИ>>, букв.

Mak] <<ТС.>>, сунИчник <<те.; ді

лянка землі, на якій ростуть суниці>>,

[суничковdтий] (у сполуці [суничко
вdта КОНЮШUНа] <<КОНЮШИНа сунице
ВИДНа, Trifolium fragiferum L.>>) Нед; р. [сунuца (сунuка)] <<суниці>> (з бр.?),

сунути, сути, сунець, сунець
ДИВ. СОНати.
суньrолов - див. стрімголов.

[сунsіть] <<зупиняти•> Л; -

очевид

но, запозичення з білоруської мови; бр.
сунЯць <<угамувати; зупинити•> утворе

не з префікс а су-

( < sьn-)

і дієслова

псл. j~ti <<брати•>; пор. р. унЯть <<уга
мувати•>. -Див. ще йнЯти, су-.

суп 1 <<рідка страва, юшка>>, супнuк,

[sunica, sumnica,
sonica, sonycia], нл. sunica, полаб. saunaiCa «ТС.>>, болг. [зуница] <<малина>>,

супниця; р. бр. суп, п. zupa, ст.
supa, болг. м. супа, схв. сf)па; - запо
зичення з французької мови; фр. soupe
<<суп, юшка•> походить від галлороман
ського suppa «Приправлене~. *suppare

сові>>; псл. *s9nica, утворене за до
помогою префікса SQ- <<су->> від nісь
<<Обернений униз>>, niknQti <<Никнути,

з

бр. суніцьt, суніца, п.

схв. суница «ТС.>>, [сунице] <<суниці лі

схилятися додолу, нахилятися~ (букв.
<<Поникла, нахилена до землі ягода~);
пор. інші назви суниці [поземка, по
зьомка, землянка, земляника] Mak, а
також р. землянuка, п.

poziomka,

схв.

[jагода-позем;ьух( ш)а, позем;ьух( ш)а],
зумовлені тим, що їі плоди никнуть до
землі; менш імовірним є зв'язок з дінд.

soQitam <<Кров, смо
1885/ 4,v283;
Rozwadowski RO 1, 94; Schuster-Sewc

soQal;

<<червониЙ>>,

ла дерева>> (Потебня РФВ
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«Приправляти~. очевидно, запозиченого

германських

мов; пор.

нн.

(зокрема,

soppen

франкської)

<<умочатИ>>, гот.

su-

<<Приправляти•>. Фасмер ІІІ 804;
Чернь1х 11 218-219; Горяев 354; РЧДБЕ
698; Вуjаклиjа 918; Gamillscheg 819;
Dauzat 677; Кlein 1478, 1543.

pon

[~уп 2 ] (о.Рн.) <<шуліка, Milvus Lacep.>>
Нед, - р. [суп], п. s~p. ч. слц. вл. нл.

SUp,

М. суп, СХВ. суп, СТСЛ.

СЖП'Ь.; -

псл. SQpь, можливо, пов'язане (як коре

невий варіант з носавим голосним) з ос
новою *sop- <<СОПіТИ>> (HoJub-Kop. 361);

виводиться також (Machek ESJC 593) з

супліка

супер-

іє. *кuрр-

(pp>mp)

і пов'язується з гр.

супер- (перша частина складних слів,

ESJC 593; Holub-Kop. 361; Mikl. EW
315.- Див. ще суп 2 •
супін; р. болг. супuн, бр. супін,
п. ч. вл. supinum, слц. supfnum, схв.
супйн, слн. supfn; - запозичення з ла
тинської мови; лат. (verbum) supinum є
формою середнього роду від supinus <•Від
кинутий назад>>, пов'язаного з sub <<Під»,
super <•зверху, над>>. - СІС 2 800; ССРЛЯ
14, 1202; РЧДБЕ 698; Вуjаклиjа 920;
Walde-Hofm. 11 633; Кlein 1545. -

мода);

-

р. бр. болr. М. СХВ. супер-, П.

ч. слц. слн. super-; засвоєно із запо
зичених слів типу суперпозИція, су

перстрат, у яких перший компонент

походить від лат.

super ( < *(e)ks-uper)
sub

<<Над, вище, понад>>, пов'язаного з

( < *(e)ks-up-) «Під>> і спорідненого з дінд.
upari <•над>>, ав. upairi, гр. uкЄр, гот. ufar,
дісл. yfir, двн. ubir, нвн. ilber «ТС.>>. -

Пор. суб-.
суперек, суперека, суперекант, су
перекуватий, суперета, супереч, супе
речати, суперече, суперечити, супе
речка, суперечливий, суперечний, су
перкуватий, супорок - див. перека.
суперник, суперництво, супір, су
пірець, супор, супорник, супра -

див. перти 3 •

[суперси] (бот.) <•печериця звичай

Agaricus campestris L. (Psalliota)>>
Mak; -неясне.
суперфосфат, суперфосфатник; р.

утворене від [суп] (орн.) <•шу

-

ліка>>, оскільки цей птах має похмурий
погляд. Фасмер ІІІ 48, 804; Machek

-

що означає <•розташований над чимсь>>:
суперобкладинка; <•головниЙ>>: суперар
бітр; <•Вищої якості, підсиленої діЇ>>: су
перфільтр, супершвuдкісний; <•Повтор
ний, вторинний~: суперобмазування;
«Останній, найбільш сучасниЙ>>: супер

на,

<<ТС.>>;

Фас

уuч>, род. в. уuк6<;; <•шуліка>>.
мер ІІІ 804. - Пор. сип.

болг.

м.

суперфосфат,

бр.

супер

фасфат, п. вл. superfosfat, ч. слц. слн.
superfosfat, схв. суперфосфат; - за
позичення із західноєвропейських мов;

н.

Superphosphat, фр. англ. superphosphate, нлат. superphosphatum утворено
від нлат. лат. super <<Зверху, над~ і нлат.
phosphatum <•фосфат>>. - СІС 2 800; Sr.
wyr. obcych 712; Holub-Lyer 458;
РЧДБЕ 698; Вуjаклиjа 920. - Див. ще
супер-, фосфат.

СІС 2 800; ССРЛЯ 14, 1202; Вуjаклиjа
920; Walde-Hofm. 11 633; Кlein 1545. -

Див. ще супін.

[суплаш] <<Пластами; суцільно, по
спіль>>;

-

ПОВ'язане З пласКUЙ <<ПЛОС

КИЙ>>, пласт; пор. р. [суплошьІ <<поспіль,

суцільНО>>, сплошь <<ТС.>>, що пов'язу
ються З Ч. pJochy <<ПЛОСКИЙ>>, р. плос

кий <<ТС. >>

( Фасмер ІІІ 736; Преобр. 11
366; Брандт РФВ 23, 299; Matzenauer
LF 12, 162; JagiC AfSIPh 17, 293). -

Див. ще пласкИ:й, су-.
супліка <•Писане прохання або скар
га>> СУМ, Нед, суплікатор <<ТОЙ, хто
подає супліку~, суплікувати «Просити

або скаржитися>>;

хання>>; ви; п. ст.

-

бр. [суплікаj <<Про

запозичення з польської мо
suplika, як і ч. слц. suplika

<<ТС.>>, схв. супликант <•прохач>>, утворе

супйти СУМ, Нед, супитися, [су

пій] <•Похмура людина, мізантрОП>> Куз,
насупонитися <•насупитися>>, [насупу

ватий] <•Який має суворий вигляд>>;

Див. ще суб-, супер-.
супінатор <<ортопедична устілка при
плоскостопості>>; р. супинатор, бр.
супінатар «ТС.>>, схв. супинатор <<м'яз,
який забезпечує супінацію>>; запози
чення із західноєвропейських мов; н.
Supinator, англ. нлат. supinator <<ТС.>>
утворено від лат. supinatus, дієприкм.
від supino, -are <•Відкидаю назад>>, пов'я
заного з supїnus <<відкинутий назад>>. -

-

р. супить <<супити, насуплювати>>, бр.

супіць <<ТС.>>, п. s~pic <<хмурити, супити>>,
ч. posupny <•похмуриЙ>>, стсл. СО\{ПІ:.І\НК'Ь.

но від лат.
сити,

supplico, -are

благатИ>>,

що

<<уклінно про

походить від

sup-

род. supplicis <<благаючиЙ>>, яке по
стало з *sub-placos <<заспокоюючиЙ>>, ут

plex,

вореного від sub- <<Під>> і placare ( < pla<•вирівнювати; заспокоюватИ>>, спо

care)

рідненого з гр.

кЛа~,

род. в.

кЛах6<;;
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суполити

сур

<<Плоскість, рівнина•>, тох. В

plaki

<<ЗГО

да•>, дісл. flaga <<шар землі•>, псл. ploskь
<<ПлоскиЙ•>. - СІС 291; Kopaliriski 931;

Holub-Lyer 459; Walde-Hofm. 11 313,
634; Кlein 1545.
[суполити] <<щось м'яти в роті» Нед;

-неясне.

супоня <<ремінь, яким стягують хо

муТ», [сопона, сапона] «ТС.•> ВеБ, су
понити; - р. супонь <<СУПОНЯ>>, [супо
ня], бр. супоня, п. [suponia] <<ТС.•>; псл. [*sQponja (sQponjь)], утворене з

pon-, пов'я
заної чергуванням звуків з pQtO <<путо•>,
p~ti (pьnQ) <<п'ясти•>. - Фасмер ІІІ 805;
Преобр. 11 167. - Див. ще п'sістй. префікса

SQ-

<<СУ-•> і основи

Пор. запона, путо.
супорка - див. софорок.
супоспі.т; - р. супостат, бр. супа
стсіт, др. супостать «Противник, во

супруr <<чоловік; [учасник у супрязі
Нед; пара волів Пі]•>, [сопруг] «чоло
віК•> Нед, супруга <<дружина; супряга;

[три або чотири пари волів, комплект,
необхідний для плуга]•>, [сопруга] <<дру

жина•> Нед, [сопружа] <<Подружжя•> О,
[сопfужник] <<супряжник•> О, [супруж
ник

<<тс. Г; спільник; сусід по полю,

що колись

належало одному власнико

ві, а пізніше було поділене між двома

сусідами 0•>, [сопрJ'жниця] <<дружина•>

Нед, [супружеский <<Подружній, шлюб
ниЙ•> Нед, супружий, супружний, [суп
ружити] <<запрягати разом по дві пари
волів двох селян•> Нед;

р.

-

супруг

<<ЧОловік•>, [супру_г воло в] <<Пара волів•>,
бр. [супружніца] <<дружина•>, др. с·ьп

руг-ь <<Пара волів, запряжена разом; па
ра; подружжя; чоловіК>>, супруг-ь <<тс.;

не зі старослов'янської мови; стсл. сжnо

товариш•>, болг. с-ьпруг <<чоловік•>, м.
сопруг, схв. српруг, српруг, слн. soprog <<ТС.•>; - запозичене зі старослов'ян

стАrь «ТС.>>

ської мови; стсл. сжnржгь <<Пара волів,

рог,

неприятель;

диявол•>;

-

запозиче

ВИНИКЛО З С'Ь.ПОСТАrь <<ПрО

ТИВНИК, ворог, неприятель•> (під впли
вом слів на сж-), що є формою дієприк
метника (з суфіксом -т-) від *с..,.nостА

товариш•>

тн

від дієслова

<<Поставити

один

проти

одного•>;

пор. р. сопостсівить «Зіставити•>, лит.
stotas <<ПоставлениЙ•>. - КЗСРЯ 432;
Фасмер ІІІ 805; Львов Зтимология 1972,

112-113; Meillet Etudes 302; Trautmann 283. -Див. ще з 2 , по, спіти.

-

запряжена

разом;

подружжя;

виникло

з

чоловік;

С'Ь.nржгь

«ТС.•>

(під впливом слів на сж-), утвореного
С'Ь.ПрІІ\штн

прягти•>.

<<з'єднати,

за

- Огієнко РР 1938/10, 442;
КЗСРЯ 432; Фасмер ІІІ 805; Булич
РФВ 15, 361; Trautmann 278-279. П
див. ще з 2 , пряrти•І , су-. ор.
пруr.

[супочити] <<через силу пити» Нед;

Супрун

неясне; можливо, пов'язане з нвн.

супрутка (бот.) <<ВИд гриба дощо

[sщ:>fen] <<сьорбаючи, пити•>, [suppen] <<ТС.•>.
[супровіт] <<винесення остаточного

-

див. Софрон.

вика, Dictydium Schrad.•> Нед, Mak; неясне; можливо, виникло з *супрудка

рішення, рішення вищої інстанції Нед,
Куз; вища військова комісія Исслед. п.

і пов'язане з [спрудитися] <<здутися•>,
[спруд] <<ЗДУТТЯ>>.
[супшен] (бот.) <<Полба, пшениця

неним лікарською комісією з військової

спельта, Triticum spelta L.•>; пов'яза
не з пшенИця, пшоно, що походять від
дієприкметника *рьsеn'Ь <<товчениЙ•>, ут

яз.•>, [піти супровітом] <<бути звіль
служби•> О;

-

п.

[pojsc suprowitem]
<<бути знятим з військового обліку•>; очевидно, походить від п. superarbitrium <<Остаточне рішення•>, нім. Superarbitrium <<рішення старшого третейсько

го судді, остаточне рішення•>, що скла
дається з лат. super <<зверху, над•> і arbitrium <<рішення третейського судді, ар

бітражне рішення•>. -Див. ще арбітр,
супер-.

478

вореного

від

дієслова

рьхаtі

<<товкти,

пхати•>. Див. ще пхати, пшенИця,
пшоно, су-.

[сур]
<<ТС.•>;

-

<<сміття•>

ЛПол;

-

п.

[sur]

запозичене з білоруської мо

ви; бр. [сур] є результатом фонетичної
видазміни р. сор «ТС.•>, пов'язаного чер
гуванням голосних із серу, cpdmu. -

суравий

суріпиця

Фасмер ІІІ

720; Преобр. ІІ 359-360;
-Див. ще срати.

SW VI 516.
суравий

див. суровий 2 •

-

[сурганити] (жарт.)
неясне;

можливо,

<<Прясти>>;

результат

-

семантич-

ної видазміни форми lсургdнитися] <<З
трудом іти, їхати, плентатисЯ>>.

[сурrй]

<<борги>> Нед;

- неясне; мож
Sorgen <<турботи>>.
сургУч, [сургdч] <<сургуч>> Нед; -

до лат.

totus

«ТС.•>, віддалено спорідне

ного з дінд.

taviti ( t~uti) <<Має силу•>,
лтс. tauta <<Народ•>, псл. tyti <<Жиріти»,
tukь <<ЖИР•>. - СІС 2 291; Brilckner 526;
Kopaliriski 932; Matzenauer 316; Dauzat
692, 718; Walde-Hofm. 11 695-696,
715; Кlein 1548, 1632. - Див. ще су
пер-, тотальний. Пор. сюртук,

ливо, походить від нім.

тужурка.

р. бр. сургуч; -

трубчаста кістка; нога Г; стегно Куз•>,

запозичення з тюрк

ських мов; аз. туркм.

дтюрк.

тат. сургуч <<ТС.»,

surqac (surquc)

обробки

рукояток

<<лак, смола для

кістка,

довга

[цуреля] <<Гомілкова кістка, довга труб

часта кістка•>;

-

видозмінене запози

серткеч

<<ПОмазок

для змащування сковородИ>>,

похідним

НИМ від

з

тат.

зі

<<ГОмілкова

чення з медичної латині; мед. лат. silralis <<ЯКИЙ СТОСуЄТЬСЯ ЛИТКИ>> Є ПОХід

ставляються

холодної зброЇ>>

[суреля]

від cepmy <<Витирати; мазати•>. Фас
мер ІІІ 806; Шипова 293; Дмитриев
544; Menges Language 20, 70; Шisanen

сурдИна (муз.) <<Пристрій для при

глушення звуку в музичних інструмен

тах•>, [сордuна] Куз, сурдuнка <<ТС.•>;
р. болг. сурдuна, бр. сурдзіна, п.

na,

ч.

surdy-

слц. sordino, м. сурдина,
сордина, слн. sordina,
запозичення з французької

sordina,

сурдина,

sordino; -

(та італійської) мови; фр. sourdine <<сур
дина•> походить від іт. sordina (sordino)
«ТС.•>, утвореного від sordo <<глухий, при
глушениЙ•>, що зводиться до лат. surdus <<глухий, який глухо звучить•>, по
в'язаного з susurrus <<гудіння; шепіт•>,
СПОР,іднеНИМ З дінд. svarati <<ЗВУЧИТЬ>>,

Гр.

UpOV (з *m)pov) <<ВУЛИК, ріЙ, НаТОВП>>,
двн. swarm <<ріЙ•>, нвн. surren <<гудіти•>,
псл. svirati <<свистіти•>, укр. свиріль. СІС 2 801; Фасмер ІІІ 806; Горяев 354;
Kopaliriski 932; Holub-Lyer 446; РЧДБЕ
699; Вуjаклиjа 922; Dauzat 678; Walde-Hofm. 11 634, 637; Кlein 1475, 1547.
- Див. ще свиріль. - Пор. абсурд.
сурдут «сюртук•>, сурдутИна «пога
ненький сурдуТ»; бр. сурдут <<сюр
тук•>, п. surdut, surtut <<ТС.•>; через
польську мову запозичене з французь
кої; фр. surtout <<верхній чоловічий одяг,
сюртук» утворене з прийменника sur
«На, над, зверху•>, що походить від лат.

super

<<ТС.•>, і

tout

<<Весь•>, що зводиться

<<Литка ноги; мала гомілко

кістка•>, спорідненого з гр. wpf]
(wpf]) <<ЛИтка ноги•>. - Walde-Hofm.
ІІ 634; Кlein 1546.
суржик

Versuch 433.

схв.

silra

ва

<<ПШениця,

змішана

з

жи

том», сурж6к, [суржа Чаб, суржанка
Mak, суржанок Mak, суржиця Нед]
<<ТС.•>, [сурсіжний (сурdжній)] <<ЗМіша
ний, нечистиЙ•> Пі, lсуржdний] «ТС.>>
Чаб;

-

р. суржа <<суржик•>, суржанка,

суржик, бр. суржdнка, п. lsuriyca],
sq_iyca, Ч. SOurzice, [surzica], sourez, СЛЦ.
[surzica], болг. сурі,жица, схв. суражи
ца, суржица, СЛН. SOГZiCa <<ТС.>>; ПСЛ.
*sQгьzica <<Пшениця з житом•>, утворене
за допомогою префікса

SQ-

<<Су-•> і суфік

са -іс-а від основи гьzь <<ЖИТО>>. Фас
мер ІІІ 806; Преобр. 11 211; Филин Об

раз. яз. 113; Brilckner 482; Machek ESJC
513; Skok ІІІ 116. -Див. ще рож, су-.
сурик; - р. сурик, бр. сурьtк, ч. sufik <<сурик•> (з рос.), вл. surik, схв. с!J

рйк <<ТС.>>, ЦСЛ. СО\(рНК'Ь. (c\j'pHK'h) <<Чер

барвнИК>>; через старосло
в'янське посередництво запозичено з

ВОНИЙ

грецької мови; гр. aup1x6v <<сирійський
барвник•> утворене від aup1x6<;; <<сирій
ськиЙ•>, похідного від Eupia <<Сирія•>. Фасмер ІІІ 806; ГСЗ 195; ССРЛЯ 14,

1211; Горяев 354; Machek ESJC 593;
Holub-Lyer 459; Matzenauer 316.

суріпа, суріпиця, суріпок див.
свиріпа 2 •
суріпиця (бот.) <<свиріпа, Barbaraea
vulgaris R. Br.; [гірчиця польова, Sina-
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суровий

pis arvensis L. Mak]>>, [сурепиця] <<Гірчи
ця польова>> Mak, [суріпка] <<ТС.>>, [сурі
пок] <<Жовтушник лакфіолевидний, Erysimum cheiranthoides L.» тж; - р. cypena <<суріпиця; капуста польова, Brassica campestris L.; [жовтушник лакфіо
левидний; гірчиця польова]>>, сурепица
<<суріпиця;

lжовтушник

зближення

назви

лакфіолевид

ний; гірчиця польова]>>; -

результат

евиріпа

<<суріпиця;

[гірчиця польова]>> з [cypina] <<ріпаК>>,
[суріпиця] <<ТС.>>, [суріпок] <<Олійна рі
па>>. -Див. ще свиріпа 1 • 2 •
сурмс:J.І (муз.) «Труба>>, сурна, [цур
ма] <<ТС.>>, зуfна, суремка, lсурмаківна
(сурнаківна)

<<дочка сурмача>> Бі, сур

мар, сурмач СУМ, Пі, [сурнач] <<сур
мач>> Бі, [сурмаченко (сурначенко)]
<<СИН сурмача>> Бі, [сурмачиха (сурна
чиха, сурначка)] <<дружина сурмача>> Бі,

суремний,

сурмовИй,

суремити,

сур

мИти, [сурнuти] <<сурмити>> Бі, [сурмі
ти] <<звучати (про трубу)>>; - р. сурнеі
<<сурна>>, зурна <<зурна>>, бр. сурма <<ТС.>>,
др. сурна <<духовий музичний інстру
мент, труба, дудка, сопілка>>, п. ч.

surma

<<сурма>>, слц. surmita <<труба>>, болг. зур
на, зурла <<Зурна>>, М. сурла, зурла, СХВ.
зурле, зурна «ТС.>>; запозичення з ту
рецької мови; тур. surna, zurna <<музич
ний інструмент типу кларнета>> похо

дить від перс. surna(j) <<святкова флей
та>>, утвореного від

sur

<<свято, бенкеТ» і

nат <<тростина, флейта>>. Москаленко
УІЛ 26; Макарушка 13; Огиенко 34;
Фасмер 11 108-109, ІІІ 806-807; Пре
обр. І 259; Шипова 294; Buga R,F 11 616;

Kopaliriski 932; Machek ESJCS 486;
Mikl. EW 329; ТЕ! 11 161, 190; Радлов
lV 771, 919; Lokotsch 154; Horn 166.
сурм&:J.2

<<хімічний

елемент;

чорна

фарба для брів, вусів>>, [сурьма] <<сурма,
антимоніЙ>> Нед, сурм'Яний, сур_м' янuс

тий, сурмuти;

-

бр.

ч.

сурма,

п.

р. сурьма, [сурма],
слц.

surma,

болг.

сурма <<Чорна фарба», схв. сурма (хім.);

- запозичення з тюркських мов; тур.
si.irme <<сурма (фарба)>>, крим.-тат. si.irma «ТС.>>, тат. сарма <<сурма, антимо
ніЙ>>, аз. узб. сурма <<сурма (фарба)>>,
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туркм. сурме <<сурма>> походять від перс.

СІС 2 801; Білецький
Мовозн. 1981/5, 50; Фасмер ІІІ 809;

surma <<Метал>>. -

ССРЛЯ 14, 1216; Шипова 295; Дмитри
ев 544; Skok ІІІ 364; Mikl. ТЕ! 11 161;
Zaj<~.czkowski JP 19, Зб; Lokotsch 154.

[сурмачити] <<хмурити, супити>> Па;

результат видазміни форми *сумра
чити <<хмурити», похідної від сумрак

-

(див.).
сур6вий 1 <<грубий, невибілениЙ>>, [су
ровuця] <<розсіл>> Нед; - р. сур6вьtй <<су
ровий>> (про прядиво, полотно), бр. су

ра~ьt <<суfовий (про ~итки), )сирий]>>,
lсуровьш

<<МОкруватии; сирии, недова

рений; суровий (про мотузку)>>, др. су
ровьtи <<СИрий; свіжий, зелений; неваре
ниЙ>>, п. вл. surowy <<сирий; суровий

(про полотно); сировий, необроблениЙ>>,
ч. слц. surovy <<сирий, необроблений,
неочищениЙ>>, нл. surowy <<Сирий, необ
роблений, невибілений, суровий>>, болг.
сур6в <<СириЙ>>, м. суров <<сирий, необ
роблениЙ>>, СЛН. SUГOV <<СИрИЙ, недова
рениЙ; необроблений~, стсл. соvрок~
<<сирий; свіжий, зелений; недоварений>>;
- ПСЛ. SUГOV'Ь <<СИрИЙ, СИрОВИЙ>>, ПО
в'язане чергуванням голосних з syrn
<<СИрИЙ>>, укр. сирuй; пов'язаННЯ З se-

ver'Ь <<Північ>> (Buga RR І 334) є помил
ковим. Фасмер ІІІ 807; Чернь1х 11
Меркулова Очерки 77-78; Зти
мология 1964, 79-81; Горяев 354;

219;

Bri.ickner 526; Machek ESJC 593; Мла
618; Trautmann 293-294; Mi.ihl.Endz. ІІІ 1134. -Див. ще сирИй.

денов

[сур6вий2 ] <<сувориЙ>> Нед, [суравий]
<<норовистий (кінь)>> Шух, [суровіти]
<<ставати сувориМ>> Нед;

-

р. сур6вьtй

<<сувориЙ>>, бр. сур6вьt <<ТС.>>, др. суро
вьtи <<дикий, жорстокий>>, п. surowy <<Су

вориЙ>>, ч. слц. surovy <<ЖОрстокий, гру
биЙ>>, вл. surowy <<суворий, жорстокиЙ>>,
нл. surowy <<суворий, грубий, жорсто
кий, лютий, сердитиЙ>>, болг. сур6в <<су
вориЙ>>, м. суров <<суворий, жорстокиЙ>>,
схв. сj)ров <<суворий, грубиЙ>>, слн. surov <<СувориЙ, ДИКИЙ, грубИЙ>>, СТСЛ. tOVpOK~ <<суворий, жорстокиЙ>>; - псл. su-

rov'Ь <<грубий, суворИЙ>> (про людину),

сус

суровика

що є результатом видазміни значення

<<сировий, грубиЙ•> (про тканину, нитки
тощо); пор. аналогічний розвиток зна
чень в
ниЙ•> і
ІІІ 807;
ки 78;
денов

Endz.

лат. crodos <<Сирий, необробле
<<грубий, сувориЙ•>. Фасмер
Цьrганенко 463; Меркулова Очер
Горяев 354; Вгі.ісknег 526; Мла
618; Tгautmann 293; Mi.ihl.-

ІІІ

1134.

-Див. ще суровий 1 •

[суровика, суровичка] (бот.) <<Agaгi

cus гuЬег DC. (сироїжка, Russula)•> Mak;
- похідне утворення від суровий ( < др.

ка] <<ТС.>>, [суріпка] <<суржик (посів)•>
НикСгЛ, [зсур6пити] <<змішати різного
роду зерновий хліб•>;

неясне.

-

[сурочник] (бот.) <<Ячмінь мишачий,

Hoгdeum murinum L.•> Mak; похідне
утворення від р. сур6к <<бабак, байбаК>>,
що вважається запозиченням з тюрксь

ких мов; пор. каз. суьtр

(suur)

<<бабак,

байбак•>, кирг. суур, чув. сіівіір «ТС.»

(Шипова 294-295; Mikkola JSFOugг
30, N 33, 15), хоча може бути й звуко
наслідувальним від характерного свис

суровьtи <<сирий, неваfениЙ•>); пор. ін

ту бабака (Фасмер ІІІ

ші назви цього гриба:

шачий часто росте на бабакових ямах.

сирюшка, сиро

і'дка, сироі'жка, сировоі'дка], р. [сурове
жка] <<гриб сироїжка•>, сьtроежка <<ТС.•>;
назви грибів зумовлені тим, що їх їдять

сирими.- Див. ще суровий 1 .

[суровіга] (орн.) <<іволга, Oгiolus

808);

ячмінь ми

[сурсавиця] <<нескошена отава•> Нед;

-

неясне;

можливо, звуконаслідуваль

не (пор. шуршати <<Шелестіти•>).
[суршковий] (про полотно) <<тканий

gal-

домашньою пряжею по основі з фабрич

bula L.•>

Куз, ВеНЗн, Шарл; - не зовсім
ясне; можливо, пов'язане з суровий і,

них ниток•> Ме; - похідне утворення
від суржак <<суржик•> з переноеним зна

далі

ченням «суміш, мішанина•>. Див. ще
суржик.
сурsідний; - ч. souradny <<суряд
ниЙ•>; утворене за допомогою префік
са су- від ряд; очевидно, калька лат.

з сирuй <<Мокрий, вологиЙ•> (пор.

бр. (суровьtй] <<мокруватиЙ•>); пор. [віль

га] <<іволга•>, п. wilga <<ТС.•>, яке Брюк
нер (Вгі.ісknег
зує з п.

621; KZ 46, 199) пов' я
wilgoc <<сирість, вогкість•>, ос

кільки іволга провіщає дощ; пор. також

[волов{га] <<іволга•>, можливо, пов'яза
не з волога, вологий. Див. ще су
ровий1.

-

Пор. вільга 2 •

сурогат; р. суррогат, бр. сура
гат, п. surogat, ч. слц. слн. surogat,
болг. м. сурогат, схв. сурогат; - оче
видно, запозичення з німецької мови;
нім. Surгogat, як і англ. surгogate <<суро
гат•>, походить від лат. surгogatus <<ПО
ставлений на місце іншогО•>, дієприкм.
від дієслова surгogaгe <<ставити на міс
це іншого, заново обирати•>, що виник

ло з subгogaгe <<ТС.•>, утвореного з пре
фікса sub- <<Під-» і дієслова гоgаге <<Пита
ти; пропонувати, просити•>, пов'язаного

cooгdinatus (з со- <<су-•> і oгdinatus <<роз
міщений в ряд•>; огdо <<ряд; порядок•>),
пор. англ. co-oгdinate <<Одного розряду,
однаковий; сурядний»; при сурядному
зв'язку всі компоненти стоять в одному

ряді (за важливістю, якістю тощо).
Holub-Lyeг

427;

Кlein

ряд, су-.
1

349. -

[сус ] <<Стрибок•> Нед;

-

-

Див. ще

запозичен

ня з польської мови; п. sus <<стрибок•>
ВИНИКЛО З SZUS <<ТС.>>, ЩО ПОХОДИТЬ ВіД

нвн.

Schuss

<<стрімкий, швидкий рух•>,

пов'язаного з дієсловом schiessen <<Стрі
ляти; кинутися•>, спорідненим з дісл.
skjota <<кидати, стріляти•>, дінд. skan-

date

<<Поспішає•>,

лит.

skundгus

<<Мет

управляти;

киЙ•>, СТСЛ. НtКЬІДА'ГН <<ВИКИДаТИ>>, укр.

- СІС 2 801; Чернь1х 11
219; Kopalinski 932; Holub-Lyeг 459;
РЧДБЕ 699; Gг. Fwb. 736; Кlein 1320,
1548; Walde-Hofm. 11 426-427, 440.
- Див. ще регент, суб-.
[суропиця] <<суржик, змішаний зер

кuдати. Вгі.ісknег 558; Matzenaueг
Кluge-Mitzka 647-648, 685. Див. ще кИдати.

з

геgо,

геgеге

<<Правити,

спрямовувати•>.

новий хліб або мука з нього•>, [cypon-

316;

[сус 2 ] <<ТОЙ, що веде nлоти зі сплав

ного лісу•> Шух;
пов'язане з рум.
SUS <<ЗГОрИ>>.

sus

неясне; можливо,
<<верх, висота•>, de
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сусілком

сусай

[сусай] (бот.) <<жовтий осот город
ній, Sonchus oleraceus L. Дз, Mak; хон
дрила широколиста, Chondrilla latifolia
МВ. Mak>>; очевидно, запозичення з
молдавської мови; є й nротилежна точ

ка зору: молд. суссій <<tжовтий) осот>>,
рум.

susai

ської мови

<<ТС.>> запозичені з україн

молд. суссій

(DLRM 825);

виводиться також з південнослов'янсь·
ких мов, зокрема зіставляється з схв.

CUCiiJЬKa «ПОМПа; ХОбОТОК (комахи)»
(СДЕЛМ 411).
сусак (бот.) <<Butomus L.>>, сусак6ві;

-

р. бр. сусак <<сусак>>;

-

очевид

но, запозичення з тюркських мов; тюрк
ське

джерело

остаточно

не

не; зіставляється з башк.

встановле

cacka

<<квіт

ка>>, чув. yeyke, тат. cacak <<ТС.>> (Мер
кулова Очерки 55-56); пов'язується

н.ій, сус[дин., сусідчин., сусідити, [сусі
дитися] <<nрисусіджуватися>>, сусідувсі
ти СУМ, Нед, [підсусід] <<сусід» Пі,
[пудсусид] <<Квартирант>> ЛексПол 64,
підсусідок <<безземельний селянин, що

живе в чужому будинку», [підсусіддя]
<<Перебування підсусідком; (зб.) підсусід
КИ>>, підсусіджуватися, підсусідИтися
СУМ, Нед, прису_с{дити, присусідити

ся;

-

р. сосед, [сусед], бр. сусед, др.

сусtд"О, С"Осtд"Ь, п. sqsiad, ч. soused,
слц. нл. sused, вл. susod, болг. с"Ьсед,
м. сосед, схв. с[;сед, сусед, слн. sбsed,
стсл. сжс"kд'Ь; псл. SQSed-ь <<який си
дить поруч>>, що складається з префік

са SQ- <<СУ·>> і ОСНОВИ sed- (sedeti) <<СИДі
ТИ»; ПОр. дінд. Sarilsat(-d) <<ЗбОрИ,
гурт, двір князя>>, ав.

maioyoisad-

<<який

сидить посередині>>, лит. viens~dis <<одно

також (як водяна рослина) з тур. susak
«сnраглий; відро, ківш>> (від su <<вода>>),

дворець, хуторянин>>. - Фасмер ІІІ 726;
ІJреобр. І 361; Brilckner 482; Meillet

кирг. сууса- <<хотіти ПИТИ>>, тат. сусау

Etudes 234; Uhlenbeck 324; Rozwadowski RSI 2, 95. -Див. ще сидіти•, су•.
[сусідка] (орн.) <<Посмітюха, Galerida cristata L. Г, Нед, Шарл; біла плис
ка, Motacilla alba L. Шарл>>; резуль

«ТС.» (Шипова

295;

Дмитриев

544).
- бр.

сусальний <<сухозлітниЙ>>;
су
ссільн.ьt <<ТС.>>; -:- запозичення з росій
ської мови; р. суссільн.ьtй <<ТС.>> утворе
не від суссіль <<сухозлітка>>, що виникло
внаслідок асиміляції з *сушаль, пов'я
заного з сух6й <<сухиЙ>>; ненадійним є

зіставлення Потебні (РФВ

svasiti
зітхаЄ>>.

ИОРЯС

4, 203) з дінд.

<<дує, шипить, свистить, дихає,
- Фасмер ІІІ 809; Грюненталь

18/4, 141. -Див. ще сухИй.

Сусанна (жіноче ім'я), Зузсін.а, Су
зя, ст. Суссін.н.а «Лел"Ва, аб(о) рожа,
аб(о) веселье, охота>> (1627); - р. бр.
Суссін.н.а, п. Zuzanna, ч. слц. Zuzana,
болг. Суссін.а, м. Сузан.а, схв. Сузан.а,
слн. Suzana, стсл. Go\(C4H4; через
церковнослов'янське посередництво за
позичене з грецької мови; гр. ~oumxvva

тат перенесення на птахів назви сусід
ка, похідної від сусід; перенесення зу
мовлене тим, що ці птахи оселяються
дуже близько від населених пунктів

(часто в самих населених пунктах).
ПтицьІ СССР

418.-

-

Див. ще сусід.

сусік <<Засік; [скриня або видовбана
колода в коморі для зерна 0]>>, [сусіч
н.иця] <<місце в стодолі, де кладуть сіно
Г, ВеЗн; засік Нед>>; - р. сусек «засік>>,
др. сусtк"Ь <•засік; водойма», п. sqsiek
<<Засторонок; засік>>, ч. sousek <<рублений
ЯЩИК ДЛЯ ХЛіба>>, СЛЦ. SUSek <<ЯЩИК»,

болг. [сі.сек] <•Засію>, стсл. сжс"kК"Ь «за

сік; водойма>>;

-

псл. sQsek-ь, що скла

ПОХОДИТЬ Від rебр. SOSaПП~h <<ЛіЛіЯ>> (пор.

дається з префікса

сусід, сусіда, [сус[дuця] <<сусідка>>
Нед, О, [сусідиха] <<ТС.>> Корз, сусідст
во, [сусідщин.а] <<сусідствО>> Нед, сусід-

доп?могою префікса су- від село (букв.

ак. sesaПU, арам.

SUSantiJ., ар. Srlsan <<ТС.>>),
ЩО ЗВОДИТЬСЯ ДО ЄГ. s(s)sn <<ЛОТОС>>. Вл. імена 161; Беринда 235; Петров
ский 206; Спр. личн. имен 524; Илчев
4 71; КІеіп 1548.
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SQ- <<су->> і основй
sek- (*sekti) <<СіКТИ>>. - Фасмер-Тру
бачев ІІІ 809; SJ:awski JP 38/3t 230;
Brilckner 482, 488; Machek ESJC 568.
- Див. ще сіктИ, су-.
[сусілком] <•масою, юрбою>> Нед; не зовсім ясне; можливо, утворене за

<<УСІМ СеЛОМ>>).

сусіль

суспендувати

сусіль <<шасть•>, [сусуль] <<ТС.>> Нед,
Ме, [шуш{ль] (вигук, яким передаєть

нuть] <<Притуляти•> (снопи ставляться

ся

Фасмер ІІІ 810; Преобр. ІІ 323. Див. ще слоннти, су-.
сусло; -бр. сусла <<сусло•>; - запо
зичення з російської мови; р. сусло
«ТС.•>, очевидно, пов'язане з соссіть

несподівана

або

недоречна

поява

кого-, чого-небудь) Па; - неясне; мож
ливо, пов'язане з [сульнути] <<утекти•>,
[шулькнути] <<шмигнути•>.
суслик 1 (зоол.) <<ховрах, Citellus
Ok.•>, [сусел, сусель ВеНЗн, сусол ВеБ,
ВеНЗн] <<ТС.>>; - р. суслик, бр. суслік,
др. сусм'Ь (сусол'Ь), п. susei, ч. sysel,
слц. sysel', вл. suslik, болг. с"Ьсел; псл. susьlь, утворене за допомогою су
фікса -ьІь від звуконаслідувального ко

реня *sus- (наслідування свисту звір
ка); пов'язане зі звуконаслідувальними

сторч і притуляються один до одного).

-

<<Ссати»; викликають сумнів зіставлення

З ЛИТ.

SUSti

ФЗ

1876 IV 51) або з р. слсідкий <<СОлод
355); малоймовірним вида

киЙ•> (Горяев

цсл. cь.tt4'f't1 <<шипіти, сичати, свистітИ•>,

ється

болг. с"Ьскам <<шипіти, сичати•>, двн.

*suslak,

sil-

<<ТушкуваТИ, ПарИТИ>>, ЛТС.

<<тушкуватися (про їду); пріти (про
ШКуру)», sautet <<Тушкувати, ПарИТИ>>
(Mikkola Ursl. Gr. І 160), як і пов'язан
ня з псл. sьр<;), suti <<СИПаТИ•> (Желтов

sust

також

походження

від

пов'язуваного з шор.

чув.

sus-

ст.

<<чер

sбп, silsan <<дзижчати, шипіти, сичати•>,
дінд. sщ; <<nихтіти, важко дихати•>; пор.
лтс. susuris <<сіра або чорна землерий
ка•>, susers <<лісова миша•>; неперекон
ливим є
пов'язання з sьsati <<ссати•>

пати, брати ложкою•> (Фасмер ІІІ 810).
- Див. ще ссати. - Пор. суслик2 •

(IIjiпskij Jagic-Festschr. 293; Младенов
617), незважаючи на бр. [суслік] <<дити

д6ваний, суспензuвний, суспензійний,

на, що ссе груди•>, [сусліцьj <<Ссати•>; не
витримує критики приnущення (Радлов

суспендувати

<<надавати

твердим

речовинам завислого стану; [(тимчасо
во) звільняти (з посади) Куз]•>, суспен
суспензія <<суміш рідини або газу з твер
дими частинками, які перебувають у за

вислому стані; [(тимчасове) звільнення
(з посади) Куз]•>, суспензорій <<Пов'яз

IV 782; Макарушка 13; Рааsопеп FUF
2, 131; Ramstedt 339) про запозичення
з тюркських мов (пор. кипч. sausar <<Ку

ровать <<приводити тверді речовини в

ниця•>,

завислий стан•>, бр. суспензія <<суспен

чаг.

тат.

суусар, калм.

каз.

silsr

сусар,

<<ТС.»).

кирг.

-

монг.

Фасмер ІІІ

809-810; КЗСР5f 432; Филин Qбраз.
яз. 120; Brilckпer 526; Machek ESJC 600;
Holub-Ko~. 366; Holub-Lyer 463.
суслик

<<соска з жованої їжі, [сорт

бубликів Г; сорт nряників Нед;

ка у вигляді мішечка•>;

зія•>, п.

-

р. суспен.дu

suspendowac <•{ тимчасово)

звіль

няти з посадИ•>, ч. suspeпdovat «звільня

ти (з посади)•>, слц. suspeпdovat' <<(тим
часово) звільняти з посади•>, болг. сус
пендuрам <<Відміняти закон на певний

крен

час; відміняти, припиняти», м. суспен

дель Куз]•>, [сусілка] <<бурулька•> Нед,
Пі, [сусілок] <<ТС.•> Куз, [сусулька] <<Тс.;
сигарета•> Нед; - р. [сусленник] <<Пря

дuра <<усувати, усунути (від участі в ро
боті, змаганнях тощо)•>, схв. суспендu

НИК•>,

сосJ)лька

<<бурулька•>,

суслить

(сус6лить) <<смоктати•>, бр. [суслік] <<ди
тина, що ссе груди•>, [сусла] <<соска (са
моробка)•>, [сус6лка] <<соска•>, сусліць
<<смоктатИ•>; псл. *susьla, *susьlikь
<<соска•>, пов'язане чергуванням голосних
З SЬSati <<ССаТИ>>. - Див. ще ССаТИ.

суслін <<бабка, п'ятка (куnка сно

пів)•>;

-

запозичення з

російської мо

ви; р. сусл6н <<ТС.•> складається з пре

фікса су- <<СУ·•> і основи дієслова [ело-

рати, суспендовати <<Тимчасово звіль
нити з посадИ•>, слн. suspeпdfrati <<ТС.•>;

-

запозичення із західноєвропейських
мов; нім. suspeпdfereп <<суспендувати;
тимчасово припинятИ•>, фр. suspeпdre,
англ. suspeпd <<ТС.•> походять від лат.
suspeпdo, -еге «Підвішувати; припиня
ти•>, яке складається з префікса sus-,
що виник із subs-, пов'язаного з sub
<<Під•>, і дієслова репdо, -еге <<вішати», по
в'язаного з репdео, -ёrе <<висіти, звиса
ти; припинятися», poпdus «вага». -
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суспИця

сутерени

СІС 2

801; Kopalinski 923; Holub-Lyer
459; РЧДБЕ 699; Вуjаклиjа 922; Gr.
Fwb. 736; Dauzat 693; Walde-Hofm. ІІ
278-280; КІеіп 1151, 1548, 1549. Див. ще апендикс, суб-. Пор. пен

п. sutasz, ч. sutaska; запозичення з
французької мови; фр. soutache <<сутаж•>

ня; кидання•>, похідного від

sujt

сія

ударяти;

утвореного

п'ядь, стипендія.

[суспИця] <<суржик Г; послід, відвій

ки Чаб•>, [шуспиця] <<ТС.•>; - р. [сус
пица] <<полова, те, що залишається при
провіюванні•>, п. ст. suspica <<суржию>;
псл. *susьpica <<Полова•>, утворене за
допомогою префікса su- <<су-•> від осно

-

ви

*sьра,

пов'язаної з sьpQ <<СИПЛЮ•>,

<<сипати•>.

suti

Фасмер ІІІ

-

810. -

Див. ще сИпати, су-.

[суспір] <<астма, ядуха•> ВеУг;

-

п.

suspir

<<Зітхання•>; через польське
посередництво запозичене з латинської
мови; лат. suspїrium <<зітхання; задиш

ка•> походить від suspтro, -are <<зітхатИ•>,
що складається з префікса sus-, який
виник із subs-, пов'язаного з sub <<Під•>,
і дієслова spiro, -are <<дути, віяти; диха

ти; видихатИ•>. SW VI 519; WaldeHofm. Il 575; КІеіп 1549. -Див. ще ас
пірант, суб-. - Пор. спирт.

[сустанція] «спроможність, засоби•>;

-

видозмінене запозичення з польської
мови; п. substaпcja <<майно, нерухомість•>
етимологічно тотожне з substaпcja <<суб
станція•>. SJP 8, 889. - Див. ще
субстанція.

[сусуЯ:к]

-

<<кукурудзосховище•>

запозичення

з

молдавської

Мо;
мови;

молд. сьtсьtЯк (сзсЯк) «сховище для ку

курудзИ•>, рум. slsliac <<ТС.•> походять від
укр. сус{к <<Засік•> або болг. с-hсек <<ам
бар•>. СДЕЛМ 415; DLRM 776. Див. ще сусік.

[сут] <<велика кількість•> Нед, [су
тий] <<більш ніж достатній, багатИЙ•>
Нед, [с!jто] <<У достатній мірі, добре•>;
- бр. [суто] <<багато; дуже•>, п. suty

виникло з уг. sujtas <<шнурок (на угор
ському одязі); шнурівка; удар; уражен
вражати;

кидати»,

<<бити,

suh-.
- СІС 2 801; ССРЛЯ)4, 1221; Kopaliri.ski 933; Machek ESJC 593; Dauzat 678;
КІеіп 1478; MNTESz ІІІ 613-614; Barczi 275.

від звуконаслідувального кореня

сутана <<Верхній одяг католицького
духовенства•>; р. бр. сутана, п. sutaппa, ч. слц. вл. sutaпa, схв. сутана,
слн. sutaпa; запозичене з французь
кої мови; фр. soutaпe <<ряса•> походить
від іт. sottaпa <<спідниця, ряса•>, утворе
ного від sotto <<унизу, насподі•>, що ви
никло з лат. subtus «ТС.•>, похідного від

sub <<Під•>. - СІС 2 801; St. wyr. obcych
714; Bri.ickпer 526-527; Holub-Lyer
459; Matzeпauer 316; Dauzat 678; Mestica 1734-1735; Walde-Hofm. ІІ 612613; КІеіп 1478. -Див. ще суб-.
сутенер <<Коханець повії, що живе
на їі кошти•>; р. сутенёр, бр. сутз
нёр, п. suteпer, болг. сутень6р, схв.
сутенер; запозичення з французь
кої мови; фр. souteпeur «ТОЙ, хто живе
за рахунок повіЇ•> пов'язане з souteпir
<<Підтримувати; утримуватИ•>, що виник
ло з нар.-лат. *susteпire від лат. sustiпёre

<<ТС.•>,

утвореного

з

sus-,

яке

по

стало з subs- від sub <<Під•>, і tепёrе <<три
матИ•>, пов'язаного з teпdere <<тягти, на
тягувати, розтягувати•>, спорідненим з

дінд. tапбtі <<тягне, натягує, розтягує•>,
гр. тєіvw <<натягую, розтягую•>, псл.

te- СІС 2 802; Kopalinski
933; РЧДБЕ 699; Вуjаклиjа 922; КІеіп
1478; Dauzat 678; Walde-Hofm. ІІ
662-664. - Див. ще суб-, тенета. пeto <<тенето».

Поr.. тенденція, тенор, тент.

-

псл.

<<сипати•>. - Фасмер ІІІ 811;
Див. ще сИпати.

Bri.ick-

[сутерени] <<Підвал, підземелля», [су
терuни] <<ТС.•>; - бр. сутарЗнне <<ТС.•>,
п. sutereпa <<Підвал (для житла)•>, sute-

сутаж <<тонкий плетений шнур (пе
рев. шовковий) для оздоблення одягу,

ryпa <<ТС.•>, ч. слц. sutereп <<Підвальний
поверх, підвал•>, болг. м. сутерен, схв.
сутерен, СЛН. SUtereп <<ТС.>>; ЗаПОЗИ

виготовлення сумок•>;

чене з французької мови через польсь-

<<багатий, достатній; щедриЙ•>;

sutь <<насипаний (повно)•>, дієприкм. від

suti
пer
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524. -

-

р. бр. сутаж,

сути й

суть

ку; фр. souterraiп <<Підземельний, підзем
ний; підземелля, підземний хід•> похо

дить від лат. subterraпeus <<ПідземниЙ•>,
утвореного з прийменника sub «Під•> та
іменника terra <<Земля•>, що постало, оче
видно, з *tersa, букв. <<суха земля•>, по
в'язаного з torreo, -ёге <<сушити, підсушу
ватИ•>, спорідненим з дінд. tar~ayati <<ВИ

сушує•>, ав. tarsu- <<сухий, твердий•>, гр.
тєрааіvw <<сушу, висушую•>, гот. paursus <<сухий, неродючий•>. - СЧС 291;

St. wyr. obcych 714; Holub-Lyer 459;
699; Вуjаклиjа 922; Dauzat 679;
Walde-Hofm. ІІ 673-674, 694; КІеіп
РЧДБЕ

-Див. ще суб-, терарій.
сутий - див. суть.

завулоК•>, др. сут'ЬК'Ь <<Злиття; місце, де

сходяться межі•>, п. sutki <<тісний про
хід між будівлями, тісний і вузький за
вулок; стик кількох меж•>, ч. soutka
<<вузький прохід•>; псл. *sQtьka <<СТИК

(у т. ч. дня і ночі); проміжок•>, утворе
не за допомогою префікса SQ- <<СУ·•> від
*tьkQ ( tykati) <<тикаю•>, *tьkпQti «Ткну
ти»; зіставлення з слн. [sot] <<Гірська до
рога•>, дірл. sёt <~дgрога•> (Bezlaj Eseji
143; Machek ESJC 568) недостатньо
обrрунтоване. - Фасмер-Трубачев ІІІ

811;

Чернь1х

ІІ

219;

Булаховський

Вибр. пр. ІІІ 372; Потебня ФЗ 1888/1,
Див. ще су-, тИкати, ткати.

1592.

4 7. -

сутінь, [сутенuна] <<сутінки•> Нед,
сутінки, сутінок, С,Утеніти, [сотон{

сальне утворення від -тон, пов'язаного

ти] <<сутеніти•> Нед, [сутонЯє] <<сутеніє•>
ЛексПол, [стинутися] <<сутенітИ•> О;
бр. сут6нне <<сутінки•>, сут6нець
<<сутеніти•>, схв. сутон <<сутінки»; - по
хідні утворення з префіксом су- (із зна
ченням неповноти) від основ тінь (псл.
tепь) і -тон- (псл. tоп- ), пов'язаної з
t~ti ( < *teпti) «затягати•>; пов'язання з
псл. toщ>ti <<тонути•> (Німчук 34) ви
кликає сумнів. Меркулова Зтимоло
гия 1975, 55-56; Buga RR ІІ 626. Див. ще затон, су-, тінь.

[сутісок] <<дуже вузька, тісна вули
ця, тісний прохід•>; ч. souteska <<уще
лина, тіснина•>, схв. сутеска, слн. sotes-

ka <<ТС.>>; -

ПСЛ. *sQteska <<СТИСК, тіс

НИНа>>, утворене за допомогою префікса

[сутон] <<ТОненька крига на річці під
час осінніх заморозків•> Л; префік
з затЯти <<покрити, затягти•>. Мер
кулова Зтимология 1975, 57. Див.
ще затЯти.
сутуга, сутугуватий, сутуж, су
тужний - див. тугИй.

сутулий,

сутулуватий,

[сутула]

<<ТОЙ, що сутулиться•> Чаб, сутулити;

- р. сутульtй, бр. сутульt, п. sututowaty <<сутулуватиЙ•>; похідне утво
рення з префіксом су- від основи тул

(тулuтися). мер ІІІ

Чернь1х ІІ

220; Фас

Див. ще су-, тулИти.

811.-

[сутурцуватися] <<боротися•> Нед; -

неясне; можливо, результат видазміни

форми [сторцувсітися] <<намагатися ста
ти вертикально•>. - Пор. сторч.
суть,
сутність,
суттЯ,
сутuй

SQ- від основи *teskпь <<тісний•>, *tiskati

<<справжній; [існуючий; істотний Нед]•>,

«тискати•>. -Див. ще су-, тИскати.

суттЄвий, відсутній, посутній, при
сутній; - р. суть <<суть•>, бр. сутнасць

сутки <<доба•>, [судки Кур, сутичі
Нед] <<ТС.•>, суткu <<вузький прохід (між
двома будівлями, тинами); [дорога Шух]•>,
[сутка] <<вузький прохід між тинами
Нед; вуличка 0•>, [суточки] <<тісний
прохід, дуже вузька вулиця ЛексПол;

кут Пі•>, [сутеч] «кут, у якому сходять
ся отвори в стрісі; смітниК>> О, [сутко
вuй] <<ТаКИЙ, ЩО Йде цілу добу>> (про
дощ) Чаб; - р. сутки <<доба•>, tcjткu]
<<Кут (у хаті)», [суточки, сутьІчки] «ТС.•>,
бр. суткі <<доба•>, [сутачкі] <<вузький
прохід між

стінами

сусідніх

будівель,

<<ТС.>>,

Др.

сутьство

стсл. сжть.сти.о

<~ТС.•>;

<<ЄСТВО,

-

Природа•>,

розвинулося з

КНИЖНОГО суть <~ВОНИ Є», форми 3-Ї ОС.

мн. теп. ч. дієслова бьtти <<бути•> (др.
суть, п. sq, ч. jsou, ст. jsu, слц. su, вл.
нл. su, болг. са, схв. су, jecy, слн. so,

СТСЛ. СЖ'Т""Ь.); -

ПСЛ. SQtЬ <<ВОНИ Є>>, СПО

ріднене з лат. suпt <<ТС.•>, іє. *s-oпti; міс
тить ступінь редукції кореня *es-, пор.

єсть. Brilckпer

Німчук 15; Фасмер ІІІ 812;
Ma~hek ESJC 231. -

482;

Див. ще €. -

Пор. сущий.
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сутЯга

сухИй

<•Під->>

сутЯга, сутЯжник, сутЯжництво,
сутЯжний, сутЯжничати; - р. сутЯ
га <<сутяга•>, бр. суцЯга <<ТС.•>, др. сутя
жа <<який веде тяжбу•>, ч. soutez <<Зма
гання; КОНКурС>>, СЛЦ. sut'az <<ТС.>>; - ПСЛ.

sub-

последний

<•суфлірувати,

*sQt~g- ( *sQt~z-), похідне утворення з
префікса SQ- <ссу-•> (із значенням зв'яз
ку) від основи t~g- «тягти•> (пор. тЯж
ба). Фасмер ІІІ 812; Преобр. Вьш.

33. -

Див. ще су-, тягтИ.

(suf-)

і дієслова

flare

<•дути•>,

спорідненого з дангл. blawan, англ. blow,
двн. blajan <<ТС.•>, нвн. blahen <•роздува

- СІС 2 802; СИС 292;
Kopalir\ski 927; Вп1сkпег 525; РЧДБЕ
699-700; Вуjаклиjа 923; Dauzat 676;
Кluge-Mitzka 81; КІеіп 181, 1477. Див. ще суб-. - Пор. суфлер.
ти, надуватИ•>.

суфлер, суфлірувати, [суфлювати]

-

підказувати•> Куз;

р.

[суферЯти] <•терпіти, переносити,
витримувати•> Нед; - запозичення з ру
мунської мови; рум. suferf «ТС.>> виникло
з нар.-лат. *sufferire, яке зводиться до
лат. sufferre <<ТС.•>, утвореного за допомо
гою префікса sub- <<Під-•> (suf-) від ferre

бр. суфлёр, п. вл. sufler, ч. слн. sufler,
болг. суфль6р, м. суфлер, схв. суфлер,
слн. sufler; запозичення з францу
зької мови; фр. souffleur <•суфлер•> утво
рене від souffler <•дути; підказувати», що
походить від лат. sufflare <•дути, надува

<•носити,

ТИ•>,

нести•>,

спорідненого

з

дінд.

<<несе>>, ав. baraiti <•ТС.», гр. q>Єpw
<<несу», вірм. berem <<ТС.», псл. berQ,
Ььгаtі, укр. беру, брати. СДЕЛМ
411; DLRМ 817; Pu~cariu 154; WaldeHofm. І 483. - Див. ще брати, суб-.
суфікс СУМ, Куз, суфіксація, су
фіксальний, безсуфіксний; р. суф
фикс, бр. суфік;с, п. вл. sufiks, ч. слц.
sufix, болг. суфuкс, м. суфикс, схв. су
фикс, слн. suffks; - запозичення з ла
тинської мови; лат. suffїxum <•Прикріп
лене» є дієприкметником с. р. від suffї
gere <•прикріплювати, прибивати», що

bharati

складається з префікса

sub-

<•під-•>

(suf-)

і дієслова fїgere <<укріплювати; забива
ТИ•>, спорідненого з дангл. dїс <•гребля,
загата; канава, рів•>, дісл. dїki <<ТС.>>, лит.
dlegti <•колоти», dygti <•проростати, схо

ДИТИ>>, лтс.

dlgt <<ТС.>>. - СІС 2 802; Kopalinski 927; Holub-Lyer 457; Вуjак
лиjа 923; Walde-Hofm. І 495; КІеіп
1538-1539. - Див. ще суб-.
суфле «кулінарні вироби, до складу

яких входять збиті яєчні білки•>, [суф
лЄт] <<страва з битих яєць і тертих яб
лук•> СЧС; - р. бр. болг. суфле, п.
let, ч. souffle, sufle, схв. суфле; -

sufза

позичене з французької мови (форма

[суфлЄт] через польську); фр.

souffle

«надутий; духовий пиріг, дутик» є діє
прикметником від дієслова souffler <•ду
ти, надувати•>, що походить від лат. suf-

flare
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<<ТС.•>, яке складається з префікса

<•під-•>

яке

складається

з

префікса

suЬ

(suf-) і flare <<дути•>. - СІС 2 802;
Фасмер ІІІ 812; Чернь1х ІІ 220; Филип
пов РР 1985/2, 128; Вп1сkпег 525; Kopalinski 927; Holub-Lyer 457; РЧДБЕ
700; Вуjаклиjа 923; Dauzat 676. - Див.
ще суб-, суфле.

[сухендувати]
ти•>;

-

результат

(жарт.)

<•допомага

видазміни

[секундувати] <•ТС.•> (див.).

форми

сухИй СУМ, О, сохлий, сухарuс

тий, [cyxu] <•Пісний, без жирів, без
приправ» ЛексПол, [сухuньський син]
<•син сухорлявої жінкИ>> Нед, [сухлЯвий]
«сухорлявий» Нед, сухорлЯвий, сухот

ний, lсухот6чний] <•сухотниЙ•> Нед, [су

хощавий] <•сухоfлявий•> Нед, сухува

тий, [сушарний <•сушильний» Куз, су
шений, сушuльний, [сушнЯвий] <<сухо
рлявий, кволий•> Нед, суха (спортивне),

сухар, [сухара] <•суха гілка•> ВеЗа, су
харець, сухарик, [сухарuна] <•сухар Г;
сухе дерево, сухе місце Нед, сушняк•>,

[сухарuння] <•сушняю>, [сухарнuк] <•су
хі дрова•>

Нед,

сухарниця

<<Посудина

для сухарів; [сухарний завод]•>, [сухарь]
<•сухий бук•> ВеНЗн, ВеУг, [сухuня] «су
хорлява•> Нед, [сухuнонька (сухuтонь
ка)] <•горе; любка•> Б і, сухітка <•сухот
ка•>, сухітнИк СУМ, Нед, [сухменьJ «су
хість, засуха» Нед, Бі, [сухменя] <•сухе
місце» Нед, [суховень] <<день без роси•>,
сухота <•сухоти; сум, смуток, туга, не

спокій; [засуха Нед; острівець на боло-

сухівря

сухИй

ті Ч; нужда ВеУг]•>, сухоти, сухотка,
сухотнИк СУМ, Нед, еуш <<суша (про
погоду); сухі дерева, гілки, сушняк; су
хий віск, стільник, у якому немає ме

сухий виріст

по краях хлібини» Лекс

Пол, [осущик] <•ТС.•> ЛексПол, обсушка,
[пасуш] <•стільник; дерево в лісі, яке за
сохло внаслідок пожежі, повені тощо•>

ду; [острів на болоті Ч; сухий вітер]»,
суша, сушdр <•сушильник•>, [сушальня]

Л, пересохлий, перес!}_шка, підсохлий,

чсушарня•>

сушливий, підсушний, підсушка, посуш

Нед,

сушарка,

сушарня,

[сушба] <•сушіння•>, [сушеюі] <•сушені
фрукти» ВеБ, [сушенuці] <•ТС.•>, [сушu
наj <<сухий віск ВеУг; сухий хмиз, сухі
дрова Нед; сухі гілки, сушняк Л; суше

ні фрукти Корз•>, [сушинuна] «Засуше
на, худа особа•> Ме, [сушиюі] <<сушені

фрукти і ягоди; узвар із сушених фрук

тів і ягід; суха, худа особа•> Ме, tсу

шuсько] <<СухісТЬ>> Нед, [сушuця] <<ВИ

сохлий ліс, висохла частина лісу Г; су

ха ялина або смерека ВеНЗн•>, tшушu

ця]

<•суха смерека•>,

<•невелике

засохле

сушка, [сушко]

дерево•>,

сушнuк,

[сушнuця] <•усе необхідне для сушіння

посохлий, [посохляний] <<висохлиЙ•>, під

ливий, [посушний] <<(про погоду) сухий,

посушливиЙ•> Она, посуха, посуш «суш

НЯК>>, [посуша] <<ПОсуха» ЛЧерк, посу
ху, [присухий] <•сухуватий», присохлий,
[присушне] <<сухе поліно•> Куз, просох
лий, [просуш] <•висохлий ліс, висохла
частина лісу», [просуха]: у виразі [на
просусі] <<Коли висохне (дорога)•>, про
сохти, розсохлий, [розісхлий] <•розсох
лий•> Куз, [розісхнутися] <•розсохнути
СЯ•> тж, [усушок] <<давнє, почасти ви
сохле яйце•>; р. сухой, бр. сухі, др.
сух'Ь, cyxьLU, п. нл. suchy, ч. слц. suchy, вл. suchi, полаб. sauxe, болг. сух,

фруктів•> Нед, сушнЯ <<сушіння; сушені

М. сув, СХВ. сух, СЛН.

фрукти; сушарня, сушильня; сухі дере

-

ва, гілки, сушняк; [сушильна піч; засу
ха Нед]•>, сушнЯк, сущик <•сушка (буб
лик); [окраєць хліба; сухий шматочок
хлібаJ.>, сохнути, [сохти] «сохнути•>
Куз, [сухішати] <•ставати сухішим»,
сушИти, [сушмарити] <<надмірно суши
ти, недбало, безладно висушувати» Ме,

схнути, [сухцемІ <•насухо» Нед, [на
сусі, в cycij <<В засуху•> Нед, [в сусі] <<У
сухомУ. місці•> Кур, вИсохлий, вuсхлий,

[вuсих] «ВИСИХаННЯ•> Куз, висихати, ви
сохти, досуха, зсохлий,

зсохти, за

сохлий, [засохляний] <•ЗасохлиЙ•>, за
сушливий, [засушний] <•ЗасушливиЙ•>
Я,

засуха

<•тривала

відсутність дощу

влітку; [ВИСОХЛе ОЗеfО]•>, [засушка) <<СОрТ
цибулі•>, [засушок

хліба; сухий виріст

<•сухар Г; окраєць
на краях хлібини

ЛексПол•>, [засуха] <•У сухому стані•>
Ж, насухо СУМ, Ж, [невисушнuй] <•не
висушений, не висохлий•> Куз, осушнИй,

осушувальний, [осух] <<сухар з вівсяно
го хліба, засохлий шматок хліба», [осу
шок] <•Засохлий шматок хліба Г; неве
ликий окраєць хліба Л; сухий виріст

псл. suxь

suh, СТСЛ.
( < *sous-) <<сухиЙ•>,

пов'я

зане чергуванням голосних із *sьхщ>tі
«сохнути•>; споріднене з лит. sailsas

<<СУХИЙ•>, ЛТС. S~IUSS <<ТС.>>, ЛИТ.

susti

<<ПО

КрИВаТИСЯ паршами, паршивіти; сохну
ТИ•>, лтс. sust <•ставати сухим»; дангл.

sear

<<СУХИЙ», СНН. SОГ, Гр. аОщ; «ТС.>>,

алб. thaпj

(< *saUSПiб) <<СУШУ•>, дінд. SO-

<<СуХіСТЬ>>, SO~aQ «ЯКИЙ СУШИТЬ, ВИ
сушуЄ>>, sй!?kab, su!?kab <•сухий•>, sй!?yati
<<СОХНе, в'яне>>, ав. huska-, ДПерс. uska<<TC.>>; іє. *sausos <<сухиЙ•>. - Фасмер
ІІІ 813; ЧернvьІх Il 220; Bri.ickner 524;

!?aQ

Machek ESJCV 591-592; Holub-Kop.
330; Schuster-Sewc 1376-1377; Младе
нов 618; Skok ІІІ 357-358; Trautmaпп
250-251; Fraeпkel 766; Mi.ihl.-Eпdz.
ІІІ 776-777, 1167; Karulis ІІ 161; Frisk
І 188-189; Meyer EW 88; Uhleпbeck
314, 317; Pokorпy 880-881; Гамкрели
дзе-Иванов 158, 598.

[сухівря] <•сухом'ятка•>, [суховеря]
<•ТС.•>; - р. [суховря] <•суха, пісна їжа;
сухом'ятка», [сJховрицаJ <•сухом'ятка»,
бр. [суховрица <•суха їжа•>; - очевид
но, складне утворення з основ сухuй і

по краях хлібини•> ЛексПол, [ошушек]

[вріти] <<варити, кипітИ•>.

«окраєць хліба; сухий

ІІІ

шматочок хліба;

СО'(ЛЬ;

813.

-

Фасмер

-Див. ще вріти, сухИй.
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сухітник

суций

[сухітник•] (бот.) <<ВИд рослини (як
засіб проти сухот)>> Нед, ВеЗн; - похід
не утворення від сухоти <<туберкульоз>>.
Нед 938; ВеЗн 68. Див. ще су
хИй. - Пор. сухотень.

-

[сухітник2 ] (бот.) <<сухоцвіт лісовий,

Gnaphalium silvaticum L. ВеНЗн, Mak;
вероніка лікарська, Veronica officinalis
L. Mak>>, [сухідник] <<Вероніка лікарсь
ка>> Mak, [сухотник] <<Грицики звичай
ні, Capsella bursa pastoris Medic.>> Mak,
[сушениця] <<сухоцвіт>> Mak; - р. су
шенИца <<сухоцвіТ», бр. сушаніца <<ТС.>>,

[сухалом] «ТС.>>;

-

складне утворення

з основ слів сухuй і ломИти; назва зу
мовлена, можливо, тим, що в народній
медицині

ця

рослина

вживається

від

ломоти.- Див. ще ламати, сухИй.

[сухомля] <<худий; сухоfлява люди

на>> ЛексПол, [сухомлявий «худий, су
хорлявий» Нед; похідне утворення
від сухuй; характер словотвірного зв'яз
ку неясний. - Див. ще сухИй.

сухоребрик (бот.) <<Sisymbrium L.>>,
[сухоребриця] <<сухоребрик лікарський,

Sisymbrium officinale Scop. Mak; ерофі
Erophila verna Bess. (Draba verna L.) Mak>>; - р. [сухоребрик]

[сухотнік палявьt] <<сухоцвіт жовто-бі
лий, Gn. lutea-album L.>>, [сухотнік ле
савьt] <<сухоцвіт лісовиЙ>>; похідне

ла звичайна,

утворення від сухИй, сухота; назва зу

філа>>;

мовлена, очевидно, рідким розміщенням

ребрий з переноеним значенням; назва

листя цих рослин на стеблах, їх ніби
оголеними стеблами. - Лік. росл. Енц.
дов. 84, 128, 423. -Див. ще сухИй.

[сухлячок] (орн.) <<малий дятел,

bates minor L.>>

Нед, Шарл;

утворення від сухuй

(пор.

-

Dryo-

похідне

[сухлЯвий]

<<сухий, сухорлявИЙ>>); назва зумовлена
малими розмірами дятла. Булаховсь
кий Вибр. пр. ІІІ 221. - Див. ще сухИй.

<<сухоребрик>>, [сухоребрицаJ <<Те.; еро

-

похідне утворення від сухо

зумовлена тим,

що ця рослина має

пря

мостояче стебло з притисненими до
нього шиловидними стручками. - Див.
ще ребро, сухИй.

[сухоребриця] (іхт.) <<чехоня, Pelecus cultratus L.; бистрянка звичайна,
Alburnoides bipunctatus Bloch>>; - р.

[сухоребрица]

<<бистрянка

звичайна>>,

[суховчик] <<ТС.>> Нед;

бр. сухарЗбрьща «rустера, ВІісса bjorkna L.>>; - похідне утворення від сухо
ребрий; назва зумовлена тим, що тіло
цих риб видовжене й дуже стиснене з

рення від сухИй, можливо, пов'язані з
суховершки. - Див. ще сухИй.

боків. Сабанеев 357,
Див. ще ребро, сухИй.

Пол;

сухорлЯвий, [сухірлЯвий] <<сухор
лявиЙ>> Нед, [сухорлЯвець] <<сухорлява

[сухован] (бот.) <<суховершки зви

чайні,

Brunella vulgaris L.» Куз, ВеНЗн,
- похідні утво

[суховія] <<нестача, неполадки» Лекс

-

результат семантичної видазмі

ни слова [суховія] <<суховіЙ>>, утворено

480, 495. -

го з основ слів сухИй і віяти (див.).

людина>>; бр. сухарлЯвьt <<сухорля
ВИЙ>>, п. suchorlawy, sucherlawy <<ТС.>>; результат контамінації слів сухИй і ху

ський,

дорлЯвий (пор. худорба). -

[сухозлотиця] (бот.) <<родовик лікар

Sanguisorba officinalis L.>> Mak; -

р. [сухозолотица] <<ТС.>> (з укр.?);
результат

перенесення

на

рослину

на

Див. ще

сухИй, худИй.

[сухотень] (бот.) <<Оман блошиний,

зви сухозлотиця <<тонкі пластинки зо

lnula conyza DC.» Mak; -

лота для оздоблення>>; перенесення зу

похідне утворення від сухоти; назва
могла бути зумовлена використанням
оману блошиного, як і оману високого

мовлене, очевидно, тим,

довика

цупкі,

зверху

що листки

блискучі;

ро

може

бути й результатом видазміни назви [су
ховолотиця] <<ТС.>> (Шамота 101). Лік. росл. Енц. дов.
хИй, золото.

378. -

Див. ще су

[сухолом] (бот.) <<вовче тіло болот

не,
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Comarum palustre L.>> Mak; -

бр.

очевидно,

(Inula helenium), при лікуванні тубер
кульозу. Шамота 101; Лік. росл.
Енц. дов. 308. Див. ще сухИй. -

По~. сухітник•.
[суций] <<Здібний, тямущиЙ>> Нед, [су
цо] (у виразі [як с.] <<ЯК належить>>)

суціrа

сфінкс

ВеЛ; п. [suci, (sucy)] <<який нале
жить до чогось•>, [suczny] <<Гарний, врод
ливий,

показниЙ•>;

запозичене зі сло

-

вацької мови, форма [суцо], очевидно,

<<СУТЬ•>, [сущник] <<іменнИК>> тж, [ису

щий] <<сущий, існуючий, сьогочасний•>
Ж, [осущити, осуществИти] <<здійсни
ти, реалізувати•> Ж;

-

р. сущий <<існу

<<Путній; при

ючий; справжніЙ•>, бр. [сушчьt] <<Справ

датниЙ•> (букв. <<сущиЙ•>) за походжен

Пор. сущий.

жніЙ•>, болг. С'ЬЩ <<сущий, справжніЙ•>,
м. сушт, схв. сf)шта <<ТС.•>; запози
чення зі старослов'янської мови; стсл.

суціrа <<Пройдисвіт, негідник; сутя

см, сжштн, акт. дієприкм. теп. ч. від діє

через польську; слц.

suci

ням є акт. дієприкм. теп. ч. від дієсло

ва

byt'

<<бути•>

-

га»;

(je

<<Є•>).

-

не зовсім ясне; може розгляда

тися як похідне утворення із суфіксом
-іга від сука або як результат видо

зміни слова сутЯга.
сучИ:тися - див. сукати.

сушениця

-

див. сухітник 2 •

[сушерепка] (бот.) <<Зморшок їстів-

ний,

Morchel!a

esculeпta

Куз,

Pers.•>

ВеНЗн, Mak, [шушерепка Нед, ВеНЗн,
Mak, еушерубак Куз, шушеребок Mak]
<<ТС.•>,

[сушерИбокj «rельвела
esculeпta Pers.•> Нед,

Helvella

очевидно,

результат

їстівна,

Mak; -

видазміни

форми

[шушерепка] <<Зморшок•>, зближеної з
сушИти.

-

Див. ще шушерепіти.

[сушнИк] (бот.) «білий гриб,

Bole-

tus edulis Bull. Нед, Mak; маслюк
чайний, Boletus !uteus L. Mak•>; -

зви
ут
ворене від сушИти, оскільки ці гриби
сушать. Шамота 102. Див. ще
сухИй.

[сушони] <<боти•> Мо;

-

запозичен

ня з молдавської або румунської мови

(зближене, очевидно, з сухИй, сушИти);
молд. шош6нь (одн. шош6н) <<бОТИ•>,

рум. ~o~oni (одн. ~o~on) <<тс.» походять
від фр. chausson <<Танцювальний або
фехтувальний черевик, м'яка туфля,
пантофля•>, утвореного від ст.

chausse

<<Черевик•>, що виникло з нар.-лат. *calcea, лат. ca!ceus <<ТС.•>, похідного від

са!х (род. в._са!сіs) <<П'ята•>, споріднено

го з лит. kulnas <<ТС.», ku!ksn!s <<кісточ
ка, щиколотка•>, ku!sis <<стегно•>, прус.
cu!czi, псл. *k"!ka, болг. к'Ьлка <<ТС.•>. -

СДЕЛМ 500; DLRM 836; Dauzat 166-

167; Walde-Hofm.
ще кульша.

І

136, 144. -

Див.

сущий, [сущний] <<істотний, суттє
вий, важливий•> Нед, суще, [существ6]
<<суть, сутність, природа•> Нед, [сущик]

слова БІ.І'f'н <<бути•> (н:сть. <<Є>>); - зво
диться до
псл. *sQt- <<існуючиЙ•> (зі
ступенем редукції до *es-), споріднено
го з дінд. sant- <<сущиЙ•>, гр. wv (род. в.
ОVТЩ:) <<ТС.>>, лат. prae-sёns <<ПрИсутніЙ•>,
аЬ-sёпs <<відсутніЙ•>, sбns <<винний•>, дангл.
soo <<істинний, дійсний, правильниЙ•>,
лит. ст. safit <<будучи•>. - Німчук 1415; Фасмер ІІІ 812, 814; Младенов 627.

-Див. ще бути 1 , суть.
суЯт, суятd, суятИти, суятлИво,
суятнИй, суЯтнИк, суять див. су
€Та.
сфагнум <<торфовий мох»; - р. бр.
болг. сфагнум, слц. sfagnum; запо
зичення з новолатинської мови; нлат.
sphagnum <<рід моху•> походить від гр.
mpayvщ; <<ТС.•> неясного походження.

-

СІС 2

802; РЧДБЕ 700; Frisk Il 825;

КІеіп 1487.
сфера, сфер6їд, сферИчний, сферо
їдdльний; р. бр. болг. м. схв. сфера,
п. sfera, ч. слц. sfera, слн. sfera; че
рез польську мову запозичено з латин

ської; лат. sphaera <<Куля; небесний гло
бус; орбіта планети; м'яч•> походить від
гр. асраіра <<м'яч; куля, кулясте тіло;
небесна сфера•> неясного походження;
можливо, пов'язане з mraipw <<КИдаюся,
смикаюся, тріпочу•>, спорідненим з дінд.

sphuпiti

<<ударяє

ногою,

кидає•>,

двн.

spurnan <<ударяти ногою, хвицати
ся», лит. sp!rti <<ударити ногою, хвицну
ТИ•>. - СІС 2 802; Фасмер ІІІ 815; Чер
ньІх ІІ 220; Kopa!inski 884; Ho!ub-Lyer
436; Младенов 619; РЧДБЕ 700; Вуjак
лиjа 923; Frisk ІІ 755-756, 826; КІеіп
1487.
сфінкс; р. болг. сфинкс, бр.
сфінкс, п. sfiпks, ч. sfinga, sfiпx, слц.

дангл.

sfiпga, м. сфинга, сфинкс, схв. сфuн-
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сфрагістика

га, сфuнкс, слн. sffпga;

-

запозичення

з латинської мови; лат. Sphiпx (міфічна
істота) ПОХОДИТЬ Від Гр. ~q>iy~ <<ТС.>>,
букв. <•дух смерті, що душить•>, утворе
ного від aq>iyyw <•стискую, душу•> неяс

- СІС 2 803; Фасмер
ІІІ 815; Чернь1х ІІ 220-221; Kopalinski
884-885; Holub-Lyer 436; РЧДБЕ 700;
Вуjаклиjа 924; Frisk ІІ 832; КІеіп 1488.
ного походження.

сфрагістика <•допоміжна історична
дисципліна, що вивчає печатки•>;

-

р.

болг. сфрагuстика, бр. сфрагістьtка,
n. sfragistyka, ч. слц. sfragistika, схв.
сфрагистика, слн. sfragfstika; запо
зичення із західноєвропейських мов;
нім. Sphragfstik, англ. sphragistics утво
рено від гр. aq>paytOТtx.6<;; <•який має сто
сунок до печатки•>, пов'язаного з аq>ра
уютб<;; <•скріплений печаткою•>, aq>payi~w «скріплюю печаткою, прикладаю пе
чатку, запечатую•>, похідними від aq>pdyi<;; <•nечатка•> неясного походження. -

СІС 2

803; Kopalinski 885; Holub-Lyer
436; РЧДБЕ 700-701; Вуjаклиjа 924;
Frisk ІІ 833; КІеіп 1488.
[схаб] <<Шматок свинини або бара
нини з реберної частини туші•>; р.
[схаб (белужий)] <•ребра, грудинка•>; запозичення з польської мови; n. schab
<•м'ясо при ребрах (особливо з кабана),
свиняча грудинка•>, очевидно, пов'яза

не з

chaby

<•кісткиj що стирчать з-під

шкірИ•>, укр. [хаба

<•шкаnа•>. - Фас
815; Stawski І 58; Вп1сkпеr 175;
SW VI 43. - Див. ще хаб.
мер ІІІ

[схадзка] <•збори, сходка•> Нед, Пі,
[схажка] <•ТС.•> Нед, Пі; - бр. [схадз
ка] <•зборище; зговір•>, [схажка] <•ТС.•>;

- запозичення з польської мови; n.
schadzka «збори; (таємне) побачення»
утворене від schadzac si~ <•сходитися•>,
пов'язаного з chadzac, chodzic <•ходи
ти•>.- Нед 940; Вп1сkпег 181; SW VI
43.- Див. ще з 2 , ходИти.
[схаліти] <•стати жалюгідним, змар

ніти, знищитися•> ВеЛ;

-

неясне.

схаменутися, [схаманuтися] <•сха
менутися» Нед, [схамещjти] <•заспокої
ти, угамувати Нед; (про дитину) забави
ти, спинити, щоб не плакала ЛЧерк•>,
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[охамещjтися] <•схаменутися•>, [охащj

тися] «ТС.•> Си;- р. [схам(е)щjться]
<•схаменутися•>, бр. схамящ)цца <•ТС.•>;

-

запозичення

із

середньоверхньоні

мецької мови (з архаїчних говірок ні
мецької мови); свн. schameп, schёmeп
<•соромитися•> (в укр. говори проникло,

очевидно,

у

формі

schame dich

<•май

сором, схаменись•>) виникло з двн. sса
mёп <<ТС.», пов'язаного з scama <•сором•>
(> свн. schame, schёm(e) > нвн. Scham),
спорідненого з днн. skama, дангл. scamu, англ. shame, дісл. skQmm, дат. шв.
skam, дфриз. skame <•ТС.•>, гот. skamaп
sik <•соромитися»; менш переконливе

пов'язання з псл. *meпQti <•думати, па

м'ятатИ•> (Меркулова Зтимология 1983,
62). - Кобилянський Зб. наук. праць І
82-83; Кluge-Mitzka 634; КІеіп 1430.
[схеда] <<СПадщина>> Нед; - запози
чення з польської мови; n. scheda «ар
куш;

спадщина,

спадок»

походить

від

лат. scheda <•аркуш, сторінка•>, що ви
никло з гр. охіо11 <•тріска, скіпка; дощеч
ка•>, пов'язаного з oxi~w <•розколюю,
розщеплюю, розділяю•>,

спорідненим з

дінд. chiшitti <•розколює•>, лат. sciпdo,
-еге <•розколювати, розсікати, розділяти•>,
лит. skfesti <•розбавляти, розріджува
ТИ», skaityti <•читати; рахувати•>, лтс.
::Щiest <•розбризкувати; розпліскуватИ•>,
ПСЛ. cistь <•ЧИСТИЙ>>, citati <<ЧИТаТИ>>, cediti щідити•>. - ОньІшкевич Исслед. n.
яз. 249; Вп1сkпеr 57; SW VI 43; Frisk
ІІ 838-840; Walde-Hofm. ІІ 493494; КІеіп 1433. - Див. ще цідИти,
чИстий. - Пор. схИзма.
схема, схематизатор, схематиза
ція, схематuзм, схематик, схемати
ка, схематИст, схематиз6ваний, схем
ний, схематuчний, схематизувати; р. бр. болг. м. схв. схема, n. schemat,
ч. слц. schema, слн. shema; через
польське

посередництво

запозичено

з

латинської мови; лат. schёma <•вигляд,
зовнішність,

фігура» походить від гр.
O)(~j..la <•ТС.•>, утвореного від OXI'J-, осно
ви дієслова ЁХW <•беру, тримаю; маю, во
лодію•>, СПОріднеНОГО З дінд. sahate <<ОВО
ЛОДіВаЄ>>, sahaQ <<СИЛа, nереМОГа>>, ав.

схИ3ма

сцена

sigu, sigo, нвн.
sifr' дангл. sige, гот. sigis
«ТС.•>. СІС 803; Фасмер ІІІ 815; Го
ряев 355; Kopalinski 869; Holub-Lyer
436; Младенов 619; РЧДБЕ 701; Вуjак
лиjа 924; Кluge-Mitzka 683; КІеіп 1395;
Frisk І 602-604. - Пор. схошіст,
hazah
Sieg,

<•Перемога•>, двн.

дісл.

школа.
схИ3ма <<Церковний розкоЛ», ехІіз

мат СУМ, Нед, схизматик, [схизма
тuцький] <<СХИЗМаТИЧНИЙ>> Нед, схиз
матuчний, схизматський; р. болг.
схuзма, бр. схізма, п. слц. schizma, ч.
schizma, schisma, слн. shfzma, стсл.
схнзмА; запозичення з грецької мо

ви; гр. охіа1-ю: <<розкол•> пов'язане з діє
словом oxi~w <<розколюю, розщеплюю,

- СІС 2 804; Hutti-Worth 14;
Kopaliriski 870; Holub-Lyer 436; Мла
денов 619; РЧДБЕ 701; Frisk ll 838840; Walde-Hofm. ІІ 493-494; КІеіп
1395. -Див. ще схеда, цідИти.
розділяю•>.

схИма <•найвищий чернечий ступінь
у православній церкві; одяг схимників•>,

схИмник, [скuмник] <•схимнИК•>, [схим

нИцтво] <<Найсуворіший чернечий орден•>
Нед; р. болг. схuма, бр. схіма, др.
скима <•одяг ченців великого образу;
чернечий чин, малий і великий черне
чий образ•>, скьtма, схима <•ТС.•>, стсл.
СКНМ4 <<ЧернечИЙ ОДЯГ>>, СКІ.ІМ4 <<ТС.>>; запозичення із середньогрецької мови;

сгр. ох~ІJа <<Чернечий одяг•> є резуль
татом семантичної видазміни гр. ох~ІJа
<•вигляд, зовнішність, фігура; убрання,

одяГ•>.

СІС 2

804; Фасмер ІІІ 815;
27 4, Ili 195-196; Горяев 355;
701; Matzeпauer LF 19, 252. -

-

ГСЗ ІІ
РЧДБЕ

Див. ще схема.

[схИрити] «ЗГадати; вибовкатИ>> Нед;
-неясне.

схід, ехідень «схід•>, східнЯк, [ехо
день] <•схід» Нед, Пі, [сходовець] <•схід
ний вітер•> Нед, східнИй, [сх6дний]
<•східниЙ•> Нед, [сходовuй] <•ТС.>> Нед,
Пі, [всхід] «схід>> Ж, [всхідний] «схід
ний» Ж, [всход6вий] <<ТС.•> Ж; бр.
усх6д <•схід•>, п. wschod, ч. слц. vychod,
вл. wuchod, нл. wuchod, слн. vzhod
<•ТС.>>;

-

похідне утворення від дієсло-

ва сходити, букв. <<Місце, де сходить
сонце•>; пор. лат. огіепs <•схід•> від огіог,
-ЇГЇ «СХОДИТИ>>. - Див. ще 32, ходИти.

[схіпнути(ся)] <<ХИтнути(ся), похит
нути(ся) (при невеликій можливості
зберегти рівновагу)•> Ме; - префіксаль
не

утворення

від дещо

видозміненого

хибщ)ти(ся) <•хитнути(ся), похитнути
(ся)>>. -Див. ще 32 , хибати.
[сходник] (бот.) <•вороняче око зви
чайне,

Paris quadrifolia L.>> Mak; -

не

зовсім ясне; можливо, утворене від хо

дИти (рослина викликає сильний по
ное); може бути також результатом ви
дозміни форми [сухотник] <<вороняче
око звичайне» (Носаль 223), зближеної
з ходИти.
схоласт, схоластик, схоластика,
схоластИчний; - р. схоласт, бр. сха
ласт, п. scholastyk, ч. слц. scholastik,
болг. м. схоластИк, схв. схоластичар,

слн.

sholast(ik); -

через польське посе

редництво запозичено з латинtької мо
ви; лат. scholasticus <•шкільнИЙ•> виник
ло З Гр. О)(ОЛааnх.6<;; <<ЯКИЙ ЗаЙмаЄТЬСЯ
наукою, учений; шкільний, навчальниЙ•>,

похідного від охоМ <•дозвілля; заняття
на дозвіллі; навчання; школа•>, утворе

ного

від

OXfJ-,

основи

дієслова

Єхw

- СІС 2
804; Горяев 355; Буль1ка 314-315; Kopaliriski 870; Holub-Lyer 436; РЧДБЕ
701; Вуjаклиjа 925; Кluge-Mitzka 683;
КІеіп 1396; Fгisk І 602-604. - Див. ще
схема. - Пор. школа.
схрон <<схов, сховище•>; запози
чення з польської мови; п. schron <•схо
<•беру, тримаю; маю, володію•>.

вище>> пов'язане з schгonic <•сховати>>,
якому відповідає

SW VI 48.

укр.

-Див. ще

схоронИти.

32 , хоронИти.

-

сцена, сценарИст, сценарій, сце
наріус, сценка, сценарний, сценічний;
- р. болг. м. сцена, бр. сцЗна, п. вл.
scena, ч. слц. слн. scena, схв. сцена;
- запозичення із західноєвропейських
мов; нім. Szeпe, фр. scЄme, англ. scene

походять від лат.

естрада,

scaena

театральні

(scёna) <•сцена,

підмостки,

театр•>,

яке зводиться через етруське посередни

цтво до гр. ax.11v~ <•Намет, шатро; теат-
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сцИкавка

-сь

ральний поміст, кін, сцена•>, можливо,
пов'язаНОГО З GXHX <<ТіНЬ>>, СПОріднеНИМ З

дінд. chay~ <<Тінь; відображення, відбит
тя, відблиск, блиск•>, перс. saya <<ТіНЬ•>,
тох. В skiyo, алб. hije <<ТС.•>, гот. skeinan

<<блиск•>, дангл. sclnan <<ТС.•>. СІС 2
804; Понамарів Мовозн. 1974/2, 44;

Фасмер ІІІ 816; Bгilckneг 483; St. wуг.
obcych 669; Holub-Lyeг 432; Младе
нов 619; Вуjаклиjа 925; Gг. Fwb. 742;
Dauzat 654; Кlein 1394; Walde-Hofm.
11 485; Fгisk 11 727-728, 730-731. Пор. скИнія, сЯяти.
сцИкавка, сцИкалка - див. сИква.
сцібгати, сцібом - див. стібати.

[сцьов-сцьов] (вигук, яким підкликають коней) ВеБ; очевидно, ре
зультат видазміни форми [ксьов-ксьов]
нС.>>.

-

Див. ще ксьо.

[сцюжник] <<батіг>> Кур;

-

очевид

но, пов'язане з р. стегать <<Стьобати,

хльоскати, шмагати•> (видозміненим на
українському rрунті), сnорідненим з
укр. [застегнути] <<застібнути>> (див.).
[сцюк] <<шматок, кусок•> ВеЛ; запозичення із середньоверхньонімець

кої мови (з архаїчних говірок німецької
мови); свн. stilcke <<шматок, кусок,
частина~ (нвн. Stilck) розвинулося з
двн.

stucki <<ТС.>>. Mitzka 760.- Див.

ВеЛ 472; Кluge
ще штука.

сцЯти <<випускати сечу; [прискати
(про кров з рани) О],>, [щати] <<ТС.>>,
[сцИкавка] <<бризкалка, шприц (дитяча
іграшка)•>, [сцИкалка] <<ТС.•> Чаб, [сцик
лИни] <<Сеча•>, [сциклИння] «ТС.•>, [сци
кун] <<ТОЙ, хто часто випускає сечу; се
човий міхур (у тварини) Куриленко•>,
[сцяч] <<урильник•>, [сцЯчка] <<(хвоfоба)
нетримання сечі•>, [щИна (щИни) <<Се
ча•>, [сцик] (виг.), [засцикати] <<Замочу
вати (сечею)•>, [засцИка] <<обмочений се
чею•>, [засцЯнка] <<ЯКа замочилася се
чеЮ•>, [посік] <<Сечовий міхур (у твари
ни)•> Куриленко, [посцикайло] <<випус
кання сечі•>;

-

р. сцать <<випускати се

чу•>, бр. сцаць <<ТС.•>, др. сьць (сець) <<Се
ча•>, П.

scati,

SZCZaC <<ВИnускаТИ СеЧу>>, Ч. СЛН.
scec scec, нл. scas, scas;

вл.

псл. *sьcati, пов'язане чергуванням го-
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лосних з ітеративом sikati; - спорідне
не з дінд. sifi.cati <<виливає•>, ав. hincaiti
<<ТС.>>, hіхга- <<рідкі екскременти>>, гр.
іх,.нх<;; «волога; сік•>, лат. siat <<випускає
сечу•>, sissiat нс.•>, двн. slhan <<цідити,
текти краплями•>, slgan <<капати•>, seih
<<Сеча•>, seihhen «Випускати сечу•>, нвн.
seichen <<ТС.•>, seihen <<Проціджувати•>,
дангл. seon, дісл. sla «ТС.>>. Фасмер

ІІІ 815-816; Bгilckneг 545; Machek
ESJC 538; Tгautmann 260; Zubaty LF
28, 32; Eгnout-Meillet 1098; Zupitza
GG 68; Тогр 439-440; Walde-Hofm.
11 531; Кluge-Mitzka 699.- Пор. сик 1 •
счепіра -див. степір.

[счохматися] <<Відправитися в по
дорож•> Нед;

-

неясне.

[счохнутися] <<Стертися•> ВеУг;

-

пов'язане з п. czochac si~ <<тертися, чу
хатиСЯ•>, спорідненим з укр. чухати,
чесати. Stawski І 124; Вгіlсkпег 77.

-Див. ще 3 2 , ся 1 , чухати.

[счупурніти] <<Схвилюватися; запи

шатися, зарозумітися, стати задерику

ватим,

бундючним>>

Нед;

похідне

-

утворення від запозиченого п. czupurny
«Сердитий, визивний, задерикуватий~.
очевидно, східнослов'янського поход

ження (пор. р. ч6порньtй <<маніfний;

бундючний; сувориЙ>>, l чапурИться <<ПИ
шатися, бундючитися; елегантно одяга

тися•>, укр.

128. -

-сь

чеп!JfнИй). -

Slawski І

Див. ще 3 , чепурИти.

(частка в складі неозначених

займенників і прислівників тиnу колИсь,
кудИсь, хтось, щось, чийсь, котрИйсь,

якИйсь), [-си] ([якийси] <<ЯКИЙСЬ•> ВеЛ);
бр. -сь (калісь <<КОЛИСЬ•>, кудь'tсь <<Ку
ДИСЬ>> ТОЩО), П. -S (kiedys <<КОЛИСЬ>>, kaffiOS <<КУДИСЬ>> тощо), Ч. -Si (kdysi <<КО
ЛИСЬ>>, kamsi <<КУДИСЬ>> ТОЩО), СЛЦ. -Si
(kedysi <<КОЛИСЬ>>, kamsi <<КУДИСЬ>> ТОЩО),
вл. -s (hdys а hdys <<Коли-неколи, ча
сом•> ), щr. -sy (gdysy <<іноді, часом•>, kamsy <<кудись•> тощо); - результат функ

-

ціональної видазміни колишньої форми

давального (неnовнозначного) відмінка
nсл. si (>сь, s); ототожнення з оптати
вом від дієслова псл. jesmь (ESSJ Sl.
gг. 11 607; Machek ESJC 542; Holub-

сюзерен

сьиж

Кор. 331; Holub-Lyeг 436-437) помил
кове. Мельничук Вступ 459; Соба
левский РФВ

71, 19-20;

Bгuckneг

488.

-Див. ще десь 1 •
сьиж- див. сяжа.
ськати - див. іськати.

СЬОГОДНі, [сьогодня) <<СЬОГОДНі>>, [ее
годне Нед, сегодні, сегодня ТЖ, сьо

дні, сьодня Чаб] <<ТС.•>, [сьогоні] <<зараз•>

Л, сьогоденний, сьогоднішній, [сьодніш
ній, сь6дняшній] Чаб; р. сегодня,
бр. сягоння, сёння, [сягодні, с.Ядні],
[сяг6нні, с.Янні]; - результат стягнен

1348; Младенов
Rudпicki Pгasl. 11

623; Mikl. EW 292;
181; Tгautmann 294;
Kaгulis 11 306; Muhl.-Endz. ІІІ 1125;
Bezzenbeгgeг ВВ 17, 215; Тогр 446;
Walde-Hofm. 11 561-562; Fгisk 11 663;
Pokorny 1001. - Пор. пасерб.
[сьоритися] «СердИТИСЯ>> Нед; - не
ясне.

[сьох-сьох] <<Вигук, яким підклика
ють конеЙ•> ЛЧерк;

зміни

вигука

-

результат видо

[сьовк-сьовк]

<<ТС.•>.

-

Див. ще ксьо.

сюдИ, [сюд] «сюди•> Нед, [сюда Нед,

ня др. сєго дьНЄ <<ЦЬОГО ДНЯ>>, ЩО СКЛа

ста,

даЄТЬСЯ

ВеУг, сюдака ГрицАВ, цюдИ] <<ТС.•>, сю
дою, [цюдою) <<СЮДОЮ>>; - р. сюда <<СЮ
ДИ>>, [сюдь't], бр. сюдь't, др. сюда, сюду
<<ТС.>>, П. [si~dy) <<ТУТ», Ч. odsud <<ЗВід

із

вказівного

займенника

сь

<<цеЙ•> та іменника дьнь <<день•> (обидва
у формі род. в. одн.). Фасмер ІІІ

589;

Преобр. І

179; ESSJ Sl.

gг.

11 620.

-Див. ще день, сей.
сьомга; бр. сёмга, болг. сьомга;
- запозичення з російської мови, р. сё
мга надійної етимології не має; виво
диться від фін. tonka <<ВИд дрібного лосо

СЯ>>

(Kalima 216; FUF 21, 136), від лат.
salmo «Лосось•> (Горяев 316), від тур. semek <<риба•> (Matzenaueг LF 19, 249).Фасмер ІІІ 598; Преобр. 11 274; Баска
кав та ін. Взаимод. и взаимообог. 56.
сьорбати, сьорбщjти, сьорбощjти,

[сербатu, сербнутu) <<СЬорбати, СЬОрб
НУТИ>> Нед, сьорб, [сь6рбанка] <<бовтан
ка, бурда•> Ме, [сербавиця] <<рідкий бу
льйон, рідка страва•> Нед, [сербанка]
«ТС.•> Нед; р. [сербать], бр. сёр
баць, др. сєрєбати, п. [sогЬас, sіогЬас,
sіагЬас], ст. sагЬас, sегЬас, ч. stfebati,
слц. stгebat', вл.

srebac,

нл. sгjebas, болг.

сірбам, м. срба, слн. sгebati,

стсл. ср'ЬБА'Гн; -

[sfbati],

nсл. *sьгь- І s"гЬ- І sегЬ-;

- СПОріднене З ЛИТ. suf'bti <<С~ОрбаТИ>>,
srebti, sruбbti, лтс. surbt, stгebt, свн.
suгpfeln «ТС. •>, ал б. gjeгp <<Сьорбаю•>,

gjeгbe <<Крапля•>, вірм. агЬі <<Я ПИВ•>, агЬ
<<Пиятика», сірл. sгub <<Морда, рило•>,
лат. sогЬео, -ёге <<Сьорбати•>, гр. pocptw

<<Сьорбаю•>; і є. *srbh- І serbh- І srebh- <<сьор
бати»

звуконаслідувального

походжен

ня. Фасмер ІІІ 604; Преобр. 11 276";
Горяев 317; Bruckneг 481; Machek _f;:SJC
585; Holub-Kop. 356; Schusteг-Sewc

судИ

тж,

сюдайка

ВеБ,

сюдак

СИ>>, СТ.

sudy <<СЮДИ>>, СХВ. СТ. суду <<СЮ
[s(}d) <<ТС.>>, [ods(}d) <<ЗВіДСИ>>,
ЦСЛ. СЖДА <<СЮДИ>>, СТСЛ. СЖДО\( <<ТС.•>; псл. SQda, утворене за допомогою су
фікса *-nda від вказівного займенника

ДИ>>, СЛН.

sь <<цеЙ•> (пор. кудИ, тудИ); м'якість с'
виникла на давньоруському rрунті під

ВПЛИВОМ форм сєго <<ЦЬОГО>>, сємоу <<ЦЬО

МУ>> тощо. Фасмер ІІІ 822; КЗСРЯ
434; ESSJ Sl. gг. 11 613-614; Берие
кер РФВ 48, 224-225. Див. ще
сей.
сюжет; р. сюжет, бр. сюжЗт,
ч. sujet, syzet, слц. вл. sujet, болг. сю
жет, сИже, м. сиже, схв. сuже, слн.
size, sujet; - запозичення з французь
кої мови; фр. sujet <<Тема, предмеТ» по
ходить від лат. subjectum <<Підмет•>, до
якого зводиться й укр. суб'Єкт. -

СІС 2

805; Фасмер ІІІ 822; Горяев 358;

Holub-Lyeг 463; РЧДБЕ 702; Вуjак
лиjа 870; КІеіn 1532; Dauzat 690. Див. ще суб'Єкт.
сюзерен <<Вищий сеньйор або воло
дар щодо васалів у феодальну епоху•>,
сюзеренітет; р. болг. сюзерен, бр.

сюзерЗн,
схв.

п.

suzeгen,

сизерен;

-

ч.

слц.

suzeгen,

запозичення з фран

цузької мови; фр. suzeгain <<верховниЙ•>
утворене за аналогією до souveгain «го
судар, монарх•> від ст.
верху•>,

що

sus

<<Нагорі, на

походить від нар.-лат.

su493

сю~та

сюртук

sum з лат. sursum <<ТС.•>, яке виникло з
*subs-vorsom, що складалося з *subs >
sub <<під•> і vorsom > veгsum <<Повернене;

риЙ•>, зводиться
*сегз <<СіриЙ•>. -

направлене•>, пов'язаного з veгto, -еге
«повертати; направляти~. сnорідненим
З дінд. vaгtatё <<ПОВертаЄТЬСЯ>>, ав. varat- «ТС.>>, ЛИТ. versti <<ПеревертаТИ>>,
псл. *vьrteti <<вертіти•>, укр. вертіти. -

-неясне.

СІС 2

805; Фасмер ІІІ 822; Kopalinski
933; РЧДБЕ 702; Вуjаклиjа 870; Кlein
1550; Dauzat 693; Walde-Hofm. 11 635,
763-~65. -Див. ще вертіти, суб-.
сюїта <<музичний твір з кількох са
мостійних частин, об'єднаних спільним
худоЖНіМ задуМОМ>>; - р. болг. сюuта,
бр. сюіта, n. слц. suita, ч. suita, svita,

м. суuта, схв. суйта, слн.

sufta; мови; · фр.

запозичене з французької
<<Сюїта; послідовність•> виникло з

suite

нар.-лат.

*sequita ( < лат. secata) <<яка
йде слідом•>, дієприкм. жін. р. від sequere (лат. seqш) <<іти слідом•>, спорід
неного З дінд. sacatё, sascati <<Су
проводжує, іде слідом•>, ав. hacaiti <<ТС.•>,
тох. А sak- <<іти слідОМ>>, лит. sekti <<ТС.>>,
очевидно, також псл. sociti <<Стежити,
сочити~. СІС 2 805; Kopalinski 928;
РЧДБЕ 702; Вуjаклиjа 858; Кlein 1421,
1540; Dauzat 690; Walde-Hofm. 11 519.
- Пор. свйта2 , сочйти.

[сЮкать] <<Випускати сечу•> ЛЖит,
[сЮсяти] (дит.) <<ТС.•>; р. [сЮкать,
сЮсить], бр. [сЮкаць, сЮсіць] <<ТС.•>; результати афективної видазміни фор

ми сuкати СсцЯти) «ТС.>>. Фасмер
ІІІ 822. -Див. ще сик 1 •
[сюк-сюк] <<Вигук, яким кличуть ко
ней•> До, [сюнь-сюнь] <<вигук, яким кли

до фінно-уг. *sегз або
ІІІ 813-814.

MNTESz

[сЮравий] <<метушливиЙ•> ЛексПол;

[сЮрик] «Маленька лампочка•> Ва;
-неясне.

сЮркати,

сюрчdти,

сюркотати,

сюркотіти, [сюркотнЯ] <<сюркотання•>
Чаб, [сюрк6тнява] «ТС.•>, [сЮрчик] щвір
кун, кониК>> тж, сюрчок «свисток; [цвір
кун, коник Чаб],>; бр. [сЮркаць]
<<Сюрчати•>, п. [siurczec] <<дзюрчати•>, нл.

SUГkotas <<ЦВірінькати, щебетати (про
птахів); дзюрчати•>; - звуконаслідуваль
ні утворення.

сюрпрИз; р. болг. сюрпрИз, бр.
сюрпрьtз, n. sшгpryza, схв. сирприз;
- запозичення з французької мови;

surprise <<Подив; несподіванка, сюрп
риз•> є дієприкм. жін. р. від дієслова
surprendгe <<дивувати•>, утвореного з

фр.

префікса sur <<Над•>, що виник з лат.
supeг- «ТС.•>, і дієслова pгendre <<брати,

взяти•>, що виникло з лат. pгehendeгe
<<хапати, взяти•>, утвореного з префікса
рге-, пов'язаного з ргае <<nеред•>, і осно
ви дієслова -hendeгe, спорідненого з гр.

xavf><XVW
ТИ,

<<ХаПаЮ>>, ГОТ.

знаходити•>,

припускати•>.

-

дісл.

СІС 2

bigitan <<ДОСЯГа
geta <<досягати,
805; Фасмер ІІІ

823; Чернь1х 11 223; Виржакова РР
1981/6, 100-104; Kopalinski 891;
РЧДБЕ 702; Вуjаклиjа 882; Кlein 1234,
1548; Dauzat 583, 693; Walde-Hofm.
11 359. -Див. ще преамбула, супер-.

ще

сюрреалізм, сюрреаліст; - р. сюр
реалuзм, бр. сюррзалізм, n. surrealizm,
ч. surгealismus, слц. surгealizmus, болг.
сюрреалuз'Ьм, слн. surгealfzem; запо
зичення з французької мови; фр. surrealisme <<Надреалізм•> утворене з приймен

[сЮпати] (дит.) <<Сидіти•> Нед, [сЮп
кати] <<ТС.•> Нед; - очевидно, запози
чення з польської мови; п. [siupac] (дит.)

sur <<Над•>, що виник з лат. super
realisme <<реаліЗМ>>. - СІС 2 805;
Kopalinski 932; Holub-Lyer 459; РЧДБЕ
702. - Див. ще реальний, супер-.

чуть лошат•> Чаб;

-

результат видо

зміни вигука [ксьо-ксьо] <<ТС.•>, зумов

леної його

повторенням.

-

Див.

ника

ксьо.

<<ТС.•> етимологічно неясне.-

SW VI 121.

<<ТС.>>, і

сюртук, сіртук, сертІ)к, сюртучИ

[сЮра] <<Сірий сардак•>, [сЮря] <<ТС.•>

на, сіртучuна, [сертучuна] <<Сюртук,

Нед; запозичення з угорської мови;
уг. SZUГ <<СеЛЯНСЬКИЙ сіряк, сіра СВИТа,
груба шинель•>, пов'язане з szilrke <<Сі-

поганий сюртук•>, сюртук6вий, сюртІ)ч
ний; р. болг. сюртІ)к, схв. с!Jрту
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ка;

-

запозичення з французької мо-

сюсЮкати

сягати

ви; фр. surtout <<Широкий верхній одяг•>
утворилося з прийменника sur «над•>,
що виник з лат.

super

<•ТС.•>, і

tout

«весь,

конем два вози•> Л;

-

р. сябёр <<сусід;

пайовик; [товариш; знайомий, приятель]•>,
сябр «ТС.>>, бр. сЯбар «товариш, прия

ВСе>>, ЩО ПОХОДИТЬ Від лат. tбtus <<ВеСЬ>>

тель•>, сЯбра <•ТС.•>, [сябр] <•родич, брат;

неясного походження, до якого зводить

товариш•>, др. сябьр'Ь «сусід, член од
нієї общини•>, п. siaber <•побратим, ро
дич,
кум,
брат;
товариш,
колега•>,

ся укр. тотальний.

Фасмер ІІІ

823;
Корш ИОРЯС 8/4, 42; РЧДБЕ 702;
Fraenkel IF 52, 298; KZ 50, 21 О; Кlein
1548; Dauzat 693, 718. -Див. ще су
пер-, тотальний. - Пор. сурдут.
сюсЮкати; р. сюскжать, бр.
-

сюскжаць; звуконаслідувальне утво
рення. - Фасмер ІІІ 823.

[сЮсяти] (про пищання гусеняти)

Нед;

-

звуконаслідувальне.

ся 1 <<Себе (зн. в.); -СЯ>>, [си] <•собі;
СЯ•>; - р. -ся, [-си], бр. -ся, др. ся, си,
п. si~, ст. si, ч.
вл. so, sej, нл.

se, ст. se, si, слц. sa, si,
se, полаб. sa, болг. м.
ее, си, схв. ее, [си], слн. se, si, стсл.
СА, сн; псл. s~, si; споріднене з
лат. sё «Себе•>, гот. sik, нвн. sich, прус.
sien «ТС.•>; іє. *se-, *sve-. - Фас~ер ІІІ
823; Brilckner 488; Machek ESJCV538;
Holub-Kop. 327 -328; Schuster-Sewc
1329-1330; Младенов 576; ESSJ Sl.
gr. 11 599-606; Trautmann 251-252.
- Див. ще свій 1 , себе.

ся 2 , сяя - див. сей.
ся-б - див. се 1 •
[сЯ бер] <•учасник земельного воло

[siabr] <<ТС.•>, схв. сёбар

<•плебей, лю

дина нижчого стану>>, ст. себрь <•учас
ник, половинщик, компаньйон•>, слн.

[srebar] <•селянин•>; -

псл. *s~Ьгь, не

зовсім ясного походження;

-

на думку

деяких дослідників, виникло з

*sem-ro

(із вставним -Ь-) і пов' язане з semьja

<•Сім'я•> (Трубачев Терм. родства 166;
Kalima ZfSlPh 17, 343; Vaillant Gr. comp.
І 95); менш надійними є виведення від
іє. *se-, so- <<Собі, свій» (Преобр. 11 267;
Fraenkel LP 11 265), від східногерман
ського *sёmbura->*sёmb-ьгь <•який від

дає половину доходу>> (Jokl Сб. Миле
тич 131); неприйнятним є припущення
про фінське походження слова (Mikl.
EW 297), як і пов'язання з гунською
племінною назвою :EЩ3Etpot (Mikl. EW
289). - Фасмер ІІІ 824; Brilckner 487;
Кобилянський Зб. наук. праць І

83-86.

[сЯвкати] <<rелrотати•> Нед, [сявко
т{ти] <<ТС.•> Куз; - звуконаслідуваль
не утворення (пор. [сяв, сяв, сяв] про rелrіт молодих гусей- КІМ).
сягати, сягнути, сягощ)ти, сяг <•Са

діння, компаньйон у торговому підnри
ємстві Г; спільник по роботі Л; супер

жень;

ник; рідний брат жінки Л•>, [сЯбра (с{б
ра)] «спільне землеволодіння общини
або кількох общин•> Нед, [сЯбрuчка]

міра довжини (приблизно 3-4 м); 4 ку
бометри дров 0).>. [сяга] <<СаЖеНЬ (дров)
ВеЗа; міра довжини (приблизно 3-4 м)

<•суперниця» Л, [сябр6] «спільник по

роботі

Л;

сусід

Пі,

Нед;

спільник

у

якійсь поганій справі Чаб•>, [себр6] <•су
пряжнию> Л, [сяпра] <•суперниця, су
противниця» Пі, [сяпро] •супротивник»
Пі, [с{бри] <•учасники спільного земле
володіння общини або кількох общин•>

Нед, [сябрuнний] <•артільний,

товари

ський, який знаходиться в спільному ко

ристуванні>>, [сябрувати] <•Водити ком
панію•>, [сябруват] <•спрягатися для
спільної обробки землі» Л, [цабровсіть]
«ТС.>> Л, [себравать] <<ТС.; жити в згоді,
дружити;

перевозити

по

черзі

одним

сягання;

[довжина сягання рук;

0•>, [сага] <•ТС.» ВеБ, [сяговина] «Саж
неві дрова>>, [сягар] <•дроворуб, що за

готовляє "сягові дрова"•> НЗ УжДУ

14,

[сягаш] <<ТОЙ, хто приводить у порядок

дрова>> ВеУг, [сягувка] <•метfові полі
на•> НЗ УжДУ 14, [сЯжень <•сажень
(дров)>>, [сЯжін, сажинь, сях] <<Лінійна

міра•> НЗ УжДУ 14, сягнuстий <•який
широко крокує, який має великий крок;

широкий (про крок)•>, досЯгнення, [до
сяглuвий] <<ДОСЯЖНИЙ>> Ж, досЯжний,
[засягати] <•заnозичати; дістати, сягну
ТИ•> Пі, [засяг) (у виразі [на засяг ка
менем] <•На кидок каменем•>) Ж, неда-
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сяжа

сЯкати

сЯглий, недосЯжний, [недосЯжливий]

ном і прохід залишений тільки під ся

«недосяжниЙ•> Ж, неосЯжнИй СУМ, Ж,

жею, то риба йде прямо в сітку); [сьиж]

[неосягненний] <<неосяжниЙ•> Куз, [не
пересЯглий] <<який не переходить через
щось•> Куз, [осЯга] <<обсяг; простір•> Пі,

бальські снасті і

Ж, осЯжний, 66сяг, [обсяжнuй] <<об'є

мистий, просторИЙ>> Ж, посягати, [п6сяг] <<замах, посягання, підступний на
мір>> Нед, [посЯгнення] <<ТС.•>, [посяга
тель] <<ЯКИЙ посягає на щось•> тж, [про
с( т) яга] <<простір•> Пі, [р6зсяг] <<прос
тір; відстань польоту•> Нед, [розсЯглий]
<<просторий, розлогиЙ•> Нед; р. [ся
гать] <<діставати ДО ЧОГОСЬ, ДОСЯГаТИ>>,
бр. сягаць <<іТИ, рухатися; ДОХОДИТИ, ДО
СЯГаТИ>>, п. si~gac <<досягати; простяга
ти руку•>, ч. sahat <<торкати, тягнутися,
простягати

руку,

хапатися;

посягати•>,

слц. siahat' <<діставати; залізати; хапати
ся;

звертатися,

nосягати,

простягати

СЯ•>, вл. sahac <<діставати; йти велики
ми кроками>>, нл. segas <<Простягати ру
ку, діставати, хапати; швидко йти•>,
болг. пасЯгам <<простягаю руку•>, схв.

еегнути ее <<Потягтися; простягнути
руку>>, СЛН. seCi <<ПрОСТЯГНУТИ руку;
простягатиСЯ>>' segati << простягатися до,
ДОХОДИТИ,

ДОСЯГаТИ>>,

СТСЛ.

САІ.ГNЖ'ГН

<<Простягнути руку•>; псл. *s~gti,
s~gati; СПОріднене З ЛИТ. segti <<За
СТібаТИ, приколювати•>, saga <<застібка,
JуДЗИК>>, sagas <<ПеТЛЯ>>, ЛТС. segt <<ПО
кривати, накривати>>, ірл. suanem <<Ка
наТ», дінд. sajati <<ПрИЛЯГаЄ, ПрИМИКаЄ>>,

<<Місце на річці чи ставку, де стоять ри

садИти.

сяк, сякuй, [сякій] <<ТакиЙ•> Бі; -

р. бр. СЯК, др. СЯКО, СЯК'Ь, П. siak; псл. sjako, похідне із суфіксом -k- від
займенника sь <<цеЙ•>, утворене за ана

логією до tako <<так•> (від t-ь <<ТОЙ•>). Фасмер ІІІ 826; КЗСРЯ 434; Bгilckner
486; ESSJ Sl. gг. 11 609-610; Mikl.
EW 297. Див. ще сей. Пор.
сям.

сЯкати

СУМ,

реставати

текти>>,

п.

<<Переставати

si<~,kac

214; Аникин Зтимология 1983, 48-57;
Tгautmann 252; Kaгulis 11 164; Тогр
428; Pokoгny 887-888.
Пор.
прИсЯга, сажень.

[сяжа] <<кусок тину, закріплений на
чотирьох стовnах посередині річки над
водою, на якому стоїть рибалка із сіт

кою•> (оскільки річка перегороджена ти-
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др.

сякнути

текти;

<<ТС.•>,

снкати

(ніс)•>, Ч. sakati <<ПОВіЛЬНО СТіКаТИ, СОЧИ
ТИСЯ>>, saknouti <<ТС.>>, СЛЦ. Siaknut' <<Пе
реставати текти•>, siakat' <<Сякатися», вл.
sakac <<переставати текти, висихати•>,
бОЛГ. сікна, сікнам <<ТС.>>, сікна ее <<СЯ
КаТИСЯ>>,

м. секне <<перестати текти,

ви

сохнути; сякати», схв. усікнути <<вися

кати (ніС)>>, СЛН. usekniti se <<СЯКНУТИ
СЯ>>; -

Kop. 326; Schusteг-Sewc 1264; Skok ІІІ

сЯкатися тж,

всмоктувати•> Нед, просякати, просік
лий, просЯкнутий; р. сікнуть <<Пе

ти; СЯКатИСЯ>>; -

Бузук ЗІФВ 23 (1929), 21;
Фасмер ІІІ 825; BrQckneг 490; Holub-

Нед,

[сЯка] <<шмарклі•> Бі, [сЯкало] <<великий
ніС>> Чаб, [сякач] <<чоловік з великим
носом•> Чаб; - [непросякальний] <<ВОдо
непроникниЙ•> Куз, lосЯкнути] <<Просяк
нути•> Ж, [пересякати] <<Просякатися,

пов'язується з лит.

291). -

Л,

очевидно, по
в'язане з [сажка] <<Верша>>. - Див. ще

дперс. fгahanjati <<Вішає, підвішує»; далі

sfekti <<досягати; ді
ставати, намагатися дістати•>, saiklnti
<<nриводити до присяги•>, sfeksnis <<Са
жень•> (Machek ESJC 535; Mikl. EW

сидить рибалка•>

[сіжа, сіежа] <<ТС.•> Л; -

nсл. *s~knQti <<nереставати тек

СПОріднене З ЛИТ. sekti <<убувати; міліти; вичерпуватися•>,
seklus <<мілкий, неглибокиЙ•>, sufikti щі
дити; вичавлювати•>, лтс. slkt <<засиха
ТИ•>, sekls <<Мілкий, неглибокиЙ•>, свн.
sichte <<мілкий•>, нвн. seicht <<ТС.•>, дангл.
sїhte <<болотистиЙ•>, ірл. sesc <<сухий,
безплідний, який не дає молока•>, кімр.

hysp <<СУХИЙ>>, діНД. asakгab <<Невичерп
НИЙ»; і є. *sek- <<Стікати; nереставатІj
текти"; припускається (Machek ESJC
536) зв'язок із sok-ь <<СіК•>. - Фа~мер
ІІІ

826; Bгilckner 483; Schusteг-Sewc
1265; Младенов 577; Skok ІІІ 216; Zupitza GG 138; Trautmann 256-257; Тогр

сЯяти

сям

428-429; Uhlenbeck 18; Pokorny 894.
-Пор. сік 1 •
сям;

р. бр. сям, др. сtмо <<СЮДИ>>,

-

сtмь, само, сямо <<ТС.>>, n. [sam] <<Тут;
там>>, [siam] <<ТС.>>, ч. слц. вл. нл. полаб.
«СЮДИ•>, болг. само <<ТС.>>, сам <<СЯМ>>,
СХВ. СТ. sjemo, semo, СЛН. sem <<СЮДИ•>,
СТСЛ. сі;мо <<ТС.>>; ПСЛ. semo, утворене
за допомогою суфікса -mo від займенни
ка Sb <<ЦеЙ>>; ГОЛОСНИЙ а на місці е з'я
ВИВСЯ під впливом tamo <<ТаМ•>. Фас

sem

мер ІІІ 826; КЗСРЯ 434; Machek ESJC

541; ESSJ Sl. gг. ІІ 606-607; Бернекер
РФВ 48, 224-225; Hujeг LF 29, 395. Див. ще сей. - Пор. сяк.
[сян] <<ЗМіЙ, дракоН>> Нед; - ч. san
<<ЗМіЙ, дракон; відьма, фуріЯ>>, СЛЦ. sana
«потвора; страховисько•>, вл. sanica <<фу
рія•>; неясне; можливо, псл. *sap-nь
<<вогнедишне страховисько•>, похідне від

sap- V(< іє. *кор-) <<Са2'тіти•>. - Machek
ESJC 537; Schusteг-Sewc 1268-1269.
-Пор. сани.

[сsіник] (іхт.) <<Колючка триголкова,
Gasteгosteus aculeatus L. ( Gasterosteus
pungitius)•> Нед; - неясне.
[сsінка] (зоол.) <<(черв'як) наяда,

NaiS>>

Нед;

-

неясне; можливо, пов'я

зане з [сян] <<ЗМіЯ>>.
[сяпа] (бот.) <<цибуля городня,

um

сера

L.>> Mak; -

Alli-

очевидно, резуль-

тат видазміни лат. сера (бот.) <<цибуля•>
(що входить до наукової назви цибулі
городньої), яке зводиться до гр. *x~1Гfl
(або *:к~тrю) неясного походження. Нейштадт

csipa -

158; Walde-Hofm.

І

201.

див. сіра.

[сяснути (батогом)] <<ляснути, цьво
хнути (батогом)•> ВеБ; - звуконасліду
вальне утворення, паралельне до лЯс
нути. Пор. лясь.

сЯяти, сЯти, сяйнути, сіЯти, [си
Яти] <<СЯЯТИ>> Нед, [ссЯти Бі, сниЯти
Нед] <<ТС.•>, сЯєво, сЯйво, сЯйний, сяй
лuвий, осявати, осЯйнИй; - р. сиЯть,
бр. ззяць, др. сияти, болг. сиЯя, м. cjae,
схв.

сujати,

сjати,

слн.

sijati,

стсл.

снm'Т'н; nсл. sijati; споріднене з
гот. skeinan <<Світити, сяяти, блищати•>,

дісл. skїna, дангл. scїnan, англ. shine,
двн. днн. skїnan, нвн. scheinen <<ТС.•>,
гр. а:кнх <<Тінь•>, алб. hije, тох. В. skiyo

<<ТС.•>, дінд. chaya <<блиск; тінь•>, перс.
saya <<Тінь, заХИСТ>>, іє. *sкї- І sкаі- І SК;:>і
«СЯЯТИ, мигтіти; тінь•>. Фасмер ІІІ
629; Преобр. 11 291; Младенов 582;
Skok ІІІ 24 7-248; Критенко Вступ 519;
Rozwadowski Jagic-Festschг. 304; Tгaut
mann 304; Milhl.-Endz. ІІІ 96; Регssоп
Веіtг. 700; Тогр 461-462; Кlein 1436;
Кluge-Mitzka 641; Frisk 11 730-731;
Pokorny 917-918.- Пор. сцена.

т
та

та <<і; але>>; др. та <<і, та>>, болг.
<<і, та, тому, щоб>>, м. та <<і, та>>,

СХВ.

та <<Та, так, адЖе>>, СТСЛ. 'ГА <<і,

та>>;

-

псл.

ta

«Та>>,

пов'язане

із

займенником t-ь <<ТОЙ>>; зіставляється з
лит. tu6j <<зараз, зразу, негайно>>, tuojaQ
<<ТС.>>, гр. тw <<тоді, nотім>>, хет. ta <<і>>,
дінд. tat <<унаслідок цього>>. Фасмер

lV 5; Trautmann 311-312; Vondrak 11
462; ESSJ Sl. gr. 11 627-631.- Див.
ще той.
таба, табенок

-

див.

табйн.

[табак] <<тютюн>>, табака «нюхаль
ний тютюн>>, [табака, табачuна], ка

бака <<ТС.>>, табачник <<той, хто нюхає

тютюН>>, [табашник, тобашник Нед]
«ТС.>>, [табашниця] <<табакерка>> Чаб,
[табашня] <<Тютюнова фабрика>> Л,
[табачний] <<ТютюновиЙ>> Нед, [табаш
ний] <<ТС.>>, [табачити] <<нюхати тю
ТЮН>>; р.
табак
<<ТЮТЮН>>,
бр.
табака <<Нюхальний тютюн>>, п. tabaka,
[tobaka, tabak] <<ТС.>>, [tabak] «ТЮТЮН>>,
ч. tabak, слн. tabak, полаб. tabat'ai
(род. в.), схв. [табак], слн. tobak «ТС.>>;
- через французьку (фр. tabac) і поль
ську (форма табака) мови запозичено
з іспанської; icn. tabaco <<ТЮТЮН>> похо
дить від аравакського tobaco <<згорток
ТЮТЮНОВОГО ЛИСТЯ>> (Гаїті). Дзен
дзелівськиЙ УМШ 1958/2, 68; Акулен
ко 136; Фасмер lV 5; Чернь1х 11 223;
Brilckner 562; St. wyr. obcych 739;
Machek Jm. гostl. 208; Holub-Lyeг
4 75; Кluge-Mitzka 766; Dauzat 696;
Lokotsch 60; Loewe KZ 61, 65-66;
Кlein

1623.

Нед,

Шейк;

[табака'] <<чоловічий статевий орган
жіночий

статевий

орган

(Ме)>>, [табаченція] <<чоловічий стате
вий орган>> Нед, [кабака] <<ТС.>>; - оче-
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видно, результат перенесення ( спочат
ку на жіночий орган) назви табака
<<нюхальний тютюН>>.

- Див. ще табак.
[табака2 ] (у сполученні [т. кукур!)
зяна] (бот.) <<пухирчаста сажка куку
рудзи, Ustilago maydis (D.C.) Cda.>>)
ВеНЗн; результат семантичної видо
зміни назви табака <<(нюхальний) тю
ТЮН>>;

зміна

значення

зумовлена

тим,

що на ураженій сажкою рослині ви
никають нарости пухлини, які після
розриву оболонки випускають пил. Див. ще табак.

табакерка, [табакерчuско] Нед,
[табахерка Нед, табатерка, таба
тuрка, табачарка, кабатuрка] «ТС.>>;
- р. бр. табакерка, п. tabakieгka, tabakiera, ч. tabateгka, слц. tabatierka,
болг. схв. табакера, м. табакера, та
бакерка, слн. tobakera; запозичення
з польської мови; п. tabakieгka nоходить
від фр. tabatiere <<табакерка>>, що виник
ло зі ст. tabaquiere <<ТС.>>, похідного від

tabac <<ТЮТЮН>>; форма [табатерка] за
позичена з чеської або безпосередньо з

французької мови. Фасмер lV 5; Го
ряев. 359; St. wуг. obcych 739; Machek
ESJC 633; РЧДБЕ 703; Вуjаклиjа 927;
Dauzat 696; Кlein 1563. Див. ще
табак.

[табала] <<Натовп, юрба, зграя>> ВеБ,
ВеНЗн; очевидно, запозичення з ру
мунської мови; рум. tabara <<маса, на

товП>> (основне значення <<табір, біву
ак>>) запозичене зі слов' янських мов;
пор. болг. табор <<табір>>, схв. табор
<<ТС.>>.- СДЕЛМ 417; DLRM 842.Див. ще табір.

табанити «веслувати в протилеж
ний бік для руху кормою наперед, галь

мування або повороту човна>>, [тала-

та бах

табір

нити] <<занурити весло у воду, щоб за
тримати рух човна>> Мо, Берл, [прита
манити] <<Привернути (човна ДО бере
га)>> Нед; - бр. табаніць <<ТС.>>; - за

мер IV 6; St. wyr.
Lyeг 4 75; РЧДБЕ
Vгies NEW 719.
табенька

obcych 739; Holub703; Вуjаклиjа 927;

див. тебенка.

-

touantam

[табйн] <<шовкова цупка тканина>>,
[табін] <<ТС. СУМ; сорт тканини Нед>>,
[таба] <<Шовкова гладенька тканина>>
Бі, [табенок] «ТС.>> тж, [полутабенок]

t;:>ц-, мар.

<<рід шовкової тканиНИ>>;

позичення з російської мови; р. таба
нить, таванить <<ТС.>> виводиться від
мане. tQ(3- <<гребти веслом>>, tawi, touam,
<<ТС. >>, спорідненого з хант.
sue·m, комі сьtнньt, фін. soutaa <<ТС.>> (Kalima MSFOugr. 52, 96;
Aima Melanges Mikkola 414; Юilman
Acta Ling. Hung. 1, 264; Льпкин-Гу
ляев 268); така етимологія викликає

tabis

ходить від фр.
ва

тканина»,

яке

іспанської мови (ісп.

слова;

ар.

можливість

(Шиnова

запозичення

з

298)

тюркських

мов (пор. тат. табан (таба) «В напря
мі до>>, уйг. чаг. тат. тапа <<ТС.>>). Фасмер

IV 6.

[табах] <<гул, шум>> Пі; -очевидно,

звуконаслідувальне утворення, паралель

не до бах, бабах (пор.).
[табачка] (бот.) <<Жовтець отруйний,
sceleгatus L.>>; очевидно,
похідне утворення від табака <<НЮ
хальний тютюн>>; мотивація назви не
зовсім ясна. - Див. ще табак.

Ranunculus

запозичен

attabi

<<ТС.>>,

<<муарована шовко

через

сумнів з огляду на значну поширеність

припускається

-

ня з польської мови; n. [tabin] (зменш.
[ta binek]) <<Сорт шовкової тканини>> по
nосередництво

tabf)

зводиться до

пов'язаного з

назвою

околиці Багдада

at-Attabiyah, де виго
товлялася ця тканина. - Фасмер IV 6;
Bгilckneг 563; Dauzat 696; Кlein 1563.
[табівка] «гуцульська шкіряна тор
бина з орнаментом, яку носять на ре

мені через плече>>, [табла] <<ТС.>>, [та
була, табура] <<(шкіряна) торбина че·
рез плече>> О;

-

результат видазміни

форми [тобілка] <<Те.; ранець>> (див.).
табір, [табор] <<Табір Г; літній по
льовий стан для колгосnної худоби Л>>,

[табур] <<Табір Нед, Шейк; літній по

табель, [табеля] <<Табель•> Куз,
[табля] «ТС.>>, [табуля] <<дошка; nозе
мельна книга>> тж, [табла] <<дошка>>
ВеУг, табельник, [табелЯрний] «у ви

льовий стан для худоби Л>>, таборИще

гляді таблиці>> Нед; р. бр. табель
<<табель>>, п. слц. вл. tabela <<табель; таб
лиця», ч. tabela <<таблиця>>, болг. табе
ла <<табличка, дощечка з написом>>, м.
табела <<таблиця; табель>>, схв. табе
ла, слн. tabela <<ТС.>>; запозичене з

битва>> Нед, таборЯнин, таборИтися
СУМ, Нед, таборувати; р. болг. м.

латинської мови через голландську (гол.
tabel <<таблиця; табелЬ>>) і російську
(форма [табеля] через польську); лат.

tabella <<дощечка, табличка>> є зменш.
від tabula <<дошка, таблицЯ>>, пов'язано
го з умбр. tafle <<На дошці>>; походжен
ня неясне; вважається (Machek ESJC
633) запозиченим зі сходу через посе
редництво етруської мови (пор. ак. tuppu, звідки хет. tuppi «глиняна таблич
ка>>); пов'язання з лат. tellus <<земля>>
(Brilckneг 562-563; Walde-Hofm. ІІ
640-641) ненадійне. - СІС 2 805; Фас-

СУМ, Нед, [таборисько] «таборище;
табір, бівуак>> Нед, [таб6рщина] <<вій
ськовий табір, польова служба, походи;

табор, бр. табар, п. tаЬог, ч. слц.
слн. tabor, схв. табор; - загальноприй
нятої етимології не

має; останнім ча
сом виводиться з чеської мови, де пер
вісно означало гуситський табір та бу
ло пов'язане з назвою міста і, далі, біб

лійної гори

Tabor <<Фавор>> (Москале
31; Shevelov Hist. phonol. 533;
Machek ESJC 633; Holub-Kop. 378;
Holub-Lyer 475; Мельников Slavia
36/1, 109-110; Stawski JP 38/3, 230;
St. wyr. obcych. 739; Nemeth Acta Ling.
Hung. З, 431-446); здебільшого вва
нко УІЛ

жається запозиченням з

(пор. крим.-тат.
- Макарушка
Дмитриев

562;

тюркських мов

tabur <<воєнний обоз>>).
13; Фасмер IV 6-7;
Мелиоранекий ИОРЯС
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таблетка

тав а

10/4, 130; Koгsch AfSlPh 9, 672; Mikl.
EW 346; Mikl. ТЕІІІ 167-168; MNTESz
ІІІ 818-819.
таблетка; р. бр. болг. таблет
ка, n. tabletka, ч. слц. tabletka, tableta,
м. таблета, схв. таблета, слн. tableta; - запозичення з французької мови;
фр. tablette <<Плитка, таблетка>> є зменш.
від table <<дошка, плита, таблиця>>, що
походить від лат. tabula <<ТС.>>. - КЗСРЯ
435; Sf. wyr. obcych 739; Вгіlсkпег 563;
Holub-Lyeг 475; Вуjаклиjа 927; Кlеіп
1563; Dauzat 696. - Див. ще табель.
- Пор. таблИця, табло.
таблИця,

[таблички]

<<ПалітуfКИ>>

О, таблИчний, [табличковатий
<<У
вигляді таблиці>> Нед, [табличк6вий]
<<ТС.» тж; - р. таблИца <<таблиця>>, бр.
табліца <<ТС.>>, др. тавла «дошка, таб
лиця>>, п. tablica <<таблиця; дошка>>, ч.
tabulka <<ТС.>>, слц. tabul'ka <<таблиця>>,
tablica <<дошка>>, tabla «rc. >>, нл. tablica
<<ПЛИТКа, дощечка>>) болг. таблица <<Таб
ЛИЦЯ>>, м. таблица <<грифельна дошка>>,
СХВ. таблица <<Таблиця; дощечка, таб
ЛИЧКа; грифельна дошка>>, слн. tablica

«табличка, дощечка (з написом),>;

-

за

позичення з польської мови, в якій ут
ворене від нар.-лат. tabla <<дошка, табли
ЦЯ>>, що виникло з лат. tabula <<ТС.>>. -

СІС 2

805; Richhaгdt 105; Коваль 149;
Фасмер IV 6; Hi.lttl-Woгth 16; St. wyr.
obcych 739; РЧДБЕ 703. - Див. ще
табель. - Пор. таблетка, табло.
табло; р. бр. табло ~<табло>>, ч.
tablo (tablo) <<монтаж фотографій ви
пускників і викладачіВ>>, слц. tableau
<<табло>>, болг. табло <<дошка (для ого
лошень, повідомлень); демонстраційна

дошка;

картина,

велика

фотографія>>,

м. табло <<демонстраційна дошка; таб
ЛО>>, схв. табло
<<Картина; малюнок;
наочна демонстраціЯ>>, слн. tablo <<карти
на,

малюнок>>;

-

запозичення з фран

цузької мови; фр. tableau <<картина, зо
браження; таблиця, дошка>> є зменш.
від table <<дошка, таблицЯ>>, що похо

дить від лат.

tabula

Коваль 149;
Holub-Lyeг

475;

500

<<ТС.>>.

-

Крь1син ВКР
РЧДБЕ

СІС 2

805;
V 84-85;
703; Вуjак-

лиjа

927;

Кlеіп

1563; Dauzat 696. -

Див. ще табель. Пор. таблетка,
таблИця.
табу СУМ, Куз; - р. бр. болг. та
бу, п. ч. слц. tabu, м. табу, схв. табу,

слн.

запозичене з мови корін

tabu; -

них жителів Полінезії через англійську

(англ.

taboo, tabu <<Табу, заборона>>); по
tapu <<Священний, недотор

лінезійське

канний>> (букв. <<Надзвичайно відзначе

ниЙ>>) утворене з

ta <<Відзначити>> і pu

<<дуже, надзвичаЙНО>>.- СІС 2 806; Ко
валь 84-85; Kopaliriski 953-954; Holub-Lyeг 475; Кluge-Mitzka 766; Dauzat 696-697; Lokotsch 156; Кlein 1564.
табун, табунник, табунщик, табу
нИтися; - р. бр. болг. табун, n. tabun,
схв. табун; запозичення з тюрк
ських мов; тат. чаг. табун <<табун, ста
до>>, тур. крим.-тат. табьtм <<ТС.>> зістав
ляються з монг. tabun <<П'ять>>. Фас

мер IV 7; Чернь1х ІІ 223; Горяев 156;
Огиенко 31, 34; Шипова 299-300;

Дмитриев

544; Максимов РР 1971/5,
80-82; Bгilckneг 563; Mikl. EW 346;
Mikl. ТЕІ ІІ 168; Lokotsch 156; Rasanen
Veгsuch 453.

табурет, табуретка, [табуреток]
<<табуретка>> ЛЖит, [табаретка О, та

барек О, таборчик О, табуретчина

Шейк] «ТС.>>;

-

р. табурет, бр. табу

рат, табурЗтка, n. taboret, tabuгet, ч.
taburet, слц. taburet, taburetka, болг.
табуретка, м. табурет, схв. табу
рет, слн. taburet; запозичення з
французької мови; фр. tabouret <<табу
рет, табуретка>> є зменш. від фр. ст. tabour <<табурет; барабан,>, що походить

від ар.

tabUl,

мн. від

tabl

<<барабан>>.

-

Москаленко УІЛ 53; Фасмер IV 7; Чер
ньІх ІІ 223-224; S1. wyr. obcych 739;
Holub-Lyeг

РЧДБЕ 703; Кluge
1564; Dauzat 697.
[табурка] <<верх над возоМ>>; - не

Mitzka 766;
ясне;

476;

Кlein

можливо,

пов'язане

з

[табур]

<<табір>>.

[тава] <<Сковорода, жаровня Мо; фор
ма для випікання хліба ГрицАВ>>, [та
ва] <<Велика полив'яна миска>> Прок; запозичення з молдавської мови; молд.

тавтологія

таверна

mава <<Піднос; ЛИСТ, жарівКа>>, рум. ti:i<<ТС.>>, ЯК і болг. mава <<ЛИСТ, Жарів

[tawofha], ч. tavolnfk, слц. tavol'nfk
<<ТС.•>; запозичення з тюркських мов;

Ка>>, м. тава <<Сковорода; таз (для ва
рення)•>, СХВ. тава <<СКОВОрода•>, nохо
ДЯТЬ від тур. tava ( taba) <<Сковорода»,

тат. тубьtлгьt <<Таволга•>, кирг. табьtл
гьt, тобулгу <<ТС.•>, тур. tabulga <<таво
JЮЖНИК•>, чаг. табуl5у, телеут. алт. та
бьtЛ5Ьt <<ТС. •> споріднені з монг. tavilga
<<Таволга верболиста, Spiraea salicifolia

va

що зводиться до перс. taba <<ТС.•>. РЧДБЕ 703; Mikl. EW 347; Matzenauer
345; СДЕЛМ 417; DLRM 848; Lokotsch
161; Радлов ІІІ 983; Rasanen Versuch

L.•>;

помилковою є думка

(Шахматов

ИОРЯС 7/ 1, 304) про слов'янське похо

дження слова.

451.
таверна;

- р. бр. болr. таверна,
п. tawerna, taberna, ч. слц. taverna,
слн. taverna; запозичення з італій
ської мови; іт. taverna <<таверна, шино
чок; трактир•> походить від лат. taberna
<<дощана хатина;

приміщення,

крамни

ця, харчевня•>, що виникло, очевидно, з

похідного від trabs <<колода,
брус, балка•>, спорідненого з гр. тtpщ.J
vov <<хата, житло•>, тtpєf..JvOv <<ТС.•>, ірл.
treb <<nриміщення•>, дангл. porp <<СеЛО•>,
англ. thorp, двн. thorf, нвн. Dorf <<ТС.•>,
гот. paurp <<маєток•>, лит. troba <<хата•>.

*tra berna,

- СІС 2 806; St. wyr. obcych 747; Holub-Lyer 478; Кlein 1576, 1610; Walde-Hofm. ІІ 639, 696-697.
[тавлетка] <<грифельна дошка•>; -

- Макарушка 14; Фас
IV 8; Шиnова 300; Анненков 339;
Горяев 444; Machek ESJC 637; Jm.
rostl. 100; Holub-Lyer 478; Rasanen
Versuch 452.
тавот, тавотник; - р. бр. тавот,
п. towot (з рос.), слц. tavot; - неясне.
мер

таври <<Племена, які жили в Криму
в І тисячолітті до н. е.•>, тавр, таври
чанин, ТаврИда, Таврія; р. таврьt,
бр. таf)рьt, п. Tauryda, ч. Taurove; засвоєна

книжним

шляхом

давньогре

цька назва скіфського племені

-

Taupot.

Фасмер IV 8.
тавро, таврувальник, таврувати,

[натаврити] <<Накласти тавро•>;

-

утворене від цсл. 'ГАКАА <<дошка•>, що
походить від сгр. та(3Ла <<дошка», яке

з тюркських мов; тур.

зводиться до лат. tabula <<дошка, табли
ця•>. Фасмер IV 7; ГСЗ ІІ 280, ІІІ
196. - Див. ще табель.

грама, печатка хана; розпорядження

тавлИнка (заст.) <<Табакерка з дере
ва або берести•>;

-

р. тавлИнка <<ТС.•>,

бр. [тавлінка] <<берестяна табакерка•>;

-

мер

не зовсім ясне; пов'язується (Фас

IV 8) з р. [таволИновой] <<З тавол

ГИ•>. -ДИВ. ще ТаВОЛГа.

таволга (бот.) <<Spiraea L.•>, таво
ложник <<Aruncus Adans. УРС; [таволга
за рубчаста, Spiraea crenata L.; гадюч
ник в'язолистий, Filipendula ulmaria

Maxim. (Spiraea ulmaria) Mak]•>, [та
волжник] чтаволга звіробоєлиста, Spiraea hypericifolia L.•> Mak, [таволжан
Ііик] <<таволга дібровна, Spiraea chamaedrifolia Buru (L.)•> Нед, Шейк, [та

Korsch AfSlPh 9, 675; Lokotsch 164;
Rasanen Versuch 496.
[таврот] <<дитяча гра в хованки Г,

Шейк; крик, яким ловлять тих, хто гра
ється в хованки Шейк•>; очевидно,
запозичене з гебрайської мови через
посередництво мови ідиш. - Шейк 8.
тавтологія, тавтологічний; р.
болг. тавтол6гия, бр. таf)тал6гія, п.
tautologia, ч. tautologie, слц. tautologia,
м. тавтологиjа, схв. таутологиjа,
слн. tavtologfja; запозичення із за
хідноєвропейських мов; н. Tautologfe,
фр. tautologie, англ. tautology походять
·від пізньолат.

га

таuто-

П.

tawuJ-a,

ха

на•> виводяться з перської мови. Огиенко 34; Фасмер IV 8; Шипова 300;

до

ТаВОЛОЖНИК•>,

tugra (Шrа) <<МО
tuyray «моно

нограма султана•>, дтюрк.

волговий] <<ЯКИЙ стосується таволги•>,
[таволжаний] <<ТС.>> Шейк; - р. тавол
<<Таволга;

р.

тавро, бр. таf)ро; результат видо
зміни давнішого *тов ро, заnозиченого

гр.

tautologia,

таuто.Лоуіа

яке зводиться
(букв. <<говоріння

того самого•>), що складається з основ

«re

саме•>, яке виникло внаслі-
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тагсін

таз

док стягнення то <<Те>>, спорідненого з
ПСЛ. tь <<ТОЙ>>, і CXUTO <<СаМе>>, та -Лоую,
похідного від Л6уо~ <<розум, слова>>. -

<<ТС.>>. Фасмер lV 68; HolubKop. 382; Machek ESJC 639; ESSJ Sl.
gr. 11 632-633. - Див. ще тоді, той.

806; Sl. wyr. obcych 747; HolubLyer 478; РЧДБЕ 704; Вуjаклиjа 934;
Gr. Fwb. 748; Dauzat 702; Кlеіп 1576. -

-Пор. тудИ.

СІС 2

Див. ще авто-, логіка, той.

таган <<триніжок для казана>>, [та
ганИ] <<пристрій для підвішування ко
лиски під час праці на полі» Л, тага

нець,

таганок,

[таганкИ]

<<Триноги,

на які може чіплятися решето чи колис

ка>> Мо, [таганашка] <<Один із нижчих
сортів кримської солі>>, [таганувати]

<<СКОВОрода>>,

СХВ.

'ГАГАН'Ь, 'ГНГАН'Ь «ТС.>>;

тюркських

мов;

<<тагаН>>, тур.

тuгііІ-Ь,

-

тат.

крим.-тат.

СТСЛ.

запозичення з

туркм.

таган

тьt5ан

~сково

рода з ручкою>> походять від гр. т~ya

vov (Т<XYflVOV) <<СКОВОрода>>, НГр. TfJyavІ
неясного

походження,

можливо,

пов'язаного з Щкw <<розтоплюЮ>>. Макарушка 13; Оrиенко 55; Фасмер lV
9; ГСЗ І 391, ІІІ 197; Шипова 300301; Горяев 359; Дмитриев 544; Ma-

tzeпauer 341; Скорчев БЕ 1956/2, 159;

Радлов ІІІ 1305; Rаsапеп Versuch 477;
Meyer EW 69; Frisk 11 845.

[тагун]

ромашка,

(бот.)

<<Хризантема

лучна,

Chrysaпthemum
leucaпthe
Mak; - результат видазміни

mum L.>>

форми *тягун; пор. р. [тягун] <<ТС.>>

Анненков; назва зумовлена тим, що ця
рослина

вживається

дрібних
тягтИ.

плоских

для

глистів.

витягування

Див.

-

ще

бр.

ОСЬ>>, СЛЦ.

тадьt

tade

tad-,

<<ТС.>>,

Ч.

tady

<<Тут;

<<Туди; таМ>>, СХВ. тад

<<ТОДі>>, тадіі, СЛН.

[tada], tedaj

<<ТС.>>;

-

що є подовженням займенни

кової основи to- (пор. тоді); спорідне
не з лит. tada <<тоді>>, дінд. tad~. ав. ta-

502

загальноприйнятого пояснен

ня не має; виводиться від гебр.

схв.

-

Тщтк;

ських

мов;

запозичення

тур.

чаг.

тщ1ік

Tadday,

з

тюрк

«Таджик

(так називаються перси, що живуть у
Середній Азії)>> ( Радлов ІІІ 913) похо
дить від сперс. Hicik <<араб; перс-маго
метаниН>>, яке зводиться до ар. Тау <<Од
не з арабських племен на півночі>>;

пов'язується також (Еремеев Зтнони
мьІ 134) з назвою тат (тюрк. tat) <<іра

нець>>. Фасмер lV 10; Агеева 162163; Hi.ibschmaпп 86-87; Ногп 8182; Зап. Колл. вастоковедов 5, 80.

[тадь] <<адже, так Шейк, Нед, ВеУг;
отож 0>>, [тат] <<адже>>, [тать] <<ТС.>>;
- результат скорочення [тадьже] <<ад
же>> Шейк, що є варіантом [тадже]

«ТС.>> Шейк, утвореного внаслідок злит
тя та і адже. - Див. ще адже, та.

таж, таже «Таж>>;

<<ТС.>>;

-

п.

-

[taz, taze]

результат злиття та і ж, же;

пор. але ж.

-

Див. ще же 1 , та.

таз, тазик, тазок;

[тад] <<туди; тоді>> Нед, [тадИ] «ТС.>>
тж, [тадивай] <<ТУДИ>>; р. [тадь't]

псл.

Thaddeus)

таджИк; р. таджИк, бр. тад
жь'tк, п. Tadzyk, ч. Tadzik, слц. Tadzik,

-

<<таган>>, бр. [таган] <<Чотиринога під

<<ТОДі>>,

чення з грецької (частково з латине~
кої) мови; гр. 0aMcno~ (лат. Thaddaeus,

під кухонний посуд>>, болг. ти

приготування

<<Здіймати казан з тагана>>;

<<ТС.>>

р. Фадей, бр. Фадзей, Тадзей, п. Tadeч. Tadeas, слц. Tadeas, болг. Тадей,
м. Тадеj, схв. Таде, Тадиjа, слн. Tadej,
стсл. ТАдЕн, Тм1щ .е.Ад-і>н; - запози

usz,

р. таган

в степу для

їжі>>, [натаганитиІ <<багато накластиj·
багато наготувати>>,
[стаганювати

ган

Тадей
(чоловіче
ім'я),
Тадій,
Фадей, Та дик, ст. еадд'Бй ( 1627); -

очевидно, пов' я за ного з арам. t"dhayy~
(мн.) <<Груди>> (Юеіп 1597); зіставляєть
ся також з гебр. tadde <<хвала>> (Вл.
імена 91; Спр. личн. имен 465).

~зупинитися

ставка

ба

-

р. бр. таз,

др. таз'Ь <<Металева кругла відкрита по

судина>>, болг. тас «ТаЗ>>, таз (анат.)
«Таз», м. т~с <<метал~ва тарілка; шаль
tasa <<ТаЗ>>; - запо
зичення з тюркських мов; тур. tas <<Ча

ка>>, схв. тас <<ТС.>>,
ша,

чашка;

миска, таз>>,

крим.-тат.

тас

<<ТС.>>, тат. тас <<Великий таз для об
миваннЯ>>, аз. тас <<Таз, чаша>> походять

Таісія

таймень

від ар.

tassah, tass «чашка•>, яке зводить
Hisht <<Чашка, блюдце•>. 10; Чернь1х 11 224; Шипова
301; Дмитриев 545; Скоряев БЕ 1956/2,
163; РЧДБЕ 704; Korsch AfSIPh 9, 672;
Вуjаклиjа 934; Mikl. EW 347; Mikl. ТЕ!
11 171; Hubschmaпп Arm. 266; Lokotsch
160-161; Кluge-Mitzka 771; КІеіп
1575. ;- Пор. таця.
,

ся до перс.
Фасмер lV

Таїсія (жіноче ім'я), Таїса, Тася,
Тая, ст. Таісіа (1627);- р. ТаИсия,

бр. Таіса, болr.

Таисия;

ня з грецької мови; гр.

-

ea·k є

запозичен

іменем ві

домої куртизанки; припускається також
зв'язок з виразом та"Іmо.:,; <<Належна

Ісіді•> (від "1m.; <<!сіда•>).

162;

Спр. личн. имен

- Вл. імена
524; Илчев 474.

та1ти, [таювати] <<таїти•> Шейк,
таЄмнИця СУМ, Шейк, [таЄмнощі]
<<Таємні

справи,

речі,

які

треба

хова

ТИ•>, таїна, таїнство, [таїтель] <<За
таюваЧ>> Нед, тайна, [тайниця] <<тай
на•> Нед, [тайнощі] «Таємниці•>, [тай
ня] «ТС.•>
тж, тайнИк СУМ, Нед,
[тайникар] <<ЯКИЙ робить таємницю з
дрібниць•> Нед, [тая] <<Обізнана в бага
тьох таємницях жінка; подруга-сусідка»

Л,

таЄмний,

таємнИчий,

тайний,

тайком СУМ, Нед, тайкома, [тайча
ком] «таємно, потайки•> НЗ УжДУ
26/2, [втайнений] <<утаємничениЙ•> Ж,
[в-потайці] <<потайки» Ж, [затайли
вість] <<хитрість, лукавство•> Ж, [ізпо

тенька] <<НесподіваНО>> Пі, [невтайний]
<<неутаюваниЙ•> Куз, [отаЄнниця] <<зата
ювачка•> Ж, [отай] <<таємно•> Ж, по
тайнИк, потаЄмний, [потаєний] <<Та
ємниЙ•>

Куз,

потайливий,

потайнИй,

потаЄмки, потаЄмці, [потаЄнці] <<ПО
таЙ•> Г, Куз, потай, потайки, потай
ком, потайно, потайці, притаєний,

[притаЄнний] <<потайний•>, [притайку
ватий] <<таємний, прихованиЙ•> Нед,
спотайна, спотайня, спотання, [спо
таньга] <<зненацька, несподівано, рап
тово•> Л [спотая, спотеньга, споте
ня] «ТС.•> Л, [спотиньга] <<Нишком•>,
[спотинька] <<несподівано•> Пі, [утай
ник] «Затаювач•> Куз, [употай] <<таєм
но, секреТНО>>;

-

р. таИть, бр. таіць,

др. таити, п.

taic, ч. tajit, слц. tajit',
tawis, [tajis], болг. таЯ, м.
таи, СХВ. таjати, СЛН. tajfti, СТСЛ. 'ГАН
'ГНj псл. tajiti; споріднене з дінд.
tayub <<злодій•>, ав. tayu- «тс.», tауа
«крадіжка•>, гр. TfJTCxW <<грабую•>, Tflumщ
«Марний, даремниЙ•>, хет. tajezzi (tajazzi) <<краде•>, дірл. taid <<Злодій•>; іє.
*(s)tai- <<таємно; красти•>. - Фасмер
lV 11; ЧерньІх 11 224; Горяев 359-360;
Bruckпer 563; Machek ESJC 634; Holub-Kop. 379; Schuster-Sewc 1495;
Младенов 630; Skok ІІІ 434; Mikl. EW
345; Trautmaпп 313; Uhleпbeck 111;
Bartholomae 647; Гамкрелидзе-Ива
нов 748. - Пор. тать.
[тайбола] <<тайга•> Куз; - р. [тай
вл.

tajic,

нл.

бала] «Густий, труднопрохідний ліс•>, п.

tajboly

«простори, вкриті лісами•>; через російську мову запозичено з фін

ської; фін. taipale, taival (род. в. tаіраІ
Іеп) <<шлях, відстань, перешийоК>> спо
ріднене з карел. taival, taibale- <<ТС.•>. Фасмер lV 11; Kalima 223; Льпкин
Гуляев 277.
тайга, тайговИк, тайжанин; р.
бр. тайга, п. ч. слц. вл. tajga, болг.
тайга, м. таjга, схв. тtіjга, слн. tajga; - загальноприйнятої етимології не

має; пов'язується (Юіsапеп Toivonen
Comment. 131) з телеут. шор. таі5а

<<скелясті гори•>, алт. таіkа <<ТС.•>, сnо
рідненими з тур. dag <<ГОра•>, tau <<ТС.•>;

більшість дослідників (Акуленко

142;
Sl. wyr. obcych 741; Holub-Lyer 476;
РЧДБЕ 704) вважає заnозиченням з
якутської мови, де тайга означає <<гус
тий, непрохідний ліс•>. Фасмер
lV
11; Чернь1х 11 224-225; Ць1ганенко 467;

Шипова 302; Мурзаев РР 1969/ 1, 91.

тайм; р. бр. тайм, п. tajm; запозичення з англійської мови; англ.

<<ЧаС>> (дангл. tїma <<час, період,
тривалість життя•>) споріднене з ді сл.

time

tїmi <<Час•>, ді,нд. dйti,

dyati <<ріже, ді

лить•>, гр. баї~w <<ділю, розділяю, роз

поділяю•>, вірм.

- СІС 2 806;
ССРЛЯ 15, 41; КІеіn 1616, 1618.
таймень (іхт.) <<Hucho taimeп Pallas•>; - р. бр. таймень, болr. таймен;
ti

<<ВіК>>.
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тайник

такелаж

-- через російську мову запозичене з
фінської; фін. taimen «ТС.>> споріднене з
ест.

11;

taim

-- СІС 2 806; Фасмер lV
11 225; Kalima 223.

<<ТС.•>.

ЧерньІх

[тайник] (бот.) <<Підмаренник справж

ній, медівник,

Galium verum L.•> ВеБ,
Mak, [потайник] <<Підма
м'який, q. mollugo L.•> Mak; --

[затай] <<ТС.•>
ренник
пов'язане

[тай-з{лля
мотивація

та1ти.

з

таїти;

ВеБ,

назви

пор.

інші

затай-зілля

неясна.

--

назви:

Mak];

Див.

ще

тайстра, тайстрuна, [кайстра]
«rайстра•> Ж, [страйста] <<торба, з
якої годують конеЙ•> Мо; -- р. [тай
стра] <<великий мішок•>, бр. [тайстра]

кенниЙ>>, таківський, [так6в] <<такиЙ>>
Нед, [так6вuй] <<Такий Г, Шейк, такі
сінький, такісічний, [такіський] <<Та
ківський

Нед;

такісінький>>,

такати,

[такач] <<ЯКИЙ підтверджує, свідчить,
підтакує>> Шейк, [такість] <<Властивість
такого•> Шейк, [втаковuтися] <<Влаш
туватися,

розміститися,

заспокоїтисЯ>>

Ме, відтак, [зтак] <<ТаК>> Нед, [стак]
<<ТС.>> Пі, Нед, [нестак] <<Не стільки, не
так ТО>>, перетак, підтакувати, [під
такачка] <<Людина, що підтакує>>, пота
кати, [nотакувати] <<Підта_!<уВ~ТИ>>,
потакайло, [потакач] <<ЯКИИ шдта
кун, [потак6вник] <<ТС.•>, потачка,
[притакувати] <<Підтакувати Г; присі

<<торба•>, п. tajstra <<торба для харчів•>;
-- запозичення з румунської мови; рум.
trc:iista <<торба, торбина, сумка•> (пор.

дати ВеЗН>>, [притакнути] <<Підтакну

тауютроv <<ТОрбина ДЛЯ фуражу>>; деякі

др. тако, так'Ь, п. ч. слц. вл. tak, нл.
tak, tako, полаб. tok, болг. така, м. та

алб. trc:ijstё <<ТС.•>) зводиться до віз.-гр.
дослідники

(Фасмер

162, IV 12;
Bruckner 564; Sf. wyr. obcych 741; Mikl.
EW 109; Barczi 302) схильні виводити
тайстра, рум. traista з лат. canistrum
<<Кошик, корзина•>. -- Vrabie Romanoslavica 14, 175; Vincenz 9; Габинский
Вост.-сл.-молд. взаим. 129, 139--140;
Фасмер ГСЗ ІІІ 198--199; Machek
ESJC 635; Меуег EW 434-435; IF 2,
441-442; СДЕЛМ 431; DLRM 872. 11

Пор. кайстра, таністра, торністра.
тайфун; р. бр. болг. тайфун, n.
ч. вл. tajfun, слц. слн. tajfun, м. тай
фун, схв. таjфун; запозичення з
англійської мови; англ. typhoon <<тай

фун•>, що зазнало впливу ар.

tufan <<ВИ

хор, ураган•> (з гр. тU<pwv <<ТС.•>), по

ходИть від кит. tai fung <<тайфун•>, букв.
<<Великий вітер•>, утвореного з tai «вели
киЙ•> і fung <<Вітер•>. Акуленко 141;

СІС 2

807; Фасмер lV 12; Чернь1х 11
225; Kopaliriski 955; Holub-Lyer 476;
Вьгленов БЕ 1967/1, 48-51; Вуjаклиjа
928; Юuge--Mitzka 767; Кlein 1670.
так, [тако] <<ТаК•>, такечки, [та
кічко] «rакечки•> ВеЗа, такеньки, та
кИ, [таке] <<Таки•> ВеБ, [такой] <<ТС.•>
ВеБ,

Шейк,

такИй СУМ,

О,

такен

ний, такеленний, [такелецький] <<Та-
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ти, погодитися; присістИ>>, [притаковu
ти] <<дати притулок, розмістити>>, [при
таковuтися] <<статися>>; - р. бр. так,

ка, СХВ. тако, тако, такі5, СЛН. tako,
СТСЛ. 'ГАКОj - - ПСЛ. tako <<ТаК>>, takь <<Та
КИЙ>>, утворені за допомогою суфікса
від займенникової основи ta- (з *to-,

-ko

подовження

to-,

пор.

togo, tomu,

tomь),

пов'язаної з вказівним займенником tь

<<ТОЙ•>; пор. лит. toks <<Такий>>, [tokias]
<<ТС.>>, а також (з іншим суфіксом) talis

<<ТС.>>. - Фасмер lV 12; ЧерньІх 11 225;
Bruckner 564; Machek ESJC 634; Holub-Kop. 379; Schuster-Sewc 14951496; Младенов 628; Skok ІІІ 431432; ESSJ Sl. gr. 11 634-641; 643644; Trautmann 312. -Див. ще той.
такелаж «сукупність усіх снастей
судна>>,
такелажник, такелажити;
- р. бр. болr. такелаж, п. takielaz, ч.
слц. takelaz, схв. такелажа, слн. takelaza; - запозичення з голландської мо
ви; гол. takelage <<Такелаж, снасті>> ут
ворене за допомогою суфікса

-age

від

<<Такелаж>>, пов'язаного з tak <<Гіл
ка; сук>>, спорідненим із снн. tacke <<Зу
бець>>, норв. tagg <<зубець; колючка>>,

takel

сангл.

-- СІС 2
807; Фасмер lV 12; Вуjаклиjа 928; Кlu
ge-Mitzka 767, 871; Кlein 1565; Vries
NEW 720.
takken

<<Прикріплювати>>.

такИр

таксономія

такИр

<<глиниста

рівнина в

пусте

лях і напівпустелях Середньої Азії та
Казахстану•>; - бр. такьtр, болг. такu

ри (мн.);
МОВИ;

запозичення з російської

-

р.

такьtр

<<ТС.>>

ПОХОДИТЬ

туркм. такьtр <<Такир; рівний,
голий>>, спорідненого з кирг.
кьtр, узб. такир <<ТС.>>, башк.
кьtр <<рівний, гладкий, голиЙ>>,

кар <<ТС.>>.

СІС 2

-

Від

гладкий,
каз. та
тат. та
чув. та

807; Баскакав та ін.

Взаимод. и взаимообог. 54; ССРЛЯ 15,
72; Шипова 302-303; Егоров 228;
Шіsапеп Versuch 457.
також, такоз <<ТаКОЖ>> ВеБ, так
же, такжень <<ТС.>> Нед; р. также,
др. тако жє, так'Ь жє, п. takze, takoz,
ст. takiez, ч. taktez, слц. taktiez, нл.
takze; - результат злиття др. тако
жє,

так'Ь жє,

так'Ь

<<ТаК•>

що складається з

і

підсилювальної

тако,

частки

жє <<Же, Ж•>. Bruckпer 564; Machek
ESJC 634; ESSJ Sl. gr. 11 642-643. -

Див. ще же 1 , так.

[такой] <<Також•>, [таки] «ТС.•> ВеУг;

-

р. ст. такьt, таки, ч.

take

«ТС.>>;

-

похідне утворення від так, [тако]
«ТаК>>; пор. такИ, [такой] <<таки•>, п.
[tak<?j] «ТС.>>. - Фасмер lV 13; Machek
Див. ще так.

ESJC 634. -

[такось] <<так•>; - результат злиття
так, [тако] <<ТаК>> і -сь ( <si); можливо,

виникло під впливом Якось, пор. вираз

[Якось-такось буде] <<якось буде•>.

-

Див. ще -сь, так.

[такрік] «ТоріК•> Нед, [такр{чний]

<<ТОрішніЙ•>;

результат

-

злиття

ст.

так'Ь рок'Ь «Торію> (Тимч., Матеріали).

-

Див. ще рік, так.

-

Пор. торік.

такса 1 <<СТабільна розцінка На ТОВа
ри

або

певний

визначений

вид

праці;

розмір

[оцінка

шкоди в полі або лісі
<<Такса» Шейк,
таксувальник,

оплати

за

заподіяної

0]•>, [такція]

таксатор, таксація,
таксаl{{йний, таксу

вати, [nеретаксуватиj <<ПереоціНИТИ>>
Куз;

ksa, Ч.
sa; -

р. бр. болг. м. такса, п. вл. taСЛЦ. taxa, СХВ. такса, СЛН. takчерез

польське

посередництво

запозичено із середньолатинської мови;
елат.

taxa

<<визначена

ціна•>

походить

від лат. елат. taxo, -are <<Оцінювати, ви
значати ціну>>, пов'язаного з лат. tango, -еге «Торкатися; обмацувати, маца
ТИ•>, спорідненого, очевидно, з гр. тєта

уwv <<ЯКИЙ СХОПИВ», даНГЛ.

paccian «ПО
- СІС 2 807; Фасмер lV
13; Черньrх 11 225-226; Горяев 360;
Смирнов 287; Bruckner 564; Kopalinski
955; Holub-Kop. 380; Holub-Lyer
478; Вуjаклиjа 928; Кluge-Mitzka 774;
КІеіn 1570, 1577; Walde-Hofm. 11 647,
652. - Пор. такт, тангенс.
такса 2 (пор<,>да собак); р. бр.
такса, п. taks, ,болг. дакс; запози
чення з німецької мови; нім. Dachshund
плескуваТИ>>.

<<такса (собака)>>, букв. <<борсукова со

бака•>, містить у своєму складі основу
Dachs <<борсук•>, споріднену з гол. das
«ТС. •>, дінд. tak~ati <<теслярує, будує•>,
гр. тЄктwv «Тесляр, будівельник•>, лат.
texo, -ere <<Ткати, плести, вити; будува

tesati, укр.
807; Фасмер lV 13;
Горяев 360; Vries NEW 106; Frisk 11
867; КІеіn 395; Кluge-Mitzka 119. -

ТИ>>, ЛТС. tёst <<ТеСаТИ>>, ПСЛ.

тесати.

-

СІС2

Див. ще тесати.
таксі, таксИст;

- р. болг. таксИ,
бр. таксі, п. taksowka, ч. слц. taxi, taxlk, М. такси, СХВ. такси, СЛН. taksi;
фр.

запозичення

taxi

<<таксі•>

з

французької

утворене з

мови;

taximetre

<<Лічильник таксомотора•> і пов'язане з
<<Такса, тверда ціна•>, ·taxer <<Вста
новлювати тверду ціну, оцінюватИ•>, що
походить від лат. taxo, -are <<Оцінювати,

taxe

визначати ціну•>.

-

СІС 2

807; ЧерньІх
11 226; Sl. wyr. obcych 741 ; РЧДБЕ
705; Вуjаклиjа 929; Dauzat 702. -

Див. ще такса 1 •
таксономtя

(біол.)

<<учення

про

принципи класифікації в застосуванні
до об'єктів живої природи•>; р. болг.
таксон6мия, бр. таксан6мія, п. taksoпomia, ч. taxonomie, слц. taxonomia,
слн. taksonomfja; - запозичення з фран
цузької мови; фр. taxonomie <<Таксоно
мія•> утворене З ОСНОВ гр. та~Н~ <<ПОрЯ
ДОК, організаціЯ>>, пов'язаНОГО З TaGG<..V
<<Ставлю,

кладу,

розміщую•>,

ного, очевидно, з лит.

спорідне

pa-togus

<<зруч-

505

талавіря

таксофон

ниЙ•>, і -voJ..Іia від v6J..ІЩ <<Законоположен

ня, закоН>>.

- СІС 2 807; Sl. wyr. obcych
741; Кlein 1577; Frisk 11 845-846. Див. ще автономія. - Пор. тактика,

Кlein 1565; Frisk 11 845-846. Пор.
сИнтаксис, таксономія, таністра.

[такувати] <<руйнувати, знищувати•>
Нед, [стакувсіти] <<зруйнувати Нед;

тані стра.
таксофон «телефон-автомат•>; р.
болr. таксофон, бр. таксафон, схв.
таксофон; утворене з основ такса
<<Норма оплати» і -фон від гр. cpwv~

скасувати,

<<Голос;

верболіз,

705;

звук•>.

Вуjаклиjа

фонетика.
лефон.
такт

-

- СІС 2 807; РЧДБЕ
929. - Див. ще такса•,
Пор.

<•метрична

магнітофон,
музична

те

одиниця;

ритм руху, дії; nочуття міри•>, такто

вий, тактовний, безтактний, [не
такт] <<Відсутність такту•> Куз; р.
бр. болг. м. такт, п. ч. слц. вл. takt,
схв. такт, слн. takt; - запозичення з
німецької і французької мов; нім. Takt
<•метрична

музична

одиниця;

ритм

ру

ху, діЇ», фр. tact <•nочуття міри•> похо
дять від лат. tactus <•дотик, доторк; від
чуття дотику; відчуття•>, пов'язаного з
дієсловом

tango,

-еге <•Торкатися>), спо

рідненим, очевидно, з гр. тиауwv <•який
данг л. paccian <<поnлескува
- СІС 2 807; Коваль 164; Фасмер
lV 13; Горяев 360; Bruckner 564; Kopaliriski 955; Holub-Lyer 476; HolubKop. 379; РЧДБЕ 705; Вуjаклиjа 929;
Кluge-Mitzka 767; Dauzat 697; Walde-Hofm. 11 647. - Пор. такса 1 , тансхопИВ•>,

ти•>.

гене.

тактика, тактик, тактИчний; р. болг. М. тактика, бр. тсіктьtка, П.
taktyka, Ч. СЛЦ. ВЛ. taktika, СХВ. так
тика, слн. taktika; запозичення із
західноєвропейських мов; н. Taktik, фр.

знищити

Чаб•>;

неясне;

-

можливо, заnозичення з тюркських мов;

пор. тур. tak <<звук топтання; здавле
ниЙ•>, телеут. tak <<витоптаний, голИЙ>>.

тал

(бот.)

<<верба

п'ятитичинкова,

Salix pentandra L.•>, тсілсі <<Тс.;
[верба козяча, Salix caprea L.] Mak•>,
І тсільник] <<верба nопеляста, Salix cinerea L.•> Шейк, Нед, [тсілuна] <<один кущ
талу; багато талу•> Шейк, Нед, fта
лажчсіник] <•Верба прутовидна, Salix viminalis L.•>, [нетала] <<Верба розмари
нолиста, Salix rosmarinifolia L.•> Mak; р. тал <•верба•>; запозичення з тюр
кських мов; пор. тат. кирг. каз. чаг. уйг.
алт. шор. тал <•верба>>, дтюрк. tal «ТС.•>;

помилковим є припущення (Uhlenbeck
112; Hofmann 351; То гр 184) про сло
в'янське походження

слова

і

спорідне

ність з дінд. tаІї «Вид дерева•>, talab <<вин
на пальма•>, гр. т~Л·~ <<гуньба свіже сіно,
Trigonella foenum-graecum L.•>, лат. talea
<<пагін, саджанець•>, лит. atolas <<отава•>,
talбkas <<дорослиЙ•>. Фасмер lV 1314; Шипова 303; Дмитриев 545; Mikl.
EW 346; Mikl. ТЕ! 11 169; Севортян ІІІ
130-131; Шisanen Versuch 457.

талабан -див. балабан 4 •

талабанити <•шваркотати, базікати,

тарабанити•>; р. [тала66нить, та
лабсінить] <<базікати, тарабанити•>; звуконаслідувальне утворення, паралель

<•тактика•>,

не до тарабанити (пор.).
[талабати] <<тоnтати, товкти (нога
ми)•> Нед, [талабувсіти] <<ТС. Нед, тоn
тати болото Ба•>, [талабсіїти] <<ХВИ
лювати?, збурювати?•>, [талсібаний]

форми с. р. мн. від прикметника тах.тt

<<ТовчениЙ•> Чаб, розтала66ваний <<роз

tactique, англ. tactic, tactics,
tica походять від гр. тах.тtка

нлат.

tac-

х.6~ <•тактичниЙ•>, nов'язаного з прик
метником тах.т6~ <<розставлений, виши
куваниЙ•> і діЄСЛОВОМ TaO'O'W «СТаВЛЮ,
розставляю; шикую•>, спорідненим, оче
видно, з лит. pa-togus <<зручниЙ•>. -

СІС 2

807; Коваль 176; Фасмер lV 13;
Kopaliriski 955-956; Holub-Lyer 476;
РЧДБЕ 705; Gr. Fwb. 744; Dauzat 697;
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мішениЙ•>,
[сталабувсіти]
<<знищити
(врожай)•> (про тварин) Досл. і мат.
lV; - П. [tafabac] <<ТОПТаТИ, ТОЛОЧИТИ>>;

-

очевидно,

пов'язане

з

талувсіти

<<Топтати, витоптувати•> (див.).
[талавір я] <<чабанська пісня•> Шейк,

Нед;

-

похідне утворення від присnіву

в чабанській пісні [талавірі-вірі-вірі].

талалай

талапати

[талалай] <<базіка, балаку:н•>, тала
лайка, [талалайко] «ТС.>>, [талалая]
«Гуляння в гурті•> Корз;

р. талалсі

-

кать <<Шваркотати, базікати•>, [тала
лака] <<базіка•>, бр. [талалуй] «ТС.>>; звуконаслідувальне утворення. мер lV 14. - Пор. талалайка.

Фас

талалайка <<балалайка; [рід пісні]
Шейк, Нед•>, [таладайка] <<балалайка•>
Чаб; звуконаслідувальне утворення,
пов'язане з талалайка (<базіка, бала
куха>>. - Пор. балалайка, талалай.

[талалайство] <<Набрід>> Нед, [тала
дсійство] <<непевні люди•> Корз, [тара
лсійство] «Збиранина (натовп)•> О; п. tatatajstwo <<наволоч, набрід, голота•>,
tatatajstwo, [tatadajstwo] «ТС.•>; - не

зовсім ясне; можливо, пов'язане з [та
лсіндсіти] «Клопотатися; ходити і на
глядати•>, п. [tat~dac si~ (tatyndac si~)]

[таландати] «ходити коло господар
ства, доглядати за ним, клопотатися Г;
тупцювати; ходити і наглядати Нед•>,

[таландувсіти] <<ТС. Г, Нед; нишпори
ти, шукати; тяжко працювати 0•>, [та
ландити] «доглядати•> О, [таланкувсі
ти] <<берегти, доглядати, дбати•> Нед,
[таланувсіти] «Працювати ВеУг; тяж
ко працювати 0•>, [талсін] <<робота
ВеУг; виснажуюча праця 0•>, [талан
ник] <<робітниК>> О; п. [tat~dac si~
( tatyndac si~)] «волочитися, вештатися,
ТИНЯТИСЯ», Ч. [talandovat] <<брОДИТИ>>; неясне; пов'язане з [калсімити] «біду
вати•>, [каландИти] <<ТС.>>, [калсінник]
<<бідНЯК>>. - Пор. каладник.
таланити - див. табанити.
таланкувати - див. таландати.

талант, талановИтий, [талантовИтий] <<ТалановитиЙ•> Чаб; - р. болr.

талан 1 <<ДОЛЯ, ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ; та

талант, бр. М. тсілент, П. Ч. СЛЦ. ВЛ.
схв. таленат, слн. talent; за
позичення з французької мови; фр. talent <<талант, хисТ» походить від пізньо

тий <<Щасливий, удачливиЙ•>, талсінИ
ти СУМ, Шейк, безталанник, безта
лання, безталанний, неталсін, обез

лат. talentum <<ТС.•>, яке розвинулось на
грунті лат. talentum <<грецька міра ваги
і грошова одиниця>>, що походить від
гр. таЛаvтоv <<Ваги; одиниця ваги; гро
шова ОДИНИЦЯ>>, пов'язаного З таЛа~,
род. В. таЛаvто~ «стражденний, нещас
ний; болісний, важкиЙ•>, спорідненим з

таланити;

-

дінд.

ta-

жуЄ», лат. tollo, -еге <<Піднімати•>, tolero, -а ге <<НесТИ>>, тох. В tal- <<Підніма
ТИ•>, тах. А tal- <<ТС.•>, гот. pulan <<вино
сити, терпіти, страждати•>, дісл. роІа,

<<ВОЛОЧИТИСЯ,

вештаТИСЯ,

Bruck-

ТИНЯТИСЯ>>.

Онь1шкевич Исслед. п. яз. 249;
ner 564. - Пор. таландати.

ЛаНТ», [талсінниця] <<щаслива, щасли
виця•>, [талсінний] <<ЩасливиЙ•>, [та
лсінлИвий] <<Щасливий Г; талановитий,
обдаfований Шейк, Нед•>, [таланИс

-

р.

бр.

діал.

талсін;

запозичення з тюркських мов; тур.

<<Пограбування, грабіж•>, чаг. таlан
<<грабіж, здобич•>, кирг. талан <<щастя•>
є похідними від тюрк. tala «грабувати,
нищити•>; менш переконливим є пов'я

lan

зання (Критенко Мовозн. 1973/2, 32)
з талант.- Макарушка

13;

Огієнко

РМ 1938/ 12, 525; Коваль 111; Фасмер

lV 14; Шипова 304; Горяев 360; Дмит
риев 562; Mikl. EW 346; Mikl. ТЕІ 11
169; Lokotsch 158; Rasanen Versuch
458. -Див. ще талувати.
[талан 2 ] «ВИМучеНИЙ, худиЙ КіНЬ>>
Мо; запозичення з молдавської мо
ви; молд. талсін <<ШКапа», рум. talan
«ТС.>> виводяться від тур. talan <<пограбу
вання, грабіж•>. СДЕЛМ 418; DLRM
843. - ДИВ. Ще ТаЛаН 1 •

talent,

tula

«ваги•>,

tulayati

<<Піднімає, зва

дангл.

polian <<ТС.>>, лит. tlltas <<МісТ». 808; Коваль 110-111; Фасмер lV
14-15; ЧерньІх 11 226; Горяев 360;
Будагов Ист. слов 156-160; Bruckner
564; Kopalinski 956; Holub-Kop. 379;
Holub-Lyer 476; Младенов 628; Вуjак
лиjа 929;
Dauzat 698; Gamillscheg
835-836; Walde-Hofm. 11 643; Frisk
11 847, 848-849.

СІС2

[таланта ти] <<бовтатися, хитатися•>

Дз;

- афективне утворення.
талань - див. толань.
талапати «утворювати характерні

звуки під час ходіння в розтоптаному
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талер

талія

або великому взутті; [каламутити воду,
хлюпаючись у ній; бруднити чимось рід

ким]•>, [талЯпати] <<ТС.>> Шейк, Нед,
телепнути, талап (виг.), [талЯп] <<Та
лаП•> Шейк, [таляпу-таляпу] (вигук
для вираження тривалого рівномірного

бовтання в рідині), телеп, [талапа
нuна] «КОПИрсаННЯ В брудніЙ рідині
Ме•>, [талЯпало] <<Чоловік, який во
зиться

з

рідиною,

розливаючи

"й;

не

хлюй, нечепура•>, [талЯпалка] <<Жінка,
яка возиться з якоюсь рідиною; замазу

ра, нехлюя, нечепура•>, [таляпанuна]
<<заняття, возня з чимось рідким; маза

нина, ляпанина•>, [таляпущий] <<ЯКИЙ
любить возитися з рідиною, розливаю

чи ЇЇ>>, [талЯпи] <<ПОМИЇ>> Нед, зателе
патися,

тий,

зателепаний,

зателепа;

-

п.

<<плескатися, хлюпатись у

<<Поліспасн,

що

виникло

з

лат.

taglia
talea

<<прут, кіл; пагін, саджанець•>, спорідне

ного з дінд. talї <<ВИд дерева•>, talab
<<ВИтка nальма•>, гр. таЛІ~ «доросла дів
чина, наречена•>, лит. at6las <<Отава•>,

talбkas <<дорослиЙ•>.

- СІС 2 808; Фас
lV 15; Meulen 207-208; S!. wyr.
obcych 742; Matzenauer 342; Vries NEW
721; Кluge-Mitzka 768; Walde-Hofm.
11 643; Frisk 11 892-893. - Пор. талія.
талій 1 (хімічний елемент, метал); р. таллий, бр. талій, n. tal, ч. thallium,
мер

слц. t<Шum, болг. талий, схв. талиjум,
слн. talij; запозичення з новолатин
ської мови; нлат. thallium <<ТС.•> утворе
но від гр. ttaЛM~ <<Паросток, пагін,
молода гілка, зелена гілка•>, спорідне
ного з вірм. dalar <<Зелений, свіжий; зе

лень•>, алб.

dal <<сходжу (про рослини)•>;

назва була зумовлена зеленою лінією в
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гр. ttaЛЛiov, пов'язаного з ttаЛЛ6~ <<ТС.•>,
спорідненим з вірм. dalar «зелений, сві

жий; зелень•>, алб. dal <<Сходжу (про
рослини)•>. - Leskien IF 19, 207; Wal-

de-Hofm. 11 643.

[талі рка] (бот.) <<садова айстра ки

тайська,
ВеНЗн; -

Callistephus chinensis Nees.•>
результат семантичної видо

назва зумовлена тим, що квітки айстри

лЯпати від вигуку ляп.
талер - див. талЯр.
талі <<СУДНОВИЙ вантажопідіймаль
НИЙ механізм із системи блокіВ•>, таль
«ТС.>>, талевий; - р. тали, бр. талі, П.
talia; - через російську мову запози
чено з голландської; гол. talie <<Талі;

походить від іт.

Agropyrum dasyanthum Led.•>; -

неясне; можливо, пов'язане з цсл. 'ГА
лнн <<Зелена гілка•>, що походить від

si~]

вигуку талап (lталЯп], телеп); пор.

(троса)•>

ковий,

зву

конаслідувальне утворення, похідне від

кінець

[талій 2 ] (бот.) <<житняк пухнатоквіт

зміни назви [тал{рка] <<тарілка.>; пор.
інші назви цієї рослини: [тарелка,
тар{вка, тарілка, тарілкИ, тарілці];

зателепува

[talapac
воді•>; -

- СІС 2 808; Волков 64;
Фигуровский 121-122; Kopa!inski 956;
РЧДБЕ 706; Вуjаклиjа 930; Frisk 11
649-650.
спектрі талію.

зібрані

в

суцвіття

(кошики),

які

своєю формою нагадують тарілки.
Див. ще таріль. Пор. тарілка.

за

-

талісман; - р. болг. м. талисман,
бр. талісман, п. слц. talizman, ч. talisman, схв. талuсман, слн. talisman; запозичення з французької мови; фр.
talisman <<талісмаН•> походить від ісп. ta-

що виникло з нар.-ар. Щsaman,
мн. від Щsam, якому відповідає ар. tf-

lisman,

<<ТС.•>, що походить від crp. тЄЛєсrJ..lа
<<ПОсвячення, таїнствО•>, яке розвинуло
ся з гр. тЄЛєсrJ..lа <<Податок; грошова су
ма•>, похідного від тєлtw <<Закінчую; ви
коную, здійснюю; плачу; уводжу в та
їнства, посвящаю•>, пов'язаного з тЄЛо~
<<звершення, здійснення; закінчення, кі

lasm

- СІС 2
808; Фасмер IV 15; Чернь1х 11 226;
Горяев 380; Kopalinski 956; HolubLyer 476; РЧДБЕ 706; Вуjаклиjа 930;
Matzeпauer 342; Dauzat 698; Кluge
Mitzka 768; Falk- Тогр 1244; КІеіn
1567. -Див. ще теле-.
нець», т~Лє <<далеко, удалину•>.

талія,

[талійка]

<<ватний

жилет,

фуфайка-безрукавка Мо; ватна жилет
ка без рукав Берл; ліфчик Чаб•>; р.
болг. талия, бр. талія, п. talia, ч. слц.
tajle; - запозичення з французької мо
ви; фр. taille «ріст, стан, талія•> пов'я-

талмуд

таль ба

зане з tailler «рубати, тяти, різати•>, що
виникло з нар.-лат. *taliare <<ТС.•>, по
хідного від лат. Hilea <<Прут, кіл; пагін,
саджанець•>, спорідненого з дінд. tаІї
<<вид дерева•>, talal) <<винна пальма•>, гр.
таЛн~ <<доросла дівчина, наречена•>, лит.
atolas <<Отава•>, talбkas <<дорослиЙ•>. -

Фасмер lV 15; Чернь1х
ряев 360; Holub-Lyer

11 226-227; Го
476; Младенов
629; Dauzat 697; Walde-Hofm. 11 643.
- Пор. талі, тальба.

талмуд СУМ, Нед, [тdльмуд] «Тал

муд•> Нед, талмудИзм, талмудИст,
талмудИчний; р. бр. болг. талмуд,
п. Talmud, Talmud, ч. слц. вл. talmud,
схв. Талмуд, слн. talmud; - запозичен

ня з гебрайської мови; гебр.

talmOdh

<<учення•> пов'язане з

lamadh <<учився•>,
l"madh «ТС.•>, сір.
lamm~dh <<пgивчав•>, ак. lamadu <<учити
ся•>. СІС 808; Kopalinski 956; Holub-Lyer 477; РЧДБЕ 706; Вуjаклиjа
930; Кlein 1568.

спорідненим з арам.

таловірка

<<дР.ібна

засолена

риба,

сорт оселедціВ•>, [таловірство] <<про
мисел соління риби•>, [толовірство]
«ТС.•>, [таловірщик] <<ТОЙ, хто займа
ється промислом соління риби•> Шейк,

Нед;

-

р. [талавuрка]

ної білої

риби,

[таловuрка]

«20 пудів дріб
близько 4000 штуК>>,

<<маленький

лящ,

якого

Фасмер
Горя_ев 360;

lV 16; Чернь1х 11 227;
Kopalinski 956; Machek
ESJC 635; Holub-Lyer 477; РЧДБЕ
706; Dauzat 698; Gami!lscheg 836; Кlu
ge-Mitzka 768; Walde-Hofm. 11 645.

808;

талувати

<<топтати,

недбало ставитися,

витоптувати;

не берегти речей,

[натоптувати, щільно укладати, пакува
ти Шейк]•>, потdла «з'їдання, знищен
НЯ•>, [стdлувати] «попсувати (річ не
дбалим ставленням)•>, [сталувdтися]
<<перевтомитися•> Корз; - р. [таловdть]
<<красти», [истdловать] <<ЗНИЩИТИ•>; запозичення
тат.

кирг.

з

тюркських

крим.-тат.

тала <<терзати,

алт.

мов;

тур.

телеут.

роздирати,

аз.

шор.

нищити, ку

сати; грабувати, плюндрувати•> спорід
нене з монг. tala <<грабувати•>. Фас
мер lV 15; Шипова 304-305; Mikl.
ТЕ! ІІ 169; Севортян ІІІ 134-137; Шi

sanen Versuch 458.

[таль 1 ] <<ЗаложниК>> Шейк; р.
[таль] <<застава, заложник», др. таль
<<ЗаложниК>>,

талац
тмь

ч.

ст.

tal

<<ЗаЛОЖНИК>>,

«ТС.>>;

ложник•>,

-

псл.

<<застава•>,

СЛН.

ta!ec,

схв.

СТСЛ.

*taljь <<Застава,

споріднене,

очевидно,

за

з лат.

taliб <<Відплата•>, кімр. tal «платити, ви
нагороджувати, оцінювати•>, брет. ст. tal

<<Платник•>, ірл. taile <<Заробітна плата•>,
НВН. zah!en «ПЛаТИТИ>>, гр. ТЕЛО~ <<ПЛа

спіймали nід льодОМ•>;
- вважається
)
утвореним з основ talь <<талиЙ•> і virь

тіж,

<<джерело, вир•> (букв. <<яка з'являється

лат. ta!ea <<Пагін, саджанець>>, гр. таЛt~
<<доросла дівчина, наречена•>, дінд.
tali

з талої води•>); може бути nов'язане і з

[талувdти] <<топтати, натоптувати, щіль
но укладати>> (як усяка риба, щільно
укладена

ці).

-

в

бочку,

Фасмер

зокрема

lV 15. -

оселед

Див. ще вир,

танути. - Пор. талувати.
ТаЛОНj р. бр. болг. таЛОН, П. ВЛ.
talon, ч. слц. слн. talon, м. талон, схв.
талон; запозичення з французької
мови; фр.

talon

«n'ята, каблук; прикуп,

талон (у картах)•> походить від нар.
лат. *talбnem, зн. в. від *talб <<п'ята•>,
що розвинулося з лат. talus <<Кісточка,
щиколотка; п'ята•>, яке виникло, оче

видно, з *taxlos (пор. taxillus <<Гральна
кісточка•>, зменш. від talus). СІС 2

податок,

мито•>;

ваним є пов'язання

менш

<<ВИд дерева·~· talal) <<Винна
Machek ESJC 634-635.

[таль 2 ]

обrрунто

(Much WuS 1, 47)

<<Жереб•>

Нед;

пальма•>.

-

з

-

неясне;

можливо, результат семантичної видо

зміни назви [таль] <<Заложник•>.
[пільба] <<Пліт сплавного дерева•>;

-

очевидно, пов'язане з рум. ti:iia ( < *tal'a) <<різати, рубати, колоти•>, що похо
дить від лат. talio, -are «ТС.•>, пов'язано
го з talea «Прут, кіл; па гін, саджанець>),

спорідненим з дінд. talї <<ВИд дерева•>,
<<Винна пальма•>, гр. таЛІ~ <<дорос
ла дівчина, наречена•>, лит. at6las «Ота
ва•>, talбkas <<дорослиЙ•>. Vincenz 8;
СДЕЛМ 444; DLRM 849; Pu~cariu 157;

talal)

509

тальвег

там

Пор. талі, та
лія, талювати.
тальвег <<Найнижча частина доли
ни, балки, річища.>; р. бр. тальвег,

Walde-Hofm. 11 643. -

п.

talweg,

болг. талвег;

ня з німецької мови; нім.
вег;

дорога

через

- запозичен
T;:i\weg «Таль

долину•>

складається

зі слів Та! «долина•> (свн. двн.

tal), спо

рідненого з гот. днн. dal, дісл. dalr, англ.
da!e <<ТС.•>, гр. tt6Лo~ <<Печера, кругла
будівля, парна лазня круглої форми•>,
псл. dolь <<долина•>, укр. діл, і Weg <<до

рога•> (свн. двн. wёс), спорідненого з

wigs,

гот.

way

<<ТС.•>.

weg, дісл. vegr, англ.
808; ССРЛЯ 15, 84;
Кluge-Mitzka 767, 842.-

днн.

706;

СІС 2

РЧДБЕ
Див. ще діл.
тальк; р. тальк, бр. тальк,
талька, П. СЛЦ. ta\k, Ч. ta\ek, болг. М.
талк, схв. талк;

-

запозичено з фран

дал, кар. кумик. каз. ног. тал <<ТС.•>. Фасмер lV 17; Шиnова 305; Mikl. ТЕ!
Nachtr. І 26; Севортян 1980 133-134.
тальЯнка <<Однорядна російська гар
монія•>; бр. тальЯнка <<ТС.•>; запо
зичене з російської мови; р. тальЯнка
<<ТС.•> виникло з итальЯнка <<італійка•>

(пор. укр. [тальЯнка] <<італійка•> Шейк,
[таліЯнка] <<ТС.•>), похідного від Ита

лия <<Італія•>. - Фасмер
15, 86; Булич ИОРЯС 1,

[талювати (карти)] <<Тасувати (кар
ти), тримати банк Куз; ділити на рівні
частини Ба•>, [таліровати] <<Тасувати•>
Нед, талія (у грі в карти);

що виникло з ар.

lieren

талька <<МОТОК пряжі, НИТОК; [сіра

Берл]•>;
<<ТС.•>;

-

-

бр.

талька, п.

очевидно,

talka, tala

запозичення

з

ро

сійської мови; р. талька «ТС.» пов'яза

р. та

карт, що залишилася після роздачі грав

цям•>, слн.

нитка, що йде на виготовлення невода

-

лия <<талія•>, бр. талія, n. talia <<ТС.•>, ч.
talon <<частина карт, що залишилася
після роздачі гравцям•>, слц. talon <<Та
лія, КОЛОДа карТ», СХВ. таЛОН «ЧаСТИНа

цузької мови через німецьку (нім. Talk
<<ТС.•>); фр. talc походить від ісп. talque,

t<ilaq, talq «ТС.•>. СІС 2 809; Фасмер lV 16; Machek ESJC
635; Matzenauer 342; Кluge-Mitzka
768; Dauzat 698; Кlein 1566.

IV 17; ССРЛЯ
328-329.

talon

«ТС.•>;

-

запозичення

з німецької і французької мов; нім.

tail-

«Тасувати (карти), тримати банк•>

походить від фр. tailler «рубати, тяти;
тримати баню>, taille <<Талія•>, що виник
ли з нар.-лат. *taliare <<рубати, тяти•>,
пов'язаного з лат. talea <<прут, кіл; па
гін, саджанець». ССРЛЯ 15, 81;
Dauzat 697. - Див. ще талія. - Пор.
талі, тальба.

талЯр СУМ, Куз, талер, [тарель]

не з тали <<ТаЛі>>. - Фасмер IV 16. Див. ще талі.
тальма <<ЖіНОЧа ДОВГа НаКИДКа без

<<таляр»; р. бр. болг. талер, п.
ст. taler, ч. tolar, слц. toliar, вл.
НЛ. to\af, СХВ. талйр, СЛН. to\ar; -

рукавів•>; р. бр. тальма, n. talma,
болг. талма; назва пов'язана з nрі
звищем французького актора Тальма

рез польську мову запозичено з ні
мецької; нім. Taler (старовинна німецька

(Talma, Fraш;ois-Joseph, 1763-1826). СІС 2 809; Фасмер IV 16; РЧДБЕ 706.
[тальок] <<болячка•> Нед; - неясне.

[тальЯн] <<Сітка, що опускається на

дно моря і піднімається, коли надійде
риба Г, Шейк; ятір великого розміру

Берл»;

-

р. [тальЯн] <<сітка, що оnус

кається на дно моря і піднімається, ко

ли надійде риба•>; заnозичення з ту
рецької мови; тур. талjан, далjан <<де
рев'яний пристрій для ловлі риби•>,
очевидно, є похідним від dal <<занурюва
ТИ•>, спорідненого з крим.-тат. тат. діал.

510

talar,
tolef,
Че

срібна монета) виникло внаслідок ско
рочення Joachimstaler <<ТС.•>, утвореного
від Joachimstal, букв. <<долина святого

Йоахима•> (у Чехії), місця, де добувало
ся срібло і де вперше (в
викарбувана ця монета.

1519 р.} була
- СІС 2 808;
Шелудько 47; Коваль 110; Чернов ЛБ
VII 35-36; Huttl-Worth 17; Richhardt
105; Bruckner 564; Kopaliriski 956; Machek ESJC 646; Holub-Lyer 484; Holub-Kop. 387; Вуjаклиjа 930; Кluge
Mitzka 768. - Пор. долар.
там, [тама] <<ТаМ•>, [таменька Шейк,
Нед], тсіменьки, [тамечка Шейк], та-

тамбур

тама

мечки, [тамика Л, тамики Л, тамш
Нед, таміка Нед, тамка, тамкай ВеБ,
тамкоки О, тамки, тамкuва, тамкі
ва Шейк, тамкава О, тамо Шейк,
Нед, тамой Нед, тамок, тамонь Нед,

тамонька Нед, тамоньки Нед, тамусь]

<<ТС.•>,

[тамецький]

<<тамошніЙ•>

Нед,

[тамешній, тамошний Нед], тамош

ній СУМ, Нед <<ТС.•~. [відтам] <<звідти•>;
р. бр. болг. там «Там•>, др. тамо
<<Там; туди•>, там'Ь <<ТС.», n. tam «Там»,

-

[tamo], ст. tamo
tam «там; туди•>,

<•ТС.•>, ч. слц. вл. нл.

ТАмАрА, ТАмАрь, .е.АМАрА;

запози

-

чення з гебрайської мови; гебр.
букв. <<фінікова пальма•>;

-

Tamar,

споріднене

з ар. tamara <<ТС.•>. Вл. імена 162;
Бе ринда 21 О; Петровский 206; Спр.
личн. имен 524; Илчев 475. -Див. ще
тамарИнд.

тамарИнд (бот.)

<<Tamarindus indica

р. болг. тамарИнд, бр. тама
рьtнд, п. tamarynda, tamaryndowiec, ч.
слц. tamarind, слн. tamarfnda; заnо
зичено з іспанської мови через німецьку

l.»; -

таму «Там; туди•>, [тамо], схв. тамо

(нім. Tamarfnde); ісп. tamarinda <<ТС.>> по
ходить від ар. tamr Hindf <<індійський фі

<<ТС.>>, СЛН.

нік•>, що складається з назв

nолаб.

tom

<<Там•>, м.

tam <<ТаМ•>, СТСЛ. 'ГАМО <<ТС.>>;
tamo <<ТаМ•>, утворене за допомо
гою суфікса -mo від займенникової ос
нови ta- (з *to-, подовження to-), пов'я

-

псл.

заної з вказівним займенником tь «ТОЙ•>;
пор. лтс. tam у nuo tam <<звідти•>, гр.
т~J..lo~ <<тоді•>, дор. тaJ..lO(; <<ТС.•>. Фас
мер lV 17; Чернь1х 11 227; Bruckner

564; Machek ESJC 635; Младенов 629;
ESSJ Sl. gr. 11 644-646; Kozlovskij
AfS!Ph 10, 657; Muhl.-Endz. lV 147;
Frisk 11 894. - Див. ще той. - Пор.
так.

тама <<загата, гребля; [перешкода
СЧС]•>, тамувати <<вгамовувати, за
спокоювати; [трамбувати, утоптувати
Шейк]•>; - запозичення з польської мо
ви; п.

tama

решкода,

<<загата, гребля, дамба; пе

перепона•>

походить від свн.

<<дамба, гребля, загата•> (нвн. Damm
«ТС.•>), спорідненого з англ. dam, дфриз.

tam

damm, дісл. dammr <<ТС.•>, гот. faur-dammjan <<Загороджувати» і, можливо, гр.
8ЄJ..1є8Ла «фундамент•>. - СЧС 294; Ше
лудько 47; Sl. wyr. obcych 742; Bruckner 564; Matzenauer 342; Кluge-Mitz
ka 120.
тамада <<розпорядник бенкету•>; бр. тамада; запозичення з росій
ської

мови;

груз.

tamada

р.

тамада

<<ТС.•>.

436; Ць1ганенко
ТСБМ V 468.

-

468;

походить

від

СІС 2 809; КЗСРЯ
ССРЛЯ

15, 89;

Тамара (жіноче ім'я), Тама, Т6ма,
СТ. Qамар'Ь <<ДОЛОН(я) ... >> (1627); р.
бр. болг. Тамара, ч. слц.

Tamara,

стсл.

tamr

<<фінік•>,

сnорідненого з гебр. tamar <<пальмове
дерево, фінікова пальма•>, арам. tamra
<<фінік•>, сір. t"marta, еф. tamr <<ТС.•>, та
Hindf <<індійськиЙ•>. - СІС 2 809; ССРЛЯ

15, 89; S!. wyr. obcych 742; HolubLyer 477; РЧДБЕ 706; Кlein 1568. Пор. тамарИск.

тамарнск (бот.)

<<Tamarix L.•>,

та

марИкс СУМ, Нед, тамарИскові, та
марИксові; р. болг. тамарИск, та
марИкс, бр. тамарьtск, п. tamaryszek,
Ч. tamarysek, СЛЦ. tamariska, СХВ. та
марис, тамариска, слн. tamarfska; заnозичення

з

пізньолатинської мови;

виникло з лат. tamarix <<тамариск•>, що походить від гебр.
tamar <<пальмове дерево, фінікова паль
ма•> або ар. tamr <<фініК>>, споріднених з
арам. tamra <<фінік•>, сір. t•marta, еф.
tamr <<ТС.•>. - СІС 2 809; ССРЛЯ 1,5, 90;
Sl. wyr. obcych 742; Machek ESJC 635;
Holub-Kop. 379; Holub-Lyer 477;

пізньолат.

Кlein

tamariscus

1568.

-Пор. тамарИнд.

[тамацькати] «напихати•> Шух;
неясне;

можливо,

(див.).
тамбур 1

пов'язане

<<ударний

з

східний

-

тама

інстру

мент, рід барабана; стародавній музич

ний струнний

інструменн,

[тамбор]

<<барабанщик; барабаН•> Нед, тамбу
рИн; р. бр. тамбур <<барабан•>, п.
tambor <<барабанщик; барабан•>, tambur
<<ТС.•>, ч. tambor <<барабанщик•>, tambur
<<барабан•>, слц. tambur <<тамбурин, бу
боН•>, tambura <<балканський музичний
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тампон

тамбур

інструмент>>, болг. тамбурсі <<східний
струнний інструмент>>,
м.
тамбура
<<струнний інструмент>>, тамбур <<Те.;
барабаН>>, СХВ. тамбура <<СТруННИЙ інс
труменТ», тамбур <<барабан; барабан
щик>>, слн. tambur «барабан>>, tambura
<<струнний інструмент>>, tambor <<бара
банщик>>; запозичене з французько"і

мови (форма [тсімбор] через поль
ську); фр. tambour <<барабанщИК>> похо
дить від ар. tabd!, мн. до tab! <<бара
бан>>, зближеного з нар.-ар; taпbOr
<<лютня, мандоліна>> (ар. tuпbuг <<ТС.>>).
- СІС 2 809; Макгрушка 13; Фасмер

IV 17-18; Holub-Lyer 477; Dauzat
698; Gamil!scheg 833; Lokotsch 159;
К!еіп 1569.

тамбур 2 <<Прибудова біЛЯ ВХОду В

приміщення; закритий майданчик паса
жирського залізничного вагона>>;

бр. тамбур, П. tamboг,
тамбур, схв. тамбур; -

-

р.

болr.
запозичення

tambur,

з французької мови; фр. tambour (ар
хіт.) є результатом семантичної видо

tambour <<барабан>>. - СІС 2 809;
Фасмер IV 17-18; РЧДБЕ 706-707;
Dauzat 698. -Див. ще тамбур 1 •
зміни

[тамбур 3 ] (бот.) <<кушир занурений,

Ceratophyllum demersum L.>>; -

не

ясне.

[тамбурок]

<<рід ручних п'ялецЬ>>,

тамбур <<ВИШИВаННЯ або ПЛеТіННЯ пет
ЛЯ В ПеТЛЮ>>; р. тамбур <<В'ЯЗаННЯ
або вишивання петля в петлю>>, бр.

<<ТС.>>, др. там'Ьга <<Клеймо, тавро, пе
чатка; вид податку, уведеного на Русі
татарами;
<<Знак

торгове

мито>>,

на монетах з

tamga

п.

іменем

і

титулом

султана або хана>>, болг. дамгсі <<пля
ма; клеймо, тавро; штемпель, печатка>>,
схв. dagma <<клеймо, тавро, знак>>, dan-

ga

<<ТС.>>;

-

запозичення

з

тюркських

мов; пор. уйг. тат. там5а <<клеймо, тав
ро, знак власності; печатка>>, чаг.

та

Мба <<те.; мито, стягуване з купців, про

їжджих>>,
тавро>>,

кирг.

туркм.

чув.
тагма

тамга
<<те.;

<<Клеймо,
знак,

міт

ка>>, тур. damga <•клеймо, тавро; штем
пель>>, аз. дамrа <<ТС.>>, дтюрк. tamya

<<печатка, відбиток>>. Огиенко 34;
Фасмер IV 18; Шипова 305-306; Дмит
риев 545; Горяев 360; Sl. wyr. obcych
743; РЧДБЕ 173; Веrп. І 178; Mikl. EW
39; Mikl. ТЕ! І 281; Matzeпauer 342;

Lokotsch 38.
[тамдИ:й] <<ТУДИ>> Нед; -

результат
стягнення форми [тамтудuй] <<ТС.>>
Нед, варіанта тамтудИ <<ТС.>> (пор. п.

tamt~dy <<туди, он туди; тудою, он ту
дою>>, ч. tamtudy <<ОН туди, тудою>>,

слц.

tamtade <<ОН туди>>). -

Див. ще

там, тудИ. -Пор. тамтадИ.
таметов - див. теметів.

[таміка] (орн.) <<Садова славка,
Sy!via Ьоrіп Bodd.>> Шарл; - неясне.
ТаМОЖНЯj бр. таМОЖНЯ <<МИТНИ
ЦЯ>>, др. таможьник'Ь <•збирач особли
вого

податку

при

татарському

управ

тамбур «ТС.; [крюЧОК ДЛЯ в'язаННЯ
мережива]>>, [тамбурка] <<Крючок для

лінні на Русі; збирач торгового мита>>,

в'язання мережива>>, п. tamborek <<п'яль
ці>>, tamburek, tambor <<ТС.>>; через
польську мову запозичене з французь
кої; фр. tambour <<n'яльці>> є результа
том семантичної видазміни назви tam-

ня з російської мови; р. таможня ут

bour <<барабан>> (п'яльці мають бараба
ноподібну форму). СІС 2 809; Фас
мер IV 17-18; Sf. wyr. obcych 743;
Dauzat 698; К!еіп 1569. - Див. ще
тамбур 1 •
тамга <<клеймо, тавро, мітка як знак
власності; герб, печатка або підпис; тор

говельне мито на Русі в епоху татаро
монгольського ярма>>; р. бр. тамга
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п.

[tamoznia] <<МИтниця>>; -

ворене

від др.

там'Ьга

запозичен

<<ВИд податку,

уведеного на Русі татарами; торгове
МИТО>>. Огиенко 34; Фасмер IV 18;
Чернь1х ІІ 227; КЗСРЯ 436; Ць1ганенко
468; Шипова 306-307; Bern. І 178. Див. ще тамга.
тампон, тампонаж, тампонація,
тампонувати; р. бр. болг. м. там
пон, п. tampon, ч. слц. слн. tamp6n,
схв. тампон; запозичення з фран
цузької мови; фр. tampon <<пробка, за
тичка; тампон>> є назалізованим варіан
том форми tapon <<жмут одягу, білиз-

тамтадИ

тандИта

НИ>>, утвореної за допомогою суфікса
від франк. *tappo, спорідненого з
двн. zapho <<затичка>>, нвн. Zapfen, дангл.

-on

ta=ppa, англ. tap <<ТС.>>. - СІС 2 809; St.
wyr. obcych 743; Holub-Lyer 477;
РЧДБЕ 707; Byjakлиja 931; Dauzat
698; Кluge-Mitzka 874; Кlein 1569.
[тамтадИ]

<<Туди>>,

[тамтадИль]

м. тангента <<дотична>>, схв. тангенс,
слн. tangens; заnозичення з латин
ської мови; лат. tangens <<який дотика
ється>> є дієnрикм. від tango, -еге <<торка
ти, дотикатися>>, спорідненого, очевид

но, з гр. тєтауwv <<який ухопився, який
схоnИВ>>, дангл.

paccian

з там і [тадИ] «Туди>>, пор. тамтудИ
<<туди>> (від там і тудИ), п. tamt~dy
«Туди,

-Пор. такт.

он

туди;

складне утворення

-

тудою,

он

тудою>>,

ч.

<<ОН туди, тудою>>, слц. tamtade
<<ОН туди>>. - Див. ще там, тудИ.
тамтам <<ударний музичний інстру

схв. тамтам, слн.
чене

з

(фр.

мови

запози

tamtam; -

гінді

через

французьку

tam-tam <<ТС.>>); гінді tamtam <<ба

рабан>> є звуконаслідувальним утворен

ням.

СІС 2 809; Фасмер IV 18;

-

Kopaliriski 957; Holub-Lyer 477; РЧДБЕ
707; Dauzat 698; Кluge-Mitzka 768;
Кlein 1569; Lokotsch 158-159.

тамтешній, [тамтеііший] «тамтеш
ніЙ>>, [тамт6чний Нед, тамтуський]
<<ТС.>>;

-

очевидно,

результат

видазмі

ни форми тамошній, зумовленої впли

вом тутешній (від тут); пор. п. tamtejszy <<тамтешніЙ>>, tutejszy «ТутешніЙ>>.
- Див. ще там.
[тамтіль] <<ЗВідти, звідтілЬ>> Нед,
Шейк, [стамтіль] <<ТС.>> Шейк; - оче
видно,

fезультат

ного n. z tamtela,
п. [z tela, stela]

видазміни

запозиче

<<ЗВідси,

звідсіль>>),

stamtela] <<ТС.>> (пор.

зближеного з
відтіль,
звідтіль.
Див. ще там, тільки.
тамувати - див. тама.
тан - див. танець.

[танана] (вигук здивування);

видно,

звуконаслідувальне

-

-

оче

утворення;

пор. р. [танакать, танань'tкать] <<МУ
гикати, наспівувати про себе>>, п. [tana]
(nриспів), болr. тананИкам <<Наспівую
потихенnку,

мугикаю>>,

м.

тананика

<<наспівує>>.

тангенс, тангенціальний;
болr. тангенс, П. Ч. СЛЦ. ВЛ.

- р. бр.
tangens,

гладити>>.

танго, [танка] <<ТаНГО>> О; -

tamtudy

мент, різновид гонга>>; р. бр. болг.
тамтам, П. tam-tam, Ч. СЛЦ. tamtam,

торкатися,

<<поnлескувати,

СІС 2
81 О; Коваль 164; Kopaliriski 958; Holub-Lyer 477; РЧДБЕ 707; Вуjаклиjа
931; Walde-Hofm. ІІ 647; Кlein 1570.

<<ТС.>> Шейк, Нед;

ніжно

р. м.

танго, бр. танга, П. Ч. СЛЦ. ВЛ. tango,
болг. танго, схв. танго, слн. tango; заnозичення з ісnанської мови Арген

(icn. tango «ТС.>>). СІС 2 810;
Kopaliriski 958; Holub-Lyer 477;
РЧДБЕ 707; Вуjаклиjа 931; Кlein 1570.
тандем; р. болг. тандем, бр.
танд3м, n. ч. слц. вл. tandem, схв. тан
дем, слн. tandem; запозичення з анг
лійської мови; англ. tandem <<розташу
тини

вання один за одним; тандем>>

походить

від лат.
нець

tandem (*tamdem) <<Нарешті, кі
кінцем>>, що складається з tam

<<так,

настільки>>,

сnорідненого

з

дінд.

<<Те>>, ав. tat <<ТС.>>, тох. В te <<це>>,
лит. tas <<ТОЙ>>, псл. *t-ь «ТС.>>, укр. той,
і частки на означення тотожності -dem,
пов'язаної з de <<з; від; про; з nриводу,
щодо; згідно>>, спорідненого з дірл. dї

tad

(de) <<з; від>>, дкімр. di, кімр. у, корн.
the, брет. di «ТС.>>. - СІС 2 810; Kopaliriski 957-958; Holub-Lyer 477; РЧДБЕ
707; Вуjаклиjа 931; Кlein 1570; WaldeHofm. І 325, ІІ 646. - Див. ще той.
тандИта <<товкучка; старі

носильні

речі, дрантя, лахміття>>, [тандета] <<ТС.>>
Нед, [тандет] <<швейні вироби низько'і
якості>>

Корз,

тандИтник

<<лахмітник,

ганчірник; [обідранець Шейк]>>, [тин
дИтник] <<лахмітник; той, хто шиє цер
ковні ризи>> Бі, [тиндИтниківна] <<доч
ка лахмітника>> Бі, [тиндИчниченко]
<<син лахмітника>> Бі, [тиндИчничка]
<<дружина лахмітника>> Бі, [тандИт
ний] <<ЯКИЙ СТОСУЄТЬСЯ ТОВКУЧКИ, ЯКИЙ
продається на товкучці; старий, nоноше

ний, ні для чого не nридатниЙ>>, [кан-
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танець

танк

дИтний] <<ТС.•> Я, [тандетний] <<не
якісний (про одяг)•> Корз, тандитнику
вати «Торгхвати лахміттям, шматтям,

мотлохом•>, [тиндИтниковати] <<шити
і

продавати

церковні

ризи•>

Бі;

-

р.

[тандИт] <<переторжка старими реча
МИ•>,
ло•>;

бр.

тандЗт <<дешева річ,

барах

- запозичення з польської мови;
п. tandeta <<Поганий (недоброякісний) то
вар, дрантя, халтура; барахолка•>, tandet <<ТС.•> зводяться до нвн. Tandelmarkt
<<товкучка•>, утвореного від Tand <<дріб
ничка•> (-eta від п. wendeta «Товкучка•>),
що походить від лат. tantum <<така
кількість, стільКИ•>, пов'язаного з tam
<<так, настільки•>. Richhardt 105; Ше
лудько 48; Фасмер IV 18; BrUckner
564-565; К!uge-Mitzka 768; WaldeHofm. ІІ 646. - Див. ще тандем, той.
- Пор. тендітний.
танець, [тан] <<ТаНеЦЬ>> Нед, танеч
ник <<танцюрисТ», [тан6чник] «ТС.>> Нед,
[танИк] <<ТаНОК>> Бі, танок, танців
нИк, танцЮлька, танцЮр <<танцюрисТ»,

танцЮра, танцюрИст, [танцюрИста]
Шейк, танечний, танковий, танцю
вальний, танцюрИстий, танцювати,

[таньовати] <<танцювати>> Шейк, Нед;
- р. танец, [танок], бр. болг. м. та
нец,

п.

Ншас;

-

taniec, tan,

ч.

слц.

tanec,

схв.

через польське посередницт

во запозичено із середньоверхньоніме

цької мови; свн. tanz <<танець>> похо
дить від фр. ст. dance <<ТС.•>, пов'язано
го з dancier <<танцювати>>, що, можли
во, зводиться до франк. *dintjan <<руха
тися назад і вперед>>, спорідненого з гол.

deinzen <<Відступати, посуватися на
зад•>. - Акуленко 134; HUttl-Worth 17;
Richhardt 105; Фасмер IV 18-19; Чер
ньІх ІІ 227 -228; Брандт Р<рВ 24, 194;
BrUckner 565; Machek ESJC 635; Мла
денов 629; Кluge-Mitzka 770; Dauzat
228; Gamillscheg 296; К!еіл 400.

[таний] <<дешевий, недорогиЙ>>, [та
ній] Шейк, Пі, ВеЛ, Нед, [таньший]
<<дешевший>> Нед, [танина] <<дешевиз
на>> О, [тань] (у виразах у т. піти, у
т.

стати

<<nропасти,

зникнути>>

-

про гроші, багатство), [танuти] <<роби-
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ти

дешевим;

дешево

давати,

дешево

продавати>> Шейк, Нед, [таніти] <<Ста
вати дешевшим, дешевіти>> тж, [тані
шати] <<ТС.>> тж; р. [танньtй] <<де
шевИЙ•>,

бр.

танньt

«ТС.>>;

чення з польської мови; л.

- залози
tani, [tanny]

<<ТС.•> зводиться до *tunjь <<ТС.>> і відпові

дає укр. [туний] <<дешевий, недорогиЙ>>.
- Бевзенко НЗ УжДУ 26/2, 177; Фас
мер

IV 19; Schuster-Sewc 1558-1559;
Stieber ZfS!Ph 9, 381-382. -Див. ще

туний.
танін <<дубильна речовина>>; р.
танuн, таннuн, бр. тан{н, п. tanina,
Ч. tanin, СЛЦ. tanfn, болr. танuн, М.
танин, схв. танйн, слн. tanln; за
nозичення з французької мови; фр. ta<<ТС.•> утворене від tan «ду
бильна кора>>, що розвинулося із елат.

nin, tannin
tannum

<<ТС.•>

кельтського

nоходження

tann <<дуб•>). - СІС 2 810;
ССРЛЯ 15, 98; Kopalir\ski 958; HolubLyer 477; РЧДБЕ 708; Вуjаклиjа 931;
Dauzat 698, 699; КІеіn 1569, 1571.
(лор. брет.

[танір] <<Тарілка•> ВеУг, [танжір,
танджір ВеУг] <<ТС.>>; слц. tanier

<<тарілка; блюдо, таріль•>, схв. tаrьйр
<<Тарілка>>; запозичення з угорської
мови; уг. tanyer <<тарілка•> розвинулося
зі ст. talnyer «ТС.>>, що походить від іт.
tagliere <<дошка для різgння м'яса•>. ВеУг 261; Machek ESJC 635; MNTESz
ІІІ 842; Barczi 300. - Див. ще таріль.

[таністра] <<ранецЬ•>, [танеістра
Нед, тайністра Нед, цаністра] «ТС.>>;
п. [tanistra] <<Вівчарська торба;
ранець>>, ч. [tanistra] <<торба, сумка>>,

tanistra <<Мішок, торба, сумка; ра
- очевидно, запозичення з угор
ської мови; уг. ст. tanyisztra <<Торба,

слц.

нецЬ>>;

сумка•>

зводиться

до

віз.-гр.

лхуют

роv <<торбина для фуражу», nов'язаного
З гр. Т<ХТТW <<КЛаду, ВМіщуЮ>>, МОЖЛИВО,

спорідненого з л11т. patogus <<зручниЙ>>.
- Machek ESJC 635; К!uge-Mitzka
784; Frisk ІІ 845-846. - Пор. тайст
ра, торністра.

танк, танкетка, танкіст, [танка
вище] <<танкодром>> Куз; - р. бр. болг.
танк, п. ч. слц. вл.

tank,

м. тенк, схв.

танкер

танути

тенк, танк, СЛН.

tank; -

ЗаПОЗИЧеННЯ

неможливість наситити кислотами його

з англійської мови; англ. taпk <<Водой

окис.- СІС 2

ма;

ский

резервуар,

цистерна,

бак:

бойова

броньована машина>> походить від гінді

<<водойма; резервуар, цистерна,
бак>>, що зводиться до дінд. ta<;lagam
<<став, водойма>>; назва перенесена на
бойові броньовані машини у зв'язку з

tankh

тим, що англійці, уперше виготовивши

бронемашини в

1915

р., для маскуван

810; Волков 41; Фигуров
122-123; Kopaliriski 958; HolubLyer 477; РЧДБЕ 708; Вуjаклиjа 932;
Кlein 1571.
[тану-тану] (вигук у веснянці)
Нед; очевидно, результат поєднання

сполучника та і вигука ну, пор. [та
щj-тану] (вигук) <<НУ>> Нед; можливо,
зближене з [дана] (рефрен у nіснях) і

ня накривали їх брезентовими чохлами

з танець, танок, танцювати, пор. п.

з написом Tank, тобто <<цистерна, баК>>;
помилковим є виведення англ. tank <<бо

[tanu

йова бронемашина>> від імені інженера

Пор. дана.
танути,
таловИна,

винахідника Танка (Фасмер

IV 19; Holub-Kop. 379; Кluge-Gotze 611; Lokotsch 159), а англ. tank <<Водойма; ре
зервуар, цистерна, бак>> з сангл.
stanc <<став, водойма•> ( Фасмер IV 19;
Holub-Lyer 477; Holthausen EW 200;
Кluge-Gotze 611; Falk-Torp 1246) або
порт. tanque <<стаВ>> (Акуленко 141; Kopaliriski 958). - СІС 2 810; Коваль 185186; Чернь1х ІІ 228; Ць1ганенко 468469; Sf. wyr. obcych 744; РЧДБЕ 708;
Вуjаклиjа 932, 942; Кlein 1570-1571;
Кluge-Mitzka 769.

танкер <<Самохідне наливне судно
для перевезення рідких вантажів без
тарИ>>; р. бр. болr. М. танкер, Ч.
tanker, tankova lod', слц. tankova lod',
п. tankowiec, вл. tankar, tankowc, tankowa f6di, схв. танкер, слн. taпker; запозичення з англійської мови; англ.
tanker <<наливне судно, танкер•> утворе
не від tank <<резервуар, цистерна, баК>>.

- Акуленко 141; СІС 2 81 О; Коваль
185-186; ССРЛЯ 15, 98; РЧДБЕ 708;
Вуjаклиjа 932; Кlein 1570-1571. Див. ще танк.

тантал (хімічний елемент, метал),
тантал{т; р. бр. болг. тантал, п.
ч. слц_ tantal, схв. тантал, слн. tantal; - запозичення з новолатинської
мови; нлат. tantalum <<ТС.>> утворене
відкривачем цього елемента шведським

хіміком Екебергом (Ekeberg) від імені
міфічного Тантала (лат. Tantalus, гр.
ТаvтаЛщ), приреченого на вічну спра
гу;

елемент

був

названий

так

через

нець>>.

tanu] (дит.) «Танцювати; та
- ДИВ. Ще ну 1 , та, танець. таяти, тал <<ТаЛОВИНа>>,
талина
<<розтала
санна

ДОрОГа>>, талий, [відталь] <<ВіДЛИГа>>,
відталий, підталина, підталий, [про
талка] <<проталина•> Л, [протавка]

«ТС.>>, [проталки] <<Відлига>> Л, [розта
вачка] <<розтавання снігу, пора розта
вання снігу>> Ва, [росталина] <<Талови
на>> Кур, розталь, розтань <<розтаЛЬ>>,

розталий, [Jтали(й)] (у сполученні
tутала вода <<весняна вода>>) Л; таять, бр. [таяць], др. ташти,

tajac,

Ч.

tat,

ВЛ.

tac,

НЛ.

tajas,

р.
п.

болr. тая,

м. таи «просочуватися, протікати; та

нути, розтаватИ>>, СХВ. таjати <<ПрОСО
чуваТИСЯ, nротікати>>, слн. tajati se <<Та
нути, розтавати>>, стсл. 'ГАmтн

«ТС.>>;

-

псл. ta-ja-ti <<танути, розтавати>> (в укр.
танути -ну- є суфіксом), споріднене з
дінд. toyam <<Вода>>, гр. П,кw <<розтоплю
вати, топити; розчиняти», дор. такw
«ТС.>>, лат. tabeo, -еге <<танути, розтікати
ся; розкладатися>>, ос. t'ayun <<Танути,
розтавати>>, вірм. t'anam <<змочую, зво
ложую>>, двн. douwen, dewen <<Танути,
розтавати>>, нвн. tauen, дангл. pawian,
англ. thaw <<ТС.>>, дірл. tam <<чума>>, кімр.
tawdd <<розтоплениЙ>>; іє. *ta- <<танути,

розтоплюватися>>. Фасмер
ЧерJіЬІХ li 230; Bri.ickner 563;

IV ЗО;
Machek
f:SJC 637; Holub-Kop. 380; SchusterSewc 1494; Младенов 630; Skok ІІІ
434; Meillet MSL 9, 154-155; 23, 5051; BSL 26, 2; Glotta 14, 221; Trautmann 313; Uhlenbeck 117; Трубачен
Пробл. ие. язь1козн. 101-102; Persson
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тапчан

танцерник

Beitr. 462-463, 709; Walde-Hofm. ІІ
639-640; Ernout-Meillet 1186; Pedersen Kelt. Gr. І 68; KZ 39, 371; Torp
175; Frisk 20, 891; Adjarian MSL 20,
160-161; Кluge-Mitzka 773; Кlein
1600; Pokorn у 1053-1054.
[танцерник] (бот.) <<калачики лісо

ві,

Malva silvestris L.>>; -

видазміни

назви

[пац{рник

результат

(дИкий)]

«ТС.>>, можливо, зближеної з танцюва
ти. Анненков 208. Див. ще па

цьорки2.

[танцЮрка] (бот.) <<мухомор зеле
ний, бліда поганка, Amanita phalloides
Quel. Нед, Mak, мухомор червоніючий,

Amanita rubescens Quel. Mak>>, [тан

цуля] (у сполученні [т. червонята]
«мухомор червоніючиЙ>> Mak, [тан
t{улька] <<Agaricus species>> Mak; - п.

[tancula] <<Agaricus comatus MUll.>>; похідне утворення від танцЮра <<тан
цюрист,

танцюристка>>;

назва

зумовле

на, очевидно, «стрункістю>> цих грибів

(на довгій тонкій ніжці).

-

Див. ще

танець.

[танчИ:ти] <<танцювати>> Шейк, Нед,
[таньчити] «ТС.>> Пі, [затанчити] <<За
танцювати>>; ч.
слц. tancit'
<<ТС.>>;
польської мови; п.

tancit <<танцювати>>,
запозичення з
tariczyc <<ТС.>> пов'я
зане з taniec <<Танець>>. - Bruckner 565;
Holub-Kop. 379. -Див. ще танець.
[тань] <<Відлига ? Г; безодня, без

донна глибина Нед>>, [у тань пітИ,
стати] <<ЗНИКНУТИ>> (про гроші, багат
СТВО), [тановИти] <<робити глибоким>>
Нед; - пов'язане з танути (пор. при
казку <<Як у тань тане>>); значення <<бе
зодня» розвинулось на грунті виразу [у
тань пітИ] <<зникнути», букв. <<розта
нути>>. -Див. ще танути.
тапер <<Піаніст або баяніст, ЩО грав
за плату на танцювальних вечорах>>;

-

р. бр. тапёр, п. taper; запозичення
з французької мови; фр. tapeur <<ТС.>>
пов'язане з taper <<бити, ударяти; грати

на фортепіано>>, ст. <<затикати (забива
ти пробку)>>, спорідненим з двн. zapho
<<затичка>>,

англ. гол.
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нвн. Zapfen, дангл. t~ppa,
tap «ТС.'>. - СІС 2 811; ССРЛЯ

15, 108; Kopaliriski 959; Sf. wyr. obcych
744; Dauzat 699; Кluge-Mitzka 874;
Кlein 1571; Vries NEW 723.

[тапета] <<шпалерИ>> Куз, [тапет
ник] <<оббивальниК>> Куз, [тапетува
ти] <<Обклеювати шпалерами, оббива

ТИ>> Куз;

- п.
tapeta, tapety,
«ТС.>>,

вл. tapeta <<шпалери>>, ч.
СЛЦ. tapety, болr. тапет
тапет <<оббивка; шпалери>>,

м.

СХВ. тапёт <<Оббивка (на СТінах); КИ
ЛИМ>>, слн. tapeta <<шпалерИ>>; через
польську мову запозичено з німецької;
нвн. Tapete <<шпалери>> походить від іт.

tappeto

<<КИЛИМ>>, що виникло з лат.

pёtum,

tapёte,

tapёs

<<килим,

tap-

покрива

ЛО>>, яке зводиться до гр. Т<Х7ГГJ~ (род.
в. Т<Х7ГГJТо~) «ТС.>>, очевидно, іранського
походження. - СЧС 295; BrUckner 565;

Sf. wyr. obcych 744; Holub-Kop. 380;
Holub-Lyer 477; Вуjаклиjа 932; WaldeHofm. ІІ 648; Frisk П 854; КІеіn 1572.
тапір (зоол.) <<Tapirus Briss.>>; - р.
болг. тапuр, бр. тап{р, п. вл. tapir, ч.
СЛЦ. СЛН. tapfr, М. тапир, СХВ. тапйр;
- запозичення з французької або німе
цької мови; фр. tapir <<тапір>>, нім. Tapir
«ТС.>> ПОХОДИТЬ З МОВИ тупі (Бразилія);

пор. тупі

tapiira нС.>>, букв. <<ссавецЬ>>.
- СІС 2 811; Фасмер IV 1Я; Sf. wyr.
obcych 657; Machek ESJC 636; Gr.
Fwb. 747; Dauzat 700; Кluge-Mitzka
770; Loewe KZ 60, 173-174; Lokotsch
EWAW 61; Кlein 1572.
тапочки <<легкі домашні або спор
тивні черевики без підборіВ>>, тапочка

(одн.);
<<ТС.>>;

-

бр. тапачкі (одн. тапачка)
запозичення з російської мо

ви; р. тапочки (одн. тапочка) <<ТС.>> Є
ЗМеНШ.

ДО

тапки

<<ТС.>>,

ПОВ'язаНОГО,

очевидно, з т6пать <<топати>>; пор. ч.
t'apky <<легкі жіночі черевики без каб

лукіВ>>,

t'apat <<Топати {про дітей)>>. -

Див. ще топати.

тапчан, топчан, (тапчанuна] <<ПО
ГаНИЙ тапчаН>>, тапчанник; р. топ
чан, бр. тапчан, п. tapczan; оче
видно,

запозичення

з

тюркських

мов;

пор. тюрк. tapcan <<підвищення, троН>>,
дтюрк. tapcan <<Підставка на трьох ніж
ках>>; ненадійним видається припущен-

тарадайка

талшати

ня (КЗСРЯ

про утворення за ти

тарабан 1 «барабан; [брязкальце, що

nом КОЛЧаН <<СаГаЙдаК» Від р. тоnать

чіпляється тварині при бездоглядному

[<•стоптувати

випасанні в лісі Л]•>, [тарабайка] <<ТС.>>
Ник, [тарабанець] «барабанщик•> Нед,

44 7)

каблуки, кривитИ•> ], букв.

<•кривоногиЙ•>; помилковим є виведення

(Scheludko 143) від рум. tap~an <•схил,
пологість•>. Макарушка 13; Sf. wyr.
obcych 744.
l тапшати] «топтати ?' ходити туди
і сюди ?•> Шейк; - запозичення з угор
ської мови; уг. tapos <•топтати; сту
пати•> утворене від звуконаслідувально
го кореня

tap-

но-угорського

<•топтати; плескати•> фін
походження;

пор.

удм.

тапьtртьtньt <•топати•>, комі тапкьtньt
<•повільно йти•>, фін. taputtaa <•nлеска

ти, поплескувати•>. - MNTESz ІІІ
Barczi 301; Льпкин-Гуляев 278.

[тапшє] <•сковорода•>

BeYr; -

846;
запо

зичення з угорської мови; уг. tepsi
<•лист, сковорода•>, як і болг. тепсuя

<<КруглиЙ

МіДНИЙ ЛИСТ>>,

СХВ.

теnсиjа

<•круглий лист•>, очевидно, походить від
тур. tepsi «піднос, блюдО•>, споріднено
го з чаг. крим.-тат. тііпсі <•маленьке
блюдо, тарілка, піднос•>, аз. тапші <•та

рілка•>, алт. телеут. тапші <•дерев'яне
блюдо, на яке кладуть м'ясо•>.
MNTESz ІІІ 892-893; Barczi 307;
Младенов 632.

[тапшук]

«капшук

для

тютюну•>

ВеУг; результат видазміни форми
капшук, очевидно, зближеної з та
бак. - Див. ще капшук.
тара, тарувальний, тарувати; р. бр. тара, п. слц. tara, ч. слн. tara,
болг. тара, дара, м. дара, схв. тара,
дара; запозичено з італійської мови

тарабанщик,

рабанити•>; - запозичення з татарсько'і
мови; до тат. дарабан <<барабаН•> зво

диться також укр. барабан. - Фасмер
IV 20; Шипова 308; Kopalinski 959. Див. ще барабан 1 •

тарабан 2 , тарлабан- див. бала
бан4.
тарабанити <•везти, нести щось важ
ке й велике», тарабанитися «іти, їха
ти далеко; їхати повільно, з трудноща

МИ>>,

[теребИти]

важке;

РУ•>,

<•він відсунув, відклав•>; зважаючи на по
чатковий наголос, слід визнати помил

ковим припуення

(Mikl.

ТЕ1

Il 170)
про запозичення з турецької мови. СІС 2 811; Фасмер !V 20; Чернь1х Il
228; Kopalinski 959; Holub-Lyer 477;
Младенов 629; РЧДБЕ 708; Вуjаклиjа
933; Кluge-Mitzka 770.

те

n[Jитарабанити,

притарабани

тися, [притебити] <•принести» Корз,
[притеребити] «доставити, принести»
Нед, [притuборити] <•притаскати» О;
- р. [тар(а)банить) <<ТЯГТИ, ВОЛОКТИ>>,
бр. [тарабаніць] <<ТС.»; афективне
утворення, можливо, пов'язане з тере

бИти «термосити, смикати•> (пор.).
[тарабарИ:стий] «строкатиЙ•> ВеУг,

[тарабуристий] «ТС.» Чопей;- запози
чення з угорської мови; уг. tarkabarka
<•строкатий, різношерстий» утворене від
tarka «строкатий, рябий». - MNTESz
ІІІ 854-855. - Див. ще тарка.

[тарабарка]

<•щаблі

ходить від ар. tarb <•знижка, відраху
вання•>, пов'язаного з дієсловом taraba

нести щось

устромляти•>,

ребuтися <•вилазити; видиратися наго

tara «rapa;

по

<•ТfІгти;

усаджувати,

натягували

відрахування•>

«торохті

р. [тарабан]

-

<•барабан•>, тарабанить <•тарабанити•>,
бр. тарабаніць <•ТС.•>, п. taraban «вели
кий турецький барабан•>, tarabanic <•та

через німецьку (нім. Tara <•тара; упаков
ка; вага лакувального матеріалу•> ); іт.
знижка,

тарабанити

ти; [теревенити Нед]•>;

«одна з палок, на які

палатку від дощу під час

nольових робіТ» Дз;
в

стінках

-

р. [тарабарки]

гарби;

трьох палок для казана»;

Фасмер

підставка

-

неясне.

з

-

IV 20.

[тарабач] «валок, яким набивають
сіль у форми» Шейк; - неясне.
тарагунитися - див. таргати.
тарадайка <•легкий двоколісний ві
зок; [меблі, що розхиталися Шейк,

Нед; дитяча іграшка 0]», [тарадайчu
на] <•погана тарадайка Г; одна тарадай
ка

Шейк»,

таратайка

<•тарадайка,

517

тараданка

таран

[меблі, що розхиталися Шейк, Ж]>>;

-

р. таратайка <<таратайка, тарадайка•>,

[тарадайка], бр. болг. таратайка, п.

м. таратайка «ТС.>>; не
зовсім ясне; можливо, nов'язане з та

taradajka,
рантас.

- Макарушка 13; Фасмер IV
23; Matzenauer 344.
[тараданка] <<легковажна пісенька>>
Нед; результат злиття звуконасліду
вальних основ тара- (пор. [таракати]
<<балакати>>, тараторити) і [дана] (ре
френ у піснях). - Див. ще дана, та
раторити.

[тарайкИ] <<блочки у ткацькому вер
статі>> ДзАтл ІІ, [патарайкu] «ТС.>> тж;

-

результат видазміни форми [карікu]

«ТС.>> (див.).
таракан, тараксінячий; р. бр.
тараксін, п. tarakan, ч. tarakan; за
позичення з тюркських мов; здебільшо
го виводиться безпосередньо від тат.

таракан; пов'язується (Rasanen ZfS!Ph
з чув. tar-aqan <<утікач, той,

20, 448)

що рятується втечею>>, і далі, з тюрк.
<<утікатИ>>;
зіставляється
також

taz-

(Дмитриев

545) з чаг. тарка-/І тара

<<розповзатися,

розлазитися>>

як

таке,

що означає букв. <<ТОЙ, що розповзаєть

ся в усі боки>>; виводиться також (Доб
родомов РР 1970/6, 98-100) від
почесного титула др.

тархан,

що походить від дтюрк.

тархан,

тарІ(ан; сум

нівним є зв'язок з п.

karaczan «Тара
каН>>, [karakan] <<ТС.>> (BrUckner 565;
Mikl. EW 347; Mikko!a BerUhr. 168). Огиенко 34; Фасмер IV 20-21; Чер
ньІх ІІ 228; Шипова 308-309; Rasanen
Versuch 463. - Пор. тарган 1 •

[тараканок] (бот.) <<люцерна хме

левидна, Medicago !upulina L.>> Mak; похідне утворення від таракан; назва
зумовлена тим, що боби цієї рослини
своїм чорним кольором нагадують тар
ганів. - Див. ще таракан.

[таракати] <<балакати>> О, ВеЛ, [та
рсікатися] <<ТС.>> Нед, [тарак6нити]
<<базікати, теревені правиТИ>> Мо, [та
ра-тара] <<балаканина>> О; - р. [тара
кать] <<базікати, торохтіти, балакати>>,
вл.
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tarakac

<<трубити>>;

-

звуконасліду-

вальне утворення, очевидно, пов'язане

з nсл. *tог-, спорідненим з дінд. tarab
<<різкий, пронизливиЙ>>, гр. торб<; <<nро
низливий; ясний, виразниЙ>>, лит. tafti
<<Сказати>>, лтс. tar!at <<базікати, тереве
нити>>.- Фасмер IV 21.- Див. ще
тараторити.

[таракуца] (бот.) <<Маленький гарбу
зик Мо; декоративний кабачок Ме,

Cucurbita реро parvu!a Mak, Нед>>, [тар
куца Ме, Шейк, Нед, Mak, туркуц
Mak] «ТС.>>, [таракутка] «Те. Mak; гле

чик з гарбуза Шейк, Нед>>, [таракуць
ка] <<Cucurbita !agenaria L. ВеНЗн; Cucurbita ovifera L. Mak•>, [тарапунька]

<<Cucurbita ovifera L. Шейк, Нед, Mak;
Cucurbita реро L, var. citriformis•>, [та
рапуцька] <<ТС.>> Mak; - р. [таракут
ка] <<сулія з гарбуза•>; - очевидно, за
позичення

з

молдавськоУ мови;

молд.

тзртзкуцз (рум. tartact:фi) <<тиква, Lagenaria Ser. (Coceinia indica)>> не зовсім
ясне; виводиться від тзтаркз (tatarca)
<<тиква>> (СДЕЛМ 447; DLRM 850) або
від ар. ara-kussa <<ТС.•> (Анненков 116).
Мельничук Молд. зл.
каракуцька.

171. -

-

Пор.

[таралай] (у виразі: <<Гедз, rедз т.,
задери хвіст та втікай!>>) Нед; - звуко
наслідувальне утворення.

-

Пор. тара

кати.

таралИшник

- див. терлИч.
[тарамтИти] <<З деренчанням туди й
сюди кидати, трясти>> Нед; звукона
слідувальне утворення,

паралельне до

[тарандіти] <<тріщати, скрекотати, від
стукувати>> (пор.).
таран 1 <<Старовинне знаряддя у вигля
ді колоди для руйнування мурів, воріт і
башт фортеці; [довбня на олійні; товкач

у сукновальні; рід дитячої гри]>>, тара
нити;
ран'Ь,

n.

р. бр.
ч. слц.

болг. таран, др. та

taran; -

запозичення із

середньоверхньонімецької мови; свн.

rant

ta-

«знаряддя для облоги; скорпіон, дра

КОН>> походить від іт. taranto(la) <<таран
тул>> (елат. tarantu!a <<ТС.>>), утвореного
від назви міста

Taranto;

помилковим є

nов'язання (Горяев 360; BrUckner 565) з
терти, як і виведення (СІС 1951, 630;

таран

тарапан

ССРЛЯ

15, 113; РЧДБЕ 708) з гр. тара
миру, руйнівнИК>>. СІС 2 811; Фасмер IV 21; Matzenauer
343;у Шапиро ФЗ 1873/3, 6; Machek
ESJC 636; Кluge-Mitzka 770. - Див.
vтwр

<<Порушник

ще тарант.хл. -Пор. тарантела.

[таран"] <•шрам від віспи>>, [таран
куватий] <•Віспуватий, рябий; [веснян
куватий; неоднакової масті Шейк; пля

мистий; товстий, незграбний Нед]>>, [та

рановатий] <<строкатий, неоднобарвний,
білий з чорними або іншими плямаМИ>>

Шейк, [старанкуватіти] <•стати віспу
ватим>>;

від

-

зворотне nохідне утворення

[таранкуватий],

польської мови; п.
чорними

запозиченого

tarantowaty

плямами>>

утворене

з

<<білий з
з

tarant

<•собака або кінь білої масті з чорними
плямаМИ>>, що зводиться до лат. tarandrus <•північний олень>>, похідного від гр.
тараvоо~ <<ТС.>>, запозиченого з якоїсь
мови Півночі. Буль1ка 317; Matzenauer 344; Wa!de-Hofm. ІІ 648; Frisk

li 854;

Кlein

1572.

[тарандіти]

<•тріщати,

стрекотати,

відстукувати>> ЛексПол; р. таран
тuть <•Торохтіти, стрекотати>>, бр. tта

рандзіць] <•торохтіти>>; - звуконасліду
вальне утворення, паралельне до [та
рамтuти] <•З деренчанням кидати>>,
tтиринт{ти] <<розводити теревені, ба
зікатИ>>. Фасмер IV
рамтИ:ти, тиринтіти.

Пор. та

21. -

[таранити] <•вибирати рибу з мор
ського ставного невода>> Берл, Дз, Мо;

- неясне; можливо, пов'язане з [та
ран] <•тараня>>, тараня.
тарантас;

-

р.

бр.

болг.

таран

тас, п. ч. слц. tarantas (з р.), схв. та
рантас (з р.), слн. tarantas (з р.); -

тарантела (італійський народний
танець); - р. тарантелла, бр. таран
тЗла, п. ч. слц.

tarante!a,

болг. таран

тела, СХВ. тарантела, СЛН. tarante!a;
- запозичення з італійської мови; іт.
tarante!!a <•тарантела>> утворене від на
зви південноіталійського міста Taranto

(з лат. Tarentum), де виник цей та
нець.- СІС 2 811; ССРЛЯ 15, 116; Ko-

pa!inski 959; Ho!ub-Lyer 477; Младе
нов 629; РЧДБЕ 709; Вуjаклиjа 933;
Кlein 1572. - Пор. таран 1 , тарантул.
тарантул (ент.) <•великий отруйний
павук,
Lycosa Latr.>>, [тарантула

Шейк, Нед, тарантля] <<ТС.>>; -

р. бр.

тарантул, п. слц. tarantu!a, ч. tarantu!a, болг. тарантула, схв. таранту
ла, слн. tarante!a; запозичення із
середньолатинської мови; елат. tarantu!a <•тарантул>> походить від іт. taranto!a
<<ТС.>>, утвореного від назви міста Taran-

to (з лат. Tarentum), в околицях якого
поширений цей павук. СІС 2 811;
Фасмер IV 22; Kopa!inski 959; Ho!ubLyer 477; Младенов 629; РЧДБЕ 709;
Вуjаклиjа
933; Кluge-Mitzka 770;
Кlein 1573. - Пор. тарантела.
[таранчити] <•мучити, терзаТИ>>; неясне.

тараня (іхт.) <•Rutilus ruti!us (Lenciscus) heckeli Nordm.; [чорноморсько
азовський рибець, Vimba vimba vimba
n. carinata Ра!!.]», [таран] <•тараня»

Шейк, [таранИ, тарань, таранка]
<•ТС.>>, таранька, тараннИк <<Те.; [лящ,
Abramis brama L. Шейк, Нед]>>, [та
ранuна] «одна тараня Г; м'ясо тарані
ШеЙК>>, [тарануха] <•тараня>>, тараня

не зовсім ясне; можливо, запозичення

- р. тарань <•тараня•>, бр. таран,
taran «ТС.>>, ч. слц. [taran] <•рибець•>,
болг. таран <•тараня•>; очевидно, за

з

позичення

тюркських

мов;

пор.

тат.

тарантас

чий;

п.

з

тюркських

мов;

пор.

каз.

(Горяев Доп.

тьtран <<ЛЯЩ>>. Фасмер IV 22; Ши
пова 309; Саболевский ИОРЯС 2, 346;

дінд.

Leder 63-64; Ferianc Nazv. ryb 57.

<•ТС.>>; необгрунтованими є припущення

1 48) про спорідненість з
tarasa <•поспіш
НО>>, а також пов'язання (Горяев 360) з

taraoi·

<•швидкиЙ>>,

р. тарантuть <<Торохтіти, стрекотатИ>>,
тараторить <•торохтіти>>. - Макаруш
ка 13; Фасмер IV 21-22; КЗСРЯ 436;
Шипова 309; Горяев 444.

[тарапан] <•кам'яне корито в Криму,

в якому видавлюють з винограду вино•>

Шейк, Нед;

-

р. [тарапанj <•кам'яне

корито або дерев'яний ящик, у якому
давлять, топчуть виноград•>;

-

очевид-
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тарас

таралата

но, заnозичення з кримськотатарської
мови. -Даль IV 391.

[тарапата] <<колотнеча, халепа, кло

nіт

СУМ;

рід гри

стара бричка ВеЛ•>,
міти,

скрипіти,

в

м'яч;

шум

fтарапати]

деренчати,

Нед;

<<гри

стукати•>

ВеБ;

- запозичення з польської мови;
п. tarapata <<шум; клопіт, турбота; [та
ратайка]•>, ст. tarapacic <<завдавати кло
поту, турбувати, мучити•, очевидно, п~

в'язане зі ст.

trapacowac <<мучити•>, яке
іт. strapazzare <<Надмірно

nоходить від

мучити, перевтомлювати, погано стави

тися•>,

і нім.

paze

strapazzo <<Втома, мука•>, що, як
strapazieren <<Стомлювати•>, Stra-

<<важка

ся до лат.

праця,

клопоти•>,

*paBrUckner 565,

tiare (pati) <<Терпіти•>. -

575;

зводить

<<НадзвичайниЙ•> і

extra

Кluge-Mitzka

Див.

755. -

ще

екстрений, паціЄнт.

[тарашіть]
таш•>;

-

<<порохівниця,

патрон

неясне.

[тарар] <<решета в млині для очищен
ня зерна•> Дз; запозичення з мол
давської мови; молд. тарар <<зерноочис
на машина•>, рум. tarar <<ТС.>> походять
від фр. tarare <<Віялка•>, очевидно, звуко
наслідувального утворення. СДЕЛМ

419; DLRM 846; Dauzat 700.

[тарара] (вигук, що передає крик
курки) Нед, [тараракати] <<Видавати

звук тарара; повторювати

одне й те

саме; говорити дурниці>>, [таркотати]
<<Кудкудакати>>, тарарам «буча, галас•>;

р. [тарара, тарарьt] <<пусте базікан
НЯ•>, [тарарьtкать] <<базікати, говори

-

ти дурниці;

розмовляти

і жартувати»,

тарарам <<тарарам•>, бр. [тарара] <<ба
рабанний бій; багатомовна балаканина•>,
тарарам <<тарарам•>, п. tarara <<Вигук,
що наслідує звук сурм•>;

-

звуконаслі

О, [траранок, трарИнок, треринок,
таринок

тж,

трорИнка

НикНикТЛ,

традИнка, трИнка, тарункі тж] «ТС.•>;
- бр. [тардь'tнка] <<обручик, який на
бивається на колодку колеса>>, п. [trarynki] <<кільця, якими насад у возі при
кріплюється до осі•>;

німецької мови; нвн.

- запозичення з
Teerring (с.-г.) <<діг

тярне кільце•>, заст. «дігтярне кільце на

осі воза•> складається зі слів Teer <<дьо
готь, смола•>, спорідненого з дісл. tjara,
дангл. teoru <<ТС.•>, trёo <<дереВО>>, гот.
triu, псл. *dervo <<ТС.>>, і Ring <<круг;
кільце•>.- Кluge-Mitzka 775-776. Див. ще дерево, рИнок.

Тарас (чоловіче ім'я), Тарасій Куз,
Тарасик, Тарасьо, [тарасенко] <<СИН
Тараса•> Шейк, Нед, [тарас{вна] <<дочка
Тараса•>, [тарасИха] <<дружина Тара
са•> тж, ст. Тарасии (1466), Тарассій
<<зтурбованьІй, взрушоньІ(ш), престрашо
ньІЙ•> (\627); - р. Тарас, Тарасий, бр.
Тарас, др. Тарасии, п. Tarasiusz, ч. слц.
Taras, болг. Тарас, Тараси( й), м. Тара
с( ие), схв. Тарас( иjе), слн. Taras, стсл.
ТАрАснн; через церковнослов'янське
посередництво

запозичено

в

давньору

ську мову з грецької; гр. Тара01щ утво
рене від тараааw <<викликаю замішання,
бентежу, тривожу», пов'язаного з ttpaaaw <<бентежу, тривожу, засмучую•>, спо
рідненим з дісл. dr€gg <<дріжджі•>, прус.

dragios, лит. ст. drages, псл. *drozga (з
*drogska) <<ТС.>>, укр. др{жджі. - Вл.
імена 88-89; Беринда 236; Фасмер IV
22; Петровский 206; Спр. личн. имен
460; Илчев 477; Frisk І 679-680, ІІ

855.-

Див. ще дріжджі.

тарас <<ХМИЗ; [хворост ДЛЯ ГатеЙ,
фашинник]•> СУМ, Г, [тарасИна] <<ХВО·
ростина з фашинника Г; пруття, яким

ка, трирИнки тж] <<ТС.•>, [трайрИнок]

мостять дороги ВеЗн•>, [таJ?асЯ] <<дріб
не пруття•> ВеБ, [тарасЯка] <<Гілляччя,
хмиз•> Корз, [тарахи] <<сухе листя,
мох, що стелять під худобу•> ВеЗа, [та
рес] <<хмиз•> Л, [торос] <<хмиз для гаті•>
Нед, [тарасувати] <<Мостити дорогу та
расом•>, [торосувати] <<рівняти дорогу
тарасом•> Нед, [притарасувати] <<укрі

<<стрем'янка, що з'єднує вісь з насадом•>

пити

дувальне утворення.

[тараренька]

-

Фасмер

<<залізний

IV 22.

хомутик,

яким скріплюється вісь, подушка і під
асники у возі; хомутик на возовій осі,
який запобігає витоку мазі і запиленню

ЇЇ•> Л, [таранка Чаб, тарарИнка Л,
тарарИнька,
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тереренька,

терерИнь

фашинником,

засипавши

зверху

таратайка

землею•>;
лення

тарахи

р. тараса <<Зовнішнє укріп

-

у

вигляді

зрубу,

наповненого

землею і дрібним каміннЯМ>>, др. та
рас'Ь <<ТС.•>, п. taras <<земляний насип;
сухе гілля, хмиз•>, ч. слц.

taras

<<Земля

утворення, паралельне до торохтіти.

-

Пор. торох.

·

[таратура] <<Їжа з вареного буряка,
солоних огірків, хріну й цибулі з олі
ЄЮ•>; болг. таратор <<суп з кислого

ний НаСИП>>, СХВ. тарацати <<МОСТИТИ>>;

молока

-

горіхами•>, м. таратур «ТС.•>, схв. та

через чеську і польську мови запо

і

свіжих огірків

з

часником

і

з німецької; нвн. ст. Tarrass
tarraz) <<земляний насип•> похо
дить від фр. terrasse <<ТС.•>, що зводить
ся до нар.-лат. *terracea, утвореного
від лат. terra <<Земля•>. Фасмер- Тру
баче? IV 23; Brilckner 565; Machek
ESJC 636; Holub-Lyer 477; Matzenauer
344; Dauzat 706; Кlein 1592. - Див.

ратбр <<салат з огірків (на кислому мо
лоці і з часником)•>; - запозичення з

ще терарій, теrаса.

звуконаслідувальне утворення, nов'яза

зичено

(свн.

[таратайка

(орн.) <<турухтан,

lomachus pugnax L.•>
но,

Шарл;

-

Phi-

очевид

звуконаслідувальне утворення,

по

в'язане з турухтан (див.).
[тараторити], [тарат6рка] «балаку

турецької мови; тур.

terator

<<салат із

зелені і кислого молока•> етимологічно

неясне. Вуjаклиjа

РЧДБЕ

933.

[таратута]

709; Skok

<<Вигук,

що

ІІІ

444;

відтворює

стук, який видає ступа•> Шейк, Нед;

-

не з [таратот{ти] «рівномірно стука
ти, видавати звук•> (пор.).
тарах, тарарах, тарахкати, та
рахкотати, тарахкотіти, тарахта

(зн. в. одн.) <<ГОЛОС•>,

ти <<Тарахкати•>, [тарахт{ти] <<стука
ти; торохтіти•> Нед, [тараскотати]
<•стукати, шумітИ•> ВеБ, [тараскавка]
<<рід тріскачки•>, [тараскалка, тарас
кала] <<ТС.•>, [тарахкалка] <<Те.; сорт
яблук Ме>>, тарахкало, [тарахканu
на] <<посилений стукіТ•> Нед, [тарахко
танuна] <<ТС.>>, тарахкіт, тарахкот
нЯ, [тарахкотнява] <<тарахкотня•> Чаб,
[тарахкотілка] <<Поганий візок>>, [та
рахта] <<дерев'яний предмет, який ви
дає звуки при русі>> Шейк, Нед, [та
рахтуля, тарахтуха] <<базіка•> Корз,
tтарахтун] <<старий віз; базіка•> Корз;

<<СКаЗаТИ>>, taryti <<ТС.>>, ЛТС.
tarlat <<базікати, теревенити•>, teret, tertelet <<базікати•>, хет. tar- <<говорити•>. Фасмер IV 86-87; Чернь1х ІІ 229; Го
ряев 360-361; Логодин РФІ? 32, 272-

рахтеть <<торохтіти•>, бр. lтарарах]
(вигук, що передає звуки барабана або
чогось подібного), тарахцець <<Торох
тіти•>, п. [tarachnц,c] <<сильно вдарити•>;

ча жінка•> Шейк, Нед, [таратка] «ТС.•>
Мо;-

р.

тараторить

<<Тараторити•>,

[тараторить] «ТС.•>, бр. [таратарьщь]
<<таратоf)ИТИ,

вести

пусту

розмову•>,

ч.

[tratoriti] <<ТС.•>, слц. ltratorit'] «Тарато
рити, базікати•>, tarat', схв. тртосити
<<ТС.>>,
ЦСЛ.
тrр ...тrор,_
<<ЗВУК>>; ПСЛ.
*tortoriti <<тараторити•>, результат редуп
лікації кореня *tor-, спорідненого з дінд.
tarab <<різкий, пронизливиЙ•>, гр. тор6~
<<Пронизливий; ясний, виразниЙ•>, тєтор
~аw <<Виразно оголошую•>, ірл. torann

<<Грім•>, прус.
ЛИТ.

tarin

tai"ti

273; 39, 1-2; Machek ESJC 636; Trautmann 314; Muhl.-Endz. IV 149, 167;
JagiC AfS!Ph 2, 398; Petersson Ar. Arm.
St. 100; Гамкрелидзе-Иванов 301. Пор. таракати.

[таратотіти] <<рівномірно стукати
чимось, видавати звук•>, [таратоти
ти] <<ВИдавати звук•> Нед, [торототі
ти] <<рівномірно стукати чимось, вида
вати

звук•>,

[тороточити]

торохтіти•> Нед;

-

«стукати,

звуконаслідувальне

-

р. тарарах <<тарах, тарарах•>, та

-

звуконаслідувальне

утворення,

ралельне до торох, трах. Hist. phonol. 100; Фасмер
Пор. торох трах.

па

Shevelov
IV 23. -

[тарахиJ <<сухе листя, соснові гол

ки, мох, що використовуються як під

стилка для худоби>> ВеЗа; запози
чення з польської мови; п. tarachy <<Січ
ка, дрібні стебла соломи•>, очевидно,
пов'язане з taras <<сухе гілля, хмиз>>. Див. ще тарас.
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тарахкавець

тарИф

[тарахкавець]
(зоол.)
<<гримуча
змія, Crotalus durissus>> Нед, [тараха
вець] <<Порода гадюк•> ВеЛ; - похідне
утворення від тарахкати, тарах; на
зва зумовлена тим, що ця змія має на

кінці хвоста рогові кільця, які видають
своєрідне торохтіння при русі; пор. на

зву гримуча зміЯ.

Див. ще тарах.

-

[таращити 1 ] <<через силу нести, тяг

ти•> Шейк, Нед; р. тарсіщить «Під
німати вгору; настовбурчувати>>, тарсі
щиться

<<намагатися

силкуватися•>;

-

[таращити 2 ]

щось

зробити,

неясне.

<<витріщати>>

Шейк,

Нед; запозичення з російської мови;
р. тарсіщить «ТС.» є результатом се
мантичної видазміни дієслова тарсі
щить <<Піднімати вгору•>;

менш імовір

ним є зв'язок з укр. витріщсіти, бр.
ВЬLІnраШЧЬlЦЬ <<ВИтріЩИТИ>>, П. wytrzeszczyc, ч. vytrestiti, слц. vytrestit' «ТС.>>. Фасмер-Трубачев lV 23. Див. ще

таращити 1 • -Пор. витріщати.
тарбаган (зоол.) <<бабак, Marmota
р. бр. тарбаган;

Frisch>>; чення

з

тюркських

мов;

запози

-

алт.

хак.

тув.

тарбаган, телеут. тарба5ан <<ТС.» спо

ріднені з монг.

tarbaga(n), калм. tarwa- СІС 2 811; Фасмер lV 23;
Шипова 309; Rasanen Versuch 463.
[тарбати] <<тягти, шарпати•> Мо; -

yaп <<ТС.•>.

очевидно,

результат

[тсіргати]

<<тягати,

видазміни

рвати

форми

зубами»

(див.).

тарган• (ент.) <<Blatta L.•>, [тарксін,
торгсін Нед, ВеБ, т6р.rан ВеБ] «ТС.»,
[таркане'ць, тарксінчик] (зменш.) Чаб,
тарганові, тарганячий, [тарксінячий]
<<тарганячиЙ•> Чаб; - бр. [тарксін] «Тар

ган•>, п. [targaп] «ТС.•>;- запозичення
з тюркських мов, пор. тат. башк. кирг.

таракан <<тарган>>.

- Добродомов РР
1970/6, 97-100.- Див. ще таракан.
[тарган 2 ]

кольору);

-

(назва

вола

димчастого

очевидно, результат пере

несення на вола назви тарган

ta>>,

можливо,

за

кольоровою

<<Blatозна

кою. -Див. ще тарган•.

[тарганйння] (бот.) <<чемериця, Ve-

ratrum L.•>; -
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похідне

утворення

від

тарган; назва зумовлена тим, що че
мерицею труять тарганів. Шейк 20;

Анненков

373. -Див. ще тарган•.
(Таргати) <<ТЯГаТИ, ()ВаТИ зубаМИ>>

Шейк, Нед, [таргсінuти] <<тягнути, во
локти•> СУМ, Г, Шейк, [тарагунити
ся] <<тягтися, плентатися, брести; руха
тися всією масою>>, [тарг] (вигук для
вираження

моменту хапання або уку

су) Шейк, Ітарганuна] <<смикання, тя
ганина•>; запозичення з польської мо
ви; п. targac «смикати, тягти, рвати•>
відповідає укр. торгати. Shevelov
Hist. phoпol. 292; Richhardt 105. -Див.
ще торгати.

[тарез]

<<через•>

Шейк, Нед;

Л,

[терез]

нс.•>

неясний результат ви

-

дозміни форми через (див.).
тари-бари <<Теревені>>, (тарабсіри)
<<інтимна

розмова,

пусте

базікання>>

Нед, [тарабсіриня] <<базікання, пуста
розмова•> Шейк, тарабарщина, [тара
барити] <<базікати>> Нед, Шейк, [тара
бурить] <<Швидко і нерозбірливо гово
рити•> Чаб;

ні>>,

-

р. тсірьt-бсірьt <<тереве

[тарабсірьt]

<<базікання,

бесіда•>,

тарабарить <<базікати, молоти, тере
венити•>, бр. тсірьt-бсірьt <<теревені•>,
тарабсірьщь <<базікати, молоти, тереве
НИТИ>>;

р( и)-,

-

результат

пов'язаної

злиття

з

основ

та

тараторити,

і

бсіри <<теревені•>. - Див. ще бари, та
раторити.
тарйтися - див. тарЯтися.
тарИф, тарифікація, тарифіка
тор, тарифікувати; р. тарИф, бр.
тарь'tф, п. taryfa, ч. вл. tarif, слц.
tarifa, болг. тарuфа, м. тарифа, схв.
тарuфа, слн. tarffa; запозичення з
французької мови, фр. tarif <<Тариф>>
походить від іт. ісп.-порт. tarifa «ТС.•>,

що зводиться до ар. ta'rH <<оголошення
(плати)•>, пов'язаного з 'arrafa <<він спо
віщав•>;

виводиться

острова

Таріфа

(Коваль

в

також

від

Середземному

назви

морі

102-103; Булаховський Нари
си 99).- СІС 2 811; Фасмер lV 24;
Горяев 361; Kopaliriski 961; HolubLyer 477; РЧДБЕ 709; Вуjаклиjа 933;
Matzenauer 344; Dauzat 700; Gamill-

тарівка

таркованка

scheg 840; Кluge-Mitzka 770;
1573; Lokotsch 160.
[тарівка] (зоол.)

Кlein

<<морський їжак,

Scutella>> Нед; - очевидно, калька лат.
scutella «Тс.; блюдце>>; пор. укр. [та

р{вка]

<<тарілка>>;

латинська

назва зумовлена тим, що
їжак має вигляд блюдця. таріль.

наукова

морський
Див. ще

[тарілка] (бот.) «садова айстра ки
тайська,

Callistephus chinensis Nees.»

Mak, [тарівка Шейк, Нед, тарелка
Mak, тал{рка ВеНЗн, тарілки, та
рілц{ ВеНЗн, Mak] <<ТС.>>, [тарелці]
<<аЙстра стеnова, Aster amellus L.>> Mak,

[тарілочка] <<Хризантема лучна, ромаш

ка, Chrysanthemum leucanthemum L.>>
Mak, Шейк, Нед; - результат перене
сення

на

рослину

назви

посудини

та

р{лка ([тар{вка, талірка]); назва рос
лин зумовлена тим, що їх суцвіття (ко
шики) мають круглу, тарілкоподібну
форму;

talarik

пор. нл. talariki <<айстрИ>> від
<<тарілочка•>. - Див. ще таріль.

таріль,

[тарель]

<<таріль>>

Шейк,

лит.

atolas <<отава•>, talokas <•дорослиЙ•>.
- Richhardt 105; Шелудько 47; Коваль
119; Фасмер IV 24; ЧернJ>ІХ ІІ 229;
Briickner 564; Machek ESJC 635; Holub-Lyer 476; Holub-Kop. 379._; Мла
денов 628; Mikl. EW 346; Strekelj
AfSlPh 28, 531-532; Schrader Reallexikon ІІ 515; Sehwers KZ 54, 23; Кluge
Mitzka 776; Walde-Hofm. ІІ 643. По(). талі, талія, тальба, тапір.

[тарка] <•кличка строкатого собаки

ВеЛ; пляма Нед>>, таркач <•білий пля

мистий кінь>>, [тарканя, таркуша]
<<Назва вівці•> Доп. УжДУ 4, tтарк6]
<<Кличка

строкатого

собаки

Г,

Шейк,

Нед; назва барана Доп. УжДУ 4>>, [та
рош] <<кличка строкатого собаки>> ВеЛ,
ВеНЗн, [тарч] <<Строкатий, різномастий

віл•> Шейк, Нед, [тарча] <•віл червоно

білої масті; кличка теляти•> О, [тарчу
ля] «назва строкатої корови•> ВеЛ,
[терка] <•рябий від віспи•> Шейк, [тер
ко] <•Назва барана•> Доп. УжДУ 4, [тu
рка] <<пляма•> Нед, таркатий, тарка
нистий <<таркатиЙ•>, [таркастий Нед,

Нед, tтариль О, таріл ВеУг, талір,

тарчастий Нед, теркатий] <<ТС.>>;

лець, тарельчина, тарільчик, таріль

слц. tarkavy <<строкатиЙ•>; запозичен
ня з угорської мови; уг. tarka <<строка
тий, рябиЙ•> виникло зі ст. tar <<ТС.>>,

талЯр ВеБ] <<ТС.•>, тарелі (муз.), [та
релець] «маленький таріль>> Нед, [торі
чина]
ВеЛ,

<<ТС.>>

тж,

тарілка

[тарелік]

<<кругла

<<Тарілка>>

посудина

для

страви; [абажур у гасовій лампі Л]>>,
[тарівка] <<Тарілка>>, [тал{рка] <<ТС.•>,
[тарилка] <<абажур у гасовій лампі•> Л,
тарілки (муз.), тар{лочник, [таріл
коватий] <•У формі тарілки>> Нед, та
рілчастий;

талерка, п.

taler,

нл.

-

р. тарель, тарілка, бр.

talerz, [talerka], ч. talff, вл.
talar, полаб. taler, болг. талер

ка, [талер], м. талер; -

через поль

ську мову запозичено із середньоверх

ньонімецької (з метатезою приголосних
у більшості форм); свн. talier «Тарілка•>
походить від іт. tagliere <•дошка для рі
зання м'яса>>, пов'язаного з tagliare «рі
зати>>, що виникло з нар.-лат. *taliare
<<ТС.>>, похіднота від лат. talea «прут, кіл;
пагін, саджанець•>, спорідненого з дінд.

«вид дерева•>, talab «винна пальма>>,
гр. таЛн;; <•доросла дівчина, наречена>>,

tali

очевидно,

дтюрк.

тюркського

taryyl

походження;

-

пор.

«строкатиЙ•>, каз. тарлан

<<білий плямистий (кінь),>, споріднене з

монг. tarlan <•СтрокатиЙ•>. ВеЛ 472;
Балецкий St. sl. 9, 338; MNTESz ІІІ
854; Barczi 302; Rasaпen Versuch 464,
465. - По(). тарабарИстий.

[таркач] (орн.) <<дрізд омелюх,

dus viscivorus L.•>
очевидно,

Шарл,

результат

ВеНЗн;

видазміни

Tur-

назви

[тиркач] <<ТС.>>, зближеної з таркатий,

оскільки низ дрозда жовтувато-білий з
темними плямами, які особливо бува
ють розвинені по боках; пор. таркач

<<білий плямистий кінь». Никончук
Карп. диал. и оном. 159. Див. ще
ти~кач.- Пор. тарка.

[таркованка] <<сира терта картоп
ЛЯ•> ЛексПол, [тарчаник] <•дерунець;
млинець з тертої картоплі>> О, [тар
чанки] мокшина або галушки з тертої
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таркотати

тартар

[таркаваць] <<терти картоплю на тер

[та рок] <<рід гри в картИ>> Куз, [та
рокувати] <<грати в цю гру>> Куз; - п.

тушці>> ЛексПол, запозиченого з поль
ської мови; п. taгkowac <<терти на тер
тушці>> походить від taгka <<тертка, тер

слц. taгok, ч. taгoky, болг. тар6к, схв.
тарок, слн. taг6k; - запозичення з іта
лійської мови; іт. tагоссо <<ТС.>> походить

тушка>> (ст. taгlka «ТС.>>), пов'язаного з

від ар. tагаЬа <<він відсунув, відклав>>
(nри цій грі частина карт відклада

картоплі>> О;

-

похідне утворення від

<<тертиЙ>>. BгUckneг 566. Див. ще терти.
таркотати - див. тарара.
тарлатан <<прозора бавовняна ткани

*tarly

на, схожа на серпанок>>, [тарлятан]

«ТС.>> Нед; р. бр. болг. тарлатан,
п. taгlatan, ч. слц. taгlatan, схв. тарла
тан; запозичення з французької мо
ви; фр. taгlatane <<тарлатан>>, очевидно,

індійського походження. Фасмер lV
ССРЛЯ 15, 126; BгUckneг 566; Holub-Lyeг 477; РЧДБЕ 709; Вуjаклиjа
9ЗЗ; КІеіп 157З.

24;

[тарляrа]
-

віл>> ВеЛ;

<<стара

бричка;

худий

не зовсім ясне; очевидно,

первісне значення <<ЩОСЬ погане>>; мож

ливо, виникло на грунті п. [taгlac si~]

<<валятися>>, пов'язаного з tгzec «Тер
ТИ>>, укр. терти. BrUckneг 565. Див. ще терти.

[тармати] <<Заплутувати; смикати>>
Нед, [тар.манuна] <<Плутанина, пере
важно в нитках>> Шейк, Нед, [тар.ма
ня] <<заплутування; тягання за волос

СЯ>> Шейк, Нед; -

р. [тар.мать] <<сми

кати, заплутувати>>, слц. dгmat' <<смика

ти, трясти>>, vytгmacat'

(diet'a) <<Затряс

ТИ>>, СХВ. др.мати <<ТрЯСТИ, ТеrМОСИТИ>>,

слн. dfmati <<ТС.>>, [(s)teгmati

<<Ткати>>;

пов'язане з термосити, тор.м6сити. Фасмер lV 84; Куркина 3ти
мология 1974, 44-45.- Див. ще тер

-

мати.

[тарниця] <<дерев'яне сідло»;

-

за

позичення з румунської мови; рум. tаг
nфі «дерев'яне сідло, в'ючне сідло; сід
ловина>>, очевидно, слов'янського похо
дження; пор. п. teгlica <<дерев'яне сід

ЛО>>,

[taгlicaj

<<Частина сідла>>, що зво

диться до tгzec <<тертИ>>.
14З; Vinceпz 7; BгUckner

- Sheludko
566. - Див.

ще терти.

[таровнИ:чий] <<старший серед ри
балок, бригадир>> Мо;
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-

неясне.

ється). Kopalinski 960; Holub-Lyeг
477-478; РЧДБЕ 709; Вуjаклиjа 9ЗЗ;
Кluge-Mitzka 770-771; Кlein 157З; Lokotsch 159. -Пор. тара.
тарош - див. тарка.
тарпан (зоол.) <<дикий кінь, Equus
gmeliпi Апt.>>; р. бр. тарпан, п. ч.
tаграп, болг. тарпан, слн. taгpan; через російське посередництво запози
чено з киргизької мови; кирг. тарпан
<<дикий кінь; кінь, що не терпить на
собі вершника>> споріднене з каз. тар
пан <<норовистий кінЬ>>, тарпьt <<бити
передніми ногами>>. Фасмер lV 24;
Шипова З 1О; Дмитриев 545; Kopalinski

Veгsuch 465.
тарсувати - див. торсати.

960; Rasanen

тартак <<лісопильний завод>>, [тер
так, тирmак, тартачuна) <<ТС.>>, (mар
mачuння)

<<ТИрса>>

ВеБ,

тартачник,

тертuця <<ДОШКа>>, (тиртиця] «ТС.>>,
[тертичuна] <<одна дошка; поганенька
дошка>>, [тертuчник (тертuшник)]
<<ПИЛЬЩИК ДОШОК>>, тартачний; р.
діал. бр. тартак <<лісопильний завод>>;
- запозичення з польської мови; п. taг

tak

«ТС.>>, tагсіса <<дранка, дошка>> є по

хідними від taгtyk <<ТертиЙ>>, дієприкм.
від tгzec <<терти>>; припущення про тюрк

ське походження слова (Мелиоранский
ИОРЯС 10/4, 1З1-1З2) необгрунто
ване. Фасмер lV 25; Буль1ка
ВгUсkпег 566. -Див. ще терти.

З 17;

тартар <<ПеКЛО>>, (тapmapapu) «ТС.>>
Шейк, [тартарщина] <<содом, гарми
дер, особливості пекла>> Шейк, [затар
тарити] <<ЗапропаСТИТИ>> Ж, [затах
тарити] «ТС.>> Ж; - р. бр. болг. тар
тар,

др.

тартар'Ь,

тар'Ьтар'Ь,

п.

ч.

tагtаг, схв. Тартар, слн. Тагtаг, с.-цсл.
тАр,.тАр,.; через церковнослов'ян
ське

посередництво

запозичено

в

дав

ньоруську мову з грецької; гр. Тарта-

тартас

таскати

рщ;, мн. Тартара <<Підземна безодня, під

ЦСЛ.

земне царство•> є запозиченням невідо

tar(t)sche

- СІС 2 811; Фасмер
IV 25; Горяев 361; Kopalinski 960;
РЧДБЕ 709; Вуjаклиjа 933; Frisk ІІ
858; Кlеіп 1574.

відтворює фр.

мого походження.

[тартас] <<шум, галаС», [тартсісія]
<<суперечка•> Куз, [тартасувсіти] <<спе

речатися,

сваритися,

шуміти•>

Нед,

tтартасувсітися] <<сперечатися•> Куз,
[тардасувсітися] «ТС.•> Ба;

t;3rtas

польської мови; п.
гомін,

- ч. слц.
- запозичення з
tartas <<Шум, галас,

<<Шум, гуркіт•>;
гуркіт,

гармидер, разгардіяш•>

звуконаслідувальним

утворенням;

є

кін

цеве -as зумовлене впливом слова hatas <<шум, галас, гомін•> (ч. halas «ТС.>>).
- Bruckner 566; Machek ESJC 636. -

ТАрЧА

<<ЩИТ»,

ПОХОДИТЬ

Від

СВН.

<<круглий шкіряний щиТ», що
ст.

targe

«ТС.•>,

яке ви

никло з франк. *targa, спорідненого з
двн. zarga <<Обід, край, ребро•>, дангл.
targe <<Маленький круглий щит•>, targa,

дісл. targa <<ТС.>>. Фасмер IV 25; Бх_
льІка З 18; Bruckner 565; Machek J;SJC

641; Holub-Lyer 481; Schuster-Sewc
1499; Mikl. EW 347; Кluge-Mitzka
771, 87 4; Dauzat 700; Кlein 1573.
[таршук] <<Міхур>> Шух; - схв. тар
чgг <<Шкіряна сумка•>; запозичення з
угорської мови; уг. tars6ka <<кишеня,
сумка•> пов'язане з tarsoly <<ранець, сум
ка•>,

що

є

результатом

видазміни

ст.

Пор. туртус.
тартати <<витягувати нафту зі сверд

tassoly «ТС.•>, яке зводиться до нвн.
діал. Taschel <<кишеня, сумка•>, пов'яза
ного з Tasche «ТС.•>. Matzenauer
344; MNTESz ІІІ 858; Barczi 303. -

ловини за допомогою великого відра з

Див. ще ташка.

клапаном•>, тартальник; р. тар
тать, бр. тартсіць; запозичення з
азербайджанської мови; аз. дартмаг

Г; бруднитися, забруднюватися Шейк•>,

<<тягти, витягувати•> споріднене з туркм.

дарт, кумик. балкар. карач. тарт «ТС.>>,

tata< tarta <<ТЯгти, натягувати». 15, 127; Шипова 310; Rasanen
Versuch 465.
монг.

ССРЛЯ

тартИнка <<скибочка хліба, намаза
на маслом або варенням•>;
тИнка, бр. тарть'tнка, п.

- р. тар
tartynka; -

запозичення з французької мови; фр.
tartiпe «ТС. •> є похідним від tarte <<СО
лодкий пиріг, торТ», пов'язаного з піз
ньолат.

torta

<<кругле печиво•>, що зво

диться, очевидно, до лат.

ниЙ•>.

-

tortus

<<круче

СІС 2 811; Коваль 118; Фасмер

IV 25; Kopalinski 961; Dauzat 701; Gamillscheg 841; Кluge-Mitzka 784; Кlein
1574. -Див. ще торт.

[тарча] <<рід великого щита, що вжи

[тарЯтися] <<валятися в грязі тощо
[таратися] <<валятися, качатися•> О,
[тарИтися] <<бруднитися, забруднювати
СЯ•>, [тарювсітися] <<часто забруднюва
тися•>, [тар6висько] <<Місце, де худоба
качається•>; запозичення з польської
мови; п. tarzac si~ <<валятися, качати
СЯ>>, tarzac <<валяти, качати•>, ст. tarac
si~

<<валятися,

качатися•>;

-

псл.

tariti

<<валяти•>, очевидно, пов'язане з toriti
<<торувати•>, *terti нерти•>. Варбот
35; Bruckner 565. - Див. ще терти.

таскати, [тасксіть] <<дуже швидко
везти; гнати (про худобу); кидати (щось
важке)•> Чаб, tкескати] наскати•> Ж,
тащИти, тасканИна, [тсіска] <<бійка;
таскання за волосся і побоЇ•> Шейк,
Нед, потаск!)ха; - R· тасксіть <<Таска

ти•>, бр. [таскатнЯ] <<Перетаскування
чогось з одного місця на інше; ходіння,

вався тільки при захисті міста•> Шейк,

посилання в різні місця•>, п. [taskac]

товидний; крислатий, тінистиЙ•> тж;

<<таскати•>, taszczyc «ТС.•>, ч. tasit <<ВИЙ
няти З ПіХОВ>>, СЛЦ. tasit' «ТС.>>; не
зовсім ясне; сумнівними є пов'язання з

Нед, [тарчИстий] <<щитоподібний, щи

-

р. [тарч, торч] <<невеликий круглий
щит•>, бр. [тсірча] <<ЩИТ>>; - запозичен
ня з польської мови; п. tarcza, tarcz
«ТС.>>, ЯК і Ч. СЛЦ. terc <<МіШеНЬ>>, ВЛ.
tarc <<мішень; щиТ», слн. tarca <<мішень•>,

іє.

*ten- <<тягти•> (Jokl AfS!Ph 28, 2),
taskarab <<грабіжник, злодіЙ•> (Uhlenbeck 111, Mayrhofer І 491 ), ч. tesat
<<тесати•>, укр. тессіти (Holub-Kop.

дінд.
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тасувати

татар

380; Holub-Lyer 478); можливо, спорід
нене з лит. tqsyti <<Таскати•>, ітератива
від t~sti <<ТЯГТИ•> (Machek ESJC 637).
- Фасмер IV 26; Черньrх ІІ 229.

тась-тась (вигук для nідкликання
качок), [тсіся-тсіся Чаб, тасЮ-тасЮ]
«ТС.•>, [тась] (вигук, яким відганяють
качок) О, [тасьтсі] «ТС.>> О, тсіськати

ник•> Шейк, Нед; перетасовка, пере
тасовщик, підтасовка, підтасовувач,
розтасов-ка; ~ р. тасовсіть, бр. та
савсіць, п. tasowac; запозичення з

[тасЮкати] <<кричати "тасю-тасю"•>,
[тсіськало] <<який кричить "тась-тась",

тасувати~ [тасов-щuк] «сортуваль

французької мови; фр. tasser <<збирати
в купу•>, пов'язане з tas <<купа•>, що по
ходить від франк. *tass <<ТС.•>, спорідне
ного з гол. tas <<купа_ збіжжя•>. -Фас

мер

Черю.tх U 229-230; Горяев
Bruckпer 566; Sf. wyr. obcych 764:;
Matzeпauer 413-414; Dauzat 701; Ga-

IV 26;

<< Підкликати

який прикликає качок•>, тсіся <<качка•>,

[тсіська] «ТС.» О; р. [тась тась]
«Тась-тась•>, n. [tas tas] «ТС.•>, [taska]
<<качка•>;

-

тат 1 <<nредставник народності іран
ської мовної груnи•>;

-

millscheg 841.

дтюрк. уйг.
племінник•>.

тасьма <<ЛЯМівка, облямівка; [біла

полі Л; стежка Л; солом'яна стрічка, з

очевидно, звуконаслідуваль

не утворення.

361;

смуга на небі; зелена смуга на полі
між ріллею Мо; межа між посівами на

качок криком "тась-т;:kь" •>,

запозичення

з

-

р.

тюркських

бр.

тат;

мов;

пор.

tat <<перс; чужоземець, іно
- Фасмер IV 26; Малов
ИАН ОЛЯ 5, 133; Корш ЖСт 18/2-3,
159; Rasanen Versuch 466.

тат2 , тать --див. тадь.
[татайко] <<Хрещений батько•> ДзАтл

якої шиють капелюхи Кур]•>, [тасе.мчu
на] <<Проста тасьма•> Нед, тасьмовИк,
тасьо.мка, [тась.мuнець]: у сполуках
[тась.мuнець солітер] <<стрічкоподібний

І, [тотсійко] <<ТС.•>, [татсійка] <<Хреще
на мати•>, [тотсійка] «ТС.•> тж, [тотсіч
ка] (так звуть одна одну дружини рід

глист

зичення з угорської мови; уг. ст. і діал.
tata <<Хрещений батько; дід» походить з
дитячого лепету, як і псл. tata, укр.
тсіто. MNTESz ІІІ 864-865. Див. ще тато.
татакати, зататсікати, зататсіх
кати; р. татсікать <<татакати•>; звуконаслідувальне утворення. Фас
мер IV 26.

з довгими

кільцями,

Таепіа

so-

lium•> Нед, [тась.мuнець широкий] <<ШИ
стрічкаподібний глист, Bethriocephalus latus•> Нед, [тяс.мсі] <<Тасьма•>
рокий

Нед, [тясо.мка] <<ТС.» Нед, тасьмИс
тий, [стась.мувсіти] <<сильно відлуп
цювати•> Нед;
чення

з

р. тесь.мсі <<тасьма•>,

-

бр. тась.мсі, п.

tasma

тюркських

<<ТС.•>;
мов;

-

запози

тат.

туркм.

кирг. узб. тас.ма <<тасьма•>, башк. таr;
.ма, каз. таспа «ТС.•>, тур. tasma «ре

мінець; ошийниК>>, чаг. тас.ма «Тонень
кий ремінець•> через перс. tasma зво
дяться до монг. tasma. Макарушка
13; Чернь1х ІІ 241; Фасмер IV 26; Ши
пова 320-321; Дмитриев 546; Буль1ка

318; Korsch AfSlPh 9, 672-673; Bruckner 566-567; Mikl. EW 347; Mikl. ТЕ!
ІІ 171; Lokotsch 160; Rasanen Versuch
466.
[тасьмир] (бот.) <<березка nольова,

ВеЗа; не
зовсім ясне; nов'язується з тсісь.мсі як

Convolvulus arvensis L.•>

назва рослини, що має довге витке стеб

ло.
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-

ВеЗ а

206. -

Див. ще тасьма.

них братів) НЗ УжДУ

26/2; -

запо

[татар 1 ] (зоол.) <<червоноклоп, Pyrrhocoris apterus L.•> ВеБ, ВеНЗн, [та
тарка] <<СОнечко, Coccinella septempuncНед; результат перенесення
на комах етноніма тсітсір <<Татарин•>,

tata L.•>

мотивація перенесення не зовсім ясна.

-

Див. ще татарИн.

[татар 2 ]

(бот.)

<<лепеха

звичайна,

Acorus calamus L.•> ВеБ, [татарсік,

татсірина ВеБ] <<ТС.•>, [татсіра] «ТС.
Л; гречка Нед•>, [татсірuн] <<цибуля
трубчаста•> Шейк, Нед, татарИння,
татсірка <<цибуля трубчаста, Allium fis-

tulosum L.; [гречка, Fagopyrum esculentum Moench. Шейк, Нед, Mak; гречка
татарська, Fagopyrum tataricum L. Mak;

та тра

татарИн
лепеха

звичайна

Л;

пшениця

арнаут

ка]>>; - р. татарка <<Цибуля трубчас
та; [гречка; озима пшениця]>>, п. tatarak <<лепеха звичайна>>, [tatar], tatarnik

но, їх колючістю.

Див. ще татарИн.

-

«ТС.>>, tatarka <<Гречка>>; похідні утво
рення від татар <<татариН•>, зумовлені

Пор. татаJ> 2 •
[татарчак] (зоол.) <<кузька, хлібний
жук, Anisoplia Seгv.>> Шейк, Нед, [та
тарчух] «ТС.>> ВеЗа, ВеНЗн; - похідне
утворення від [татарка] <<Гречка•>;

тим, що ці рослини

назва

здебільшого зане

сені татарами; пор. татарське зілля
<<лепеха звичайна>>, п. tatarskie ziele
«ТС.>>, гречка татарська. Коваль
75-76; Дзендзелівський УЗЛП 129130; Фасмер IV 27; Bruckner 567; Ma-

chek Jm. rostl. 88, 301; Mikl. EW 347;
Lokotsch 161. - Див. ще татарИн. Пор. татарнИк.
татарИн СУМ, Нед, татар «Тата

рин>> тж, татарва, [татаренко] <<Та
тарин, син татарина•>, [татаренчиха]
<<дружина татаренка>> Шейк, татарча,
татарченЯ, татарчук, татарщина,

[татаруватий] <<властивий татарину>>,
дататарський

Ж,

по-татарськи,

[статарити] <<отатарити>>;

-

р. болг.

татарин, бр. татарьtн, др. татарьt

(мн.), п.

Tatar,
тар,
рнн"Ь;

Tatar,

Таtагzуп, ч.

Tatar,

слц.

м. татар, татарин, схв. Та
Татарин, слн. Таtаг, цсл. ТАТА

-

запозичення з тюркських мов;

пор. тат. татар «татарин>>, тур. Tatar,
МОНГ. татар, чув. тутар «ТС.>>, чаг.
татар <<жителі країни на північ від Ки
таю>>, дтюрк. tatar <<МОНГОЛ>>; початко
вий компонент тюрк. tat- первісно озна
чав, очевидно, <<іранець>>. Макаруш

ка

ІЗ; Халимоненко УМЛШ 1977/9,

27;

Фасмер

IV 27;

Горяев

361;

Попов

РР 1973/1, 120-122; Еремеев Зтно
нимьr 134; Младенов 629-630; Skok
ІІІ 447; Mikl. EW 347; Rasaпen Veгsuch

-Пор. тат 1 •
татарнИк (бот.) <<ЧОртополох,

467.

-

пояснюється

тим,

що

ця

водиться в час сіяння гречки.

24;

ВеЗа

206.

комаха

-

-Див. ще татар 2 •

[татляти] «Талапати>> Нед; -

Шейк

зву

конаслідувальне утворення, паралельне

до талапати (пор.).

тато, [тата] «ТаТО>> Бі, [та] (клич
на форма) «ТС.>> Нед, [татко] «Тато О;
священик>>, [татульо] Шейк, Нед, та
тунь, татуньо, татJ.' ньцьо, татусь,

[татусьо Шейк, Нед , татуся, [та
тухна, татухна ЛексПол, татц( ь)о
Шейк, Нед], lтатувати] «бути татом,
мати дітеЙ>>, [татуняти] <<часто вжи
вати слово татуньо>>; р. бр. тата,
п. слц. нл. tata, tato, ч. tata, вл. tata,
болг. м. тате, татко, схв. тата, та
та, слн. tata, tatek, стсл. тАтА; псл.

tata

з

дитячого

лепету,

паралельне

дінд. tatab «Тато•>, H1tab «Тато, син, ми
лиЙ>>, гр. тЄтта, тата (клична форма)

tata «Тато•>, корн. tat,
tetis, tete, лтс. tёtis, tёte «Тс.>>,
прус. thetis <<дідусь>>. Бурячок 1920; Фасмер IV 26; Гор_яев 361; Bгuck
ner 567; Machek f;,SJC 637; HolubKop. 380; Schuster-Sewc 1500; Младе
нов 630; Skok ІІІ 446-447; Критенко
Вступ 504; Трубачев Терм. родства 2324; Mikl. EW 347; Trautmann 320;
Mtihl.-Endz. IV 176, 178; Mayrhofer І
471; Torp 154; Walde-Hofm. ІІ 650;
Гамкрелидзе-Иванов
765; Pokorny
1056. - Пор. тета.
«батько•>, лат.

лит.

Ono-

[тат6шник] (бот.) <<жовтець кашуб

Г, Шейк, Ж; осот польовий, Ciгsium aг

ський, Ranunculus cassubicus L.•> Г,
Шейк, Нед; неясне; можливо, утво

poгdon L. СУМ, Нед; [0. acanthium L.

vense (L.) Scop. Mak, козельці лучні,
Тгаgороgоп pratensis L. Нед; родовик
лікарський, Sanguisorba officinalis L.]>>;
- р. татарник <<ЧОрТОПОЛОХ; ОСОТ»,
бр. татарніК <<ЧОрТОПОЛОХ>>; ПОХіД
не утворення від татар <<ТатарИН>>; на
зва

частини

рослин зумовлена,

очевид-

рене від тато (див.).

[татра] <<Скеля Нед; прірва, безодня

0•>, [татри] <<скелі, провалля ВеНЗн;
високі гори 0>>; запозичення з поль
ської мови; п. tatra <<висока гора>> ви
никло з *tartra, що зводиться до псл.
*t"rtr-, як і укр. [товтри] <<Каміння
527

татую~tати

тафта

(скелі) на дні річкИ>>. Фасмер IV
27-28; Собалевский РФВ 64, 168; Sobolevskij RS 1 4, 276; Bruckner 567. Див. ще товтри.
татуювати, татуїровка, татую
вальник; р. татуuровать, бр. та
туіраваць, n. tatuowac, ч. tetovat, слц.
tetovat', болг. татуuрам, м. тетовu
ра, схв. тетовuрати, слн. tetovfrati; заnозичення з французької мови; фр.

tatouer

<<татуювати>> nоходить з nоліне

зійських мов (через nосередництво англ.

tatau, tatu <<Про
кол, знак, зроблений на шкірі>>. - СІС 2
812; Фасмер IV 28; S1. wyr. obcych
747; Kopaliriski 961; Holub-Kop. З84;
Holub-Lyer 481; РЧДБЕ 709; Dauzat
701; Gamillscheg 841; Юuge-Mitzka
771; КІеіn 1575-1576; Lokotsch 161.
tattoo

«ТС. >>); пор. таїті

тать

<<ЗлодіЙ>>,

ватага, банда>>, м. таjфа <<Натовп, вата
га>>; запозичення з турецької мови;

тур.

taife

<<Група (людей); натовп; бан

да; плем'Я>>, як і аз. таjфа <<плем'я,
рід>>, походить від ар. Щ'іfа. Мака
рушка 1З; Мотузенко Морская рьІболо
вецкая терминология сев.-зап. Причер
номорья. АКД 1987, 9; Младенов 628;
РЧДБЕ 704; Rasanen Versuch 456.

[тафія] <<Лікер з фруктового соку>>

Нед;

запозичення з польської мови;
<<ВИд рому з цукру>> походить
від фр. tafia <<Горілка з цукру>> креоль
ського походження, скороченої форми
ratafia <<лікер з фруктового соку>>. -

n. tafia

St. wyr. obcych 740; Dauzat 697; Gamillscheg 8З5; Кlein 1565. - Див. ще ра

<<крадіжка,

тафія.

-

чення із церковнослов'янської мови;
ЦСЛ. СТСЛ. 'f'A'f'Ь. <<ЗЛОДіЙ>>, ЯК і НЛ. tas,
схв. тііт, слн. t;:H «ТС.>>, nоходить від

lтафля] <<ШИбка; ПЛИТа>>, таХЛЯ <<Ка
хель, кахля; квадрат; [шибка],>, [тафель
ник] <<робітник, що виготовляє скляні
листи>> Нед, [тафлювати] <<вставляти

nсл.

шибки; робити щось суцільне із шмат

грабуноК>>;

-

татьба

[тафа] <<артіль рибалОК>> Г, Нед,
- болг. тайфа <<Група;

[тахва] «ТС.>>;

р. др.

тать;

заnози

tatь «ТС.>>, утвореного за доnомо

гою суфікса -tь від того самого кореня,

що й

<<таїти>>; сnоріднене з дінд.
tayub «Злодій», ав. tayu- «ТС.>>, tауа
<<крадіжка>>, гр. Пjтаw <<Грабую>>, хет. tajezzi, tajazzi <<Краде>>v, дірл. taid <<Зло

дій>>;
ЗЗ,

tajiti

nриnущення

92)

(Sachmatov AfSIPh

про заnозичення з кельтських

мов необгрунтоване.

-

Фасмер

IV 28;

Bruckпer 56З; Machek ESJC 6З4; Schus-

ter-Sewc 1500; Младенов 628; Skok ІІІ
4З4-4З5; Trautmann З 1З; Mayrhofer І
496; Ernout-Meillet 226; Fick KZ 22,
З74; Stokes 122; Schulze KZ 49, 252. Див. ще таУти.

тау-сагйз (бот.)

«Scorzonera tau-saghyz Lipsch et Bosse>>; - р. тау-сагь'щ
бр. тау-сагьtз, болг. тау-сагuс; за
nозичення з казахської мови; каз. тау

сагьtз

«ТС.>>

(букв.

утворене зі слів тау
спорідненого

з

тат.

<<Гірська

смола>>)

«ropa; гірськиЙ>>,
тау «ropa>>, тур.

дтюрк. tay «ТС.>>, і сагьtз <<Жуваль
на смола>>. Дмитриев 546; Шипова
З 12; РЧДБЕ 709. Див. ще кок-са
гйз.

dag,
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ків, облицьовувати>> Шейк, Нед; кахля; плита; лисТ», вл.

tafla «Тахля;
la <<Плита>>; -

п.

taf-

через польську мову за

позичено з німецької; нвн.

ка, плита>> (свн.

tabala)

зводиться

TMel <<дош
tavel(e), двн. tavala,
до лат. tabula «ТС.>>;

форма тахля виникла з [тафля], мож
ливо, під впливом кахля.

-

Шелудько

48; Richhardt 105; Bruckner 56З; St.
wyr. obcych 740; Кluge-Mitzka 766. Див. ще табель.

тафта СУМ, Нед, [тафт] нафта>>

Куз, [тафтuчка] (зменш. від тафта)
Шейк, Нед, тафтЯнИй СУМ, Куз;
р. бр. болг. тафта, п. tafta, ч. слц.
taft, нл. tafan, м. тафт, схв. тафт,
слн. taft; запозичене з французької
мови; фр. taffetas <<тафта>>, як і іт. taffeta «ТС.>>, походить від перс. taftah
«Тканина>>, букв. <<ТканиЙ>>, утвореного
від taftan <<ткати, прясти>>; у староро

сійську мову (р. ст. тафта) було за
позичене з перської давніше через схід

не посередництво (Огиенко 29; Срезн.
ІІІ 982).- СІС 2 812; Фасмер IV 29; Го-

тахіна

тачка

ряев 361; Буль1ка 318; Brtickne~ 563;
Sl. wyr. obcych 740; Machek ESJC 633;
Holub-Lyer 476; РЧДБЕ 710; Вуjак
лиjа 935; Matzenauer 341; Dauzat 697;
Horn 83; Christiani 50; Lokotsch 156;
КІеіn 1565.
тахіна (ент.) <<Tachina Meig.•>; - р.
тахИна, бр. тах{на, n. tachina; за
nозичення з новолатинської мови; нлат.
ПОХОДИТЬ від Гр. TCXX\VO~ <<ШВИД
КИЙ>>, ПОв'язаНОГО З TCXXU~ «ТС.>> НеЯСНО
ГО походження. Frisk ІІ 861-862;

тацет (бот.)

<<Narcissus tazetta L.•>,

[тацети] «ТС.•> Mak; -

tacet, tacetta,

ч.

taceta; -

р. тацет, п.

через посе

редництво новолатинської ботанічної но
менклатури запозичено з італійської мо
ви; іт. tazzetta <<чашечка•> є зменш. від
tazza <<чашка•> (квітки рослини мають
чашечкоподібний нектарник). СІС 2
812; Фасмер IV 29; ССРЛЯ 15, 144. -

tachina

Див. ще таця.

КІеіn 1564.
тахіновий <<виготовлений з очище

Нед; запозичення з польської мови;
П. taca <<ПіДНОС>>, ЯК і Ч. t;:k, СЛЦ. t;:ka
<<ТС.•>, м. тацна <<блюдце•>, слн. заст.

ного насіння кунжуту•>; р. тахИн
ньtй, бр. тахсін <<каша з кунжутного бо
рошна•>; запозичення з турецької мо
ви; тур. tahin <<просяне борошно•>, t.

helvasi (сорт халви) походить від ар.
tahin <<просяне борошно•>. - Шипова
313; РЧДБЕ 710.
тахкати; - р. такать <<Такати; тах
каТИ>>, бр. тахкаць <<стукати•>; зву
конаслідувальне утворення, паралельне

до такати, татакати.

[тахматися]
Нед;

<<Звиватися,

витися•>

неясне.

-

ти; опускатися, спадати (про воду); за

нурюватися; гинути Нед; тонути•. [по
тахнути] <<ТС.>> Куз, [притахати] <<ПрИ·
гасати; слабнути•>, [притахнути] «ТС.•>

тині

-

не зовсім ясне; очевидно, в час

значень,

результат

контамінації

слів тухнути <<гаснути, [спадати (про
пухлину)]•> і трЯхнути <<сохнути, про
сихати•> (див.).
тахта <<ШИрОКИЙ ДИВаН без СПИН
КИ>>; р. бр. тахта, болr. тахта
<<дошка; дощаний диван без спинки•>;

- запозичення з тюркських мов;
tahta <<дошка; дощаниЙ•>, кирг. каз.
такта

чаг.

<<дошка•>,

таkта

<<ТС.•>

СІС 2

алт.

телеут.

тур.

тат.
шор.

походять від перс.

812; Чернь1х ІІ 230;
ССРЛЯ 15, 144; РЧДБЕ 710; Rаsапеп
Versuch 454.
(тахта рити) <<ТЯГТИ>>; афеКТИВНе

tabta. -

утворення.

taca «Піднос•> через посередництво нім.
[Tatze] <<чаша; піднос•> зводиться до іт.
tazza <<Чашка, чаша•>, що виникло з ар.
tassah, tass <<ТС.•>, яке походить від перс.
tast <<чаша; блюдце•>. - Shevelov Hist.
phonol. 620; Шелудько 48; СЧС 295;
Буль1ка 318; Bri.i'ckner 563; Sl. wyr. obcych 740; Machek ESJC 633; HolubLyer 476; Matzenauer 341; Кluge-Mitz
ka 772.
[тачати 1 ] <<ШИТИ•>; - запозичення з
російської мови; р. тачать <<Шити, ши
ти

[тахнути] <<повільно гаснути; сохну
ти; худнути•> Нед, [потахати] <<погаса

тж;

таця <<ПіДНОС>>, [таца] <<ТС.>> Шейк,

наскрізною строчкою;

надточувати,

доточувати•> споріднене з укр. надточИ
ти, доточИти; пов'язання з цсл. ТАЧА
тн «котити•, п. taczac <<Крутити, ката

ти•> ( Фасмер IV 29; Чернь1х ІІ
милкове. - Коломієць Мовозн.

230) по
1992/ 1,

41-45. - Див. ще надточИти.
[тачати 2 ] <<качати (білизну) Г; кача

ти (тісто) ВеЗаt, [тачети] <<Качати (бі
лизну)•> О, [тачкувати] «Возити щось
тачкою•> Шейк, tтачавка] <<качалка•>
Шейк, Нед, [тач{вка] «ТС.•>, [тачало]
«рубель•> Нед, [тачанuна] <<катання
білИЗНИ>> Шейк, Нед, тачанка, тачеч
ник, тачка, тачкар; р. бр. тачан
ка, др. тачати <<Гнати, поганяти•>, п. taczac <<КОТИТИ; (качати)•>, Ч. otaceti <<Вер
ТіТИ, обертаТИ>>, ЦСЛ. ТАЧАТН «ГНаТИ, ПО

ГаНЯТИ>>;
чИти. -

Bruckпer

-

ПОВ'язане З точuти, ОтО
Фасмер IV 29; Чернь1х ІІ 230;

573.

[тачка]

-Див. ще точИти•.

(бот.)

<<крупка

Draba verna L.•> Mak; «ТС.•>; неясне.

р.

звичайна,
[тачка]
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тварог

таш

[таш] <<балаган; намеТ», [таша]
<<ТС.>>, [ташнИй] <<балаганниЙ>>, [ташу
вати] <<рОЗТашовуваТИ>>, (ташуватися]

<<твоя милість>> складається з

і

<<МИЛіСТЬ>>.

Див.

-

<<ТВОЯ>>

twa
ще

МОСТЬ,

тва.

твань, тванЮка, тванИстий;

<<Міститися СУМ; влаштовуватнея зруч
ніше>> Нед, розташування, розта

шований, розташувати; -

ffiOSC

-

р.

діал. бр. твань <<драговина, багно»; запозичення з литовської мови; лит.

р. tташа]

tas <<буд
ка, палатка, рундук>>, tasz, [tasza] «ТС.>>,
бр.
ст.
таш'Ь
<<будка,
палатка>>; -

tvaпas <<ПОТОП>> пов'язане з tv!пti <<розли
ватися, виходити з берегів>>, tukti <<ЖИ

через

*toi,Ja-, *tli- <<СТіКатИ>>, ЯК і ПСЛ. tyti <<ЖИ
ріти, гладшати>>, tukь <<ЖИр>>. Лау

<<ятка, полотняна палатка>>, п.

польську мову

запозичено

з

ріти,

ні

мецької; нвн. Tasche (свн. tasche, двн.
tasca) <<кишеня, сумка>> зазнало семан

ти]

1052;

Див. ще такса', ташка.

<<класти

taszka
<<сумка,

виймати

портфель>>,

taska <<ТС.>>; мови;

або

з

ташки>>

р. ташка «Ташка>>, п. ст.
<<сумка, мішок>>, ч. слц.

нвн.

м.

ташна,

tasza,
taska
слн.

запозичення з німецької
Tasche <<кишеня, сумка>>

(свн. tasche, двн. tasca) походить від
іт.

tasca «ТС.>>, що зводиться до нар.
*tasca <<Плата>>, яке виникло вна
слідок метатези із елат. taxa «ТС.>>, по
в'язаного з лат. taxare <<оцінювати>>. лат.

Бевзенко НЗ УжДУ 26/2, 177; Коби
лянський Мовозн. 1976/6, З2; Фасмер

IV 30;

Bruckпer

Кluge-Mitzka

такса'.

-

566; Holub-Lyer 478;
771-772. - Див. ще

Пор. таш.

[тва] <<ТВОЯ>> Нед, Шейк, [тве] <<ТВОЄ>>

зводяться до

іє.

de l'Acad. Sc. de Pbourg 1911, 1051Fraeпkel

Muhl.-Eпdz.

ташка <<ШКіряна сумка>>, (ташува

Нед;

що

чюте 40; Фасмер IV З 1; Толстой Сл.
геогр. терм. 166-167; Sobolevskij Bull.

тичних змін на грунті польської мови
після запозичення. - Шелудько 48; Бу
льІка 318; Bruckпer 566; Кluge-Mitzka

771.-

гладшати>>,

1136, 1149, 1154;
IV 288-289. - Див. ще

тИти, тук 1 •

-

твар «тварина; обличчя; [вигляд
ВеУг, портрет Бі]>>, [тварь] <<щока; об
личчЯ>> О, [тварьця] «ТС.>> О, тварИна,
тварина

(зб.),

тварИнник,

тварИн

ництво, тварЮка, [твар.Яка] «Тварю
ка>> Нед, тварИнячий, [тварний] <<Гар
ний, вродливиЙ>> Нед, [тварнИстий]
<<ШироколициЙ>> О, [тварити] <<утворю
вати, формувати>> Нед, [твар.Яти] «ТС.>>
Нед; р. тварь <<Тварина, створіння,
істота>>, бр. твар <<Обличчя, лице>>, др.
тварь <<ВИріб, витвір; предмет; те, що
створено, творіння, створіння; світ, все

світ; вигляд, подоба>>, п. twarz <<облич
чя, лице>>, ч. tvar <<щока, обличчя; ви
гляд, подоба>>, слц. tvar <<обличчя; ви
гляд>>, вл. twar <<будівля, будова>>, нл.

внаслідок стягнення форм

«ТС.>>, болг. твар <<Тварина, ство
ріння, істота>>, м. твар <<Матерія, речо
вина>>, схв. твар «Те.; творіння, ство
ріння>>, слн. tvar <<матерія, речовина>>,

twoje <<ТВОЄ>>. -

стсл. ти.Арь. <<створення, творіння, ство

-

тж;

очевидно,

запозичення

з

поль

ської мови; п. twa <<ТВОЯ>>, twe <<ТВОЄ>>,
ЯК і Ч. tva <<ТВОЯ», tve <<ТВОЄ>>, ВИНИКЛИ

twoLa <<ТВОЯ>>,
Machek ESJC 663. -

Див. ще твій.

ріння;

[твал€т] <<Шкатулка, переважно з
дзеркалом>> Нед, Шейк, [твалетка]
(зменш.), [твалетчИна] <<погана шка
тулка>> тж; результат видазміни п.
toaleta <<дзеркало з приборами, необхід
ними для одягання; столик-з дзеркалом

і шухлядами>>,
туалет.

tualeta

«ТС.>>.

-

Див. ще

[твамость] <<Твоя милість>>; зичення з польської мови; п.
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twar

запо

twa mosc

істота;

природа,

вигляд,

подо

ба>>; псл. tvarь <<творіння, створін
НЯ>>, пов'язане чергуванням голосних з
tvoriti <<Творити>>; споріднене з лит. tvora <<ОГОрОЖа>>, tverti <<ОбгороджуваТИ>>.

IV З 1; Чернь1х ІІ 230:-231;
586-587; Machek ESJC 662;
Schuster-Sewc 1562-1563; Trautmaпп
ЗЗ4. - Див. ще творИти.

-

Фасмер

Bruckпer

[тварог] <<СИр>> Нед, [твор6г] <<сир;

їжа,

приготовлена

із

сирної сметани,

тверджа

твердосон

яєць, цукру або солі•> Л ексПол, [тво
ріг, творуг, отвор6г] «ТС.>> тж; - р.
тв6р6г, бр. твар6г, п. twar6g, ч. слц.
вл. twaroh, нл. twarog, болr.
тварог, отвара, СТСЛ. ТRАроп.; ПСЛ.

tvaroh,

twarogь <<СИР•>,
на думку більшості
дослідників, утворене за допомогою су

фікса -оg-ь (пор. pirogь <<ПИріг•>) від
основи tvar- (<<творіння, форма•>), по
в'язаної чергуванням голосних з

tvoriti

«Творити, надавати форму•> (пор. стсл.
ти.ор'Ь «форма•>, ч. tvar «Тс.»); розвиток
семантики, як у нар.-лат. formaticum
<<СИр•>, іт. formaggie, фр. fromage «ТС.•>
від лат. forma <<форма•>; вважається та
кож спорідненим з гр. тUр6~ <<сир•>, ав.

toiri- <<сироватка•> (Fortuпatov ВВ З,
69-70; Machek Slavia 16, 199; Hujer
LF 36, 58-59; Jaпko WuS І 96-97;
Гамкрелидзе-Иванов 570), з гр. тopu
VJl <<Мішалка, ополоник•>, двн. dweraп
<<Мішати•>,

dwiril

<<Мішалка•>, дісл.

<<Мішалка, ополоник•>

(Torp 196);

pvara

мало

<<твердий; скупиЙ•> О, [твердший] Нед,
[твержший] <<ТС.» Нед, твердуватий,
твердЮчий, [твердець] <<Загартована лю
дина•> О, [твердина] «Твердість•> Нед,
твердИня, твердінь, твердота, [твер
дощі] <<тверді тіла•>, [твердушка] <<хліб
на скоринка•> Ж, [твердь] «rарт; загар
тована людина•> О, твердИти <<говори

ти, повторювати те саме; [робити міц
ним, укріплювати]•>, твердіти, твер
дішати, тверднути, [твердо] <<дуже>>
ВеУг, затверділий, затвердлий, [за
тверднілість] <<Затверділість, затятість•>
Ж, затвердИти, надтвердИй, отвер

ділий, підтверднИй, підтвердити, [по

твердий] <<Занадто твердиЙ•> Нед, по

твердний, стверджувальний, стверді
лий, ствердливий, ствердлий, стверд

нИй, ствердіння, [ствердніння] <<ствер
діння•> Куз, стверджувати, стверді
ти; р. твёрдьtй, бр. цвёрдьt, др.
твьрд'Ь, твьрдьtи, п. twardy, ч. слц.
tvrdy, вл. twjerdy, нл. twardy, полаб.

(с.р.),

болг.

тв'Ьрд,

м.

тврд,

обгрунтованим є припущення про запо

tjorda

зичення

схв. тврд, слн. tfd, стсл. ти.р'Ьд'Ь; псл. *tvьrdь <<твердиЙ•>, утворене за до
помогою суфікса -d-ь від основи *tvьr-,
пов' я за ної
чергуванням
голосних
з

з

тюркських

мов,

пор.

чаг.

торак <<СИр•> (Mikl. EW 366; Machek
ESJC 662; Rаsапеп FUF 29, 199;
ZfSIPh 20, 448; Vambery 185-186).Фасмер-Трубачев IV 31-32; Чернь1х
ІІ 231; Bcuckпer 586; Holub-Kop. 397;
Schuster-Sewc 1563; Младенов 630;
Skok ІІІ 530; Jagic AfSIPh, 31, 592;
Trautmaпп 334; Niederle RES 2, 24;
Piпtar AfS!Ph 36, 586. - Див. ще тво
рИти.
тверджа <<тверда поверхня чогось;

фоRтеця, твердиня•>, твердИня, [твер

жа] <<твердиня•> Нед; <<укріплення,

кріпость,

р. [твержа]

твердиня,

фор

теця•>, п. twierdza, ст. cwirdza, ч. tvrz,
ст. tvrze, схв. твр!Jа «ТС.•>; псл.
*tvьrdja <<Твердиня•>, похідне від *tvьrdь
«твердий•>. Фасмер IV 32; Bruckпer

586; Machek ESJC 663; Holub-Kop.
398. - Див. ще твердИй.

твердИй, [твердавий] «ТвердуватиЙ•>
Нед, [твердИтельний] <<ствердниЙ>> Нед,
[твердіський] <<дуже, зовсім твердиЙ•>,
твердіший, [твердіщий] <<ТвердішиЙ•>
Нед, [твердкИй] <<твердиЙ•>, [твердний]

tvor- (tvoriti <<творити•>);- споріднене
з лит. tvlrtas <<Міцний, сильний; твер
диЙ•>, tverti <<хапати; витримувати; три
матися, утримуватися•>, лтс. tvifts «Твер
диЙ•>. - Фасмер IV 32; Чернь1х ІІ 231;
КЗСРЯ 438; Ць1ганенко 469-470; Го
ряевv361-362; Bruc~пer 586; Machek
ESJC 663; Schuster-Sewc 1563-1564;
Младенов 630; Skok ІІІ 531; Meillet
Etudes 319, 321; BSL 29, 31; Trautmaпп 334; Muhi.-Eпdz. IV 292; Karulis ІІ 448; Pederseп Kelt. Gr. І 54. Див. ще творИти.

[твердо]
Нед;

-

<<назва літери

р. твердо «ТС.>>;

-

Т>>

Шейк,

назва літе

ри ПОХОДИТЬ від СТСЛ. ТRр'ЬДО <<МіЦНО>>,

др. твьрдо, твердо «ТС.•>, оскільки це
слово починається на літеру т. - Див.
ще твердИй.

[твердосон] (бот.) << ГОловатень кру
глоголовий, Echiпops sphaerocephalus
L.•> ВеНЗн, ВеЗа; - результат універ-
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твій

твердь

бізації виразу твердий сон; назва зу
мовлена

застосуванням

відновлення сну.

117.

-

головатня

для

Лік. росл. Енц. дов.

-Див. ще сон 1 , твердИй.

твердь; - р. твердь <<твердь; твер
диня, кріпость, фортецЯ•>, др. твьрдь
<<небесний звід; укріплене місце, укріп
лення, кріпость; в'язниця•>, п. twierdz
<<ТВердість, ст. кріпость, фортеця•>, вл.
twjerdi <<твердь, суходіл•>, нл. twari
<<твердість; твердь, суходіл; укріплення,
кріпость, фортеця•>, болг. тв'Ьрд <<твердь;
твердиня, кріпость, фортеця•>; запози
чення зі старослов'янської мови; стсл.
'"Гкр'ЬдІ> <<Твердь; укріплене місце, ук
ріплення, кріпость•> є похідним від при
кметника '"Г&р'Ьд'Ь <<ТВердиЙ•>. Фас
мер IV 32; КЗСРЯ 438; Ць1ганенко
469. -Див. ще твердИй.

[твердЯк] (бот.) <<плакун верболи

стий, Lythrum salicaria L.; плакун пру
товидний, Lythrum virgatum L.; шолу
дивник болотний, Pedicularis palustris

L. Шейк, Нед•>, [твардяк] <<шолудивник
болотниЙ•> Mak, [твердівка] <<Гриб,
Polyporus igniarius L.•> Mak; бр.
[цвярдзянкаj <<плакун верболистиЙ•>; nохідні утворення від твердИй; назви
зумовлені, очевидно, твердістю, здере

в'янілістю коренів плакуна і загальною

твердістю гриба; пор. п. twardak <<мохо
вик жовто-бурий, Boletus variegatus

-Див. ще твердИй.
тверезий, [тверезЯка]
<<людина,
що не п'є, твереза людина•>, [твере
затися] <<ОПам'ятатиСЯ>> Нед, тверезИ

Fr.•>).

ти, тверез{ти, тверез{шати, витве
резливий, витверезнИй, витверезник,

[потверезу] <<У т~ерезому стані•>; - р.
трезвьtй, [тверёзьtй], бр. цвярозьt,
[церезвьt], др. трtзвьщ, п. trzeiwy, ч.
ст. stfiezvy, слц. triezvy, вл.
нл. strozbny, болг. трезв, м.
трезен, схв. трезан, слн. trezen, trezev, стсл. '"Гр'"kзк'Ь; - псл. *terzvь <<тве
резиЙ•>; можливо, споріднене з дінд.
tr~yati <<прагне•>, tr~tф <<спраглий•>, tr~tab
<<сухиЙ•>, гр. тf.рСНІ) <<СУШУ•>, лат. torreo
«ТС.•>, дісл. porsti <<спрага•>, двн. thurst,
гот. paurstei «ТС.•>, paursjan <<бути спра-

stffzlivy,
str6zby,
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ГЛИМ•>; іє. *ters- <<СОХНУТИ>>; у ·такому
разі первісне значення <<спраглиЙ•>;
наявність z у слов'янській формі, мож
ливо, зумовлена впливом основи rezvь

(рос. резвьtй <<жвавий, рухливий, бист
риЙ•>), а зміна *terzvь на *tverzь (укр.
тверезий) впливом основи *tvьrdь
<<твердиЙ•> (Брандт РФВ 25, 27); мало
обrрунтованими є зіставлення з гр. тa

pxuw <<Ховаю, хороню•> (Petersson Vgl.
sl. Wortst. 51-52), з дат. ст. edrugh
<<ТверезиЙ•>, двн. urtruct, дангл. gedreog
«ТС.•> (Machek ESJC 589), з псл. tьгzati
<<терзати•> (ЧерньІх ІІ 260), а такоЖ по
в'язання зі стережу, сторож (Ильин
ский ИОРЯС 23/1, 136).- Фасмер
КЗСРЯ
тебня К ист. зв. І

IV 32, 46;

450; Горяев 375;
167; II-IV 102.

По

твин <<Тканина з діагональним пере

плетенням ниток; [коеотеньке ватне
пальто Мо]•>; [твИнчик] <<Літній піджа
чок•> Мо, [твіна, твіно] <<ВИД чолові
чого верхнього одягу•> Шейк, [твінка
Ме, твінко Шейк] «ТС.•>; р. твин
(текст.), бр. цвін (текст.);

-

запози

чення з англійської мови; англ. twine
<<Кручена нитка•> пов'язане з twin <<По
двійний, здвоєний~>, спорідненим з дісл.
tvinnz «ПодвійниЙ•>, двн. zwinal <<ТС.>>,
прус. dwai <<два•>, псл. dьva «ТС.•>. ССРЛЯ 15, 166; Кlein 1668. - Див. ще

два.

-

твій,

Пор. твіст2 •

твоЯ СУМ,

Нед,

тв6Є тж,

[твіський] «Твій власний, тобі належ
ниЙ•> Шейк, Нед; р. твой, твоЯ,
твоё, бр. твой, тваЯ, тваё, др. твои,

твош, тв01є, п. tw6j, twoja (twa), twoje
(twe), ч. tvuj, tva (tvoje), tve (tvoje),
слц. tvoj, tvoja, tvoje, вл. tw6j, twoja,
twoje, нл. tw6j, tw6ja, tw6jo, полаб. ti.ij,
ti.ija, ti.iji, болг. твой, тв6я, твое, м.
твоj, твоjа, твоjе, схв. тв8j, твоjа,
твоjе, СЛН. tvoj, tvбja, tvбje, СТСЛ. '"ГRОН,
'"Гкоm, '"Гкок;
пов'язане з

дінд.

-

*ty

псл. tvojь, tvoja, tvoje,
<<ТИ•>; споріднене з

tvab <<ТВіЙ•>, ав. 8wa-, гр. а6с;;
(*tvos), лат. tuus ( <tovos), прус. twais
<<tC.•>; іє. *tцо-. - ІУМ Морфологія 132;
Фасмер IV 33~ Горяев 362; Bri.ickner
587; Schuster-Sewc 1564-1565; Мла-

твіст

театр

денов

вач>> Куз, [перетворець] <<реорганізатор,
реформатор>> Куз, [перетвориj <<Перетво

630; ESSJ Sl. gr. ІІ 703-704;
Skok ІІІ 530; Trautmann 333; Pokorny
-Див. ще ти 1 •
твіст 1 <<Швидкий танець з імпровіза

1098.

ренНЯ>> Куз, перетворн.ик, перетворю

ційними рухами>>; р. твист, бр.
твіст, п. ч. слц. вл. twist, болг. ту
uст, слн. tvfst, tw(st; запозичення
з англійської мови; англ. twist <<твіст;
вигин, оберт; кручена нитка>> пов'язане

вач, [потворuтися] <<Зазіхати, бажати
чого, хотіти мати>>, [потвар] <<потвора>>
Куз, [потвсіра Куз, потвір Нед, Куз]
«ТС.>>, [потвор] <<Карикатура>> Пі, потво
ра, потв6рн.ий, [розтварЯти] <<розчи
няти>> Нед, [розтвір, розтвор] <<роз

з

ЧИН>> Нед, розпотв6fити <<розпустити,

twist

«вигинатися; звиватися, крути

ти, обертати>>. -

SJ'. wyr. obcych 784;
РЧДБЕ 742. -Див. ще твіст2 •
[твіст2 ] <<Пряжа; тrикотажні виро
бИ>> Куз; - р. [твист <<бавовняна пря
жа>>, слц. twist «ТС.>>, схв. твист «ба
вовняна

нитка,

виготовлена

ангmи

ською машиною>>, слн. twist (сорт ба
вовняної тканини); запозичення з
англійської мови; англ. twist «кручена
нитка; крутитИ>>, як і пов'язане з ним

twine «ТС.>>, споріднене з дісл. tvistra
<<ділити, розділятИ>>, нвн. Zwist <<СВар
ка, розбрат>>, дінд. dvfb <<двічі>>, гр. оі<;,
лат. bis ( <dvis) <<ТС.>>, прус. dwai <<дВа>>,
псл. dьva «ТС.>>. - Ivanova-SalingovaManfkova 904; Вуjаклиjа 935; Кlein

1668. -

Див. ще два.

-

Пор. твин.

творИти, [творuтися] <<погоджува

тися ВеУг; дбати; турбувати; вміщува
тися; втручатися; ласувати 0>>, твір,

твірн.сі, [твар] <<твір>> Нед, [твора]
<<твір, витвір>> Нед, Шейк, [творбсі]
<<ТВОреННЯ>> Нед,

творець СУМ, Нед,

[творuвн.ість] <<ТВорчіСТЬ>> Нед, тво
риво, [творИла] <<Підлога оборога; бру
си, покладені в квадрат>> О, творИло
<<Скриня або яма, в якій гасять вапНО>>,

[творuлко] <<форма для відливання сві
ЧОК>> Нед, [творин.и] <<творення>> Нед,
творИтель, твірн.Ий, творчий, вuтвір,

[вuтвор, ВUтвар] <<Жарт, ВИТіВка, ВИ
брИК>> Ж,
[витворець]
<<ВИробник>>
УРС, [витворн.ик] «ТС.>> Куз, [вИтвор

ки] <<Жарти, витівки, вибfики, вихват
ки>> Куз, [витворн.ицтво <<виробницт
ВО>> Куз, [витворн.ий] <<примхливиЙ>>,
[н.ествір] <<чудовисько, потвора>> Ж,
[н.етвар, н.етвір] «ТС.>> Ж, [перетвір]
<<Перетворення,

Нед,

Куз,

трансформація,

[перетв{рн.ик]

зміна>>

<<Перетворю-

розбестити>>, [ствір <<Витвіf; вигляд;
потвора>> Нед, [створен.Ятко «Гарнень
ка тваринка>> Нед, створuтель, ство
ріння, створювач, сотворИтель, со

твор{н.н.я, спотворити, [спотв6ра]
<<потвора>> Нед, спотворювач, [утварь]
<<витвір, утвір, начиння; знаряддя; при

краса, оздоба>> Нед, утвір, [утвор] <<ут
вір>> Нед; р. творuть, бр. тварьщь,
др. творити, п. tworzyc, ч. tvorit, слц.
tvorit', вл. tworic, нл. tworis, болг.
творJі, М. твори, СХВ. творити, СЛН.
tvoriti, стсл. -rкорн-rн; - псл. tvoriti <<тво
рити>>, похідне від tvorь <<творіннЯ>>,
пов'язаного чергуванням голосних з
tvarь <<творіння, створіння>>; спорід

нене з лит. tverti <<обгороджувати; пе
рев'язувати; хапати; формувати, створю
вати>>, tvarstyti <<Перев'язувати, бинту
вати>>, tureti <<Тримати; матИ>>, aptvaras
<<огорожа>>, tvartas <<хлів>>, лтс. tvert <<ха
пати, ловити>>, tvarstlt «ТС.>>, turet «Три
мати>>, прус. turїt <<мати>), гр. сюр6<; <<ПО
хоронна урна; труна,>; іє. *tцer- <<Хапати;
огороджувати>>. Фасмер IV 34; Чер
ньІх ІІ 231; КЗСРЯ 438; Brilckner 587;

Machek ESJC 662---'-663; Holub-Kop.
397; Schuster-Sewc 1565; Младено в
630; Skok ІІІ 530-531; Trautmann 333;
Fraenkel 1152; Milhl.-Endz. IV 269270, 289-290; Karulis ІІ 447-448;
Schulze KZ 28, 280; Bezzenberger ВВ
12, 240; Pokorny 1101.
твороr, твор{г, творуг

-

див. тва

рог.

[твуй] <<твіЙ>> Нед, Шейк; -

запози

чення з польської мови; п. twoj відпо

відає укр. твій (див.).
театр, театрал, театралізація,
театральщина, театральний, теат-

533

тебе

теж

ралізувати,
театральствувати; р. театр, бр. тзатр, п. teatr, ч. tеаt
п!ІпІ «театральний», слц. teatralny «тс.»,
болr. теат'Ьр, м. театар, схв. теа
тар, слн. teater; - запозичення з фран
цузької мови; фр. theatre походить від
лат.

theatrum

«театр»,

яке

teb- «топтати». - Фасмер lV 35; По
тебня РФВ 5, 239; Шипова 614; Дмит
риев 546; Буль1ка 319; Brilckner 567;
Mikl. EW 347; ТЕ! 11 172; Nachtr. І 52;
Rasanen Versuch 474. - Пор. потеб
нЯ.
[тебл:Ичка] (орн.) <•Сіра цапля,

відтворює

гр. &taтpov «ТС.•>, букв. «місце для гля
діння», похідне від &ta «глядіння, спо
глядання; видовище», пов'язаного з &є
аОf..ІСХІ «ДИВЛЮСЯ, рОЗГЛЯДаЮ», далі ети
МОЛОГіЧНО неясного. Акуленко 141;
Коваль 152; Чернь1х ІІ 231-232; Фас

мер

lV. 34; КЗСРЯ 438; Kopalinski 962;
Holub-Lyer 478; Младенов 630;
Вуjаклиjа 935; Frisk І 656-657. Пор. теорія.

тебе, тоб{, тобою, [тобов];- р.

тебЯ, тебе, тобою, тобой, бр. цябе,
табе, табою, др. тебе, тебt, тобt,
тобою, п. сіеЬіе, tobie, tob~. ч. tebe,
tobe, tebou, ст. tobu, слц. teba, tebe,

tebu, вл. tebje, tebi, (z) tobu, нл. tebje,
tebjo, tebje, (z) tebu, полаб. tibe, (sa)
HibQ, болr. теб(е), м. тебе, схв. тебе,
теби тобо.м, ст. тобоjи, слн. tebe, tebi, (s) teboj, стсл. теsе, тes-t, тosow.;
- псл. tebe ( < *teve), tebe, tobojQ; споріднене з дінд. ав. tava (род. в.),
лит. tav&s. [tev~s] (род. в.), дінд. tubhyam (дав. в.), ав. taibya, прус. tebbei,
лат. tіЬї «тс.». ФасмеР. lV 24-25;
Bril~kner 587; Machek ESJC 663; Schuster-Sewc 1566; ESSJ Sl. gr. 11 704706; Trautmann 315. - Пор. ти 1 •
[тебенка] «шкіра біля сідла» Куз,

[табенька] «чотирикутні шкіри по обох
боках козачого сідла; підколінники» Бі,

[тибеньки] «Шкіри біля сідла» Нед,
[потибеньки] «ТС.» Нед, [потабенки,
потабенці] «ТС.» Бі, [подтебенки] «чаn
рак» Нед; - р. [тебенёк] «бічна шкі
ряна лопасть сідла», бр. ст. тебенки
«ШОВКОВИЙ шнур», др. тебенеК'Ь «ЛО

dea

сіпеrеа

L.»

ВеНЗн, Шарл;

-

Arне

ясне.

[тевкати] «плямкати; їсти з жадіб
ністю,

чавкаючи

при

цьому,

їсти

як

свиня», [тевкало] «той, хто з жадіб

ністю їсть, чавкаючи при цьому Г; сви

ня Шейк»;

звуконаслідувальне утво

-

рення.

тевтон, тевтонство; р. тев
тон, бр. тзутон, п. ч. Teuton, слц.
Teuton, болr. тевтонец, схв. Тевто
нац, слн. Tc\·ton; запозичення з ла
тинської мови; лат.

Teutoni, Teutones

(мн.) «Тевтони» є назвою германського

походження, спорідненою з гот. piuda
«народ» і, далі, з дірл. tuoth, лит. tauta
«ТС.», прус. tauto «країна». ССРЛЯ

15, 189; Kopalinski 974; Вуjаклиjа 936;
1597.
[тевхати] «сильно кидати на зем

Кlein

лю» Нед, [тевкнути] нс.» Нед, [теє
кати] «Вдаряти об землю» О, [телів

хати] «ТС.» Нед;

-

звуконаслідуваль

не утворення.

[теrепатися]

<<ВИПОрОЖНЮВаТИСЯ»

Нед, Шейк; афективне (очевидно,
звуконаслідувальне) утворення.

fтеrанька] «Горщик, що розширю
ється догори», [тежик] «вазон, горщик
для квітів•>;

-

неясне.

[теди] <<тоді» Нед, Шейк, Бі, [тег
дu] «Тс.» Нед, Шейк; - бр. ст. тедьt

- запозичення з польської мо
tedy, ст. tegdy «ТС.» відnовідає
тоді. - Буль1ка 319. - Див. ще

«ТС.»;
ви; п.

укр.
тоді.

теж «також», [тиж] «ТС.•> ВеЗа;

паСТЬ біля сідла», п. заст. tebenki (tebinki, [tabiпki]) «Шкіри біля сідла»; -

р. тоже, тож, П. tei., Ч. tez, СЛЦ. tiez,
вл. нл. tez; - залозичення з польської

заnозичення з турецької мови; тур.

мови; п. tei. є результатом скорочення
ст. tei.e, що виникло з toi.e «ТС.», яке

pengi

«попруга;

te-

шкіряна накладка nід

сідлом», споріднене з каз. тебіін.,гі, чаг.

tiipingil «ТС.», зводиться до тюрк. tep- /
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складається із займенника

to

«те» і ча

стки і.е «же, Ж•>; пор. укр. [тож] <•теж».

теза

тексіч

- Richhaгdt 106; Bгilckneг 569-570;
Machek ESJC 639; Holub-Kop. 382,
384. - Див. ще же\ той.
теза, тезис, тезисний, тезува
ти; - р. болг. тезис, теза, бр. таза,
тазіс, П. ВЛ. teza, Ч. teze, СЛЦ. СЛН. teza, м. схв. теза; - через польську мо
ву заnозичено з латинської; лат. thesis
<•положення, твердження•> походить від
гр. &Єсщ; «ТС.•>, пов'язаного з дієсловом
ті&rн.н <•ставлю, кладу•>, спорідненим з
дінд. dadhati <•кладе•>, ав. daoaiti нс.•>,
лит. deti <•класти•>, лтс. det, псл. deti

<•ТС.>>.- СІС 813; ССРЛЯ 15, 190; Kopaliriski 974-975; Holub-Lyeг 482;
Младенов 631; РЧДБЕ 710; Вуjаклиjа
936; Fгisk І 666-667. - Див. ще ді
ти2. - Пор. тека, тема.
2

тезаурус <<СЛОВНИК, ЩО nодає ЛеК

сику певної мови в усьому їі обсязі•>,
тезаврувати <<нагромаджувати золото
як скарб•>; - р. болг. м. тезаурус, бр.
тззаf}рус, п. ч. слц. tezaurus, thesauгus, схв. тесаурус, тезаурус, слн.

te-

zavгus; запозичення із західноєвро
пейських мов; н. Thesaurus, фр. англ.
thesaurus походять від лат. thesauгus
<<СКарб>>, ЩО відтворює Гр. itf]CIOUpO(; <<ТС.>>,

- СІС 2 813;
ССРЛЯ 15, 189; Kopaliriski 976; Holub-Lyeг 482; Вуjаклиjа 936; WaldeHofm. 11 679; Fгisk І 673; Кlein 1606.
тезко; р. тёзка, бр. цёзка, др.
тьз'Ь, тєз'Ь, тоз'Ь; псл. tьzь <•Тез

етимологічно

неясного.

КО•>, що складається із займенникових
компонентів tь-, очевидно, пов'язаного
з вказівним займенником tь <•ТОЙ•>, і -zь,
пов'язаного з часткою -zi, наявною в

болг. -зи (6нзи <<ТОЙ•>), дінд. hi ному
що•>, ав. zi <<ТС.•>, гр. -ХІ (vaixt <<ТаК>>,
OUXl <<Ні>>); МеНШ обгрунтоване пов'язан
НЯ tь- з гр. ЕТ\ <<Ще•>, дінд.

ati

<<ЧереЗ>>

(Pedeгsen KZ 38, 421), як і виведення
tьzь з мор.-цсл. 'n:.З'Ь (*"n:.зе), спорід

Фасмер

EW 367.

Горяев
-Див. ще той.

IV 35-36;

363; Mikl.

;геfзм <•вчення про існування богів•>,

теїст, теїстИчний; р. теИзм, бр.
тз{зм, п. teizm, ч. teismus, слц. teizmus, болг. теиЗ'ЬМ, М. теИзам, СХВ.
теизам, слн. tefzem; запозичення із
західноєвропейських мов; нім. Thefsnius,
фр. theisme походять від англ. theism,
утвореного з гр. &є6(; <<бОГ•>, спорідне
ного з вірм. dik' <<боги•>, дінд. dhf~Qyab
<<набожниЙ•>, лат. fanum <•освячене міс

- СІС 2
813; ССРЛЯ 15, 191; Kopaliriski 963964; Holub-Lyeг 479;_ Вуjаклиjа 936;
Gг. Fwb. 758; Dauzat 708; Кlein 1601;
Fгisk ~ 662-663. - Пор. атеfзм.
це, святилище, святиня, храМ•>.

теїн <<речовина, що міститься в каві
і в чайному листі; кофеЇн•>; р. болг.
теИн, П. teina, Ч. СЛЦ. СЛН. tefn, СХВ.
теин; - запозичення з французької мо
ви; фр. theine неїн, речовина, що до
бувається з чаю•> утворене з the <<ЧаЙ•>,
яке походить від малайського teh, що

te, якому відпо
chai <<ТС.•>. - СІС 2 813;
ССРЛЯ 15, 191; Kopaliriski 963; HolubKop. 478, 479; РЧДБЕ 711; Dauzat 708;
Lokotsch 33; Кlein 1578, 1601. - Пор.
зводиться до пд.-кит.

відає пн.-кит.

чай 1 .

тека

<<Папка;

портфеЛЬ»,

течка

(зменш.); п. teka <<Портфель; папка
(для паперів)•>, ч. слц. teka <<зошит•>,
СХВ. тека <<КОробка, ЯЩИК; ЗОШИТ, За
ПИСНа книжка•>, слн. teka <<ЗОШИТ•>; через

польську

мову

запозичено

з

ла

тинської; лат. theca <•футляр, чохол; ко
робка, ящик, скринька•> походить від
гр. 3-tl:иfJ <<сховище, ящик, скринька•>, по
хідного від кореня дієслова ті&f]!JІ «став
лю, кладу•>. - Bгilckneг 567; Kopallriski
964; Вуjаклиjа 936; Walde-Hofm. 11
679; Fгisk 7, 670; Кlein ІІ 1600. -Див.
ще теза.- Пор. тема.

(Vaillant RES 27, 290-291), або
зіставлення його з лит. tizus <<слизь

[текач] (бот.) <<Просо посівне, Panicum meliaceum L.; мишій сизий, Setaгia glauca Р.В. Mak•>: похідне утво

киЙ•> з припущенням семантичного пере
ходу <<слизький гладкий рівний -

тися•> (власне <•Просо, що висипається

неного зі стсл. тьжде <•той самий, той

же•>

однаковиЙ•> (Брандт РФВ

25, 33). -

рення від тектИ, у значенні <<висипа

з волотеЙ•>, пор. ч. [ргоsо tece] <<просо
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тектИ

текло

висипається з волотеЙ>> ); пор. р. [те
кучка] <<Льон, що губить на корені на
сіння>>, [мак текун] <<мак, що сам ви~
сипається з маківок>>. -Див. ще тектИ.

637.

[ТеКЛО]

Machek ESJC

<<ПОСТавлеНИЙ вертикаЛЬНО

стовбур дерева, навколо якого кладуть
стіГ>> Нед; неясне; можливо, давні

ше *стекла пов'язане із [стеклий]
<<ТОНКИЙ і ВИСОКИЙ>> (про дерево), [стек
лИсте (дерево)] «струнке (дерево)>>.
Текля (жіноче ім'я), [Текла], Фек

ла, Векла, Теця, Феня;- р. Фёкла,
др. Вєкла, бр. Фёкла, ТЗкля, п. ч.
слц. Tekla, болг. м. Текла, схв. Тек
ла; форма Текля через польську
мову запозичена з латинської, а Фек

ла (Векла)

-

через церковнослов'ян

ську в давньоруську
Thecla походить від

з грецької; лат.
гр. Е>t:ила, що

зводиться до гебр. Тlkl.a, букв. <<довер
шеність, досконалістЬ>>; менш перекон

ливе виведення (Вл. імена 162; Пет
ровский 215; Спр. личн. имен 527) від
гр. 8є6с;; <<бОГ>> і :илtос;; <<слава>>.

-

Тка

ченко У МШ 1958/4, 73; Фасмер lV
Илчев 480.
текст, текстура, текстуальний,
підтекст; р. болг. м. текст, бр.
т3кст, п. вл. нл. tekst, ч. слц. text,
схв. текст, слн. tekst; запозичення
з німецько:і мови; нім. Text походить

188;

від елат.

textus

<<ТеКСТ>>,

яке розвину

лося з лат. textus <<тканина; зв'язок,
сполучення>>, пов'язаного з texe, -еге
<<ткати, плести>>, спорідненим з дінд.
tak~ati <<обтісує, обробляє, теслярує>>,
ав. tasaiti <<створює>>, гр. тt:итwv «Тес

ляр>>, псл.

tesati <<тесати>>. - СІС 2 813;
Чернь1х 11 232; Фасмер lV 36; Горяев
363; Hilttl-Woгth 16; Kopaliriski 964;
Holub-Kop. 384; Holub-Lyer 482;
РЧДБЕ 711; Вуjаклиjа 936; Кluge
Mitzka 778; Walde-Hofm. 11 678. Див. ще тесати.
текстИль, текстИльник; - р. тек
стИль, бр. тзкстьtль, п. tekstylia <<тек
стильні вироби>>, ч. слц. textil, вл. tekstilije «Текстильні вироби>>, болг. текс
тИл, м. текстил, схв. текстил, слн.
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«Текстильні вироби>>; запо
зичення із західноєвропейських мов;
НіМ. textfl <<ТеКСТИЛЬНИЙ>>, фр. textile <<ТС.>>,
англ. textile «Те.; текстилЬ>> походять
від лат. textile <<Тканина>>, textilis «Тка
ниЙ>>, пов'язаних з дієсловом texo, -еге
<<ткати, плести>>. Фасмер lV 37; Holub-Lyeг 482; РЧДБЕ 711; Вуjаклиjа
937; Gг. Fwb. 757; Dauzat 707; Кlein
1597. -Див. ще текст, тесати.
текстологія, текстолог, тексто
логічний; р. болг. текстологія, бр.
тзкстал6гія, ч. textologie, слц. textologia, схв. текстологиjа, слн. tekstologfja; - складне утворення з компонен
тів текст і -логія, введене в 1928 р.
В. В. Томашевським замість давнішого
терміну критика тексту. Лихачев
Текстология 1962, 28; РЧДБЕ 711; Ву
jаклиjа 937. Див. ще антрополо
гія, текст.

tekstflije

тектИ, [течИ] <<текти>>, [теклИна]
<<рідина>> Шейк, [теклИця] «зарослий
ручай, дуже малий ручаЙ>> Ч, [текня
ва] <<теча>>, текучка <<дрібні, повсякден
ні справи; [нафта, гас Шейк]>>, теча,
[теч] «Теча; рідина>>, [течва] <<Течія>>
Нед, [течеЯ] <<Потік>> Шейк, Нед, [те
чиво] <<ІJідина>> Куз, [течій] <<Струмок>>,
течіЯ, [течки] «рукава коло коша в
млині, якими іде мука>> Дз, [тіч] «Теча
Нед; відстань між цівками (у млині)>>,
текучий,

течкИй,

витікати,

вИтік,

відтік, затікати, [затіч] <<хвороба
горла>> Ж, затока <<бухта; [слизький
схил, куди сповзають сани]>>, [затоки]
<<убік, на слизький схил•>, [зат6чина]
<<річкова затока•> Ж, [заток6во] <<Затоко
подібно•> Ж, натік, нетеч <<Стояча во

да>>, нетеча <<СТОЯЧа ВОда; [бОЛОТО; НеГО
да Бі]•>, [нетечина] <<ТС.•>, [отік] «гній
(з нариву)•>, [отака] <<Жир на свинячих
кишках•> Куриленко, [от6чини] «ТС.>>
тж, обтікати, [обтік] <<острів, невели
ка

частина

землі,

тимчасово

оточена

водою>>, обтічник (тех.), обтічнИй, па
ть6к

СУМ,

Нед,

перетікати,

пере

тік, [перетічок] «струмок, потік>> Бі,
[перет6ка] «протока>> Куз, [переточ
каj <<протока, яка влітку висихає•> Пі,

тектИ

теле-

підтікати,

підтьок,

підтеклий,

по

тік, потьок, [поточuна] <<струмок; ви
долинок>> СУМ, Нед,
ний,

приток,

потьок,

притока,

поточ

тектоника, бр. тзктоніка, п. ч. слц.

протікати,

tektonika, схв. тектоника, слн. tekt6nika; - запозичення із західноєвропей
ських мов; нім. Tekt6nik, фр. tectonique, англ. tectonics походять від гр.

протік, протічок <<Струмочок>>, [про
ток] <<Протік>> Нед, протока, проточи
на, протічний, проточний, розтіка
тися, розтік <<місце роздвоєння основ

ного русла річки; [острів серед річки;
канавка, стік для нечистот Нед]>>, роз
тока, [розточина] «ТС.>> Нед, [розтич]
<<роздріб>>, розтіч <<ТС.>>, [розтічка] <<Не
велика поперечна долина>> Г, Нед, [роз
точчя] <<ВОдороздіЛ>> Куз, [розточuс
тий] <<Віялоподібно розширений>> Нед,
[розточний (розтошний)] <<зайвий; ба
гатиЙ>> Нед, [розтоком] <<униз нарізно>>
Нед, стікdти, стік, [сток] <<ВИтік, гир
ло fічки; потік, течія>> Нед, [стокови
ще

<<басейн річки>> Нед, стічнИй, сто

ковИй
Нед]>>,
[утік]
[уток]

<<СТічний СУМ, Куз; [східний
стеклий, [стічна] <<СПрИТНО>>,
<<Гній у нариві Нед; сукровицЯ>>,
<<удар, наступ, атака>> Нед; - р.

течь, бр. цячьt, др. тєчи, п. сіес, ч.
СЛЦ. tiect', ВЛ. СеС, НЛ. SaC, ПОЛаб.
болг. тека, м. тече, схв. теtzи,
СЛН. teci, СТСЛ. 'r€W'rH; ПСЛ. *tekti
<<Текти>>, споріднене з лит. teketi «Тек

teci,
tice,

ти, бігти>>, tekm~ <<течія, потію>,

ls-taka

<<Витік>>, лтс. tecet <<текти, бігти>>, дінд.
<<Поспішає>>, taktab <<який по
спішає>>, ав. tacaiti <<біжить, тече>>, tахtі
<<Витікання>>, ірл. techim <<Тікаю, біжу>>,
алб. ndjek <<Переслідую, жену>>, гот.
pius <<слуга>>, тох. В cake <<річка>>; і є.
*tek- <<бігти>>. - Фасмер IV 37; Чернь1х
ІІ 243; Горяев 363; SJ'~wski І 99; Brilck-

takti, takati

ner 61; Machek ESJC 637-638; Holub-Kop. 380-381; Младенов 631;
Skok ІІІ 449-451; Mikl. EW 347-348;
Критенко Вступ 518; Uhlenbeck 106;
Маугhоfег І 466; Pedeгsen Kelt. Gг. І
128, 367; Liden Тосhаг. SJ'. 35; Tгaut
mann 316; Fгaenkel 1074-1075; ZfSIPh
20, 247; Milhl.-Endz. IV 152-153;
Karulis ІІ 382-383; Bezzenbergeг ВВ
16, 241; Osten-Sacken IF 33, 230; Гам
крелидзе-Иванов 146, 670. Пор.
тікати•, точИти•.

тектоніка «учення про будову зем
ної кори>>, тектонічний; р. болг.

тє:итоv1к~ <<будівельне мистецтВО>>, по
хідного від тЄ:итwv <<тесляр, будівель
НИК>>, спорідненого з дінд. tak;;ati <<обті
сує, обробляє, теслярує», ав. tasa~i

texe, -еге <<ткати, пл ес
tesati <<тесати>>. - СІС 2 814;
Kopaliriski 964; Holub-Lyeг 479; РЧДБЕ
711; Вуjаклиjа 937; Gг. Fwb. 750; Кlein
1579. -Див. ще тесати.
<<створЮЄ>>, лат.

ТИ>>, псл.

[текчrра] <<покриття,
картон, обгортка>> Куз,

обкладинка,
[тектурня]

<<картонна фабрика>> Куз; п. tektura
<<картон>>, ч. tektura <<обкладинка, об
гортка; папір для заклеювання помил
кового тексту>>, схв.

тектура

«ТС.>>;

-

запозичення з німецької мови; нім. Tektuг <<Тс. >> походить від нлат. tectura <<ПО

криття>>

(пор.

лит.

tectuгa

<<обмазка,

штукатурка>>), пов'язаного з лат. tego,
-еге <<крити, покриватИ>>, спорідненим з
дінд. sthagati, sthagayati <<огортає, хо

ває>>, гр. aтf.yw <<Покриваю, ховаю>>, дірл.
tech, teg <<будиною>, двн. dah <<даХ>>,
лит. stfegti <<критИ>>.
- SJ'. wуг. obcych 749; Вуjаклиjа 937; Gг. Fwb. 750;
Walde-Hofm. П 654. - Пор. тога.

теле- (у словах телебачення, те

леглядач,

ін.);

-

тележурнал,

телекіно

та

р. болг. м. схв. теле-, бр. та

ле-, п. ч. вл. слц. слн.

tele-; -

перша

частина складних слів,
виділена
із
запозичень типу телевізор, телеграф,

телескоп, телефон, у складі яких по
ходить від гр. т~Лє <<далекО>>, пов'язано
го з тЄЛос;; <<кінець>>, спорідненим з дінд.
caгamaQ <<КіНеЦЬ>>, carati <<блукає, руха
ЄТЬСЯ>>, вал. корн. брет. pell <<далекО>>,
ДЇСЛ. hvel <<КОЛеСО>>, ПСЛ. kolo <<КОЛеСО>>,

укр.

колесо.

-

СІС2

814; Kopaliriski

Holub-Lyeг 479; РЧДБЕ 711; Ву
jаклиjа 937; Fгisk ІІ 892. Див. ще
колесо. Пор. телевізія, телегра
ма, телескоп, телефон.

964;
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телевізія

телеологія

телевізія,
телев{зор,
телевtзtи
ний; р. болг. телевuзия, бр. тзле
в{зія, п. telewizja, ч. televize, televise,
слц. televfzia, м. телевизиjа, схв. теле
вuзиjа, слн. televizfja; запозичення
із західноєвропейських мов; нім. Televi-

sion, фр. television, англ. televfsion (утво
рене Г. Гернсбаком, 1911 р.) складають

ся з основ гр. т~Лє <<далеко•> і лат. vїsio
<<бачення•>, пов'язаного з video, -ere

<<бачити•>, спорідненим з гр. єТооv <<ПО
бачив•>, гот. witan <<дивитися, спостері
гати•>, weitan <<бачити•>, лит. veizdeti
<<дивитися•>, прус. widdai <<бачив», псл.

videti <<бачити•>, укр. вид. - СІС 2 814;
S!. wyr. obcych 751; РЧДБЕ 711; Ву
jаклиjа 937; Walde-Hofm. ІІ 784-785;
Кlein 1582. -Див. ще вид, теле-.

[телево] <<великий живіт, черево, пу
ЗО•>, Шейк, Нед, [телевач] <<Черевань•>
Нед, [телеватий ] <<ЧереватиЙ•> Шейк,
Нед, [тилевкати] <<гепатись; поїдати,
ковтати•> Ме; - п. [te!ewo] <<товсте че
рево, пузо•>;

-

очевидно, результат ви

дозміни форми [rелево] <<товстий живіт,
черево, пузо•>, [rелевач] <<Черевань•>,
[rелеватий] «череватиЙ•>. Див. ще
rелево.

[телегенути] <<ударити•> Ва, [теле
генуть] <<ударити чимось важКИМ>> Чаб,
[телегенуться] <<сильно вдаритись•>

Чаб; звуконаслідувальне утворення,
паралельне до телепнути. Пор.
телепати.

[телегіз] (вигук, що передає крик

814; Коваль 158; Черньrх 11 232-233;
Цьtганенко 472; ССРЛЯ 15, 204; St.
wyr. obcych 750; Младенов 631; РЧДБЕ
712; Вуjаклиjа 937; Gr. Fwb. 750; Кlein
1581. -Див. ще графіка, жереб, те
ле-.

телеграф, телеграф{я, телегра
фСст, телеrраф{чний, телеграфувати;
- р. болг. телеграф, бр. тзлеграф,
п. ч. слц. вл. нл. telegraf, м. телеграф,
схв. телеграф, слн. telegraf; запо
зичення з французької мови; фр. telegraphe утворене дипломатом А.Ф. Міо

деМеліто (1762-1841) з гр. т~Лє <<да
леко•> і ураq:н.І) <<пишу•>. СІС 2 814;

Коваль 158; Черньrх ІІ 233; S!. wyr. obcych 750; Младенов 631; РЧДБЕ 712;
Вуjаклиjа 937; Кlein 1581; Dauzat 703.
- Див. ще графіка, жереб, теле-.
[телемак] <<дзвіночок•> Пі; - очевид
но,

звуконаслідувальне утворення,

Див. ще телень.

[телени] <<на плечі, на спину•> Шейк,
Нед, [телен{ти] <<розважаючись, сіда
ти на спину» Нед;

-

неясне.

[теленка] <<сопілка з бузини або вер
би без бокових отворів•>, lтелuнка, ти

лИнка] «ТС.•> Нед; - звуконаслідувальне
утворення, пов'язане з телень, [тіл{
тіл{j (вигук, що передає гру на скрип
ці), [тилилuчки] <<ТС.•>, тілСкати (пор.).
телень (виг.), [телень] <<ПОГОЛОСКа,
поговір•> Нед, [теленити] <<Легко згаду

вівсянки, яка ніби співає: телегізІ по

вати;

кинь сани, візьми віз), [телегуз] (орн.)

нити•> Нед,

теленькати;

<<вівсянка Л; чорниш, Tringaochropus L.
ШарЛ•>; звуконаслідувальне утво

слідувальне

утворення,

рення.

телеграма,

[телеграмuст]

<<теле

графісТ»; р. телеграмма, бр. тз
леграма, п. ч. слц. вл. telegram, болr.
М. телеграма, СХВ. телеграм, СЛН. telegram; - залозичення із західноєвро

пейських мов; англ. telegram (утворено
ЕЛ. Смітом, 1852 р.), нім. Telegramm,
фр. telegramme <<телеграма•> складають
ся з гр. т~Лє <<далеко•> і урсчч.ю «запис•>,

пов'язаного з ураq:н.І) «пишу•>.
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-

СІС 2

по

в'язане з телень (вигук, що передає
звук від удару в тіло, яке дзвенить). -

часто

говорити

те

саме;

-

тереве

звукона

паралельне до

тень, дзелень (пор.).
телеологіЯ <<ВЧеННЯ, ЗГіДНО З ЯКИМ
уся історія світу є здійсненням наперед
визначеної мети•>, телеолог{чний; р. болг. телеол6гия, бр. тзлеал6гія,
п. teleologia, ч. teleologie, слц. teleologia, м. телеологиjа, схв. телеологиjа,
слн. teleologfja; запозичене з ново
латинської мови; нлат. teleologia утво
рене з основ гр. тЄЛос;, род. в. тtл.єщ
<<Кінець; мета•>; пов'язаного з т~Лє <<да

леко•>, і -Лоуіа <<учення».

-

СІС 2

815;

телепати

телетайп

ССРЛЯ

15, 213; Kopaliri.ski 965; Holub-Lyer 479; РЧДБЕ 713; Вуjаклиjа
938; Кlein 1582. - Див. ще антропо

cych 751; Holub-Lyer 479; РЧДБЕ
713; Вуjаклиjа 938; Gr. Fwb. 751; Dauzat 703; Кlein 1582. -Див. ще гомео

логія, теле-.
телепати <<іти повільно, важко пеІJе

патія, пафос, теле-.

ставляючи ноги; трясти; [жадібно їсти]>>,
[тилепатися] <<ТеліпаТИСЯ>> Ме, телеп

Шейк, Нед,

кати <<ГОВОрИТИ нісеніТНИЦЮ>>, телеп

зменшено-пестливе слово, утворене від

нути <<ударити; випити•>, [телЮпати

телес -див. теліш 1 •
Телесик (герой українських казок)

[ Телешик] <<ТС.•> тж; -

[телес] «стовбур дерева•>, lтел{ш] <<КО

ся] <<ТелепатиСЯ>> Нед, телеп, [теле

лода, шматок дерева•>.

повільно йде•> Шейк, Нед, [телепало]

ліш1.

пайло] <<Те, ЩО теліПаЄТЬСЯ; ТОЙ, ХТО

<<ТОЙ, хто повільно йде (особливо по бо
лоті)•> Шейк, Нед, телепень <<дурень,
недотепа, вайло, тюхтій СУМ, Нед, [те,
що теліпається; пустомеля, базіка Шейк,

Пі; коса (волосся) 0]•>, [телепка] <<без
глузда, пуста розмова•>, [телепний] <•ба
лакучий, дурниЙ>> Пі, зателепа, [зате
лепанка] «Неохайна>>, [затилепа] <<Не
розторопна, вайлувата людина•> Па, [за
тилеписько] «ТС.>> Па, [зателепкува
тий] <•неохайниЙ•>, [зателепуватий]
<<ТС.•> Г, Ж, [затилепуватий] <<вайлува
тиЙ•> Па, прителепкуватий <<Придурку

ватий, дуfнуватий•>, розтелепа, [рости

леписько

<<роззява•>

Па,

стелепнути

«струснути•>; - р. [телепаться] «Телі
патися, висіти й хитатися•>, бр. [целе
паць] <<іти•>, п. [telepac] <<трясти; хита

-

возн. 1970/4, 89-90. -

Доценко Мо

Див. ще те

телескоп, телескоп{я, телескоп{ч

ний; - р. болг. телескоп, бр. тале
скоп, п. ч. слц. вл. teleskop, м. теле
скоп, схв. телескоп, слн. telesk6p; запозичення з новолатинської мови;
нлат. telescopium утворене з гр. т~Лє
<<далеко•> і -o:и61r10v, пов'язаного з oxo1Гf.w <<спостерігаю, стежу; розглядаю•>,
похідного від о:ио1r6с;; «спостерігач, роз
відник; наглядач•>, що виникло внаслі
док метатези з *о1rо:и6с;;, спорідненого
з дінд. spasati <<дивиться•>, ав. spasyeiti
<•стежить•>, двн. spehon <•уважно роз
глядати•>, нвн. spahen «стежити•>. -

СІС 2 815; ССРЛЯ 15, 215; St. wyr. obМладенов 631; РЧДБЕ 713;
Вуjаклиjа 938; Кlein 1400, 1582. Див. ще аспект, теле-.

cych 751;

тися; блукати, тинятися, лізти, повіль
но ЙТИ, ледве НОГИ ВОЛОЧИТИ>>; ОЧе

[телеснути] <•ударити•> КІМ, [телех
нути] «ТС.•>; - афективне утворення,

ВИДНО,

паралельне ДО телепнути
Див. ще телепати.

звуконаслідувальне

утворення;

пов'язання слова телепень з ім'ям хет
ського бога родючості Телепіна, хет. Te-

lepinus (Топоров Сл. и балк. язьtкозн.
10-33) викликає сумнів. - Фасмер
lV 38-39. - Пор. теліпати.
телепатія, телепатИчний; р.
болг. телепатия, бр. тзлеnатьtя, П.
слц. telepatia, ч. telepatie, м. телепа
тиjа, схв. телепатиjа, слн. telepatija; - запозичення із західноєвропей
ських мов; нім. Telepathfe, фр. telepa-

thie, англ. telepathy (утворене письмен
ником Ф.У.Г. Мейєрсом, 1882 р.) скла
даються з гр. т~Лє <<далеко•> і -тхіtєю
<•чуття, відчуття•>, похідного від 1нх8ос;;
<<Відчуття, сприйняття; страждання•>. -

СІС 2

815; ССРЛЯ 15, 214; St. wyr. оЬ-

«ТС.•>.

-

[телесуватися] «соватися, кидатися
з боку в бік•>, [телесуватись] <<Товпи
тися, сунутися кудись•> Чаб, [телесо
ватися] <<Нудьгувати?•> Шейк, [стеле

сувать] <<розбудити криком•> Чаб; - р.
[телешИть] <•іти поспішно, бігом, але
незграбно•>, [талашиться] «метуши
тися, товктися, кидатися•>;

-

афектив

не утворення, зближене із соватися.
телетайп, телетайп{ст; р. те
летайп, бр. тзлетайп, п. teletypista,

ч.

teletyp(e), слц. teletyp, болг. теле

тИп, схв. телетаjп; запозичення з
англійської мови; англ. teletype скла

дається з основ tele- «теле-•> (від гр.
т~Лє <<далеко•>) і type «друкувати на ма-
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телефеньки

теліш

шинці>>, пов'язаного з type <<ТИП>> (від
лат. typus <<Зображення>>). - СІС 2 815;

др. тєлtга «ТС.>>,

ССРЛЯ
РЧДБЕ

ст.

15, 218; S!. wyr. obcych 751;
713; Вуjаклиjа 939; Кlein 1582,

Див. ще теле-, тип.
телефеньки - див. терефери.
телефон телефон.{я, телефон.{ст,

1670. -

[телефон.ат] <<телефонна розмова>> Куз,

телефонізація, [телефон.ічн.ий] «Теле

фонниЙ•> Куз, телефонізувати, теле
фонувати; - р. болг. м. телефон., бр.
тзлеф6н., п. ч. вл. telefon, слц. слн. telef6n, схв. телефон.; - запозичення з
французької мови; фр. telephone утво

рене вченим Сюдре (1834 р.) з гр. т~Лє
<<далеко•> і q:н.l)v~ <<звук; голоС•>. - СІС 2

815; Чернь1х 11 233-234; SJ'. wyr. obcych 750; Младенов 631; РЧДБЕ 713;
Вуjаклиjа 939; Кlein 1582; Dauzat 703.
- Див. ще теле-, фон 2 .
[телехан] <<товстун•> Л; очевид
-

риленко, телох-тел6х, телош-тел6ш

тж, тиль6х-тиль6х До] «ТС.•>, [тел6н.ь
тел6н.ь] <<вигук, яким підкликають те
лиць•> Шейк, Нед, [тел6хн.о] <<ТС.•> тж,
[телусь] <<вигук, яким підкликають ко
рів•>, [телушj «ТС.•>; похідні утво
рення від телuця, телЯ; пор. [телуся]
(пестливе від телuця), [телушка] «Те
ЛИЦЯ•>. -Див. ще телЯ.
телець СУМ, Нед; р. болг. те
лец, бр. цялец, др. тельць, п. cielec,

<<російський

«ТС.•>, ч.

telega <<селянський
taliga <<(двоколісний)

ВіЗ, гарба>>, болг. талuга <<ВіЗ>>, СХВ.
т{uьиге <<ОДНОКіННИЙ ВіЗОК>>, СЛН. tal{ge
<<Одноколісний візок, тачка•>, цсл. -rел"kгА
<<Віз, візок•>; запозичене в давньо
руську мову з монгольської; монг. ст.

Hilagan

<<Віз, візок•>, очевидно, пов'я

зане з tele- <<Переносити, перевозити•>;
варіанти з початковим
та- походять
від уг. taliga <<двоколісний візок, гар

ба•> (з монг.); припущення (Ильинский
ИОРЯС 24/1, 117-118) про слов'ян
ське походження слова (пов'язання зі
стелuти) помилкове. - Фасмер-Тру
бачев lV 37-38; Черньtх
гес 137-145; Рорре Word

телій (вет., мед.)

11 232; Мен
9, 97-98.
<<сибірка>>; - не

ясне.

телімбатися

див. теліпати.

-

[теліпан] (бот.) <<тополя біла,

Див. ще теліш 1 •

[телех-телех] <<вигук, яким підкли
кають корів•> Л, [телоскі-тел6скі Ку

ta!aga

віз•> (з рос.), слц.

но, пов'яане з [теліш] <<колода, шматок

дерева>>.

n. telega

віз, легкий однокінний візок>>, [cielega],

lus alba L.>>

ВеНЗн,

Mak; -

Popu-

похідне ут

ворення від теліпати, [теліпан.ити]
<<Трясти,

гойдати

з

великою

силою>>

(про вітер); назва зумовлена тим, що
листки тополі білої тремтять від най

меншого вітру; пор. схв. [трепетJЬи
ка] <<тополя біла>>. Див. ще телі
пати.

теліпати, теліпатися, [теліпан.и
ти] «rрясти, гойдати з великою силою•>
(про вітер) ЛЧерк, [телімбатися) <<КО
лихатися, теліпатисЯ>>, теліп, теліпай

схв. телац; запозичення зі старо
слов'янської мови; стсл. -rелІ>ЦІ> неля,

ло] <<предмет, який висить, теліпається;
непотрібна, зайва людина•>, [теліпан.
чик] <<Підвіска до сережкИ•>; - р. [те

бичою>, як і -rем1 «ТеЛЯ>>, споріднене з

лепаться] <<теліпатися, висіти й хита

укр. телЯ.
телЯ.

-

[теліrа]

-

КЗСРЯ

439. -

Див. ще

<<Віз; передній або задній

хід воза; перед воза,

на якому возять

дрова з лісу О; колішня плуга Л•>, [та
ліг] «віз?•>, [талЯга] «старий поганий
віз•> Нед, [телt'ежка] <<Колішня плуга•>
Л, [телЮга Нед, телюжкu Нед, ти
ліжка Па] «ТС.>>, теліжитися <<тягти
ся, ВОЛОЧИТИСЯ>>, [телЮжитися] <<ТЯГТИ
СЯ, повільно їхати•>;
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-

р. телега <<ВіЗ>>,

тися•>, п. [telepac] «rрясти; хитатися•>;
звуконаслідувальне

утворення,

оче

видно, пов'язане з телепати (див.).

[теліш 1 ] <<колода, шматок дерева?•>,

[телеш] <<колодка на дрова; тулуб (час
тина тіла)•> Ник, [телес] <<надземна час
тина дерева, стовбур•> Ник; - бр. [ця
леш] <<кругляк; палиця, колода•>; - оче
видно, nов'язане з тіло; можливо, так
називалася обтесана деревина, яка своєю
білизною нагадувала тіло людини, пор.

теліш

телЯ

р. [телеш] <<нагота, голизна, оголеність•>.
Доценко Мовозн. 1970/4, 90. -

-

Див. ще тіло.

[теліш 2 ] <<рід пастки для оленів і сарн:
прикрита яма•>, [теліж] <<Пастка для
сарн•> Шух, [телішС] <<Пастка•> Куз; очевидно, результат семантичної видо

зміни слова [тел(ш] <<колода, шматок
дерева•> (спочатку як <<ЯМа, прикрита ко
лодамИ•>). -Доценко Мовозн. 1970/4,

89.

-Див. ще теліш 1 •

[теліщити] <<багато випорожнятися;

тягти, через силу нести•> Шейк, Нед,

[телЮщити] <<багато випорожнятисЯ>>
Нед, телЮщитися, [тирлючитися]
<<Телющитися, лізти•> Ме, втелЮщити

(утелЮщити), втелЮщитися (утелЮ
щитися), прителЮщити, прителЮ

щитися; -

бр. [тзліешчьtті] <•насилу

підіймати, через силу нести•>; очевид
но, афективне або звуконаслідувальне
утворення.

телонь-телонь
лех.

-

див.

телур (хімічний елемент);

телех-те

-

р. тел

лур, бр. тзлур, п. ч. tellur, telur, слц.
слн. telur, вл. telur, болг. телур, схв.
тёлі)р; запозичення з новолатинської
мови; нлат. tellurium утворене німецьким
хіміком М.Г. Клапротом у 1798 р. від

лат.

tellus (род. в. tellOris) <•земля•>, спо
рідненого з дінд .. talam «поверхня, пло
щина•>, гр. Тf]Ліа <<Гральна дошка•>, дірл.

talam <<земля•>, псл. tьlo <<ТЛО>>. - СІС 2
816; Волков 38; Фигуровский 123-124;
Kopaliriski 965; Holub-Lyer 479; РЧДБЕ
711; Вуjаклиjа 939. -Див. ще тло.

тельбух СУМ, Нед, [кельбух] «ТеЛЬ
буХ>>, [тельби] <•тельбухи•> Л, [тель
буха] «ТС.>> Бі, тельбухи, [тельпуш6к]
[зменш. від тельбух] Шейк, тельбухсі
тий,

тельбдхувсітий,

тельбушuти

СУМ, Нед, [ростильбушuти] <<розме
тати, розпотрошити•> ЛексПол; оче
видно, запозичення з польської мови;

п. [telbuch] . <•товсте черево, пузо•> ви
никло з

[terbuch]

«Черево, пузо>>, пов'я

заного з укр. [требух] <•тельбух•>. Куркина ОЛА 1984, 273; Brilckner
568. - Див. ще требух.

567-

[тельма 1 ] <<Вершина гори•> Ч, [тель
мачок] «ТС.>> Ч; - неясне.
[тельма 2 ] <<Швидко О; навмисне;
спішно Ко 85>>, [тельмdм] <<Швидко,
миттю•>; неясне; виведення (Коби
лянський Гуц. гов. 85) з рум. temelnic
<<обгрунтований, міцний; надійний, пев
ниЙ•> недостатньо переконливе.

[тельо]

<<стільки•> Шейк,

Нед; -

вл. telko, нл. telko, teliko <•ТС.•>; за
позичення з польської мови; п. ст. і
діал. telo, tele, telko <<ТС.•> виникло з

[tolko] <<ТС.>> під впливом ст. jele (jelo,
jelko) <<скільки•>. - Brilckner 589. Див. ще тільки.
телЮга - див. пітелЮrа.

[телЮшкатися]

<<качатися•> Нед;

-

неясне, очевидно, афективне утворення.

телЯ, [телек] «Теля•> ВеНЗн, [телє
чер] <<пастух теляТ», [телічка] <•пологи
у корОВИ>>

ВеНЗн,

телuця,

телuчка,

[телЮк] <•більше теля•> ВеБ, [телятu
нець] <<матка корови>> ВеУг, [телЯти
ще] (збільшувальна форма від телЯ),
[телятuсько] «ТС.>> Нед, [телуся] (пест
ливе від телuця), [телушка] <<тели
ця•>, телЯтина, телЯтнuк <<Хлів для

телят; доглядач телят; [молодняк рога
тої худоби Нед; матка корови ВеЗа]•>,

[телічка] <<теляча шкіра•> О, [теляч
ник] <•Матка корови•> ВеЗа, телЯчий

[тельний] «ТільниЙ•> Шейк, [т(вний)

<<ТС.•> Нед, тільна, [телuтиl <•приводи

ти ТеЛЯ>>, телuтися, нетель, отелен
НЯ, отелюватися, розтелення; р.
телЯ, бр. цялЯ, цялё, др. теля, п. cielfi!, Ч. tele, СЛЦ. tel'a, ВЛ. cele, НЛ. se\e,
полаб. tilq_, болг. теле, м. теле, схв.
теле, СЛН. te\e, ЦСЛ. 'r€ЛAI.j ПСЛ. telfi!

«Теля•>, споріднене з лит. [telias], лтс.
tels, telens «ТС. •>; дальші зіставлення
в~кликаЮть сумнів: з вірм. t'alun <•товс
тиЙ•> (Petersson Ar. Arm. St. 29); з
дінд. taruQah «молодий, ніжний», гр.
тf.pf]v <<Ніжний» (Горяев 363; Brilckner
61; Holub-Kop. 381; Младенов 631;
Mikl. EW 348); з лат. tollo, -еге <•підні
мати•>,

гр.

тЛ~vш

«терпіти,

переноси

ТИ>>, гот.

pulan 5'терпіти•>, двн. doleп, нвн.
dulden <<ТС.>> (Smieszek MPKJ 4, 399541

телячкИ

темзуй

з лат.

stolidus <<дурний; нерозум
stilli <<нерухо
tylus <<тихий,
мовчазниЙ•>, tyleti <<мовчати•> (Ильинс
кий РФВ 60, 422-423); гр. 1rтЄЛщ
<<кабан» (Bezzeпberger ВБ 27, 176);
лит. talбkas <<Який підріс, рослиЙ•>, lokys <<Ведмідь•>, прус. clokies <<ТС.•> (Mikkola ВВ 22, 245); через давніше *vetel(вiд *vet- <<рік•>) з лат. vitulus «теля•>,
гр. ЄтаЛоv, ЄтєЛоv <<ТС.>> (Machek ES
638); припускається також (Шипова
.316-317) давнє запозичення з тюрк

400);

ниЙ•>, stultus <<ТС.•>, двн.
мий, мовчазниЙ•>, лит.

ських мов (пор. каз. чаг. тол <<молод
няк

у стаді•>,

каз.

кирг.

тел

<<Молода

заваного варіанта тU1ravov <<ТС.>>, пов'я
заного з ru1fa<;; <<удар; відтиск, відбиток;
тип•>, тбпw <<бити, ударяти•>, споріднени

ми з дінд.

tupati (tumpati)

<<штовхає•>,

лат. stupeo, -ёrе <<бути приголомшеним•>,
вірм. t'abrim <<мене сковує заціпеніння•>,
лтс.

staupe

<<сліди кінських копит•>, псл.

- СІС 2 816; ССРЛЯ
15, 240; St. wyr. obcych 762; HolubLyer 479; РЧДБЕ 714; Вуjаклиjа 940;
Кlеіп 1618; Dauzat 710; Frisk ІІ 944945, 945-946. - Див. ще топати.
tьрьtь, укр. т6піт.

[темеї] <<Великі ліси•> Шейк, Нед,
[потемея] <<лісова ущелина•> Куз, [по

темеі1 <<темні, глибокі лісові ущелини•>

тварина, відібрана від стада», ккалп.
тел <<Приплід•>, споріднені з монг. тел

Нед;

<<Приплід, молодняк•> ).

даменТ» необгрунтоване; можливо, по
в'язане з темний.

- Фасмер-Тру
lV 38; Трубачев Назв. дом. жив.
44-45; Чернь1х li 233; Stawski 99;
Критенко Вступ 546; Trautmaпп 317;
Muhl.-Eпdz. lV 161; Karulis Il 388.
[телячкИ] <<молочні зуби•>; - резуль
бачев

тат

видазміни

<<молочні зуби•>.

виразу

-

[телячі

зуби]

Див. ще телЯ.

тема, тематика, [тематИзм] (муз.)

Куз, темник, тематИчний; - р. болг.
м. схв. тема, бр. тама, п. temat, ч.
слц. слн. tema, вл. tema; запозичен
ня із західноєвропейських мов; нім. Thema, англ. thema, theme, фр. theme по
ходять від лат. thema <<положення, те
ма•>, що відтворює гр. &t,.ю <<ТС.•>, по
в'язане з ті&rнн <<ставлю, кладу•>, спо
рідненим з дінд. dadhati <<кладе•>, ав.
da5aiti <<ТС.», ЛИТ. deti <<КЛаСТИ>>, ЛТС.

dёt, псл.

deti <<ТС.•>. - СІС 2 816; Чер
ньІх li 234; Фасмер lV 40; Смирнов
288; Kopalinski 965-966; Holub-Lyer
479; Младенов 631; РЧДБЕ 714; Вуjак
лиjа 940; Gr. Fwb. 758; Dauzat 708;
Кlеіп 1601; Frisk Il 897-898.- Див.
ще діти 2 •

-

Пор. теза.

тембр; р. тембр, бр. тзмбр, п.
tembr, ч. tembr, слц. вл. слн. timbre,
болг. темб'Ьр, м. тембар, схв. тембр;
- запозичення з французької мови; фр.
timbre <<дзвіночок; тембр•> виникло зі
ст. tymbre <<ВИд барабана>>, яке похо
дить від сгр. гр. тU,.шavov <<ТС.•>, назалі-
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не

-

(Ве3н

69)

зовсім

ясне;

зіставлення

із СТСЛ. 'Т'ЕМЕІ\Ь <<ОСНОВа, фун

[теменіти]
щіпеніти,
заклякати
(від страху тощо)•> Нед, [темнкж] <<бо
ягуз>> Л, [стеменіти] <<зніяковіти, збен
тежитися•> Нед; неясне; можливо,
пов'язане з рум. teme <<боятися•>, temeпf <<НИЗЬКО ВКЛОНЯТИСЯ>>.

[темесИ:ти] <<Здогадуватися, тямити•>,
[темешити] <<ТС. Нед; забути; згадува
ти 0», [тенешити] <<тямити>> Нед, [не
темешіти] <<не тямити>> Нед; - оче
видно, пов'язане з тЯмити (див.).

[теметів] <<кладовище•> Г, Нед, Доп.
УжДУ 4, [таметов Пі, теметівє Нед,
теметь6в ВеУг, теметю(в) Доп. УжДУ
4, тенет6в Чопей, тенету(в) Доп.
УжДУ 4] <<ТС.>>; - запозичення з угор
ської мови;
похідним

уг.

temetб

пов'язаного з

tom

<<кладовище>>

temet

від дієслова

є

<<ховати>>,

<<забивати, набивати>>,

спорідненого з комі тьtмньt <<завалити,
закласти,
родити>>,

влаштувати
удм.

перешкоду,

тьtмьtньt

<<гатити,

заго

загати

ТИ>>, мар. темаш <<наповнювати, насипа

ТИ•>. УжДУ

Дзендзелівський УЛГ 54; Доп.
64; Лизанец 627; Балецкий St. sl.
9/1-4, 338, 371-372; Чопей 391;
ВеУг 262; ВеЗн 69; MNTESz ІІІ 884885; 960-961; Barczi 306; Льпкин
Гуляев 293.
[темзуй] <<Порошок з чемериці•>; -

пов'язане з р. [тензуй] <<нюхальний по-

темливИти

темперамент

рошок, що завозився

з Китаю•>

неяс

ного походження (Фасмер IV 42).
[темливИти] <<Жадібно їсти, жерти•>
Нед, [темлЯ.rати] <<ТС.>> Нед;- очевид
но, пов'язане з [темлювати] <•кидати,
шпурЛЯТИ>> (пор. [темливИтu в себе]
<<Жадібно їсти•> Нед). - Див. ще тем
лювати.

[темлювати] <•кидати, шпурляти Г;

вертіти, крутити 0•>; не зовсім ясне;
можливо, пов'язане зі стсл. темель
<<ОСНОВа, фундамеНТ>>, ЩО ВИНИКЛО З Гр.
&61JEAlOV <<ТС.>>.
темшіrати - див. темливИти.
темлЯк <•Петля з китицею на ручці

ком, стемн{лий, [сутемний] <<дуже тем
ний, майже чорниЙ>>, [употемку] «у за
критому від світла місці•>;

-

р.

тём

ньtй, бр. цёмньt, др. тьмьн'Ь, тьмь
ньtи, п. сіеmпу, ч. слц. temпy, вл. сет
пу, нл. samпy, болг. т'Ьмен, м. темен,
схв. таман, слн. temeп, стсл. тьмьtt'І.;
- псл. tьmьпь <<ТемниЙ•>, похідне від
tьma <<тьма, відсутність світла•>; пор.
ірл. temeп <<темниЙ•>. Фасмер IV 40;

Горя_ев

363-364; Bri.ickпer 65; Machek
ESJC 646; Holub-Kop. 382; Младенов
644; Критенко Вступ 519; Skok ІІІ 439440; Stokes 129.- Див. ще тьма 1 • Пор. темрява.

холодної зброї; [частина вуздечки: по
води з наконечником]•>; р. болг.

темп, [темпо] <<темп•> Куз, [тем
поральний] <<ЧасовиЙ•> Куз, [темпувати]

темлЯк <<Темляк•>, бр. цямлЯк «ТС.>>, п.
<<темляк; пов'язка для підтриму
вання хворої руки>>, temblak <<ТС.•>, схв.
темгьак <<Шабельна портуПеЯ>>; за

<<встановлювати
дистанційну
трубку•>
Куз; - р. темп, бр. тзмп, п. ч. слц. вл.

temlak

темний, [тімен] <<темний•> Нед,
[теменний] «ТС.>> Нед, темнавий, тем
нИчний, темнуватий, [темнЯвий] <<на

tempo, болг. м. темпо, схв. темпо, слн.
tempo; - запозичення з італійської мо
ви; іт. tempo <<час•> походить від лат.
tempus «час, проміжок часу•>, спорідне
ного з дісл. pamb «товстий, здутиЙ•>, лит.
tempti <<ТЯГТИ>>, ПСЛ. tQp'Ь <<ТУПИЙ>>, t~tiva
<<ТЯТИВа>>, укр. тупИй, тятива. - СІС 2
816; СЧС 297; Фасмер IV 41; St. wyr.
obcych 752; Holub-Kop. 382; HolubLyer 479; Младенов 631; РЧДБЕ 714;
Вуjаклиjа
941; КІеіп 1585; Mestica
1887.- Див. ще тупИй, тятИва.

півтемний; каштановиЙ•> Нед, темінь,
темна, темнИк <<ПОГріб, ВИННИЙ льох;

темпера <<фарби, приготовлені на
натуральних емульсіях або на клеї; тво

утеплене

ри

ПОЗИЧеННЯ

з

тюркських

мов;

пор.

тат.

Himlik <<шабельна портупея>>. - СЧС
296; Фасмер IV 40; Шипова 318; Го
ряев 363; Грот Фил. раз. П 514; Bri.ickпer 568; Младенов 631; Mikl. EW 349;
Mikl. ТЕ! Nachtr. І 52; Lokotsch 162.
темнежити- див. темяжИти.

приміщення

для

зимування

живопису,

виконані

такими

фар

бджіл СУМ; [кошара До; темниця Куз;

бами•>;

нИця, [темничар] <<тюремщиК>> Нед,
[темюічник] «ТС.>> Нед, темнота, те
мнощі, [темнуля] <<КОJюва темного ко
льору•> ВеНЗн, [темнЯJ <<Темінь, морок•>,
[темнява] <<сутінок•> Нед, [темок] (у
виразі [в темку] <<В потемках•>) Нед,

слн. tempera; запозичення з італій
ської мови; іт. tempera «ТС.>> пов'язане

сліпий Нед]•>, темнИна УРС, Нед, тем

темнИти, темн{ти СУМ, Шейк, тем

н{шати, [темнося] «темно•> Ме, [тем
нЮчо] <<дуже теМНО>>, втемну, затем
нювати, [затемна] <<У темряві, в потем
ках, уночі•> Куз, отемн{ти, отемнЯти,
потемний, потемки, потемок, потем
ну, притемнений, притемн{лий, при
темніти, притемнювати, прИтем-

-

р. болг. темпера, бр. там

пера, п. ч. слц.

з

temperare

tempera,

схв. темпера,

<<змішувати (фарби)•>, що

походить від лат. temperaгe <<змішувати
в належному співвідношенні порціЇ>>,

пов'язаного з tempus (род. в. temporis)
<•час>>. - СІС 2 816; ССРЛЯ 15, 262; St.

wyr. obcych 752; Holub-Lyer 479;
РЧДБЕ 714; Вуjаклиjа 940; КІеіп 1584;
Mestica 1885; Walde-Hofm. ІІ 661. Див. ще темп. Пор. темперамент,
температура, темперувати.
темперамент; р. темперамент,
бр. тзмперамент, п. ч. слц. вл. tem-
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температура

тенrерка

болг. м. темперамент, схв.
темперамент, слн. temperament; -

perament,
через

польське

посередництво

запози

чено із західноєвропейських мов; нім.
Temperament, фр. temperament, англ.
temperameпt походять від лат. tempeгa

mentum

<<Проnорційність, належне спів

відношення частин, правильна суміш•>,
похідного від temperare <<змішувати в
належному співідношенні•>, пов'язаного

з tempus (род. в. temporis) <<час•>.
СІС 2 816; Huttl-Worth 15; ССРЛЯ

15,
263; Kopaliriski 966; Holub-Lyer 479;
РЧДБЕ 714; Вуjаклиjа 940; Gr. Fwb.
752; Dauzat 703; Кlein 1584; WaldeHofm. ІІ 661.- Див. ще темп.
Пор. темпера, температура, темпе
рувати.
температура, температурити; р. болг. м. схв. температура, бр. тзм
пература, п. ч. вл. temperatura, слц.
слн. temperatura; запозичення із за
хідноєвропейських мов; нім. Temperatur, фр. tempeгature, англ. tempeгature
походять від лат. temperatura <<належне

<<Час>>. Kopaliriski 966;
568; Вуjаклиjа 940; Mestica
1885; Walde-Hofm. ІІ 661.- Див. ще
темп. Пор.
темпера,
темпера

temporis)

Brilckneг

мент, температура.

темрява, [темра] <<ТеМRЯВа>> Мо,
[темря] <<ТС.>> Нед, [темріва]: у виразі
[тьма т.] <<Незліченна кількість•> Шейк,
Нед, [темротrі] <<темрява•> Мо, [темрЯ
виця] <<ТС.•> Нед, [тем,оЯк] <<мракобіс,
невіглас•> Нед, [темряч] <<темно•> Шух,
темрявий,
[темрИти]
<<ЗатеМНЯТИ>>
Нед, [темріти] <<темніти•> Нед, [темрЯ
вити] <<затемняти•> Нед, [темрЯвіти]
<<темніти•> Нед, [потембра] <<Пітьма•> О,
[потемря] <<похмура погода; густий ту
ман>> Куз, [потемрява] <<ТС.>>, [потем
рЯк] <<Нічний метелик•>, [потИмря] <<При
смерк•> О, [потемрити] <<Потьмарити•>,
[стемритися] «стемніти, посутенітИ•>
Ме, [сутемрява] <<темрява•>;- р. [тем
рива] <<темрява•>, бр. цемра «ТС.•>, п.
lciemrza] <<темна ніч; темне місце, пече
ра; лісна хаща•>, слц.

ва•>;

-

псл.

temrava

<<темря

*tьmьr-, похідне від tьma

змішування, правильне співвідношення,

<<Пітьма•>;

пропорційність>>, пов'язаного з tеmрега

<<ЯКИЙ затеМНЮЄ>>, ДВН. dёmar <<МОрОК>>.

ге

- Фасмер IV 41; Brilckner 65; Mikl.
EW 349; Rudnicki МРКJ 5, 227-228. -

<<Змішувати

в

належному співвідно

шенні•>, tempus (род. в. temporis) <<ЧаС>>.
- СІС 2 816; ССРЛЯ 15, 266; Kopaliri-

ski 966; Holub-Lyer 479; РЧДБЕ 715;
Вуjаклиjа 940; Gr. Fwb. 752; Dauzat
703; Кlein 1584; Walde-Hofm. ІІ 661.
- Див. ще темп.- Пор. темпера,

-

споріднене з дінд.

tamrab

Див. ще тьма 1 •
[темяжИти]

<<мучити•>, [темен.жИ
ти] <<пригноблювати, пригнічувати, утис
кувати~ Шейк, Нед, [темн.ежити] <<Пе
реслідувати•> Нед; бр. [цемен.жь'щь]

<<ТС.•>, п. temperowac <<застругувати (олі
вець)•>, ч. temperovat <<темперувати•>,

<<обтяжувати розумово•>; запозичен
ня з польської мови; п. ciemi~zyc <<гно
бити, неволити, пригноблювати, кату
вати•> є похідним від ciemi~ <<тім'я•>,
якому відповідає укр. т{м' я; первісне
значення <<бити в тім'я•>; пор. п. ви
раз nie w ciemi~ bity <<не в тім'я би

слц. temperovat', болг. темперИрам,
схв. темперИрати «ТС.•>; запозиче

кулаками•>, втемЯшить <<убити в голо

темперамент, темперувати.

темперувати (муз.) <<Здійснювати
темперацію; [застругувати пера, олівці]•>,
темперація (муз.); р. темперИро
вать <<темперувати•>, бр. тзмперавrіць

не

з

італійської

мови

(зі

<<застругувати пера, олівці•>

значенням

-

через по

середництво польської); іт. tem perare
<<темперувати; застругувати (олівець)•>
походить від лат. temperare <<змішувати
в належному співвідношенні; упорядко

вуватИ•>, пов'язаного з
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tempus

(род. в.

тиЙ•>, р. [темЯшить, темясить] <<бити
ву, утовкмачити•>, [втемить] «ТС.>>.

Richhardt 105; Stawski
62. - Див. ще тім'я.

І

100; Brilckner

тенrерИця, тендерИця
дерИця.

-

див. кен

[тенrерка] (бот.) <<абрикос звичай
ний,

Armeпiaca

vu!garis Lam.•> Mak,

тенденція

тениця

ВеУг; - заnозичення з угорської мови;
уг. tengeri barack <<абрикос•> складаєть
ся з tengeri <<морськиЙ•>, похідного від
tenger <<море•>, і barack <<абрикос•>.
ВеУг 262. -Див. ще кендерИця.

тенденція, тенденційний; р.
болr. тенденция, бр. тзндЗнцьtя, п.
tendencja, ч. teпdence, слц. tendeпcia,

phono!. 326;

запозичення

-

із

західноєвропейських мов; нім. Teп
denz, фр. tendaпce, англ. tendency по
ходять від елат. tendentia <<спрямова
ність, направленість•>, пов'язаного з лат.
tendo, -еге <<тягти, натягувати; спря
мовувати,

направляти•>,

спорідненим

з

дінд. tanбti <<тягне, натягує•>, гр. тєіvw
<<натягую•>, гот. uf-panjan «розтягувати,
витягувати•>, нвн. dehnen <<тягти, розтя
гувати•>, ПСЛ. teneto, укр. тенета. -
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817; ССРЛЯ 15, 272; Kopaliriski
967; Holub-Lyer 480; РЧДБЕ 715; Ву
jаклиjа 941; КJuge-Mitzka 125; Dauzat
704; КJein 1586; Walde-Hofm. 11 662664. -Див. ще тенета.
тендер; р. болг. М. тендер, бр.
тЗндзр, п. слц. teпder, ч. tendr, схв.
тендер, слн. tender; запозичення з
англійської мови; англ. tender <<тендер•>
виникло з attender <<ТОЙ, що супрово
джує•>, похідного від attend <<супрово
джувати•>,

atendre
никло

яке

походить

від

фр.

ст.

(фр.
з

attendre) <<Чекати•>, що ви
лат. attendere <<протягувати;

lV 42)

ки, який продається на товкучці; ста
рий, поношений, ні для чого не придат

ниЙ•>; порівнюється також (Фасмер тж)
з фр. tendre <<ніжниЙ•>, що походить від
лат. tener <<ТС.•>. - Пор. тандИта.
тенеса - ДИВ. тілеса.

тенета, [тенето], [тенетка] <<дуже

вл. tепdепса, м. тенденциjа, схв. тен

денциjа, слн. tепdепса;

Фа емер-Трубачев

lтандuтний] <<ЯКИЙ стосується товкуч

поношена сорочка•>,

тенетник (ент.)

<<Tetragnatha Latr.•>, [затенетити] <<по

ставити тенета; злегка прикрити•>, [об
тенетити] <<Обплутати тенетаМИ>> Нед,
[перетенетити]
<<Прорвати тенета>>
Нед, [стенетdтиІ «обплутати тенета
ми, спіймати тенетами•> Нед; р. те
нёта, тенёто, бр. цянётьt, др. тене

то, ч. tenata, слц. tenata, слн. [tenet]
<<задня стінка невода (з великими пет

лями)•>, [ten~tvo] <<ТС.>>, цсл. тенето <<те

- ПСЛ. tetifiklas <<сіт
tina «вид сіт

нета•>, 'Т'ЕttО'Т'О, 'Т'ОttО'Т'О <<ТС.>>;

neto; -

споріднене з лит.

ка, невід•>, лтс.

tlk!s

<<ТС.•>,

КИ•>, tine <<ТС.•>, прус. sasintiпklo <<силь
ця на зайців•>, гот. uf-paпjan <<розтягува
ти, витягувати•>, нвн. dehnen <<тягти, роз
тягувати•>, алб. пdёnj <<розстеляю•>, лат.
teпdo, -ere <<тягти, натягувати; спрямо
вувати, направляти•>, teneo, -ёrе <<три

мати•>,

tenus

«мотузка,

сильце

(для

ловлі птахів)•>, гр. тєіvw <<натягую•>, тt

<<сухожилля, жила•>, тбvо<;; <<(натя
гнута) мотузка; напруження; висота,

vwv

тон•>, дінд. tanбti «тягне, натягує•>,
<<Мотузка•>,

tantram

tan-

<<Основа в ткаць

звертати увагу•>, утвореного за допомо

tub

гою префікса ad- <<до-, при-•> від дієсло
ва teпdo, -ere <<ТЯГТИ, натягувати; спря

кому верстаті•>, перс. tanїoan <<крутити,
прясти•>; і є. *ten- <<тягти, натягувати,

мовувати,

розтягувати•>. Фасмер lV 42;
ньrх ІІ 235; Горяев 364; Machek

направлятИ•>. Акуленко
141; СІС 2 817; Фасмер lV 41; Горяев
364; Ледяева РЯШ, 1972/2, 94-95;
Holub-Lyer 480; РЧДБЕ 715; Вуjак
лиjа 941; КJuge-Mitzka 777; КJein 124.
- Див. ще авантЮра, тенденція.

тендітний, [тендuтний] <<чемний,

Чер;

ESJC
640; Holub-Kop. 382; Mikl. EW 350;
Trautmann 323-324; Muh!.-Endz. lV
192, 200, 205-206; Karu!is li 415;
Mei!Jet Etudes 299; Liden IF 19, 332. ПоR. тятИва.

витончений, видресируваний, ніжний?•>

Шейк, [тендітник] <<розпещена люди
на•> Пі, [тендuтникІ <<пестун?•> Шейк,

[тенетря] <<Лісова ущелина•> Нед; результат контамінації слів [темря]
<<темрява•> і [нетря] <<лісова ущелина•>.

тендітниковати

«Голубитися•>

-

ясне;

з

[тендітничати] «ТС.•> Пі; пов'язується

Пі,

не зовсім

(Shevelov Hist.

Див. ще нетрі, темрява.
тенешити - див. темесИти.
тениця - див. терти.
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теологія

п~ні

[тені] (мн.) <<ТІНІ, примари, приви
ди, духи>> Нед, [потенетити] <<покри

<<ТС.>> (букв. <<Щось натягнуте>>), що ви

ти легким шаром фарби, який просвічу
ється>>; запозичення з польської мо

прикм. жін. р.

від

натягувати>>; др.

тєнта,

ви; п. сіепіе (одн.

<<тіні, примари,

никло

з

tenta

лат.

<<натягнута>>,

tendo,

-еге

цсл.

діє

<<Тягти,

'Т'Еtt'Т'А по

привиди, духи, упирі>>, росіепіоwас <<від

ходять від сгр. тtvта <<шатро>>, що та
кож зводиться до tendo, -еге «натягува

тінити>> (у малярстві) відповідають укр.

ТИ>>.

тіні, відтінИти.

cien)

-

Див. ще тінь.

СІС 2

817; Фасмер lV 42; Фас
281, ІІІ 200; Sl. wуг. obcych
753; РЧДБЕ 715; Кlein 1588; WaldeHofm. ІІ 662-664. - Див. ще тенета.
-

мер ГС3 ІІ

теніс, [тенесівка] <<тенісний м'яч>>
НЗ УжДУ 14, тенісИст, теніска; р. теннис, бр. тЗніс, п. ч. слц. вл. teпis, болг. м. тенис, схв. тёнис, слн.
teпis; запозичення з англійської мо
ви; англ. lawп-teппis <<лаун-теніс>> скла
дається з lawп <<Газон; майданчИК>> і tеп

[тенути]

<<утекти,

побігти;

ТИ>> ЛексПол; неясне;
nсл. *tekn<~ti <<nобігти>>.

р.

тень (виг.), тенькіт, тенькати;
[теньтень]
(звук дзвіночка);

піs «теніс>> (сангл. teпeis «ТС.>> ), що по

звуконаслідувальне

ходить від фр. ст. фр. teпez <<тримайте~

лельне до телень, дзелень.

(окрик гравця, що подає м'яч), форми
наказового

способу

від дієслова

teпiz

<<триматИ>>, що виникло з нар.-лат. *tе
пїге, яке розвинулося з лат. tепёге <<ТС.>>.

817; Коваль 177; Акуленко 141;
lV 42; Kopaliriski 968; HolubKop. 383; Holub-Lyeг 480; РЧДБЕ
715; Вуjаклиjа 942; Кlеіп 1585-1586,
1587; Dauzat 704. -Див. ще тенета.

-

СІС 2

Фасмер

тенор, [тенdр] <<тенор>> Шейк, Нед,
[тенорИст] <<тенор (співак)>> Нед, те
норИстий, [тенарd] <<тенором>> Шейк,

Нед; - р. тенор, бр. тЗнар, п. ч. СЛЦ.
ВЛ. tenoг, болг. тенор, М. тенор, СХВ.
тенор, слн. tenoг; запозичення з
італійської мови; іт. tenoгe <<тенор>> ви
никло з лат.

tenoгem, зн.

<<безперервний

хід,

в.

від tenoг

рівномірний

рух>>,

букв. <<утримування>> (голос веде, «Три
маЄ>> мелодію), пов'язаного з дієсловом
teneo, -ёге <<тримати>>. - СІС 2 817; Ко
валь 170; Чернь1х 11 235-236; Фасмер
lV 42; Горяев 364; К3СРЯ 440; Kopaliriski 968; Holub-Kop. 383; HolubLyeг 480; Младенов 632; РЧДБЕ 715;
Вуjаклиjа 942; Кluge-Mitzka 777; Кlein
1587; Mestica 1892; Wa!de-Hofm. ІІ
662-664, 665. -Див. ще тенета.
тент; р. тент, бр. тзнт, др.
тєнта, п. tent, болг. тента, цсл. теtt
'Т'А; -

англ.

tent)
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запозичення з англійської мови;

<<Намет, шатро>> (сангл.
походить від фр. ст. фр.

tent

tente,
tente

щезну

можливо,

(теНЬГИЙ]

утворення,

з

-

пара

<<МіЦНИЙ, СИЛЬНИЙ, Показ

НИЙ, рослий; пристойний Шейк, Нед,
дебелий Досл. і мат. 4>>; запозичен
ня З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ; П. t~gi <<СИЛЬНИЙ,
міцний; дебелий, повниЙ>> відповідає
укр. тугИй. Richhaгdt 106; Бандрів
ський Досл. і мат. lV 12; ОньІшкевич
Исслед. п. яз. 231. -Див. ще тугИй.
теодоліт «геодезичний прилад.для
вимірювання кутіВ>>; - р. болг. теодо
лuт, бр. тзадаліт, п. слц. teodo!it, ч.
theodolit, схв. теодолит, слн. teodolft; - запозичення із західноєвропей
ських мов; нім. Theodolft, фр. theodolite, англ. theodolite, очевидно, арабсь

кого походження.

-

СІС 2

ski 968; Holub-Lyeг 482;
Gг. Fwb. 758; Кlein 1602.

817; KopalinРЧДБЕ 716;

Теодор (чоловіче ім'я), Тодор УРС,
Нед, [Тодір] Г, Нед, Теодора (жіноче
ім'я), ст. Тодор-ь (1393), Тодер-ь (1400),
Тадор-ь (1436), Теодор-ь (1470); р.
Теодор, бр. Тзадор, п. слц. Теоdог, ч.
Theodoг, болг. Теодор, Тодор, м. Тео
дор, Тодор, схв. Теоdог, Todot, слн. Тео
dог; запозичення з латинської мови;
лат. Theodoгus походить від гр. Gє65wpo<;;, букв. <<Божий дар~. - Бл. іме
на 89; Петровский 207; Спр. личн.
имен 461, 466; Илчев 482; Skok ІІІ
458-459. - Див. ще Федір.
теологія, теолог, теологічний; р. болг. теология, бр. тзалогія, п.

теорема

теплий

teologia, ч. teologie, слц. teologia, вл.
teologija, м. теологиjа, схв. теологиjа,
слн. teologfja; запозичення з латин
ської мови; лат. theologia <<теологія•>
походить від гр. &єоЛоуіа <<наука про
богів, дослідження про богів•>, утворе
ного з основи &є6<;; <<бог•> і -Лоуіа <<на
ука•>, пов'язаного з Л6уо<;; <<СЛОВО•>. -

реньки, теперечка, теперечки, тепе
р{нька Шейк, Нед, теперка, теперки,
теперкива, теперкuля Нед, теперкі

ва Шейк, тепре, цепер Нед] <<ТС.>>, tце
перrік] (одна з місцевих назв україн
ців) Нед, теперішній, [теперечний]
<<теперішніЙ•> Пі, [тепер{шний] <<ТС.•>
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Нед, відтепер, дотепер,
ній, натепер, отепер; -

те1зм.

<<Тільки що•>, топєрь «тепер•>, топьрво

817; ССРЛЯ 15, 290; Kopaliriski
968-969; Holub-Lyer 480; РЧДБЕ
716; Кlein 1602. - Див. ще логіка,
теорема; р. болг. м. теорема,
бр. тзарЗма, п. teoremat, ч. вл. teoгem, слц. teoгema, схв. теорём, теоре
ма, слн. teoгem; запозичення із за
хідноєвропейських мов; нім. Theoгem,
фр. theoгeme, англ. theoгem, пізньолат.
theoгёma <<теорема•> походять від гр. &є
wрrн.ю <<Видовище; погляд; положення,
теорема•>, утвореного з &єwptw <<дивлю
ся;

споглядаю,

розглядаю,

міркую, до

сліджую•>, похідного від &єwр6<;; «гля
дач, свідок, спостерігач•>, пов'язаного з

&єао1-1ш <<дивлюся, розглядаю•>, &taтpov

«театр•>.

- СІС 2 817; Коваль 152; Фас
мер lV 43; ССРЛЯ 15, 290; HolubLyeг 480; РЧДБЕ 716; Кlein 1603; Frisk
І 662-663. - Див. ще театр.

теорія, теоретик, теоретичний,
теоретизувати; р. болг. теория,
бр. тз6рьtя, п. teoria, ч. teorie, слц.
teoria, вл. teorija, м. теориjа, схв. тео. риjа, СЛІL teoгlja; - запозиченtу! із за
хідноєвропейських мов; нім. Theor(e, фр.
theorie, англ. theory, пізньолат. theбria
походять від гр. &єwріа <<Спостережен·
ня;

споглядання,

міркування;

учення,

теорія•>, похідного від &єwр6<;; <<глядач,
свідок, спостерігач•>, пов'язаного з &єа
ОІ-ІШ «дивлюся,
розглядаю•>,
&taтpov

<<Театр•>.

- СІС2 817; Чернь1х 11 236;
Фасмер lV 43; ССРЛЯ 15, 296; Горяев
364; Kopaliriski 969; Holub-Lyer 480;
РЧДБЕ 716; Gг. Fwb. 758; Dauzat 708;
Кlein 1603; Frisk І 662-663. Див.

дотеперіш
р. теперь

<<ТеПеР.•>, [тапере, топеря, топерь, то
перво], бр. цяпер <<ТС.>>, др. тєпьрьво
<<тепер уперше;

тепер;

тільки

ЩО•>,

п.

dopiero <•тільки що, щойно, допіру•>, ч.
teprv(e) <•тільки•>, болг. тепірва <•нада
лі, у майбутньому, після того як, зго
дом•>, СХВ. топрв <<ТіЛЬКИ; ТіЛЬКИ ЩО>>,
стсл. тenp'hRO

<•тепер•>, тonp'hRO

<•Тепер

уперше, тепер•>; псл. *topьrvo, утво
рене із займенника to <<Те•> і прикметни

ка *pьrvo <•Перше•> (чол. р. *рьrvь); зі
ставлення з тох. tapark <<тепер•> (Lewy
KZ 45, 368) необгрунтоване. - Німчук
ІУМ

Морфологія 373; Огієнко РМ
1938/4, 147; Shevelov Hist. phonol.
101; Фасмер lV 43-44; Чернь1х li 236;
К3СРЯ 440; Горяев 364; Собалевский
Лекции 91, 149; S!awski І 156; Bruckner 94; Machek ESJC 640-641; Holub-Kop. 383; Младенов 632; Mikl.
EW 367; ESSJ Sl. gr. ІІ 684-689;
Fraenkel IF 56, 125-126. - Див. ще
пе~вий, той. - Пор. топіро, допіру.
[тепількати] <<трясти•> Нед; - оче

видно, пов'язане з tтептИ] <<бити, тря

сти, мучити•> (див.).
теплий,

тепленький,

теплесень

кий, теплИчний, тепловИй, [тепл6т
ний] <<тепловий» Нед, теплуватий,
[тепінь] «море вогню; вологий теплий

вітер; відлига•> Нед, [теплень] <•теплий
весняний вітер•> Нед, теплuнrі <•місце,

де вода не замерзає; [тепла погода]•>
СУМ, Нед, [теплИнь] <<теплінь•> Чаб,

[теплuнЯ] <<ТС.•> Г, Шейк, теплИця
<<оранжерея; [місце, де вода не замер

ще театр.

зає Нед; nриміщення для окоту овець

тепер, [тапер] <<тепер» Шейк, Нед,
[тепера, теперя Шейк, Нед, тепере

Чаб; виrіЙ>>, [тепличuна] <<ПіЧ» О, [теп

Нед,

цепер

Нед,

теперенька,

тепе-

лuчина

«Місце, де вода не замерзає О;

виріЙ•>, [теплИчка]

«ПіЧ•> О,

теплuч-

547

н~порити

теракота

ник, [теплівнЯ] <<теплиця>> Нед, [теп
лівщина] <<Жаркий пояс, тропічна краї
на>> Нед, [тепліж] <<Підшерстя, шерс
тинКИ>> Нед, теплушка, [теплюшка]
<<ПіЧ>> О, теплЯк <<теплушка; [частина
кошари Доп. УжДУ lV; теплий вітер]>>,
[теплЯрня] <<Оранжерея>> Нед, теплu
ти, тепліти, теплішати, [тепліща

ти] <<теплішати>> Шейк, Нед, [відтеп
лий] <<ВідталиЙ>>, [відтепень] <<Відлига>>
ВеНЗн, [затепла] <<ПОКИ теПЛО>>, отеп
лювальний,

отеплювач,

отеплИти,

[оттеплий] <<розталиЙ>> Нед; -

р. тёп

льtй, бр. цёпльt, др. тєпл'Ь, тєпльtи, п.
ciepty, Ч. СЛЦ. teply, ВЛ. copty, НЛ. sopty,
полаб. tepla, болг. т6п'Ьл, м. топол,
СХВ. топао, СЛН. topel, СТСЛ. 'Т'ОПNt.,

'Т'ЕПNt.; ПСЛ. tepl'Ь <<ТеПЛИЙ>> (форма
*toplь виникла під впливом topiti), діє
прикм. від. *tepti <<бути теплим>>, яке не
збереглося в жодній із слов'янських
мов; споріднене з дінд. tapati <<нагрі
ває, нагрівається, горить>>, tapyati <<ТС.>>,
tapayati <<нагріває, розжарює>>, taptab
<<розжарений, гарячиЙ>>, taptam <<жар>>,
ав. tapayeiti <<нагріваЄ>>, tafta- <<запаль
ний, гарячиЙ>>, перс. taftan <<горіти, грі
ти, світити>>, лат. tepeo, -ёrе <<бути теп
ЛИМ>>, tepidus <<теплий, теплуватиЙ>>, Te-

pula aqua (назва водопроводу в Римі),
В. tsatsapau <<нагрітиЙ>>, ірл. ten
(<*tepnos) <<Вогонь>>, te (<*tepent-) <<га
рячиЙ>>, алб. ftoh <<Охолоджую>>; іє.
*tep- <<бути теплим>>. - Фасмер lV 44;
Чернь1х ІІ 236-237; Горяев 364; Staw:
ski І 101; Brilckner 62; Machek ESJC
640; Holub-Kop. 383; Младенов 636;
Skok ІІІ 481; Meillet Etudes 413; Uhlenbeck 108; Mayrhofer І 477; Pedersen
Kelt. Gr. І 92-93; Stokes 125; WaldeHofm. Il 667; Trautmann 319. - Пор.

тох.

топИти•.

[тепорити] <<З трудом щось нести,
тягти>> Нед; -

неясне; можливо, пов'я

зане з р. [тепстu] <<тягти, везти із зу
силлям>>, ч. ст. tepiti <<нести>>, tepati <<но
сити>>, зіставлюваними з лит. tempti
<<тягти, натягувати>>, tampyti <<тягати>>,
temptyva <<тятива>> (Фасмер lV 45; Liden Arm. St. 44) або з лтс. st!ept <<на-
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силу нести, тягти>>, лит. stiepti (stiebti)

<<натягувати вгору>> (Machek ESJC 640).
[тептИ] <<бити, ТRЯсти, мучити>>
Шейк, Нед, [тuптися] <<трястися (на
возі і под.)>>, [типстu] «сильно трясти;
шукати>> ЛексПол, тіпати <<бити, луп
цювати; очищати від костриці>>, тіпати
«трясти>>, тіпатися, тіпнути, тіпону
ти, тіп, тіпальник, тіпанuна <<прочу

хан>>, тіпальний, [вuтепки] <<костриця,
терміття>> Нед; р. [тептu] «битИ>>,
др. тети <<ТС.>>, п. ст. tepac <<бити,
шмагати>>, ч. tepat <<бити>>, слц. tepat',
ВЛ. серас, НЛ. sepas <<ТС.>>, полаб. tipst
<<ТіПаТИ>>, болr. тепам <<ВаЛЯТИ (сукно);
бити>>, м. тепа <<бити>>, схв. тёпсти
<<бити; збовтувати, збивати>>, слн. tepsti
<<бити, шмагати>>, стсл. теnстн «бити>>,

'Т'Е'Т'Н «ТС.>>; - ПСЛ. *te(p)ti <<бИТИ>>, *tepati (ітератив), пов'язане чергуванням
голосних з topati «тупати•, nаралельне
ДО tьpati <<ТОПаТИ>>, tор'Ьt'Ь «ТОПіТ», tь
pьtati «топтати>>; споріднене з лит.

tepti <<мазати>>, tapnoti <<плескати, по
плескувати>>, лтс. tept <<мазати•; давнє
звуконаслідувальне утворення. Фас
мер lV 44-45; Machek ESJC 640; Буга
РФВ 65, 307; Skok ІІІ 459-460; Mikl.
EW 352; Jagic AfSlPh 2, 398; Trautmann 319; Milhl.-Endz. lV 165.- Пор.
топати, топтати, тупати, тЯпати.

[тепша] <<сковорода>> Доп. УжДУ Il;
запозичення з угорської мови; уг.
tepsi <<лист, жарівка>> походить від тур.
tepsi <<Піднос, блюдо>>. Орос Доп.
УжДУ ІІ 76; Лизанец 627; MNTESz ІІІ

893.
теракота <<Випалена кольорова гон
чарна глина, а також художній виріб з
неЇ>>; р. террак6та, бр. тзрак6та,
п. ч. слц. terakota, болг. теракота,
слн. terakota; запозичення з італій
ської мови; іт. terracotta <<випалена гли
на>>

складається

глина>>,

що

зі

слів

походить

terra
від

<<земля;

лат.

terra
cotta <<Випалена>>, пов'язаного
з дієсловом cuocere <<Варити, готувати;
палитИ>>, що походить від лат. coquere
<<ТС.>>, спорідненого з дінд. pacati <<ва
рить, пече, смажитЬ>>, гр. 1rtaaw <<печу,
<<земля>> і

терапія

теребИти

варю», тох. В papak~u <•варениЙ•>, алб.

pjek <•nечу•>, лит. kepti <•пекти•>, псл.
*pekti «ТС.•>. - СІС 2 818; ССРЛЯ 15,
360; Kopa!irlski 969; Ho!ub-Kop. 383;
Holub-Lyer 480; РЧДБЕ 716; Ву
jаклиjа 943; Кlein 1592; Mestica 18971898. - Див. ще пектИ, терарій. Пор. кок 2 •
терапія, терапевт, терапевтика,
терапевтИчний; р. терапuя, бр.
тзрап{я, п. слц. terapia, ч. terapie, вл.
terapeut, болг. терапия, м. терапиjа,
схв. тер(тиjа, слн. terapfja; запози
чене з новолатинської мови; нлат. therapia «терапія•> походить від гр. &єра
кєід <•лікарський догляд,
лікування•>,
пов'язаного з &єракєuw <<служу; оточую
лікарським доглядом, лікую•>, похідним

від &єрсшwv <<слуга•> неясного походжен

ня.

- СІС 2 818; Черньrх Il 237; Горяев
364; Kopalirlski 969; Holub-Lyeг 480;
РЧДБЕ 717; Вуjаклиjа 943; Кlein 1603;
Fгisk І 663-664.

терарій, тераріум, [терар] <<тера

ріЙ•> Куз; р. террарий, террариум,
бр. тзрарьtй, тзрарьtум, п. terarium,
ч. слц. terarium, вл. terarij, болг. тера
риум, схв. терариjум, слн. terarij; запозичення
із
західноєвропейських
мов; нім. Terrarium, англ. terrarium,
нлат. terrarium <<тераріЙ•> утворене від
лат. terra <<земля•>, букв. <•суша•>, пов'я
заного з лат. ст. torrus <<сухиЙ•> і спо
рідненого з дінд. tar~ayati «висихає•>,
ав. tarsu- <<сухий, твердиЙ•>, гр. тtpcrw
«сушу, висушую•>, гот. paursus <<сухий,

неродючиЙ•>.

-

СІС 2 818; ССРЛЯ 15,

361; St. wуг. obcych 759; Holub-Lyer
480; РЧДБЕ 717; Вуjаклиjа 943; Gr.
Fwb. 754; Walde-Hofm. ІІ 694; Кlein
1592.

IV 50; Горяев 366; St.
745-754; Ho!ub-Lyer
Младенов 632; РЧДБЕ 712; Вуjа'К
лиjа 943; Dauzat 706. Див. ще те
рарій. - Пор. тарас.

240;
wyr.
480;

Фасмер

obcych

п~рбати, тербuчити, тербічити
див. тябрИти.
тербук - див. торбук.

-

[теребеньки] <•дрібнички, нічого не

варті речі•> ВеБ;

-

результат контамі

нації слів [терефенькиj «ТС.•> і витре
беньки. рефери.

Див. ще витребенька, те

теребИти• <<очищати, оббирати; м'я

ти; термосити; жерти; [торочити; очи
щати поле від кущів, дерев]•>, [тереб]
<<черево, пузо•> Шейк, Нед, [теребівля]
<<місце, очищене від кущів•>, [теребіж]
<•те.•> Нед, теребій <<ненажера», tтере

бух] <•те.; качан кукурудзи з неповним
зерном Гриц•>, [теребілка] <•прилад,
яким

тереблять

кукурудзу,

квасоЛЮ>)

ЛЧерк, [теребка] <•очистка плодів, ово
чів від лушпиння; лущіння кукурудзи

квасолі, гороху•> ЛЧерк, [теребухи] <<Не
зрілі, виснажені черв'яками плоди, що

падають•> Нед, [втеребuти] <<звільнити
від луШпини, шкарал.'{ПИ тощо~..обібра
ТИ•> Нед, [вuтеребіж] <<вирубка>> Нед,
[отеребити] <•звільнити від лушпини,
шкаралупи, обібрати•> ВеБ, [обтереби
ти] <<ТС.•> Нед, [отеребини] <<Непотрібні
залишки•>, [п6тереба] <•щось розтерте
(сіно тощо)•> Нед, [п6тереб' я] <<покидь
ки, непотRіб•>, [п6теруб'е] <•те .. Нед,
[пр6тереб] <•прорідження рослинності,
розчищення якогось місця від лісу (де

»

рев, кущів); місце, розчищене від лісу

{дерев, кущів)•>, [прсітеребок] «прочист
ка, прорубка лісу•>, [стеребити] «звіль

тераса, терасуватий, терасува
ти, притерасний; р. терраса, бр.
тараса, п. ч. слц. вл. terasa, болг. м.
тераса, схв. тераса, слн. teгasa; за
позичення з французької мови; фр. terrasse <•земляний насип•> виникло з пров.

нити від лушпини, шкаралупи, обібра
ТИ•> Нед; р. теребИть <<смикати,
термосити, торсати; теребити; м'яти,
бгати; куйовдити; скубти», бр. цера
біць <•прочищати; чистити, обрізувати;
теребити, смикати•>, др. теребити <•роз
чищати, корчувати•>, п. trzebic <<Винищу~

terrassa, що походить від нар.-лат.
*terracea «ТС.•>, пов'язаного з лат. terra
<•земля•>. - СІС 2 818; Чернь1х ІІ 239-

<<очищати, просіювати; удосконалювати, відТочуватИ•>, слц. trfЬit' <<Вправ-

ст.

вати; проріджувати, викорчовувати•>, ч

tffbit
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теребИти
ляти, виховувати•>, вл.

trjebic

каструвати•>, нл.

<<чистити; корчу

trebis

<<чистити,

вати; каструвати•>, болг. требя <<чисти
ти, очищати•>, м. треби, схв. требити
<<ТС.•>, слн. trebiti <<очищати, корчувати•>,
цсл. тр-&sнтн <<чистити, корчувати•>; псл. *terbiti <<Чистити, очищати•>, утво

рене від основи *ter(-ti) <<терти•>; ре
конструюється також (Варбот 3тимо
логия 1973, 24-27) звукова форма ін
фінітивної основи псл. *torbati; пор.
гр. тріІ3w <<ТРУ•>, лат. trїbulum <<моло
тильний ВОЛОК, МОЛОТИЛО>>, trїbuJo, -are
<<давити•>; пов'язання з лат. carpo <<Вири
ваю, тереблю>>, Гр. xap1fW <<Збираю вро

жаЙ•> (Мартьшов Сл. и ие. аккомод.
недостатньо

переконливе;

про зв'язок з лат.

балка•>, гот.

paurp

trabs

74)

припущення

<<колода, брус,

<<маєток•>, двн.

dorf

<<СеЛИЩе>>, Гр. TEpEІJVOV <<Хата, діМ>>, ЛИТ.

«ТС.•> (Mariпger

IF 18, 215-216),
tyras <<чистиЙ•>, лтс. tїrs
<<ТС.>> (Machek ESJC 657 -658) помил
кові. Фасмер IV 45-46; Чернь1х ІІ
237; Горяев 364-365; Holub-Kop.
394; Meillet MSL 14, 379; WaldeHofm. ІІ 672-673; Persson Beitr. 776. -

troba

а також з лит.

Див. ще терти. -Пор. треба.

теребИти 2 , теребИтися

-

див. та

рабанити.

[теребка] <<мішок, у який насипа
ють овес для коня•>; очевидно, ре
зультат видазміни запозиченого п. torebka <<торбинка•>, зменш. від torba <<тор
ба•>; пор. п. [ terba] <<торба•>. ВеЗн
29. - Див. ще торба.
[теребуля] (бот.) <<бугила кервель,

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.•> Mak,

[теребуля гребеняста] <<скандикс гре
бінець Венери,

Scandix pecten Veneris

L.•> Mak, [требуля] <<бугила кервель»
Mak, [трембулька] <<ТС.•> тж; п.
trzebula «бугила•>, trybula, [trebula], ч.
tfebule, слц. trebul'ka <<ТС.•>, вл. trjebula
<<бугила кервель•>; - псл. *terbulja <<бу
гила кервель•>, пов'язане з *terbiti <<ЧИС

вель•>

<chaerephyllum,

гр. xшptq>uЛЛov

що зводиться до

<<ТС. •>

(Brilckner 580;
Machek Jm. rostl. 168; ESJC 656) менш
переконливе. - Див. ще теребИти•.
теревені, теревені-вені, теревени
ти;

-

звуконаслідувальне

утворення,

очевидно, пов'язане з [терефеньки]
<<балаканина•>, [терефери] <<дрібнички,
витребеньки•> (див.).
терез

-

ДИВ. тарез.

Теf.еза (жіноче ім'я), Терезія, Теня,
[Тера , Тереня, Тереся; - р. Тереза,
Терезия, бр. ТзрЗза, п. Teresa, ч. Tereслц. Terezia, Tereza, вл. TeТереза, м. Тереза, Тере
зиjа, схв. Тереза, Терёзиjа, слн. Tereza; - запозичення з латинської мови;
лат. Thёresia загальноприйнятої етимо
логії не має; здебільшого пов'язується
з гр. тf)рr}ан;; <<охорона, захист•> або з

zie, Tereza,
reza, болг.

&~paw <<полюю•> (Вл. імена 163; Пет
ровский 207; Спр. личн. имен 525);
виводиться також (Кlein 1603) від лат.
Thёrasia (<гр. E>f]paaia), назви двох
острівців (біля островів Сицилія і
Крит). - Skok ІІІ 461.
терезИ, ТерезИ (астрономічне); р. [терези] <<терези•>, [терезьt, тере

за], болг. терезuя, м. терезиjа, схв.

terazije

<<ТС.•>;

.::.. . .

запозичення з тюрк

ських мов; тур. terazi <<терези•> (ст. terezi), аз. тарази, кирг. тараза, узб. та
кипч. tarazu, кар. таразу, те
леут. таразі походять від перс. tarazu

рози,

<<ТС.•>. Макарушка 14; Фасмер IV
Шипова 319; Korsch AfSlPh 9, 673;
Стаховекий 3тимология
1965, 209;
Mikl. EW 354; Mikl. TEl І 53, ІІ 175;

46;

Lokotsch 159; Rasanen Versuch 463.

терем 1 СУМ, Нед, [терен] <<терем»
Нед, теремок, [терем6вий] <<будівель
ний?» Шейк; р. терем <<Терем», бр.
церам <<ТС.>>, др. тЄрЄМ'Ь <<ВИСОКИЙ бу
ДИНОК, палац; покров, балдахін; купол•>,
п. terem <<терем•>, ст. trzem <<СіНИ•>, слц.
terem <<терем•>, болг. трем <<ТС.•>, м.

тити, очищати; проріджувати, викорчо

трем <<сіни; крита галерея•>, схв. трем

вувати•>; назва зумовлена тим, що буги

<<ТС.•>, слн. [tr~m] <<навіс•>, стсл. тр-&м1.

ла росте переважно в проріджених лі
сах; виведення від лат. caerefolium <<кер-

<<Високий будинок, палац•>; очевид
но, запозичення з грецької мови; гр. тt-
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терем
pEІJVOv <<хата, дім•> виникло з тtpaІJvov
«ТС.•>, спорідненого з лат. trabs <<коло
да, брус•>, дкімр. treb «ЖИТЛО•>, гот. paurp <<МаЄТОК>>, ДВН. dorf <<СеЛО>>, ДНН.

thorp

<<ТС.•>, лит.

також

troba

припущення

<<хата, дім•>; існує

про

спорідненість

псл. *tеrшь з

rp. тtpєІJvov (Bri.ickner
580; Kretschmer Glotta 24, 9-1 О; Иль
инский Сб. Сумцову 371-372; ИОРЯС
23/1, 141-142; Frick ВВ 1, 171; Hofmann 359); помилковим є зіставлення
(Ramstedt 393; Львов Лексика ПВЛ
116-117) з кипч. Hirma <<жіноча кім
ната•>, монr. terme, калм. terma <<сті
на•>. Фасмер IV 47; Фасмер ГС3 Il
283, ІІІ 200-201; Vasmer RSl 4, 164;
Горяев 365; Собалевский ЖМНП 1914,
серпень, 365; Младенов 638; Mikl. EW
354; Pedersen KZ 38, 353; Meyer EW
436; Murko WuS 2, 131; Frisk Il 877.
[терем 2 ] <<зарість•> Л; п. terem
<<ТС.•>; очевидно, результат видазмі
ни слова терен, тернИ.
рен1.

-

Див. ще те

теремкотіти, [теренькотіти] <<ба
зікати безперервно•> Ба;

-

звуконаслі

дувальне утворення, паралельне до тер

котіти.

-

терен 1

Пор. теркотати.

(бот.)

<<Prunus spinosa L.•>

СУМ, Нед, [дерен] <<терен•> Мо, [дер
нівка] <<тернівка>> Нед, [тер] <<терен>>
Нед, [теренuна] <<ягода терну•> Нед,
теренЯк <<тернівка•>, [терінь] <<Терен•>
Чаб, терн, [тернавка] <<Тернослива,
Prunus insititia L.•>, [тернявка] <<ТС.•>
ВеНЗн, [терненько] <<терен•> Нед, тер
нИ,

тернИк,

тернИна

<<терен;

одна

ягідка терну; [дереза Мо, Ме]•>, [тер
нИця] <<деревце терну•> Нед, тернівка,
[тернкu] <<ягоди терну•> Шейк, tтерн6]
<<Ягода терну Г; терен ВеБ>>, [терно
вuк] «ЛЯЩ ЯКИЙ НересТИТЬСЯ Під час
цвітіння терну•> Нед, Шейк, [терновu
на] <<кущ терну•> Нед, [терновник] <<Те
рен•> Mak, [терн6к] <<ТС.•> Нед, [тер
н6ха] <<слива садова, Prunus domestica

L.•>, [теfнЯнка] <<ТС.•>, [тернь] <<терен•>,

терня, тернЯк] <<терновий кущ•>, [те
ренний] <<терновиЙ•> О, [терненький]
<<Зроблений з терну•> Шейк, Нед, тер-

нuстий, терновий, [тернувdтий] <<за
рослий кущами терну•> Чаб, [тернuти]
<<обсаджувати, обгороджувати терном•>

Шейк, Нед, [обтернuти] <<обгородити
терноМ>> Нед; р. тёрн <<терен•>, тё
рен, бр. цёрн «ТС.•>, др. т'Ьрн'Ь <<терен;
колючка•>, п. cierri <<колючка•>, ciernie
<<терня, терни•>, tarri «те.•>, ч. trn <<Колюч
ка•>, trnf <<терня, терни•>, слц. trn <<КО
лючка•>, tfnie <<ТерНЯ, терНИ>>, ВЛ. cerri
<<КОЛЮЧКа>>, НЛ. serri <<ТС.>>, бОЛГ. тр'ЬН
<<КОЛЮЧКа;

тереН>>,

М.

трн,

СХВ.

трн

<<ТС.>>, СЛН. tfn <<КОЛЮЧКа>>, СТСЛ. 'Т'p1.tt1.
<<колючка; терновий кущ•>; псл. *tьrnь
<<колючка•>, споріднене з дінд. trQam
<<травинка, стеблинка•>, гр. тtpva~ <<стеб
ло кактуса•>, гот. paurnus <<колючка•>,
двн. thorn, dorn, нвн. Dorn, дангл. j:>orn,
днн. англ. thorn <<ТС.•>, ірл. trainin <<тра

винка, билинка•>; іє.

*(s)ter-

<<колюча

стеблина, колючка•>. - Фасмер IV
49; Черньrх li 238-239; Горяев

48366;
Шахматов ИОРЯС 7/ 1, 305; Slawski І
101; Bri.ickner 63, 566; Holub-Kop.
390; Machek ESJC 651-652; Machek
Jm. rostl. 111; Schuster-Sewc Probeheft
48; Младенов 640-641; Skok ІІІ 504505; Mikl. EW 355; Meillet Etudes 447;
Trautmann 324; Uhlenbeck 115; Mayrhofer І 522; Fick ІІІ 182; Кluge-Mitzka
139; Кlein 1609; Pokorny 1031.
терен 2 <<МісцевіСТЬ, територіЯ>>; п. teren <<те.; поприще•>, ч. слц. teren
<<поверхня,

місцевість•>,

болг.

терен

<<місцевість; ділянка; грунт, земля•>, м.

терен, СХВ. терён, СЛН.

teren

<<ТС.»;

-

запозичення з французької мови; фр.
terrain <<місцевість; грунт, земля•> похо
дить від лат. terrёnum <<земля, терито

terra <<зем
- СЧС 297; Sl. wyr. obcych 755;
Holub-Lyer
481;
Bri.ickner
565;
РЧДБЕ 717. -Див. ще терарій.
рія, ділянка», похідного від

ля•>.

[терен 3 ]

(ент.)

Blatta orientalis L.•>
видно,

<<тарган

чорний,

Шейк, Нед;

результат перенесення

-

оче

на

кома

ху назви ягоди терен (бот.) за озна
кою чорного забарвлення; могла віді
грати роль і фонетична близькість назв

терен і тарган. -

Див. ще терен•.
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Терентій

територія

Терентій (чоловіче ім'я), Терень,
Терех, Терешко, ст. Терешко (1392),
Терентій <<глубокоумен(ь)>> (1627); р.

СЛОВО terrier <<ЗеМЛЯНИЙ>>, ЩО ВИНИКЛО
із елат. terrarius «ТС.>>, похідного від
terra <<земля>>; пор. нлат. terrarius canis
<<земляний собака>>; назва собаки зумов

cjusz,

лена тим, що він використовується для

Терентий, бр. Цяр!тцій, п. Tereп
ч. Terentius, слц. Terenc, болг.
Теренти, м. Терентиjе, схв. Терен
тиjе, Теренциjе, слн. Terencij, стсл.
Т€р€нтнн; через посередництво гре

цької мови (гр. ТєрЄvпщ) запозичено з
латинсько]'; лат. Terentius загальноприй
нятої етимології не має; виводиться від

лат.

terens (род. в. terentis) <<ЯКИЙ TfJe>>,
дієприкм. від tero, -ere <<тертИ>> (Вл.
імена 89; Петровский 207; Спр. личн.
имен 461); зіставляється також з дінд.
tarad- <<переможець>> (Walde-Hofm. li
670). - Беринда 236; Илчев 483.
[терес]

(бот.)

<<жостір проносний,

Rhamnus cathartica L.>>; -

очевидно,

часто

Див.

результат контамінації назв [жерест]
«ТС.>> і терен (обидві росЛИНИ КОЛЮЧі і
ростуть

поруч).

-

ще

жоrст2 , жостір, терен•.
терефери] <<різні речі, складені в
купу; розгардіяш; різний мотлох; дріб
нички, витребеньки; прикраси» Ulейк,

Нед, [терифери, тирифери] <<ТС.>> Нед,
[терефеньки] <<балаканина; дрібнички,
витребеньки, нічого не варті речі>> ВеЛ,

[телефеньки,

терле-ферле]

<<ТС.>>

тж,

[терефелик] <<дfібничка; витребеньки>>

О, [терефелики

<<Забава; жарти, гулян

НЯ>> О, [терефельник] <<баляндрасник;
балакун>> О, [тирифітя] <<мотлох, лах
міттЯ>> Ме;

terefere <<галу-балу, пус
та балаканина>>, [terefele] <<дурниці, дріб
ниці, дрjбничкИ>>, [terefelki] <<ТС.>>; - за
позичення з угорської мови; уг. terefere
<<балаканина, балачка; теревені>>, tereferel <<базіКаТИ>>, (terefitye\] <<ТС.>> Є звукона
слідуваЛЬНИМИ утвореннями. Bruckner 569; MNTESz ІІІ 896; Barczi 307.
тереш див. треш.
тер'Єр (порода собак); р. те
рьер, бр. тзр'ер, п. terier, ч. слц. terier, болг. териер, схв. териjер, слн.
terier; - запозичення з французької мо
ви; фр. terrier <<Тер'єр>> виникло на грун
ті словосполучення сhіеп terrier <<ТС.>>,
букв.
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-

п.

<<Земляний собака>>,

яке містить

полювання

під

землею

на

мишей

і

- СІС 2 818; ССРЛЯ 15, 373;
Kopaliriski 970; Holub-Lyer 481;
РЧДБЕ 717; Вуjаклиjа 944; КІеіп 1592;
Dauzat 706. - Див. ще терарій.
пацюків.

терзати, [потерзувати] <<сильно по

бити>>,

розтерзаний;

<<ТерзатИ>>,

др.

-

тьрзати

р.

терзать

<<смикати,

рва

ТИ>>, болг. терзая <<терзаЮ>>, схв. трза
ти <<смикати, рвати>>, слн. trzati <<сми
кати; здригатися>>,

-

стсл. тр'hЗА'f'Н <<СМИ

< *tьrgati
<<смикати, рвати>>, пов'язане чергуван
ням голосних з *t"rgati <<ТС.>>; - очевид
но, споріднене з дінд. stфati <<дробить>>,

кати, рвати>>;

псл. *tьrzati

trn~dhi <<роздроблений, розбитиЙ>>; ви
водиться від іє.

*ter- <<тертИ>>. - Фас
IV 48; Чернь1х li 238; Горяев 365;
Uhlenbeck 115, 345; Fick І 225; Pokorny 1073. - Див. ще торгати.
терикон, терик6нік <<терикоН>>; р. террик6н, бр. тзрьtк6н, слц. terikonik; - запозичення з французької мо
ви; фр. terriconique <<терикон>> утворене
зі слів terri <<відвал породИ>>, що похо
дить від лат. terra <<земля>>, і conique
мер

<<конічнИЙ>>, похідного від сбnе <<Конус>>,
ЯКе ЗВОДИТЬСЯ ДО Гр. KWVЩ; <<КОНУС>>. -

СІС 2

818; ТСБМ V

1, 583; Dauzat

Див. ще конус, терарій.
територія, територіальний, те
риторіалізувати; р. территория,
бр. тзрьtт6рьtя, п. terytorium, ч. teritorium, слц. teritorium, вл. teritorij,
болг. терит6рия, м. териториjа, схв.

196. -

терuтбриj(а), слн.

teritorij; -

запози

чення із західноєвропейських мов; нім.
Territorium, фр. territoire, англ. territory
походять від лат. territorium <<область,
територіЯ>>, похідного від terra <<ЗемлЯ>>.

- СІС 2 819; ССРЛЯ 15, 366; Горяев
366; Kopaliriski 973; Holub-Lyer 481;
Младенов 632; РЧДБЕ 717; Вуjаклиjа
944; Gr. Fwb. 755; Dauzat 706; Кlein
1593. -Див. ще терарій.

терка

терло

[терка] (орн.) <<дрізд омелюх,

дувальне утворення (від крику дрозда

лuчк.а] <<рід пісні; танцювальна пісня
Куз; коломийка 0>>; - п. [terlikac (tyrlikac)] <<цвірчати, щебетати, виводити

те[!! тер!).

трелі, співати•>, нл.

.

трелі>>;

Нед;

dus viscivorus L.»

-

Tur-

звуконаслі

[теркелЯнка] <<горілка, що варить
ся з виноградних вичавок•> ВеУг; слц. terkel <<виноградні вичавки•>, terkelica <<горілка з виноградних вичавок•>; запозичення з угорська]· мови; уг. torkoly <<виноградні вичавки•>, очевидно,
походить від свн. torkel <<виноградний
прес•>, що виникло з двн. torcula, яке
через елат. torcula зводиться до лат.
torculum <<ТС.•>, пов'язаного з дієсловом
torqueo, -ёrе <<Повертати; крутити•>,
спорідненим з дінд. tark{ф <<веретено>>,
гр. &тршпщ; <<ТС.>>, алб. tjerz <<Пряду•>,
прус. terkue <<ремінь у збруЇ>>, псл.
*torkь, УІ5Р· т6рок.. ВеУг 262; Machek ESJC 527; MNTESz ІІІ 971; Barczi
317; Кluge-Mitzka 784; Walde-Hofm.

ІІ

Див.

692-693. -

ще

торок 1 •

-

-

tyrlikas

<<виводити

звуконаслідувальне утворен

ня, паралельне до теркотати, терем
к.от{ти, тіл{к.ати, р. тилuк.ать <<ТіЛі
КаТИ>>, тилилИк.ать <<ТС.>>, НЛ. traJakas
<<виводити трелі,

наспівувати пісеньку

в півголоса>>.

терлИч (бот.) <<Gепtіапа

L.; [казко

ва, чарівна трава, соком якої нібито ма
жуться відьми Бі; черевички зозулині,
Cypripedium calceolus L. Mak; розхід
ник волосистий, Glechoma hirsuta W.
et К. Шейк, Mak; флокс волотистий,
Phlox paniculata L. Mak; смілка поник
ла, Silene nutans L.; Aconitum napellus

L. Mak; Epilobium angustifolium L. Mak;
Lychпis vespertina Т]>>, [терлuц] <<шолу
дивник чубатий, Pedicularis comosa L.>>

Шейк, Нед, тирлИч <<терлич СУМ; [каз

Пор. тортура.

кова, чарівна трава, соком якої нібито

[теркИла 1 ] <<речі (переважно домаш
ні)?; в'юк, тюк; ноша, поклажа ВеЗн>>,
[терк.{ла] <<мішок з одягом>> Шух; не зовсім ясне; виводиться (ВеЗн 69)
від уг. [terh] ([terhe], teher) <<ноша, ван
таж, поклажа•>, як і [терх 1 ] <<в'юю>
(див.).
[терк:И:ла 2 ] <<рід подавгастих сере

мажуться відьми Бі]>>, [тирліч] <<Gentiana amarella L.•> Mak, [тирилич] <<тир
лич жовтий, Gentiana lutea L.•> См,

-

запозичення з румунсько·і

мови; рум.

tertel, [tert11] <<шнур або бах

ЖОК>> Ко;
рома

З

ШОВКОВИХ

ЧИ

ЗОЛОТИХ

НИТОК>>

[тирлиган] <<ТС.>> См, [тірлиць] <<тир

лич

хрестовидний, Gепtіапа cruciata
L.>> Mak, [тирилишник. См, таралИш
ник.] <<ТС.•>; - р. тирлИч <<Терлич>>, п.
tyrlicz <<молочай чиновий; Euphorbia lathyris L.•>, ч. trlic <<терлич•>; - неясне
( Фасмер lV 61; Bruckner 590; Machek
Jm. rostl. 181); можливо, складається з

походить від тур.

основ слів терти і лице (лич-) (за на

чена бахрома>>.

родним повір'ям, соком терличу нати

t1rtil «rусениця; кру
- Ко 86; DLRМ 857.

теркотати <<торохтіти; видавати час

ті різкі звуки (про птахів); цвіркотати
(про комах); [лаяти; молоти язиком,
ляпати 0]>>, [тиркотати] <<теркотати>>,

ралися відьми).
терло 1 <<Місце, де НересТИТЬСЯ риба;
час, коли риба нереститься>> СУМ, Нед,

терк.от{ти, [терешк.отати] <<молоти
язиком, ляпати>> О, [тирк.отайло] «Тріс

[телло] <<Нерестовище•> Пр. ХІ діал. н.,
[терл6виськ.о, терл6вище] Шейк, Нед,
тuрло <<ТС.>>, (тирвак.] <<КаміНЬ, ЩО

качка•>, терк.отлuвий; п. terkotac
<<торохтітИ•>, слц. trkotat' <<ТС.•>, слн. tfka-

terto

ti

<<стукати•>;

-

звуконаслідувальні утво

рення, паралельні до торкотати, тор
котіти,
теремк.от[ти,
торохт{ти;
пор. лит. tarkseti <<тріщати, гриміти>>.

терлИкати, тирлИкати, [терлuк.а
ло] <<бродячий скрипаЛЬ>> Куз, [тер-

знаходиться
на
нерестовищі>>; п.
<<Нерестовище•>; похідне утво
рення Від терти, тертися <<МеТаТИ

ікру, нереститися•>; пор. р. [тереться]
<<НересТИТИСЯ>>. -Див. ще терти.

tтерло 2 ]

<<Тік, де молотять хліб кат

ком або возячи по хлібу візок з тяга
рем; хліб, розкладений на току для та-
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термін

терло

кої молотьби>>, [терлувати] <<молотити
кіньми або волами, запряженими в ка
ток або у візок з тягарем>>; похідне

утворення від терти (див.).
терло 3 -див. тИрло•.
[термати]
<•термосити,
смикати,
трясти>> ВеУг, [тuрмати] <•ТС.>> тж,
термосити, [тирм6сити] <•термосити>>
Нед, [термусувати] <•ТС.>> Нед, [тирму
сати] «rрясти, хитати>> Ме, [торм6сu
ти] <•тягати, смикати, трясти Нед; тер
мосити, шарпати 0>>, [торн6сuти]
<<ТС.>> тж, [притормошuти] <•приколиса
ТИ>> О;

-

р. тормошuть <•термосити•>,

бр. тармасіць, п.

tarmosic, ltermosic]

<•ТС.>>, ч. [trmati] <•мучити, стомлювати•>,

<•ТС.>>, слц. trmat' <•виривати,
термосити, смикати•>, trmosit'sa <•тряс
тися, смикатися•>; не зовсім ясне;
можливо, відцалено споріднене з гр.
трЕІJW <•тремчу, трясусь>>, лат. tremo,
-еге <•тремтіти>>, тох. А tram <•ТС.•>, тох. В

trmaret

tremem «Тремтіння, дрож>>, алб. [trem]
<•лякаюсЬ>>, лит. trlmti <<тремтіти від
холоду•>; може бути пов'язане з слц.
drmat' <<термосити, смикати•>, м. дрма
«трясе,

розхитує;

термосить»,

схв.

дрмати <•трясти, хитати>>, [дрмусати],
слн.
свн.

drmati
tremen

<•ТС.>>, що зіставляються з
<•хитатися•>, дінд. dramati

<<біжить>> (ЗССЯ 5, 223-224) або зво
дяться до іє. *der- <•дерти>> (Куркина
Зтимология 1973, 38-41). Фасмер
lV 84; Machek ESJC 651; Bern. І 255.
[терментИля] (бот.) <•перстач пря
мостоячий,

Potentilla tormentilla Schr.>>,
- ре

[термелuна, терментuна] <•ТС.>>;

зультат видазміни адаптованого нлат.
termeпtilla «ТС.>>, похідного від лат. tor-

<•білЬ» (вважалося, що перстач
полегшує біль), яке виникло з *torqu-

mentum

meпtom, похідного від terqueo, -ёrе <<ПО
вертати; крутити;
мучити•>. Кlein

1630; Walde-Hofm. 11 692-693. Див. ще теркелЯнка. - Пор. торчтра.
терми
<<давньоримські
громадські
лазні; теплі та гарячі підземні води й

про тепло>> Куз, термальний, терміч
ний; р. термьt <<ТерМИ>>, П. termy,
terma, ч. termy <•те.>>, слц. termalny
<<ТермаЛЬНИЙ>>, болг. терми <<ТерМИ>>,
терма <<ТС.>>, М. термален <<Термаль
НИЙ>>, схв. терме <•терми•>, терма, слн.

terma, terme

-

<•ТС.>>;

книжне запози

чення з латинської мови; лат. thermae
<•теплі джерела; теплі купальні>> похо
дить від гр. &ЄрІJШ <<ТС.>>, мн. від &ЄрІJГ]
<•тепло•>, пов'язаного з &єрІJ6<;; <•теплиЙ>>,

спорідненим з дінд. gharmab <•спека•>,
лат. formus <•теплиЙ•>, вірм. Jerm <<ТС.>>,
алб. zjarm <•спека•>, нвн. warm <•теплиЙ•>,
прус. gorme <<спека>>, псл. *gёгь <<жар•>,
goreti <•горіти•>.- СІО 819; ССРЛЯ
15, 341; Kopaliriski 971-972; РЧДБЕ
718; Вуjаклиjа 945; Frisk І 664-665. -

Див. ще rоріти 1 , жар.

термін 1 <•строк; [строк, на який від

дають хлопчиків для навчання ремеслу

Шейк, Нед; учень Нед]>>, терміновий,
[термінувати] <•учитися певний час у
ремісника•>,

надтерміновий,

ст.

тер

мtн

(1627); - р. м. термин, бр. тар
мін, п. вл. termin, ч. слц. слн. termfn,
схв. термйн; запозичення із се
редньолатинської мови; елат. terminus
<•строк>> походить від лат. terminus <•ПО
граничний (межовий) знак; закінчення,
кінець, межа>>, спорідненого з дінд.

ta-

«Переправляється (через)», taraп

rati
tab

<•море•>, хет. tarmaizzi <•обмежує•>,
гр. тЄрІJа <•межовий стовп, кінець, край,
межа•>, дангл. purh <•Крізь, через>>, двн.
durh <•ТС.>>. Акуленко
135-136;

Коломієць Мовозн.

1975/6, 84; Фас
lV 48; Цьtганенко 473; Kopaliriski
971; Brilckner 569; Holub-Lyer 481;
Вуjаклиjа 945; Walde-Hofm. 11 671.
мер

термін 2 <<СЛОВО або СЛОВОСПОЛуЧеН

НЯ,

яке

точно

позначає

певне

поняття

в науці, техніці, мистецтві•>, термінува
ти, термінований; р. болг. м. тер
мин, бр. тЗрмін, п. вл. termiп, ч. слц.
term(n, схв. термйн, слн. termin, termi-

nus; -

запозичення із середньолатин

джерела•>, [терм] <<ТС.>> Куз, терміст

ської

<•фахівець з термічної обробки металу>>,

строго визначеним науковим поняттям»

термістор (тех.), [терміка] <•учення

походить від лат.
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мови;

елат.

terminus
terminus

<•слово

зі

<<поrранич-

термінологія

ний

термос

(межовий)

знак;

закінчення,

кі

кількістю костриці>> Нед, [отремuтє]

СІС 2

<<дрібні Jламки>> Нед; п. [termicie,
ciermicie <<Костриця» (з укр.); - склад

Див. ще термін 1 •

міт- (пор. сміттЯ), букв. <<Те, що при
терті (тіпанні) льону або конопель від
мітається (відкидається),>; менш пере

нець,

межа>>.-

Акуленко

135-136;

819; Фасмер IV 48; ЦьІганенко
473; Kopaliriski 971; Brilckner 945; Holub-Lyer 481; РЧДБЕ 718; Младенов
632; Вуjаклиjа 945; Кlein ІІ 1590. термінологія,
термінолог
Куз,
термінологізація,
термінологічний;
- р. болг. терминология, бр. тзрмі
нал6гія, п. terminologia, ч. terminologie, слц. terminol6gia, вл. terminologija,

м. терминологиjа, схв. терминоло
гиjа, слн. terminologija; - запозичення
з німецької мови; нім. Termiпologfe <<тер

не слово, утворене з основ тер(-ти) і

конливим є пов'язання (Дзендзелів
ський RКJ lTN 15, 159; Куркина 3ти
мология 1974, 45) з термосИти (<іє.

*ter-m-); помилковим є зіставлення
(Bezlaj Eseji 130) з іє. *(s)ter- <<ТКаТИ>>.
- Шейк 41; Трубачев Рем. терминол.
75-76. - Див. ще местИ, метати,
терти. - Пор. сміттЯ.

terminus

термо- (перший компонент склад

<<Термін>> і гр. -Лоуіа <<Наука•>, пов'язано
го з Л6ущ <<СЛОВО>>. ССРЛЯ 15, 333;
Kopaliriski 971; РЧДБЕ 718; Вуjаклиjа
945; Кlein ІІ 1591. - Див. ще логіка,

них слів, що має значення <<тепло, теп
ловий>>, напр. термобур, термооброб

мінологія>>

утворене

термін'.
терміт 1 (ент.);

-

бр. тзрм{т, п. ч. слц.

із

елат.

р. болг. термИт,

termit,

ти (мн.), схв. термит, слн.

м. термИ

termft; -

ка, термостійкИй та ін.);

запозичення з французької мови; фр.
termite «ТерміТ» походить від лат. ter-

основи гр. &Єр~~ <<тепло>>.

спорідненого з гр. тєірw <<мучу•>, лат.
tero, -еге <<Терти•>, лит. tr)nti, лтс. trit,

терми.

mes (род. в. termitis) <<деревоточець»,

*terti <<ТС.>>. - СІС 2 819; ССРЛЯ
15, 334; Kopaliriski 971; Holub-Kop.
481; РЧДБЕ 718; Вуjаклиjа 945; Кlein
1591; Dauzat 705-706.- Див. ще
псл.

-

р. болг.

м. схв. термо-, бр. тзрма-, п. ч. слц.
вл. слн. termo-; інтернаціональний
словотворчий компонент, вилучений із
запозичених слів типу термометр,
термостат, у яких він зводиться до

- СІС 2 820;
ССРЛЯ 15, 335; Kopaliriski 971-972;
Вуjаклиjа 946; Кlein 1604. Див. ще
[термолИти] <<вертітися, пустувати>>
Нед; очевидно, пов'язане з

Шейк,

[те'рмати] <<термосити, смикати, тряс
ТИ>> (див.).

ний; р. болг. термuт, бр. тзрміт,
п. ч. слц. termit, слн. termft; - запози
чення з німецької мови; нім. Thermft
утворене з основи гр. &tp~~ «тепло~;

термометр, термометрія, термо
метричний;р.
термометр,
бр.
тзрм6метр, п. вл. termometr, ч. thermometr, слц. termometeг, болг. термо
мет'Ьр, м. термометар, схв. термо
метар, слн. termometer; запозичен
ня з французької мови; фр. thermo-

назва

metre

терти.

терміт2

(пальна

зумовлена

суміш),

тим,

що

терміт

при

спалю

ванні цієї речовини виділяється велика

кількість тепла.

гр.

«термометр>> утворене з основ
&tp~~ <<ТеПЛО>> і ~tтpov <<міра>>. -

- СІС 2 819; ССРЛЯ
15, 334; St. wyr. obcych 756; РЧДБЕ
718; Кlein 1604; Gr. Fwb. 759. - Див.

СІС 2

ще терми.
терміттЯ

ще метр 1 ' терми.
<<кострицЯ>>

СУМ, Шейк,

[терміта, терміть] <<ТС.•>, [терміті
ча] <<багато костриці•> Шейк, Нед,
[термітівка] «пізня курка, осіння кур
ка» Нед, [термітьоватий] <<З великою

821;

Младенов
946; Кlein

ЧерньІх ІІ

238; Горяев 366;
632; РЧДБЕ 719; Вуjаклиjа
1605; Dauzat 708. - Див.

термос; р. болг. м. термос, бр.
тЗрмас, п. teгmos, ч. слц. termoska,
схв. термос-боца, слн. termos; ви
дозмінене запозичення з німецької або
англійської мови; нім. Thermosflasche
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терпан

термосити

<<термос>>

(букв.

<<теплова

пляшка>>),

англ.

<<ТС.>>

thermos bottle, thermos flasc
містять компонент thermos, букв.

домого

французького

Г.-Л. Терно

(G.-L.

мануфактуриста

Terпaux,

1765-1833),

<<теп
ловиЙ>>, що походить від гр. &єрІJ6<;; «Теп
лий, гарячиЙ>>, пов'язаного з &ЄрІJГJ <<теп

на фабриці якого вироблялася ця ткани

- СІС 2 821; Чернь1х ІІ 238; Kopaliriski 971-972; РЧДБЕ 719; Вуjаклиjа
946; Gr. Fwb. 760; Кlеіп 1605. - Див.

ca L.>>
Г; -

ЛО>>.

ще терми.
термосити, термусувати див.
термати.
термостат <<прилад для підтриман
ня постійної температури>>; р. болг.
м. термостат, бр. тзрмастат, п. ч.
слц. termostat, схв. термостат, слн.
termostat; - запозичення із західноєв
ропейських мов; нім. Thermostat, фр.
англ. thermostat утворено з основ гр.

на.

-

Фасмер

IV 49;

ССРЛЯ

тернослИв (бот.) <<Pruпus

15, 344.
domesti-

СУМ, Г, тернослИва <<ТС.>> СУМ,

р. тернослИв, тернослИва, бр.
цернасл{ва, п. tarпosliwa, ч. слц. trпo
slivka, болг. тр'ЬнослИвка, схв. трно

ш;ьива, слн. [trп6selj] <<ТС.>>;

слово,

утворене

з

основ

слИва

(тернослив є

-

складне

слів

терн

природним

і

гібри

дом терну і сливи). - Див. ще слИва,
терен•.
[терноструч] (бот.) <<акація, Асасіа
складне слово, утворене з
основ слів терн і стручок; назва зу
мовлена наявністю в акації колючок і

L.>> Mak; -

&ЄрІJО· <<ТермО->> і ОТаТО<;; <<СТОЯЧИЙ, не

руХОМИЙ>>.

стручків. -Див. ще струк, терен•.
l тернувати] <<триножити Г; шмагати
терном; турбувати Куз>>, [терновать]

тика, термо-.

-

терн, тернавка, тернИ, тернИк,
тернИна, тернИця, терн{вка, терно,
терновИк, терновИна, терновник, тер
нок, терноха, тернь, терня, терняв

ще терен•.

СІС 2 821; ССРЛЯ 15,
339; Kopaliriski 972; РЧДБЕ 719; Gr.
Fwb. 760; Кlеіп 1605. - Див. ще ста

ка, тернЯк, тернЯнка -див. терен•.
[терпець] (ент.) <<рогата горбатка,
Ceпtrotus

Fabr.>>

Нед;

похідне утво

-

рення від терн; назва зумовлена тим,

що ця комаха має гострий задній від

росток (Горностаев

Див. ще те

75). -

рен•.

[тернівка]
лан, Laпius

(орн.)

<<сорокопуд

collurio L.>>

[терняк] <<сірий сорокопуд, Laпius

cubitor L.>>

ВеНЗн;

-

жу

Шарл, ВеНЗн,

ex-

похідне утворен

ня від терн; назва зумовлена тим, що
сорокопуд жулан гніздиться в колючих
густих

кущах,

(ПтицьІ СССР

чорного

очевидно, похідне від терн.

-

Див.

терор, терорИзм, терорИст, теро
ристичний, тероризувати; р. тер
рор, бр. тзрор, п. terror, ч. слц. вл.
teror, болг. терор, м. терор, схв. те
рор, терор, слн. teror; запозичення
з французької мови; фр. terreur <<страх,
жах; терор>> походить від лат. terror

(зн. в.

terrorem) <<страх, жах>>, пов' я за
terreo, -еге <<лякати>>, спорідне
ним з дінд. trasati <<тремтить>>, гр. трЄw
«rремчу>>, лит. triseti <<тремтіти>>, псл.
tr~sti <<трясти>>. СІС 2 822; ССРЛЯ
15, 368; Kopaliriski 973; Holub-Lyer
481; Младенов 632; РЧДБЕ 720; Вуjак
лиjа 947; Кlеіп 1593; Dauzat 706; Walde-Hofm. ІІ 674. -Див. ще трЯстИ.

ного з

переважно

тернових

[терпан] <<серпоподібна коса з уко

424-425). -

Див. ще

роченою ручкою Г; обрубок коси на ско

терен•.
терно <<шерстяна тканина, переваж
но

<<турбувати>> Л, [тернавати] <<ТС.>> Кур;

кольору,

схожа

на

каше

мір>>, терновий <<Зроблений, пошитий з
тернО>>; р. терно <<тонка тканина з

роченому держаку Дз>>,

[терпанИще]

<<ручка серпаподібної коси>> Гfиц, [тир
панuще] <<ТС.>> ТЖ, [тирnан

<<Обрубок

коси на вкороченому держаку>> Дз; запозичене з турецької мови, очевидно,

запозичен

через румунську (рум. tlrpaп <<знаряд

ня з французької мови; фр. terпaux
<<сорт кашеміру>> походить від імені ві-

дя, схоже на косу, для різання очерету

козиного пуху і шерсті>>;
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-

та конопель>>); тур. tirpaп <<серп, коса>>

п~рпти

терпати

ПОХОДИТЬ від гр. OpE1Гavov <<СерП>>, ПО
в'язаного з орЄш.й <<зриваю, збираю>>,
спорідненим з лтс. druбpstala <<скибоч
ка, шматочок, крихта>>, ді сл. traf <<хуст
ка на голову>>, псл. drapati <<дряпати>>. -

Бевзенко НЗ УжДУ 16/2, 178; Дзен

дзелівський НЗ УжДУ 13, 65; DLRМ
865; Rаsапеп Versuch 137; Frisk І 417.

-

Див. ще драпати.

[терпати] <<смикати>> ВеЛ, [тирпа
ти] <<ТС.>> тж; запозичення з поль
ської мови; п. [terpac] <<термосити,
трясти,

смикатИ>>

виникло

з

*termac

<<Те.>> (пор. п. [termosic] <<термосити»,
укр. [тер.мати] <<термосити, смикати,
трястИ>>), очевидно, під впливом

szar-

<<смикати, шарпати>>. Див. ще
термати.
терпентИн <<смолистий сік з хвойних

pac

x~f)· -

Ірамота 139. -

Див. ще бі

да, тершти.

[терпИrузка] (бот.) <<шипшина со
бача,

Rasa canina L.>>

[терпuгузки]

<<ТС.>>

ВеНЗн,

ВеУг;

-

Mak,

складне

слово, утворене з основ слів терп{ти і
гузка; назва зумовлена тим, що плід
шипшини після його споживання ви
кликає свербіння через волосистість

насінин. - Див. ще rуза, терпіти.
Пор. свербИгуз.

-

терпіти, [терпелИвець] <<мученик>>
Нед, терпець, [терпИло] <<терпець>>
Нед, [терпіжка] <<ТС.>> Нед, терпіння,
[терпління] «терпіння>>, терплЯчка,
[терпЯчка] <<терпіння>>, [терпезлИвий]
<<ТеQпеливиЙ>> ВеУг, терпелuвий, [тер
пен] «ЯКИЙ перетерпів», [терпенний]
<<терплячиЙ>> Нед, терплИвий, терплЯ

дерев>>, терпентИна, терпени, [тер
пентИнці] <<бальзамові рослини>> Нед,
[терпетИна] <<терпентин>>, терпентИн

чий, [терпЯчий Нед, терплячкuй, тер
пучий Шейк, Нед] «ТС.>>, [вИтеf!п] «Тер

піння>> Я, [знетерпелИвитися] <<втра

ний, терпентuн6вий СУМ, Нед; р.
терпентИн, бр. тзрпенцін, п. terpen-

збавити терпінНЯ>> Ж, нетерпеливити

тити терпінНЯ>>, [знетерплuвити] <<ПО

tyna <<терпентин; скипидар>>, ч. terpentyn <<ТС.>>, СЛЦ. terpentfn <<СКИПИдар>>, ВЛ.
terpentin, болг. м. терпентин, схв. тер
пентйн, СЛН. terpentfn <<ТС.>>; заПОЗИ

ся, [нетерпій] <<нетерпінНЯ>>, [нетер
пучий] <<нестерпниЙ>>, [невитерпu.мий,
невuтерпний] <<ТС.>> Куз, [нестерпуча]

тuна - через польську); нвн. Terpentfn <<терпентин>> походить від елат. terebintina (resina) <<терnентинна смола>>,
пов'язаного з лат. terebinthus <<терпен

ВеЛ, стерпний; р. терпе'ть <<терпі
ТИ>>, бр. цярпе'ць, др. тьрпtти, п. cier-

чене з німецької мови (форма терпен

тинне дереВО>>, похідним від гр. тєрt[3Іv
&щ; «ТС.>>, запозиченого, очевидно, з
неіндоєвропейської мови кріто-мінайсь

кого (догрецькоrо) населення.

-

СІС 2

822; Huttl-Worth 15; Фасмер IV 49;
Горяев 366; ССРЛЯ 15, 350; Si. wyr.
obcych 75~-759; Holub-Lyer 481; Machek ESJC 641; РЧДБЕ 720; Вуjаклиjа
948; Кluge-Mitzka 778; Кlein 1590,
1665; Walde-Hofm. ІІ 669; Frisk ІІ 881.
[терпИбіда] (бот.) <<жовтець їдкий,

Ranunculus acer L.>>; -

складне слово,

утворене з основ слів терпіти та бі

да; назва зумовлена дією рослини на
шкіру, зокрема,

при лікуванні пропас

ниці (св\ЖУ траву товчуть і приклада
ють

до

руки,

поки

не

утвориться

пу-

<<Нестерпна досада>>

Ж,

нестерпучий,

потерпати, [потерпліня] <<терпінНЯ>>

piec, ч. trpet, слц. trpiet'' вл. cerpjec,
нл. serpes, болг. т'ЬрпЯ, м. трпи, схв.
тfтети, слн. trpeti, стсл. трь.n'kтн
<<ТС.>>; - псл. *tьrpeti <<терпіти>> (первіс
не значення <<залишатися затерплим>>)

пов'язане з *tьrpti, tьrpnQti <<терпнути>>;

-

викликає

сумнів

зіставлення

псл.

*tьrpeti <<терпітИ>> з нвн.

darben <<терпL
ти нужду, бідувати>> (Machek ESJC
653). - Фасмер IV 49; Чернь1х ІІ 239;
Slawski І 101; Brilckner 63; Младенов
645; Skok ІІІ 508-509; Mladenov
AfS!Ph 36, 130; Trautmann 325; Fraenkel 1100-1101; Milhl.-Endz. IV 197;
Persson Beitr. 437 -438; Specht KZ 62,
33. - Див. ще терпти.
терпнути - див. терпти.

[терпти] <<терпнути» Шейк, Нед,
терпнути, [терпіти] <<терпнути>> Шейк,
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терпуг

терти

Нед, [терпкавий] <<терпкуватиЙ>> Нед,
терпкИй, [терпк6ватийj <<ТС.•> Нед,

зношувати•>;

терпкуватий,

терти (див.).

лий,
лий;

-

затерпати,

затерп

отерплий, потерпати, стерп
р. терпнуть «терпнути•>, бр.

[це'рпнуць], п. cierpпq_c, ч. trпout, слц.
tfpпut' <<ТС.>>, ВЛ. SCefpnyc <<СТерпнуТИ>>,
НЛ. scerpnus <<ТС.>>, болг. тр'Ьпна <<Трем
ТіТИ>>, м. трпне <<терпнути•>, схв. трну
ти <<ТС.•>, слн. otfpniti <<отерпнути•>; псл.
*tьrpti,
*tьrpпQti
<<терпнути•>; споріднене з лит. tii'pti, лтс. tlrpt <<ТС.•>,

torpeo,

лат.

-ёrе

«бути

в

заціпенінні,

[терсувати]

-

<<Не

берегти

очевидно,

(речей),

пов'язане

терти, тертися, терка,

з

терлИця

СУМ, Пі, [терло] <<тертушка•> ВеЗа,
терниця, [те'ниця] <<бительНЯ>> Л, [тер
пуга] <<тирса•> ДзАтл 11, [тертИня]
<<тирса, терта картопля•> О, [тертиця]
<<різана дошка або rейка•> О, [тертич
ник (тертИшник) «ПИЛЬЩИК ДОЩОК>>,
тертка, [тертуха] <<НаПіЙ З суНИЦЬ,
розтертих із цукром і змішаних з горіл

кою СУМ; рідка їжа з тертої картоплі

ти; сильно трусити, бити•> Нед; р.
терпуг <<терпуг•>; - запозичення з тюрк

ЛексПол•>, тертушка, тертЯ, [тер
чаник] <<КОрж з тертої картоплі•> О,
[терчанИна] <<терта картопля на корж•>
О, tтершить] «Костриця•> Шейк, Нед,
[треник] <<млинець з тертої картоплі•>
О, [третЯчка] <<терниця•> О, [трець]
<<ТОЙ, хто тре•>, [триттЯ] <<тертя, роз
тирання», [тритЯчка] «терниця•> О,
[тричачка] <<ТС.•> О, [трИхи] <<тертя; ме
тушня, клопіт•>, [трійнЯ] <<Час чесання
конопель•> Нед, [тріля] <<жінка, яка че
ше•> Нед, [трічачка] <<терниця•> О, тер
тьовИй, [терчаний] <<З тертої картоп
лі•> О, витирати, [витерача] <<Те, чим
зерно подається в жорно•> Ж, [вити
ралка] <<рогожа, плетениця для вити
рання ніг, постілка•> Куз, [витИранка]
<<терниця•> Я, ГрицАВ, [витuрач] <<Палич

терпуг•>,

ка в отворі верхнього жорна, яка зчищає
муку, що пристала до стінок отвору•>,

бути закляклим, бути затерплим•>, torpidus <<оціпенілий, приголомшений; ос
товпілиЙ•>, можливо, також з дісл. pjarfr
<<слабкий, млявий, несмачниЙ•>, перс. turus <<КИСЛИЙ>>; недостаТНЬО переКОНЛИВе

зіставлення (Мартьшов Сл. и. ие. акко
мод. 74-75) з лит. kii'pti <<ставати кис
лим•>.

- Фасмер lV 49; Чернь1х 11 239;
Stawski І 101; Bri.ickner 63; Младенов
641; Mladenov AfSIPh 36, 130; Skok ІІІ
508-509; Trautmaпn 325; Fraenkel
1100-1101; Mi.ihl.-Endz. lV 197; Persson Beitr. 437-438; Specht KZ 62, 33;
Walde-Hofm. 11 692.- Пор. торопіти.
терпуг, [терпуга] <<пилка» ВеУг,
[торпужити] <<терти, шліфувати; ми
ських мов; тур.
аз.

torpi.i (dorpi.i) <<пилка,

терпу

<<терпуг•>,

каз.

тrр

torpi.ig, torpigi.i <<ТС.•> пов'я
torpi «обстругувати•>; по
в'язання з терти (Mikl. EW 353) по
милкове. Фасмер lV 49; Шипова
320; Корш ИОРЯС 8/4, 42; Korsch
AfSlPh 9, 499; Mikl. ТЕ! Nachtr. І 31;
Дмитриев 568; Менгес 97; Rasanen Versuch 495.
[терпуга] <<горілка•>; - неясне.
пі, дтюрк.

зані з дтюрк.

[те ретина] (бот.) <<очерет звичай
ний, Phragmites communis (L.) Trin.•>

Mak, [тирстина] <<ТС.>> ВеЛ, Mak; -

[витирdчкаj <<ганчірка для витирання;
бік сірникової коробки•> Я, [вИтирка]
<<ганчірка•> Ж,

відтирати,

відтертЯ,

дотирати, затирати, [затерка] «Не
вимішані грудки в тісті•> Я, [затuр]
<<брага•> Ж, затиральник, [затираха]

<<соломаха•>, [затиfач] (інструмент бон
даря), [зать6рач «ТС.•>, [затирачка]
<<фуганок•> Ж, [затирка] <<розріджена
борошняна юшка, суп зі збитих яєць•>

Ж, затір, затірка, затор, [зать6р]
<<Затор

КрИГИ>>,

затертий,

затираль

ви (може бути й українською діалект
ною формою - Німчук 286); слц. trsti-

ний, натирати, [натерть] «подрібнена
від тертя солома•>, [натИ,оач] <<той, хто
натирає•> Ж, [натирачка] <<дерев'яний

<<ОЧерет•> відповідає укр. тростИна.

брусок для пригладжування каблука•>,

очевидно, запозичення зі словацької мо

na

-Див. ще трость.
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[навтерач] <<рушниК>> МСБГ, [навти-

терти

терх

рач] <•ТС.>> тж, [отерок] <•околот>> Ж,
tотираник] <<рушник>> НЗ УжДУ 16/2,
обтирати,

обтиральник,

обтuрка,

обтuрник, [обте,олений] <•потертиЙ>>
Ж, обтиральний, [патеруха] <•потеру
ха>>

Нед,

перетиратu,

перетертЯ,

[перетрінє] <•війна (власне, тертя)>> Нед,
підтирати,
підтuрка,
[потерети]
<•поламати,

потрощити,

потовкти>>

О,

потирати, [потерте] «тертя>> Нед, по
терть, потеруха, потuрач, [поти
рачка] <•терлиця>> ГрицАВ, [п6тріть]
«усе, що стерлося або поламалося» О,

[п6трюх]

<•потертЬ»

Чаб,

[потертий]

<•зламаниЙ>> О, притирати, притира

тися, [притuрачка] (приладдя шевця)
Нед, притuрка, [прuтирок] (приладдя
шевця) Нед, [прuтір] <<Нарив, гноїння>>
Нед, притертий, притиральний, [про
тори] <•збитки від nроцесу>> Пі, розти
рати, [розтерети] <•розтерти•> ВеЗн,
tрозтерdч] <•розтираЧ•> Нед, розти
ральник, розтuрач СУМ Куз, [розти
рачка] <•тертушка, терпуг>> Куз, роз
тuрка <<розтирання; знаряддя для роз

тирання; [Р.озлад, сварка, ворожнеча;
втрата Нед]•>, [р6зтірка] <•сварка, не
згода, капость, розтрата, погибель•> Пі,

[розтерливий] <<який може розтирати
ся, перетворюватися в порошок•> Нед,
розтертий, розтиральний, сти,оати,

tстеранка] «затірка•> ДзАтл ІІ, [сти
ранка] <•ТС.>> тж, tcтup (стuрок)] «Ган
чірка>> НЗ УжДУ 16/2, [стuранка]
<•тісто>> Ба, [сти ра ч] <•той, хто стирає
Нед; гумка Л>>, стuрка <<Ганчірка; [гум
ка Л]•>, утирати, [uтеранка] <•рушник•>
ЛЧерк, lутщюлникj <•рушник, ганчірка>>

ВеУг, ВеЗн, [утuрало {втирало)] «ТС.>>
тж, [утираник] <•рушник•> НЗ УжДУ
16/2, [утuрач] <•тс.•> Л; - р. тереть,
бр. церці, п. trzec, ч. tfft, ст. tfieti, слц.
triet', вл. trec, нл. tres, полаб. tare <•тре•>,
болг. трuя, м. трие, схв. трти, слн.
стсл. тр'kтн; псл. *terti <•тер
ти•>, споріднене з лит. trlnti <•ТС.>>, tlrti

treti,

<•досліджувати, вивчати•>, лтс. trit <•Гост
рити; терти», вірм. t'rem <<Мішу тісто>>,

лат. tero, -ere <•терти•>,
гр. тєірw <•мучу>>; іє.

terebra <•свердло•>,
*ter- <<терти•>. -

Фасмер lV 47ї_ Горяев 365; Bruckner 580;
Machek ESJC, 658-659; Holub-Kop.
395; Schuster-Sewc 1526-1527; Мла
денов 639; Skok ІІІ 511-513; Mikl. EW
352, 363; Trautmann 324-325; Fraenkel 1102, 1124-1125; Muhl.-Endz. lV
242; Karu!is 11 429; Walde-Hofm. 11
672-673; Hofmann 356; Гамкрелидзе
Иванов 706-707; Pokorny 1071. -

ПоQ. тарЯтися, тор, трач 1 , тр:И:на.
[терусити] <•трусити; кришити•> Нед,

[терЮсити] <<Злегка посипати (снігом,
половою тощо)•> Нед, [натирусuти] <•на
трусити•> ЛексПол, [прітерушок] <•пер
ші опади снігу восени•> Ник, [стерусu
ти] <•струсити•> Нед; - бр. церушьщь
«трусити,

-

сипати•>;

результат

видо

зміни форми трусuти, очевидно, збли
женої з терти. - Див. ще трусИти.

теІ?х 1 <•в'юк на верховому коні•>,
[тирхj <•в'юк, укладка; велика кількість
чогось накиданого

як

попало•>

Шейк,

[терхач] <•наглядач за багажем•> Нед,
[терхівка] ,,в'юк на верховому коні•>,
[тирхатий] <•(про дерево) розкидистий;
розторсаний,

неохайниЙ•>,

[терхати]

<•нав'ючувати•> Нед, [тuрхати] <•розки
дати•>, [втерхати (конЯ)] <<нав'ючити»
Ж, [отерхати] «ТС.>>, [розтирх] <•роз
в'ючування•> Нед, [розтuрханий] «роз
тріпаний; розв'ючениЙ•> Нед, [розтuрха
ти] <•розв'ючити•> Нед, ст. терх'Ь <<ТО
вар•> (1408); - п. [terch] <•продовольст
во•>;

-

запозичене

з

угорської

мови

(частково через посередництво румун
ської, пор. рум.

tarhat

багаж, барахло•> ); уг.

<•вантаж, тягар,

teher ([terh(e)j)

<<ноша, вантаж, тягар•> походить з бавар
сько-австрійського діалекту німецької

мови; бав.-австр.

[tracht] <•ноша•> відпо

відає нвн. Tracht <•оберемок, в' язанка•>,
пов'язаному з tragen <•нести>>, спорідне
ним з дісл. draga <•ТЯГТИ•>, англ. drag
<•ТС., волочити•>. Лизанец 627; Вин
ник 134; ВеЗн 69; Vincenz 7; DLRM

850; MNTESz
Mitzka 786. Пщ~. терк:И:ла 1 •

[терх 2 ]

<•посуд

у

ІІІ

<•Міра

875-876;

Див.

ще

рідинИ>>,

вівчарській

Кlur-e

драга

. -

[терхівка]

сnраві>>

Доп.
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терція
УжДУ

тесати

lV; -

запозичення з угорської

мови; уг. [terhe], teher <<відро, кухоль•>
етимологічно тотожне слову [terhe] (teher) <<ноша, тягар•>. - Див. ще терх 1 •
терція (муз.), терцет, терцИна; р.

терция, бр. тЗрцьtя, П. tercja, ч.
tercie, слц. tercia, болг. терца, терция,
м. терца, схв. терца, слн. terca; - за
позичене з латинської мови; лат. tertia
«rретЯ•> пов'язане з trёs <<ТРИ•>, спорід
неним з дінд.

tri,

гр. трєіс;;, ірл.

tri,

лит.

trys, псл. tri <<ТС.». - СІС 2 822; ССРЛЯ
15, 373; Kopaliriski 970; Holub-Lyer
480; Младенов 632; Walde-Hofm. 11
702-703.- Див. ще три.
[терці Ян] <<ШКільний сторОЖ>> Куз,

СЧС;

-

п. tercjaп «Нижчий канцеляр

О; [дошка, витесана сокирою Бі]•>, [тес
личенко (теслюченко)] <<СИН тесляра>>
Бі, [тесличка] <<дружина тесляра•> Бі,
тесло, [теслЮк] <<учень тесляра•> Бі,
тесля, тесляр, тесляр{вна, теслЯрня,

[теслЯрка] <<тес~ярств?•> Нед, !'ІеслЯр
ство,

lтеслярчукj

<<ПІДручнии

тесля

ра•> Нед, [тесник] <<тесляр•> Нед, [ті
снuк] <<ТС.>>, (теСНUЦЯ] <<Грубо обтесана

дошка Куз; рід сокири з кривим топо

рищем; рід великого долота Бі>>, [тесо
вець] <<тесовий каміНЬ>> Куз, [тесун]
<<окремий великий каміНЬ>> Ч, [тесяр]
<<Тесляр•> О, [тіснuк] <<Тесля>>, вит{су
вати, дот{сувати, затісувати, [на
тіс] <<поріз, надріз>> Ж, надтісувати,
[надтіс] <<надтесане місце в колоді•>

ський службовець (у школі)>>, ч. слц.

Куз,

terciaп <<учень третього класу гімна
зїt»; через польську мову запозиче
но з латинської; лат. terШiпus <<солдат

на підвалині•> НикНикБЛ, прот{с <<Про

третього легіону•> утворене від

tertius,
298-

tertia <<третій, третя•>. - СЧС
299; Kopaliriski 970. - Див. ще

тер

ція.

терЯти <<утрачати•>, [потерЯти] <<Зі
псувати; втратити» Нед, [потарЯти]
<<ТС.>> Нед, [потеря] <<втрата, шкода; бій
ка Нед•>, [розтирка] <<сварка, бійка;
втрата>> Нед, [стерЯти] «витратити,
втратити•>, [стирати] <<передчасно ро

дити•>

(про

жінку)

стеряний;

-

чати•>,

теряти

др.

Ме,

стерЯтися,

р. терЯть <<Губити, втра
<<втрачати,

розоря

ТИ>>;

пов'язане з терти. Фасмер
Чернь1х 11 240; Горяев 365, 366;
Варбот Зтимология
1982, 25-29;
Ляпунов РФВ 76, 260. Див. ще
терти.
тесати, теслювати, теслярувати,

lV 50;

тес, тесак <<теслярська сокира; холод

на зброя; [рубака, забіяка]•>, [тесака]
<<рубака, забіяка>>, тесальник, [тесан]
<<обтесана колода•>, [тесанuна] <<тесан
ня, витісування•>, [тесаниця] <<гостро
кутний брус•> О, [тесанка] <<ТС.>> О,
[тесівнuціj <<гладкі скелі•>, [тесла] <<тес
ЛЯ>> Нед, [тесликівна (теслюк{вна)]
<<ДОЧКа тесляра>> Бі, теслuця «різець
кустарного виробництва; тесло СУМ,
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неотеса,

обт{сувати,

обт{ска,

прит{сувати, [npuтic] <<Перший брус

тісування; [половина деfева, розрізано
го по довжині]•>, [утес <<сідловина гір
Шейк; крутий схил скелі, льоду Нед•>;
р. тесать, бр. часаць, др. тесати,
п. ciosac, ч. tesat, слц. tesat'' вл. cesac,
болг. тесам, схв. тесати, слн. tesati,
стсл. 'Г€САтн; псл. tesati <<тесати•>; споріднене з лит. tasyti, лтс. tёst <<ТС.•>,

-

дінд. t~~Ф.

tak$ati <<Обтісує, обробляє,
<<тесляр•>, ав. tasaiti

теслярує•>, tak$a
<<створює•>, tasantan <<тесляруваТИ>>,
тЄхvГJ <<мистецтво,

<<різьбяр•>, перс. tasї
гр. т6пwv <<тесляр•>,
ремесло, професія•>,

texo, -ere <<Ткати, пл ести; будува
dehsala <<сокира•>, свн. dehsen
«м'яти льон•>, нвн. Dachs <<борсук>> (букв.
<<Тесляр•>), дісл. pexla <<вид сокири•>,
ірл. tal «Теслярська сокира•>; іє. *tеkр
<<Тесати•>. Фасмер lV 50-51; Чер
НЬІХ 11 240; Горяев 366; Rudnicki Prast.
11 59; Stawski І 103; Bri.ickner 63; Machek ESJC 641; Holub-Kop. 383; Schuster-Sewc Probeheft 48; Младенов 632;
Skok ІІІ 462; Критенко Вступ 518;
Mikl. EW 355; Trautmann 320; Mi.ihl.Endz. lV 175; Karulis 11 394; Uhlenbeck
107; Mayrhofer І 468; Pedersen Kelt.
Gr. І 85; Fick ІІІ 177; Fгisk 11 867-868;
Walde-Hofm. 11 678; Гамкрелидзе
Иванов 706; Pokorпy 1058-1059.

лат.

ТИ>>, двн.

тетанус

тест

тест; р. болг. м. тест, бр. тзст,
п. ч. слц. вл. test, схв. тест, слн. test;

запозичення

-

з

англійської

мови;

англ. test <<пробірна чашка; перевірка•>
розвинулося із сангл. test <<пробірна
чашка•>, похідного від фр. ст. test <<ТС.•>,
що виникло з лат. testil, testum <<Глиня
на посудина•>, спорідненого, очевидно,

з ав.

tasta-

<<чашка•>, лит.

tlstas

<<посу

дина з вербавих прутів•> і пов'язаного з
лат. texo, -ere <<Ткати, плести; будува

ТИ•>. - ССРЛЯ 15, 397; Kopalir\.ski 973974; Holub-Lyer 481; РЧДБЕ 720;
Кlein 1594; Walde-Hofm. 11 675-676.
- Див. ще тесати.
тестамент <<духівНИЦЯ>> СУМ, Нед;

р. тестамент <<ТС.», бр. [тзста
мент) <<заповіт; духівниця•>, п. ч. слц.

-

вл.

testament

<<заповіт•>, болг.

м.

тес

тамент, схв. тестамен(а)т, слн.

tes-

«ТС.•>; запозичення з латин
ської мови; лат. testamentum <<заповіт•>
пов'язане з testari <<брати за свідка,
свідчити; заповідати•>, похідним від testis <<свідОК>>, що виникло зі складного
слова *tri-sto- <<ТОЙ, що стоїть третім>>,
перший елемент якого пов'язаний з лат.

tament

<<ТРИ•>, а другий з лат. sto <<СТОЮ•>. ССРЛЯ 15, 397; Kopalinski 974; Holub-Lyer 481; РЧДБЕ 720; Вуjаклиjа
949; Кlein 1594; Walde-Hofm. 11 676677. -Див. ще стоЯти, три.

tres

тесть, [тест] «Тесть•> ВеЛ, [тес
тенько, тестенька, тестечко], [тес
тівщина] <<будинок і майно тестя•> Нед,
[тестЮра] «ТеСТЬ>>, теща, [тещенька,
тещечка] (зменш. від теща) Нед, [те
щенько, тещонько] (зменш. від тесть)
Нед, [тещухна] <<теща•>; р. тесть,
бр. цесць, др. тьсть, п. tesc, ч. ст. test,
СЛЦ. test', ВЛ. cest, болr. т'Ьст, М. тест,
схв. тііст, слн. tast, стсл. ть.сть.; псл. tьstь «тестЬ•>; здебільшого пов'язу
ване з псл. teta <<тітка•>, лит. teta <<ТС.•>;

вважається також (Трубачев Терм. род
ства 125-126) спорідненим з гр. тЄкw
<<родити•>, іє. *tек- <<ТС.•>; помилкове зі

ставлення з прус. tisties <<тесть•> (Endzeliп AfSIPh 32, 286), оскільки воно похо
дить від прапольського *tьstь (Traut-

manп

Apr. Sprachd. 449; Mi!ewski SO
Фасмер-Трубачев lV 51-52;
Чернь1х 11 241; Горяев 366-367; Bri.ickner 569; Machek ESJC 641-642; Мла
денов 646; Skok ІІІ 445-446; Mikl. EW
370; Критенко Вступ 540; Iljinskij AfSIPh
34, 14-15; Исаченко Slavia 22, 76.
18). -

[тета] <<Тітка Г; старша сестра Ме•>,
[тетка] <<Тітка; малярія•> Нед, [теть6ха] <<огрядна дівка, жінка» Шейк, Нед,
[тетЮха] <<малярія•>, [тетя] <<Тітка•>,
[титуха] <<малярія•>, [тіта] <<тітка•>
Нед, тітка, [тітчаник] <<син жінки•>

Ба,

[тіччаник]

<<ТС.>>: і о,

[тіччанка]

<<дочка тітки•> О, [тЮп&а] <<тітка•> Нед,
[тютчаний брат] <<Зведений браТ» ВеЛ,
тітчин; - р. тётя, тётка, [тёта],

бр. цёця, цётка, др. тєта, п. сіосіа,
ч. слц. teta, вл. ceta, нл. sota,
полаб. teta <<двоюрідна сестра•>, болг.
М. СХВ. тета <<ТіТКа>>, СЛН. teta, СТСЛ.
'f'€'T"hKA <<ТС.>>; ПСЛ. teta, СЛОВО З
дитячого лепету, як і ЬаЬа, mama, tato;

ciotka,

пор. лит.

teta

<<тітка•>, й~tе «Тато•>,

tetis

<<ТС.>>, гр. тЄтта, тата <<батьКО>>. Бу
рячок 87 -89; Фасмер lV 54; Чернь1х
11 242; Slawski І 103; Bri.ickner 64; Ma-

chek

ESJC 642; Holub-Kop. 384;
633; Трубачев Терм. родства
86-87; Mikl. EW 355; Trautmann 320;
Frisk 11 860; Hofmann 362; Kretschmer
Einl. 348-349; Fick ІІІ 154.
Младенов

тетанус <<ПравецЬ», [тетанос] <<ТС.>>

Куз, СЧС, тетанія, тетанічний; р. болг. м. тетанус, бр. тЗтанус, п.

слц.

tetanus, tetan, схв. те
- запозичення з
мови; лат. tetanus <<Корчі, су

tetanus,

ч.

танус, слн. tetaпus;

латинської
дома, судорога•> походить від гр. тЄта
vщ;

<<натягнення,

напруження;

корчі,

судома, судорога•>, пов' яз ан ого з тєіvw
<<натягую;

напружую•>,

спорідненим

з

лат.

tendo, -ere <<Тягнути, натягувати•>,
дінд. tanoti <<тягне, натягує•>, гот. uf-panjan <<розтягувати, витягувати», нвн. dehnen <<Тягти, розтягувати•>, псл. teneto,
укр. тенета. СІС 2 823; СЧС 298;
ССРЛЯ 15, 400; Kopalir\.ski 974; HolubLyer 481; РЧДБЕ 721; Вуjаклиjа 949;
Кlein 1595; Walde-Hofm. 11 662-663;
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тетраедр

те-те

Frisk
та. -

ІІ 863-865. Див. ще тене
Пор. тенденція, теніс, тенор,

тент.

[те-те] (вигук, яким підкликають
гусей) Л, [тє-тє, тєх-тєх, тіежки
тtежки] <<тс.•> Л; - р. [тига], бр. [це
га] <<ТС.•>, [цежка] (пестлива назва гус
ки); звуконаслідувальне утворення.

-

Фасмер

lV 55.

тетервак- див. тетеря'.
1

тетеJ:>я (орн.) <<Lyrurus tetrix L.•>,
[тервак] <<тетервак•> Нед, [тетер] <<те
теря•> Чаб, [тетера] <<ТС.», тетервак,
тетерв'Ятник, [тетерець] <<тетерев•>,

[тетеря 2 ] (бот.) <<нут звичайний, ту
рецький

Mak; -

горох, Cicer arietinum L.•>
очевидно, калька п. cieciorka

<<турецький

горох•>

(а

також

<<тетер

ка•>), яке в значенні <<турецький горох•>
походить від лат.

cicer

<<ТС.•>, спорідне

ного з вірм. sisetn, гр. хр16<;; (6роj3юіщ)
<<ТС.•>. Bruckner 61; SW І 322; Walde-Hofm. І 212.

тетеря 3 (кул.);

терЯ>>;

терти
нів.

-

-

р. (тетеря] <<Те

-

не зовсім ясне; пов'язання з

(Горяев

Фасмер

викликає

367)
lV 53.

сум

тетерев, тетерИця СУМ, Нед, тетер

ка, [тетерняк] Шарл, тетерук, тете

[те-те-те] (вигук, що виражає задо
волення і здивування), [тє, тєге; тє
ге-ге] (вигук, що виражає здивування,

ркж, тетерЯ <<пташка тетерки•>, тете

коли

рячі, [тетірка] <<тетерка•> Шейк, [те
ть6рка] <<ТС.•> Шейк, Нед, [катервак],
тетерячий, тетеріти СУМ, Шейк,
отетеріти; р. тетерев, тетеря,
бр. цяцера, цецярук, др. тєтєрь, п.
cietrzew, Ч. tetfev, СЛЦ. tetrov, ВЛ. СеСОГ,
болг. тетрев, М. тетреб <<Глухар•>,

СХВ.

тетрёб

<<ГЛуХар;

тетереВ>>,

СЛН.

[tetrev] <<фазан•>, р.-цсл. 'Т'Е'Т'р"kн:ь <<ТС.•>;
- псл. *tetervь; - споріднене з лит.
teterva <<тетерка•>, лтс. teteris <<тетеря,
тетерев•>, прус. tatarwis <<тетерка•>, перс.
teoerv <<фазан», гр. тЄтра~ <<цесарка•>,
тираwv <<глухар•>, тира~w <<кудкудачу•>,

лат.

tetriппio

дісл.

piourr <<глухар•>,
tittirab ( tittfrib)

дінд.

<<Крякаю

(про

ірл.

качку)•>,

tethra

<<ТС.•>,

<<куріпка•>; звуко

побачать щось дуже велике або

чогось дуже багато) Чаб;
те-те-те (вигук,
здивування тощо);

тивного вигуку; пор. болг. тц-тц (ви
гук, що виражає здивування, жаль).

[тетрадь] <<зошит Нед, Куз; папір,

складений

в

четверту

тетрадь <<зошит•>, др. тетрадь <<чоти
ті разом•>, болг. тетрадка <<зошит•>, м.
тетратка <<ТС.•>; запозичення із се
редньогрецької мови; сгр. тира<'н(оv)

<<складений учетверо аркуш (пергамен
ту)•> пов'язане з тира<;;, -аощ <<четвер
тЄттарє<;; (тЄааарє<;;)

тання тетерука); помилкове припущен
ня (Mikl. ТЕІ ІІ 172) про запозичення з
іранської мови. Фасмер-Трубачев
lV 52; Чернь1х ІІ 241; Горяев 367; Slawski І 102; Bruckпer 63; Machek ESJC
642; Holub-Kop. 384; Младенов 633;
Skok ІІІ 464; Критенко Вступ 511; Trautmaпп 320-321; Fraeпkel 1084-1085;
Muhi.-Endz. lV 169, 195; Karulis ІІ
395; Mayrhofer І 500; Specht 48; Pederseп Kelt. Gr. ІІ 107; Uhlenbeck 112; Pokorny 1079; Гамкрелидзе-Иванов 541.
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Шейк•>,

ри аркуші пергаменту або паперу, зши

та частина аркуша•>,

редає квоктання різних птахів; пор.
лтс. tiri, tiru, вигук, що відтворює квок

долю

[кетрадь] <<зошит•> Ме, [тетрадка
Нед, тетрадька Шейк] <<ТС.•>; р.

наслідувальне утворення (виникло вна
що пе

р. те-те,

тат фонематичного оформлення інстинк

слідок редуплікації вигука

*ter-,

-

що виражає жаль,
- очевидно, резуль

похідним

<<чотири»,

від

гр.

спорід

неного з дінд. caturthab <<ЧетвертиЙ•>,
лат. quartus, двн. fiordo, лит. ketviї'tas,
ПСЛ. *cetv•rtь «ТС.>>, укр. четвертий. Куз 1285; Шейк 46; Фасмер lV 53;
гез ІІ 281, Ili 201; ЧернЬІХ ІІ 242;
Frisk ІІ 883-884. - Див. ще четвер
тий.
тетраедр «Правильний чотиригран
ник,

кожна

грань якого

являє собою

трикутник•>, тетраедрИт (мін.);

-

р.

бр. тзтраздр, п. ч. tetraedr, слц. слн.
tetraeder, болг. тетраед-ьр, м. тет
раедар, схв. тётраёдар; запози
чення з грецької мови; гр. тираєороv

тетралогія

ти

«чотиригранник~

складається

з

тєтра

<<чотири-•> (в складних словах•> ), пов'яза
ного з тЄттарц; <<Чотири•>, і -єороv, по
в'язаного з Єора <<сидіння, крісло; осно
ва•>, Ё~ОfJШ <<сідаЮ•>, спорідненим з лат.
sedeo, -ёrе <<СИДіТИ>>, ЛИТ. sedeti <<ТС.>>,

псл.

sedeti, укр. сидіти. - СІС 2 823;
СЧС 298; ССРЛЯ 15, 409; Brilckner
569; Sl. wyr. obcych 760; Holub-Lyer
481; РЧДБЕ 721; Вуjаклиjа 950; КІеіл
1596. - Див. ще сидіти, тетрадь.
тетралогія, тетралогічний; р.
тетрал6гия, бр. тзтрал6гія, п. tetralogia, ч. tetralogie, слц. tetralogia, м.
тетралогиjа, схв. тетралогиjа, слн.
tetralogfja; - запозичення з грецької
мови; гр. тєтраЛоуіа <<тетралогія~ скла

дається з тєтра- <<чотири-•> (в складних
словах), пов'язаного з тЄттарц; <<чоти
ри>>, і -Лоуіа, утвореного від Л6уос;,

во, розповідь•>.

-

<<СЛО

СІС 2 823; ССРЛЯ 15,

409; Kopalinski 974; Holub-Lyer 481;
РЧДБЕ 721; Вуjаклиjа 950; КІеіл 1596.
- Див. ще археологія, логіка, тетрадь.
.

ТетЯна (жіноче ім'я), [ТатьЯна
Куз, ТатіЯна] Куз, Таня, Тася, Тата,
Таця, ст. Татяна (1487), Татіана <<ПО
велИтельница•> (1627); р. ТатьЯна,
ст. Татиана, бр. ТаццЯна, п. Tacjana,
ч. Таt'апа, слц. Таtіапа, болг. ТаіпЯна,

242-243; Горяев 367; Будагов Ист.
слов 86-91; Kopalinski 963; Brilckпer
567; Holub-Lyer 478-479; Младенов
633; Вуjаклиjа 951; КІеіп 1579; Frisk 11
889-890. - Див. ще тектоніка.
технологія, технолог, техноло
гічний; р. болг. техttол6гия, бр.
тзхнал6гія, п. technologia, ч. techпolo
gie, слц. techпologia, вл. technologija,
м. технологиjа, схв. технологиjа, слн.
tehпologfja; запозичення із західно
європейських мов; нім. Technologfe,
фр. tehпologie, англ. techпology утворе
но з основ гр. тєхvо-, похідного від
тЄхv11
<<мистецтво, майстерність, умін
НЯ•>, і -Лоуіа, пов'язаного з Л6уо<;; «сло

во, розповідь~.

- СІС 2 824; ССРЛЯ 15,
421; Kopalinski 963; Младенов 633;
РЧДБЕ 722; Вуjаклиjа 951; Gr. Fwb.
749; Dauzat 702; КІеіп 1579. - Див.

ще археологія, логіка, техніка.
ТеШа <<Черевна частина туші риби,
що використовується для виготовлення

страв•>;

-

бр. цёшка <<ТС.•>;

-

запози

чення з російської мови; р. тёша, тёш

ка <<ТС.•>, очевидно, виникло з [тежка]
<<черево,

пузо,

живіТ»,

пов'язаного

з

[тезево] <<ТС.•> неясного походження.
Фасмер

lV 54;

Горяев

367;

Даль

lV 405.

[rеглець] (бот.) <<Вербозілля лучне,

Lysimachia

пummularia

L.•> Mak; -

оче

на, слн. Tatjaпa, ст сл. Т А'Т'НmнА, Т А'Т'Н

видно, пов'язане з [тєгщjти] <<тягну
ТИ>>, [тегтИ] <<тягти•>; назва могла бути

mннm;

виво

зумовлена тим, що стебло цієї рослини

диться (Петровский 207; Спр. личн.
имен 524) від лат. Tatius <<ТатіЙ>> (ім'я
сабінськоrо царя) або від гр. атт. лхттw

повзуче і сягає до 60 см (Федченко
Флерон 737). - Див. ще тягтИ.

ТатиЯна, м. Татjана, схв. Тат( и) jа
-

остаточно

не

вияснено;

<<установлюю, визначаю•>. Бл. імена
163; Беринда 236.
техніка, технік, технічка, техні
цИзм, технікум, технічний; - р. болг.
М. СХВ. техника, бр. тЗхніка, П. Ч. слц.
вл. нл. technika, слн. tehnika; запо
зичене з новолатинської мови через ні

мецьку (нім. Techпik <<техніка•>); нлат.
techпica
<<умілий,
ного від
уміння•>,

-

СІС 2

<<ТС.•> походить від гр. тєхvtх6<;;
вправний, досвідчениЙ•>, похід
тЄхv11 <<мистецтво, майстерність,
пов'язаного з тЄхтwv <<Тесляр•>.

824; Фасмер lV 54; Чернь1х 11

[rег-rег] (вигук, яким кличуть гусей)
До, [тЄга-тЄгаj <<ТС.•> До; - р. тега
тега, [тИга, теганька, тежь, тежи]
<<ТС.•>;

-

звуконаслідувальне утворення

(наслідування крику гусей).

lV 55.
re-re,

т€чка

тєх-тєх

-

-

-

Фасмер

див. те-те.

див. тікати 2 •

ти 1 , [тя] «тебе•> Нед, [ти] нобі•>
Нед, [тИкало] <<ТОЙ, хто говорить на
ти•>, тИкати <<звертатися на ти•>, тИ
катися;

-

р. бр. др. тьt, п. ч. слц. вл.

нл. ty, полаб. tai, болг. м. ти, схв. тu,
слн. tf, стсл. 'Т'Ь.І; псл. ty; спорід-
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ти

тигр

нене з лит.

tu,

гот.

алб.

ti

дперс.

tu

<<ТИ>>, лтс.

tu, прус. tou,
du, дірл. tu,

двн. du, вірм.
(*tп), лат. til, гр.

pu,

ou,

дор. тu,

ав. Ні,

tvem, дінд. tvam,
tuvam, тох. А tu; іє. *tu <•ТС.>>. - Фас
мер IV 130; Чернь1х ІІ 274-275; Горя.;
ев 381; Bruckпer 587; Machek ~SJC
663; Holub-Kop. 398; Schuster-Sewc
1566; Младенов 633; Skok ІІІ 466;
ESSJ Sl. gr. ІІ 704-706; Trautmann
331-332; Muhl.-Endz. IV 254-255;
Кluge-Mitzka 145; Brugmann Gruп
driss ІІ 2, 383-384; Demoпstrativproп.
30-32; Walde-Hofm. ІІ 712; Frisk ІІ
817; Uhlenbeck 113, 118; Pokorny 10971098. - Пор. тебе.
tuvam,

[ти 2 ] <<ЧИ>> Л, [ті, ці] <<ТС.>> (з бр.)
Л; - р. [ти], бр. ці, п. ст. сі, стсл. 'Т'Н
<•ТС.>>;

псл.

-

ti<*tei

(первісно форма

місцевого

відмінка

<<ТОЙ>>);

споріднене з лит.

... ,

<•як

-

так і>>,

teTp

однини
<•так>>,

від

( *tь
teT ... , teT

taT

<<Це, те>>,

гот. реі <<ЩО, щоб>>. Фасмер IV 55;
Slawski І 97; Bruckner 60; Brugmaпn
Gruпdriss ІІ З, 998; Trautmanп 311312; Vondrak ІІ 462. -Див. ще той.
тИбель <•дерев'яний цвях, кілочок

СУМ, Шух, Л; [свердел, яким провір
чують дірки для кілочків Л]>>, [тімбел]
<<свердел» Л, [стібель] <<тибель>> Нед,
[тибльовать] <<з'єднувати, скріплювати
дерев'яні частини тиблеМ>> Л, [затиб
лювати] <<З'єднати, СКріПИТИ ТИбЛЯМИ>>
Ж;

- запозичення з польської мови; п.
tybel (dybel) <•дерев'яний кілочок, дере
в'яний цвях>> походить від нвн. Dobel

(Менгес 147; Шахматов Древн. судьбь1
31-32); вважається також похідним

від назви м. Тивер (згадане в праці Ід
рісі, датованій 1154 р.), яка пов'язуєть
ся

з

династичним

царів

ім'ям

боспорських

ТивертИ, що зводиться до лат.

Tiberius (Стрижак Мовозн.
47-56).

1969/4,

тИгель «посудина для плавлення»,

[тиіларня]

<•цегельний

завод»

НЗ

УжДУ

14; - р. тИгель, бр. тьtгель, п.
tygiel, tegiel, ч. tyglfk, tygl, ст. teglfk,
tegl, слц. tegel', teglik, вл. tyhel, нл. tygel, болг. тИгла, тИгел; - запозичен
ня з німецької мови; нвн. Тfegel

гель>> (свн. tёgel,

<•ТИ

tigel) походить від іт.

ст. teglia <•сковорода>>, що виникло з
пізньолат. tegula, яке походить від гр.
тf}yavov <<ТС.>>, спорідненого з двн. dahhazzen <•палати>>, дангл. р~ссап <<згоря

- СІС 2 825; Фасмер IV 56; Sl.
wyr."obcych 785; Bruckпer 567; Machek
ESJC 663; Holub-Kop. 398; HolubLyer 495; РЧДБЕ 722; Кluge-Mitzka
778-779; Frisk ІІ 845.
ТИ>>.

[тигИпнути] <•ударити чимось важ

ким Ва; сильно вдарити Си>>, [тигuли

пнути] <•сильно вдарити>> Си; - звуко
наслідувальне утворення, як і [гегеп
нути, гепнути]. -Пор. геп 1 •
[тигИтка] (орн.) <•чайка звичайна,
Vanellus vaпellus L. (Vaпellus cristatus
Meyer)>>, [тИгель Нед, Шарл, тИгод,
тИгол Шарл, тИжик, тігітка, тігод

Шейк] <•ТС.>>;

-

звуконаслідувальне ут

з імітацією крику
чайки кигИ (див.).
<•дерев'яний цвях>>, спорідненого з гр.
тигр (зоол.) <•Felis tigris L.>>, тИг
тUсрщ; <•клин, кілочок, дерев'яний цвях>>, 1
рИця СУМ, Нед, тигреюі, тИгря
англ. dowel <•дерев'яний цвях>>; помилко
вим є пов'язання (Zubaty St. а cl. І 2,
чий; р. тигр, бр. тьtгр, др. тигр-ь,

162) з псл. stьblo <<стебло>>. - Шелудь
48; Кluge-Mitzka 145; Кlеіп 478.

ко

тИверці

(племінна

слов'ян), тИверський; бр. ціверцьt, др.

група

східних

р. тИверцьt,

Тиверьци,

Тtверьцьt,

ч. Tiverci; загальноприйнятої етимо
логії не має; здебільшого пов'язується
з давньою назвою р. Дністер Тuрщ;,
яка виводиться від дперс. tпra- <•швид
киЙ>>, спорідненого з дінд. tїvra- <•ТС.>>
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ворення,

пов'язане

п.

tygrys, ч. tygr, слц. tiger, вл. tig(e)r,
tyg(e)r, нл. tigr, болг. тИг-ьр, м. тигар,
схв. тuгар, тйгар, слн. tfger, стсл.

'Т'НГР'Ьі запозичення з грецької мови;
гр. тіурн; <•ТС.>> запозичене зі східних
мов; пор. ав. tiyri- <•стріла>>-, tiyra- <•гост
риЙ>>. Коваль 90; Huttl-Worth 14;
ЧерНЬ!Х ІІ 244; Фасмер ІУ 56; Sl. wyr.

obcych 785; Machek ESJC 663; HolubKop. 398; Holub-Lyer 495; Младенов

тИгровець

тИкати

633; Вуjаклиjа 951; КІеіn 1616; Walde-Hofm. ІІ 681; Frisk ІІ 896.
[тИгровець] (ент.)

<<Перламутрівка

велика, Argyпnis paphia L.>> Шейк,
Нед; похідне утворення від тигр;
назва зумовлена тим, що верхній бік
крил цього метелика покритий чорни
ми плямистими лініями. Див. ще
ТИГ,Р.

lтИжба] <<юрба, натовп, табун, зграя
(птахів, тварин) Л, тиснява 0•>, [т{ж
ба] <<натовп Нед; група ЛексПоЛ»; бр. [цtжба] <<велика кількістЬ•>; за
позичення

з

польської мови;

п.

сііЬа

тик 1 (мед.) <<хворобливі мимовільні
скорочення м'язів•>, тикозний; р.
болг. тик, бр. цік, п. ч. слц. tik, схв.
тик, слн. tfk; запозичення з фран
цузької мови; фр. tic <<судорожне сіпан

ня м'язів (переважно обличчя)•>, очевид
утворення. lV 56; Чернь1х Il
244; Горяев 367; Kopalir\ski 978; РЧДБЕ
722; Вуjаклиjа 952; КІеіп 1615; Dauzat
709; Gamillscheg 848.
но,

звуконаслідувальне

СІС 2 825; Фасмер

тик2 (текст.) <<цупка тканина для

чохлів та ін.•>; - запозичення

р. болг. тик, бр. цік;
з голландської мови;

<<тиск, тиснява; натовп, юрба•> виникло

гол.

зі ст. ciszczba <<ТС.•>, похідного від ciskac <<ТИСКаТИ>>, СіSПЦ,С <<ТИСНУТИ>>, ЯКИМ
відповідають укр. тИскати, тиснути.
- Slawski І 1Об; Bruckner 64. - Див.
ще тИскати.

західногерманського *tёka <<ЧОхол мат
раца або подушки•>, що походить від
елат. лат. theca <<футляр, чохол; короб
ка, скриня•>, яке зводиться до гр. {}~хГ]
<<сховище, скриня, шкатулка•>, пов'яза

[тИжбір] <<товкач»;

-

неясне; мож

tijk

<<ТС.>> (снідерл.

ного з дієсловом

tlke)

виникло із

тf{}ГJ/.11 <<ставлю, кла

[тижнь6вий]

- СІС 2 825; Фасмер lV 56; Го
ряев 367; РЧДБЕ 722; Matzenauer 347;
КІеіп 1615. -Див. ще теза, тека.
тик 3 (бот.); р. болг. тик, бр.
цік, п. tek, ч. teka, teak, слц. teak, схв.
тик-дрво, слн. Hk; запозичення з
англійської мови; англ. teak <<ТС.•> похо
дить від порт. teca, що виникло з мал.
tekka, ЯКе ЗВОДИТЬСЯ ДО дінд. sakaQ <<ТС.>>
(дерево росте в Індії). - Фасмер lV 56;
Горяев 367; Вуjаклиjа 952; КІеіп 1578.

<<тижневий;
щотижневий;
десяцький
або розсильний, що відбуває свій черго

кати тички, ставити віхи•>, тичкувати,

ливо, пов'язане з тuжба; пор. п. сііЬа
<<тиск, тиснява•>.

тИждень, [тигодень]
<<тижденЬ•>
Нед, [тижнЯка] Нед, [тuжник] <<ТС.>>,
[тиждневник] <<щотижневий журнал,
щотижневИК>> Нед, тижневик, [тижне
ве] <<ТИЖнева платня» Нед, Куз, [тиж
н{вка] <<поминання померлого на сьо
мий день після смерті Г; жінка, наря
джена на тиждень на роботу від грома

ди

Шейк»,

тижневий,

вий тиждень служби•>, [тиженно] <<тиж
невО•>

Куз,

тиждень,

[тижнювати]

бути

nотижневий,

десь

<<проводити

увесь

(nотиженний]

тижденЬ•>,

<<ПОТИЖ

НеВИЙ>>; - бр. ть'tдзень <<тижденЬ•>, др.
тьtижьдьнь, тьtжьдьнь <<Восьмий день
після певного дня•>, п. tydzieri <<тиж
денЬ•>, ч. tydeп, слц. tyzden, вл. tydier\,
нл. tyieri, схв. тjедан, слн. tedeп; -

псл.

*tу(jь)zьdьпь,

денЬ•>,

утворене

букв.

із

<<ТОЙ

самий

займенника

ноЙ>>, частки zь

tьjь

( < *ze) <<Же•> та імен
ника dьnь <<день•>. Німчук 92-93;
Bruckпer 588; Machek l;SJC 663; Holub-Kop. 398; Schuster-Sewc 1567. Див. ще день, же 1 , той.

ду•>.

тИкати, тИкнути, [тичuти] «ути

ткщjти «Тикнути; [сіпнути, смикнути
О],>, [такнути] <<тикнути•> Нед, тик,
[тuка] <<тичка, віха», [тИкало] <<бирюль
ки; дерев'яна паличка в цій грі•> Нед,

[тuкач] <<той, хто тиче•> Шейк, Нед, ти
чИна, тичИнка, тuчка, тичок, [тuччя]
(зб.), [тячuнка] <<тичка, хворостина•>
Шейк, Нед, тичковИй, [тuчний] <<який
в'ється по тичці•>, [вuтичка] <<Гілка; ві
ха•> Она, відтикати, відіткщjти, [від
тИчка] <<знак, мітка•> Она, [дітклИвий]
<<чутливиЙ•> Я, [заткати] <<Заткнути•>,
[заткщjти] <<запхнути•> Мо, [заткщj
тися] «замовкнути>> Я, [затика] <<зас
тавка>> Ж, затичка, [затички] <<декора
тивні квіти, які дівчата вплітають у во-
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тИкати

тИква

лосся•> ВеЗн, [заткалка] <<пробка•>, [за

ткално, заткало] <<затичка з ганчірок,
якою закривають димохід•>, [заткани
ця] <<дошка, якою затикають піч, коли
печуть хліб•> ВеБ, [щjтик] <<сутичка•>
Она, наткщjти, [натичка] <<короткий
кілок, забитий у пліт біля великого кіл
ка, якщо останній виявиться корот

ким», [напіткати] <<зустріти•> Ж, неда
тИка «недоторка, [розрив-трава, Impatieпs поІі me taпgere]•>, tнед6тички] <<ТО
рочки, що пришиваються до весільного

рушника•> Ж, [недотикальний] <<невід
чутний на дотик•> Она, [недотИкий]
<<недоторканниЙ•> Ж, [недотИк:ливий]
<<ТС.•> Она, [непритИка] <<безпритуль
ний, бродяга•>, [перетИчити] <<Переса
дити; відмітити за допомогою тичини•>

Нед, [перетикати] <<переставляти; ви
шивати•> Пі, перетика, [підтич] <<пали
ця для розвішування сіті Г; тички,
стовпи, на яких сушать рибальські сіті

Мо•>, [потИкало] <<попихач•> Нед, [поти
кач] <<ТС.?» Нед, [потИчка] <<сутичка,
біЙ•> Пі, п6тич <<Спотикаючись; униз го

ловою•>, [претИчина] <<відмова; перешко
да•>

Нед,

притикати,

приткщjти,

[приткати] <<заткнути» Нед, прИтИк,
притИка, [притикач] <<кілочок, пали
ця,

яка

прикріплює

ярмо до дишля•>,

притИчИна СУМ, Нед, прИтИчка <<де
рев'яний кілочок або залізний прутик,

яким прикріплюють ярмо до дишля; [ку

сок полотна, який уставляється замість
дорожчої тканини в спідницю у_ те міс

др. тьtкати <<штовхати•>, п. tykac <<тор
катися•>, ч. tykat se, слц. tykat' sa <<ТС.•>,
вл. tykac <<тикати, утикати•>, нл. tykas
<<тикати, торкати, штовхати•>, полаб. Н\і
се <<ТИЧе>>, болг. тuкам <<ШТОВХати, ТИ
КаТИ>>, слн. tlkati <<торкати, торкатися»,
ПСЛ. 'Т'Ь.ІКА'Т'Н <<КОЛОТИ>>; ПСЛ. tykati,
*tьkпQti, пов'язане з tьkati <<ткати•>; споріднене з лтс. tilkat <<Місити, дави
ТИ•>, двн. duheп <<давити, придавлювати•>,

дангл. оуп, оуап <<давити, тиснути, штов
хаТИ>>, дірл. to\1 <<ПОрОЖНИСТИЙ>>, Гр. Wхщ; <<МОЛОТ, ДОЛОТО>>, ТUXt~W <<Обтісую,
тешу•>. Фасмер IV 130; Чернь1х ІІ
275; Горяев 368-369; Bruckпer .571;

398-399; Schuster-Sewc
1507-1508; Trautmann 331; Muhi.Endz. ІІІ 278; Karulis ІІ 435-436; Frisk
ІІ 941-942. Пор. надточИти, па

Holub-Kop.

тИк, тИцяти, ткати.

тИква <<(бот.) Cucurbita L.; посуди
на для води, вина•>, [тuквиця] <<посуди
на з тикви•> Нед, тИковка;

ва,

др.

тьtкьt,

тьtк'Ьвь,

-

р. ть'tк

тьtк'Ьва,

п.

tykwa, ч. tykev, слц. tekvica, болг. м.
тИква, схв. тй.ква, слн. tfkva, стсл.
'Т'Ь.Ікь.•; псл. tyky не зовсім ясне; зде
більшого зіставляється з гр. аіхщ; <<огі

рок•>, аіхuщ;, лат. cucumis <<ТС.•>; збли

жується також '(Knutssoп ZfSIPh 4, 384)
з гр. ooxov <<фіга, інжир•>, беотійським
тUxov, лат. fїcus, вірм. tilz <<ТС.•>; труд
нощі,

що

виникають

при

поясненні

початкових приголосних у зіставлюва
них словах,

примушують вважати

псл.

це, яке закривається фартухом]•>, [про
тИка] <<кілочок, яким кріпиться ярмо

tyky, гр. аіхщ;, лат. cucumis запозичен
нями з якогось спільного джерела ін

до дишля•> Нед, пр6тичка, розтИка

доєвропейського (Гиндин ЗИРЯ ІІ

ний, [стич] <<щось гостре•> Нед, [стИча]
<<точка дотику і точка сполучення (в ко

лі)•> Нед, [стИчка] <<випадок Г; сутичка
Нед», [етИчна] <<дотична•> Нед, tстuч
ний] <<дотичниЙ•> Нед, спіткати, спіт
кщjтися,

спотикати,

спотикатися,

[спотикайло] <<ЯКИЙ спотикається; спо
тикач•>, спотИкач, сп6тичка, [сп6тич]
<<СпотикаючисЬ•>, [спотикача] <<ТС.•>, [су
тич] <<злиття•> Нед, сутичка, утикати,
уткнути, увіткнути;
<<тикати, утикати», бр.
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-

р. тьtкать
ть'tкаць <<ТС.•>,

8289; Hirt IF 2, 149; Kretschmer Glotta
26, 57) або неіндоєвропейського (Пре
обр. ІІ, вьт. последний, 26; Specht KZ
61, 277; Ноfmапп 312; Walde-Hofm. І
300); існують спроби пояснення на сло

в'янському грунті; Ілліч-Світич (ЗИРЯ
І 21-26) псл. *tyky виводить від *ty-

kati <<тикати•>, вважаючи, що тикву ви
рощували на тичках (щоб плоди висіли

і були правильної форми); малоперекон
ливим є зближення з псл. tуІь, tukь,
лит. tukti <<жиріти, гладшати•> (Соболев-

тИ кіт

тильи ее

ский РФВ

13, 144; Brugmaпn IF 39,
141-142; Loeweпthal WuS 10, 142143). - Фасмер IV 130; Чернь1х ІІ 275;
Горяев 381; Machek ESJC 664; Jm.
rostl. 228; Младенов 633; Skok ІІІ 449;
Mikl. EW 369;, Бернштейн Очерк 231232; Meillet Etudes 270; Frisk li 704;
Boisacq 864; Fick І 449; Johaпssoп IF
ІІ 14; Walde-Hofm. І 299-300.
[тИкіт] <<кінчик•> Нед; -

очевидно,

похідне утворення від тИкати (букв.

«Те, чим торкаються•>); пор. ч. слц. tykadlo <<щупальце, вусик•>. Див. ще
тИкати.

[тик-тик] <<вигук, яким підкликають
курчат•> Мо; -

ток псл. tуІ-ь, очевидно, був таким: <<ПО
товще~ня, набухлість•> <<потовщення
на

шш,

холка•>

-

<<Потилиця•>

частина чогось•> -

-

<<Задня

<<Задня частина вій

ська•>. Фасмер IV 131; Чернь1х ІІ
275; КЗСРЯ 457; Ць1ганvенко 495; BrUckпer 589; Machek VESJC 664; HolubKop. 399; Schuster-Sewc 156~; Куркина
3тимология 1982, 23; Meillet Etudes 420;

Zubaty AfSIPh 16, 417; Rozwadowski Qu.
gr. et. І 421; Trautmaпп 331; MUhi.Eпdz. IV 137; SUtterlin IF 29, 125; Fick
ІІІ 185-186; Pokorпy 1081. - Див. ще
тИти. - Пор. товстИй, тук1 , тулуб.

[тИлекрот] <<стільки раз•> Бі, Пі; -

звуконаслідувальне ут

запозичення з польської мови; п. tyle-

ворення; пор. ч. tik (вигук, що передає

kroc <<ТС.>> складається з компонентів
ty\e <<СТіЛЬКИ>>, ЩО ВИНИКЛО З *to\' <<ТС.>>
Під ВПЛИВОМ і\е <<СКіЛЬКИ>>, і СТ. kroc
<<раз>>. BrUckner 589. Див. ще

пташиний писк).
тил, [тИлє] «тупе ребро ножа, но
жиць, протилежне лезу•>, tтил{й] <<ТС.>>,
[тил6] <<задня частина чогось, тил; хре
бет, спина•>, тиловИк, [тUл6к] <<задня
частина взуття, задник» Г, Шейк, [ти

латий] <<ТОВСТОЗадИЙ>>, тИльний, (тиль
частий] <<Масивний» Пі, затИлля, за
тИлок <<потилиця; [затилля Ме]•>, за
тИльник,

позатИллю
<<спина•>

затИльний,

Нед,

<<ззаду;

запотИличник,

позаду•>,

потИлиця,

потuличний,

наслідувальним

утворенням,

паралель

потuличник,

ських тварин)•>; пор. yr. tilinko <<сопіл

потuлочний; -

р.

ня частина, тил, спина•>, ч. tyl <<потили
ця; ТИЛ>>, СЛЦ. ty\o <<ТС.>>, ВЛ. tyl <<ПОТИЛИ
ЦЯ>>, нл. tyt, tyto, полаб. tal <•тс.», болг.

М. тил <<ПОТИЛИЦЯ; ТИЛ», СЛН.

<<ПОТИ

[tll]

ЛИЦЯ>>, С.-ЦСЛ. 'Т'ЬІNЬ <<ПОТИЛИЦЯ>>;

-

ПСЛ.

tуІ-ь, пов'язане, очевидно, з tyti «глад
шати, набухати•>, *t "!st-ь «товстиЙ•>; споріднене з прус. tillaп <<багато•>, лит.

tdlas <<багато хто, не один•>, кімр. twl
<•кругле підвищення•>, нвн. бав. [Dollfuss] <<товста, розпухла нога•>, тиральсь
ким do\1 <<ТОВСТИЙ», алб. tul <<ШМаТОК
м'яса без кістки, литка, хлібний м'я
куш•>, rp. WАЩ: <<МОЗОЛЬ; ШИП; ГуЛЯ>>,

тUЛГ], т6Л11 <<мозолиста спина; м'яка під
подушка•>;

мови; рум. tilfпca <<Пастуша дудка•>,
молд. тилИнка <<дудка, сопілка>> є звуко

ним до tаІапса <<дзвоник (на шиї свій

бр. тьtл <<ТИЛ•>, др. тьtЛ'Ь <<потилиця;
тил, задня частина війська•>, п. tyl <<Зад

кладка,

[тилИнка] <<Відкрита сопілка без бо
кових отворів•>, [телuнка, теленка]
<<ТС.•> Нед; - запозичення з румунської

[потИлє]

[потuлишник] <<потиличник•>, ІпотилЯ
ка] (збільшувальна форма від потИли
ця),

крот, тільки.

семантичний

розви-

ка».- Vіпсепz 5; СДЕЛМ 425; DLRМ
860; MNTESz ІІІ 918; Barczi 31 О.
тИльда; р. тИльда, бр. тьtльда,
П. ty\da, Ч. СЛЦ. ti\da, бОЛГ. тИлда, СХВ.
тилда, слн. tflda; запозичення з іс
панської мови; ісп. tilde <<знак- над бук
вою fi, що позначає м'якість•> виникло
внаслідок метатези з лат. titulus <•над
пис;

заголовок»

неясного

походжен

ня. СІС 2 825; ССРЛЯ 15, 439; Holub-Lyer 482; РЧДБЕ 722; Вуjаклиjа
952; КІеіп 1617, 1622; Walde-Hofm. li

686. -

Див. ще тИтул.

[тильнее] <<рід страви: рибний фарш•>
Бі; запозичення з російської мови;
р. тельное <<рибний фарш; страва з риб

ного фаршу•>, [тельное] <<ТС.•> утворене
від тельНЬltl <<ТіЛеСНИЙ>>, (тельной] <<ТС.>>;

назва зумовлена тим, що риба очища
ється від кісток, використовується ли

ше "(І м'ясо (тіло). -Див. ще тіло.
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тильчйба

тин

[тильчйба]

(бот.)

<<блювотний го

ріх, Strychпos nux vomica

L.•>, ст. кил

чибога <<ТС.>>; р. [тельчибух] <<блю
вотний горіх•>; - варіант назви [куче
ле'ба] <<ТС.•>, співвідносної з р. [кучелЯ
ба], п. kulczyba, ст. kylczabuga, kuczylabuka, ч. kulciba <<ТС.>> і запозиченої,
очевидно, з татарської мови; тат. кучи
лабука зводиться до ір. kucla, kucula,
хінді kucula, бенгалі kucila <<ТС.•>. - Фас
мер ІІ 437-438; Попов Ист. лекс. 2930; Bruckner 281.- Пор. кучелеба.

тилягИ (заст.) <<лати•>; тимаха

-

неясне.

див. тімаха.

тимофіївка (бот.) <<Phleum L.>>, [ти<<тимофіївка лучна, Phleum
pratense L.>> Mak, [ти.мофійка, ти.мо
фейка, тимка] <<ТС.» Mak, [ти.м6тка]
<<тимофіївка•> Куз; р. ти.мофе'евка

.мофеївка]

<<тимофіївка>>,
ці.мафее[}ка

ти.мофе'ева
«ТС.>>,

трава,

бр.

п.

tymotka <<тимо
фіївка лучна•>, tymotejka <<ТС.•>, слц. timotejka «тимофіївка•>, болг. ти.мотейка
<<ТС.•>; пов'язане з ім'ям Тимофія Ган
зена, який першим звернув увагу на
чудові кормові якості цієї трави; пор.
також нім. Thimotheusgras <<тимофіїв
ка•>, англ. Timothy-grass «ТС.>>. Machek Jm. rostl. 291; Нейштадт 101;
КІеіn 1619.- Див. ще Тимофій.

Тимофій (чоловіче ім'я), [Те.мк6],
Тu.м{ш УРС, Шейк, Ти.мк6, [ Ти.м6сь,
Тимотей Нед, Ти.м6фтій (Ме)], Тима
ха, Ти.мусь, [Т6.мк6] Шейк, Нед, ст.
Тимохо (1438), Тимоша (1471), Ти.мо
еей, Ти.мофтій (1491), Ти.моеей <<Честь
Б(о)жа(я), Б(о)го(мь) почте(нь) а(бо)
дорогій Б(ог)у•> (1627); - р. Ти.мофей,
бр. Ці.мафей, др. Ти.моеей, п. Tymoteusz, ч. Timotheus, слц. Timotej, болг.
Тимотей, Ти.мофе'й, м. Ти.мотеj, Ти
.мотиjе, схв. Ти.мотеj, Ти.мотиjе, слн.
Timotej, стсл. Тнмо.е.Ен; - через цер
ковнослов'янське посередництво запо
зичено в давньоруську мову з грецької;

гр. Тtf.16{1єщ (букв. <<Який шанує Бога•>)
складається з основ т"iJ.li] <<Честь, поша
на; ціна; помста, кара>>, спорідненого з

ав. kaena- «помста, кара», лит. kаіпа
<<ЦіНа>>, ПСЛ. cena <<ТС.>>, укр. ЦіНа, і {}є-
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<<бог•>. Бл. імена 89; Беринда 237;
Петровский 208; Спр. ли'-!н. имен 461;
Илчев 484. - Див. ще теїзм, ціна.
ТИМПаН <<СТародавніЙ ударНИЙ му

6<;;

ЗИЧНИЙ інструмент, вид литавр>>, (заст.)
тимпаннИк Г, Нед; - р. болг. тимпан,
бр. тьt.мпан, др. ту.мпано, п. слц. tympan, ч. tympan, м. тимпан, схв. тим
пани, слн. tfmpan, стсл. 'Т'ЖnАн'Ь; запозичення з грецької мови; гр.

WJ.l-

7ravov <<ВИд барабана•> є похідним від
ТUJ.17Г-, назалізованоЇ форми ОСНОВИ ТU-

7ГЩ <<удар; відбиток». -

825; Фас
283, ІІІ 207; Горяев
367; Kopalinski 1009; Holub-Lyer 495;
РЧДБЕ 722; Вуjаклиjа 952; КІеіn 1669 .
мер lV

-

59;

ГСЗ ІІ

Див. ще тип.

[тймуш] <<наче, неначе, мов, немов,

ніби•> Шейк, Нед; тат

СІС 2

стягнення

очевидно, резуль

виразу

ти

.мовиш.

Див. ще мова, ти 1 • -Пор. мов 1 •

-

[тим'ян] (бот.) <<чебрець звичай
ний, Thymus serpyllum L.•> См, [ти.м
кан, ті.мян] <<ТС.•> Mak; - р. ти.мьЯн,
(те.мьін, ти.миан, тu.мон] <<ТС.>>, бр.
[сі.міан] <<чебрець український, Thymus
ucraiпicus КІоk•>, [ці.міяк] <<ТС.•>, др.

тьмияна «Пахуча смола, фіміаМ•>, те
.мьяна, ти.мьяна <<ТС.•>, ч. tymian <<чеб
рецЬ•>; результат видазміни др. фи
.мияна <<фіміам•>, зумовленої впливом
лат. thymiama <<Пахуче куріння, фімі
ам•>, що походить від гр. {}uJJiaJ.la <<Ку

ріння•>, пов'язаного з {}uJJ6<;; <<дух; (ст.)

дим•>. Frisk І
дим, фіміам.

692-693. -

Див. ще

тин <<загорожа; [дерев'яне облицю
вання стінок колодязя НикНикБЛ]•>,
тинИна, тuння, [тuня] <<Матеріал для
огорожі•> О, [тинЯнка] <<дошка в пар
кані>>, [тин6вка] «облицювання стінок

колодязя•> НикНикБЛ, [тинuти] <<Обго
роджувати тином•>, [затuн] <<Перего
родка з очерету, що ставиться в fічці,

щоб затримати рибу•>, [затuнщик <<ро
бітник, що споруджує мур для форте

ці>> Ж, [обтинити] <<обгородити ти
ном•> Ж, [обтинuчити] <<ТС.•> Ж, пере
тинка <<Перегородка», перетuнок, [по
тИнок] <<прохід між будівлею і загора-

тИн а
жею>>
бр.

НикНикБЛ,

тьtн

<<ТИН>>,

попідтuнню;

др.

тьtн'Ь

р.

-

<<Огорожа,

паркан; стіна>>, п. [tyn] <<ТИН•>, ч. tyn,
слц. tynie, полаб. (va)taiп <<ТС.•>, схв.
тйн <<перегородка, внутрішня стінка•>,
слн. tln <<дощата перегородка», стсл.
'Т'Ь.ІN'Ь <<перегородка•>; псл. tynь; запозичення з германських мов; дісл.
tun <<садиба, двір, сад>>, дангл. днн. tuп
<<Огорожа•>, двн.

нвн.

Zaun

num

<<фортеця>);

ziln

<<Огорожа, паркан•>,

«ТС.>> споріднені з ірл.
висловлюється

-du-

також

думка

(МартьІнов Сл.-герм. взаимод.
145-153) про запозичення герман

ських відповідників з праслов'янської
мови, в якій псл. tynь було пов'язане з

tyti

«rусто рости>> і первісно означало

<<густі

зарості•>. Фасмер-Трубачев
IV 132; Горvяев 382; Bruckпer 589;
Machek ESJC 664; Skok ІІІ 471; Кри
тенко Вступ 531; Mikl. EW 370; Кipar
sky GLG 189-190; Uhleпbeck AfSIPh
15, 492; Stender-Petersen 253-254;
Schwarz AfSIPh 42, 275-276.

[тИн а] (бот.) <<різні види водорості

Coпfervae

тuна

Ag.],

Ag.»

Шейк, Нед,

Mak; -

р.

<<ТВань, баговиННЯ>>, [Coпfervae
бр. ціна <<твань, баговиння>>, др.

тина <<болото, багно, твань•>, ч. ст. tina, болг. тuня, м. тиНJа, стсл. 'Т'НNА

<<ТС.>>; псл. tina < *timna, пов'язане
з *timy <<болото, багно, тванЬ•>, пор. р.

[ти.менье], др. ти.мt,но, тимtнuFЄ, ч.

tymenec, temenec, вл. tymjo,
tyrfte, стсл. 'Т'Нм<kно, 'Т'нм<kннк <<ТС.>>;

ст.

нл.

да
лі зіставляється з гр. ТіЛщ; <<рідкий каЛ»,
двн. theisk <<гній, кал, сміттЯ>>, deisk
<<ТС.>>, дангл. dіпап <<Намокати•>, дісл. рі
оа <<Відтавати, роЗТОПЛЮВаТИ>>, pfor <<Від

пов'язання з псл. tьleti <<тліти»

(SolmKZ 35, 478). - Фасмер lV 58, 59;
Чернь1х ІІ 244; Младенов 633-634; Pedersen KZ 3&, 351; Muhi.-Endz. IV
203; Meillet Etudes 447; Fick ІІІ 184;
Ильинский РФВ 63, 333.
[тиндара] (бот.) <<дурман, Datura
stramonium L.>> Mak; - пов'язане з
seп

[дендера] <<ТС.•> (див.).
[тИндель] <<підтока у возі>> Нед; неясне.

тИнди-рИнди (вираз на позначен
ня пустої балаканини), трuнди-рuнди
<<ТС.>>;

-

звуконаслідувальне

утворен

ня; паралельне до [тирuри] (вигук для
позначення розмови, бесіди), [тидрu
тана] (приспів у пісні), [ти-ди-дu]
<<ТС.•>, п. [tyпdyryпdy] (вигук бігуна, що
біжить попереду санок при катанні на

Масляну),

[tydyrydy rydy]

(приспів),

бОЛГ. М. тuнтuрu-мuнтuрu
ри, теревені, балаканина•>. -

рИеи.

[тининИ]

(танечний

звуконаслідувальне

<<Тари-ба
Пор. ти

приспів);

утворення,

-

пара

лельне до [ти-ди-дu] (приспів у пісні).
тинівка (орн.) <<завирушка, Pruпel

la Vieill.>>; тин;

назва

похідне
зумовлена,

утворення
очевидно,

від
тим,

що під час співу самець часто сидить
на тину; пор. іншу назву цього пта

ха

-

[плітнівка] Шарл.

-

Див. ще

тин.

тинктура <<настоянка лікувальної
речовини на спирті або ефірі>>; р.

болг. м. схв. тинктура, бр. тьtнкту
ра, п. tynktura, ч. tinktura, слц. слн.

tiпktura;
ви; нім.

- запозичене з німецької
Tinktur <<тинктура, розчин;

мо
на

таЛИЙ>> (Lideп IF 19, 356-35 7; Lideп
Arm. St. 109; Persson Beitr. 463-464;
Specht 21; Trautmaпп 323; Holthauseп
Awn. Wb. 315; Charpeпtier МО 13, 14),

стоянка•>

з гр. тЄЛJ.lа <<стояча вода, болото, баг
НО•>, вірм. tilm <<ТС.>> або [р. тісрщ; <<бо

тЄууw «змочую, зволожую>>, двн. thuп

лото, багно>>

(Machek ESJC 639), з дінд.
stїmab <<нерухомиЙ>>, stimitab, timitab
«ТС.>>, stiya <<Стояча вода», styayatё <<За
мерзає, твердіє•> (Ильинский РФВ 69,
22-23); недостатньо обгрунтованим є

походить

від

лат.

tiпctilra

<<фарбування; розведена фарба•>, nов'я
заного з tiпgo, -еге <<змочувати, зволо
жувати; фарбуватИ>>, спорідненим з гр.

kon (dunkon) «умочати», свн. tuпkeп
(duпkeп), нвн. tuпkeп <<ТС.>>. СІС 2
825; СЧС 299; Фасмер lV 59; Смирнов
290; Kopaliriski 1009; Младенов 634;
РЧДБЕ 723; Вуjаклиjа 953; Gr. Fwb.
763; Walde-Hofm. ІІ 684.
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тинутися

тир

[тинутися] <<ударитися; статися•>;
очевидно, псл. *ti(p)nQti <<ударити•>,

-

пов'язане

чергуванням

голосних

з

*te(p)ti <<бити•>; пор. р. [тuпать, тuп
нуть] <<Легенько ударити•>, п. [сіерпц_с,
сіерас, сірас] <<ударити•>, нл. typas <<ти
хо

стукати,

битися•>;

сумнівне тлума

чення р. [тuпать, тИпнуть] (Фасмер
IV 60) як звуконаслідувального утво
рення. -Див. ще ся 1 , тептИ.

ських мов; нім. Тур <<ТИП, прототип; зра
зою>, фр. type <<ТС.•> походять від пізньо
лат. typus <<образ, зображення•>, яке зво
диться до гр. тtнrщ; <<удар; відбитоК>>,

пов'язаного з тtнпw <<б'ю•>, спорідненим

з дінд. tбpati (tupati, tumpati, tumpati)
<<штовхає•>, лтс. stat1pe <<Сліди кінських

тиньк <<Штукатурка•>, тинк, [треньк

КОПИТ>>, ПСЛ. *tьrьtь <<ТОПіТ>>, *tьpati
<<тоnати». СІС 825; Коваль 167168; Hutti-Worth 14, 15; СЧС 299; Фас
мер IV 60; Kopaliriski 1009; Bruckner

катур>>, [тринкар] <<ТС.•> Нед, тиньку
вати
«ШТукатурИТИ>>,
(тинкувати,
тимкувати, тринкувати] <<ТС.•> Нед;
бр. тьtнк <<штукатурка•>, п. tyпk
«rc.»; - через польську мову запози

Младенов 634; РЧДБЕ 723; Вуjаклиjа
953; Кluge-Mitzka 799; Dauzat 733734; Frisk ІІ 945-946. - Див. ще то
пати. Пор. лінотИп, монотИп,
прототИп.

Корз, тринк Нед] <<ТС.>>, тинькар <<Шту

чено з німецької; нвн. Tuпche «штука
турка•> походить від лат. tuпica <<туніка;

оболонка, шкірка•>, що виникло з *ctuпica, запозиченого з арамейської мови,
очевидно, через посередництво фінікій

ців; арам. kittilna зводиться до гебр.
kuttбпeth «ТС.•>, звідки походить також
гр. xtп~v <<Хітон; шкіра, оболонка•>. Richhardt 108; Шелудько 48; СЧС 299;
Bruckпer

1664. -

589; Кluge-Mitzka
Пор. хітон.

798;

КІеіп

тИнЯтися СУМ, Нед, [тинЯтись]
<<шкандибати•> ЛексПол, [стинатися]
<<тинятися•> Нед; очевидно, резуль
тат видазміни форми *тинутися <<ТИ
хенько

ХОДИТИ,

ТИНЯТИСЯ>>,

ЩО

ВИНИКЛО

з псл. *ti(p)пQti <<ударити; тихенько хо
дити•>, пов'язаного чергуванням голос

них з *te(p)ti «бити», а також з *tь
рьtь «топіт•>, *tьpьtati <<топтати•>, *tь

pati <<ТОПаТИ»; ПОр. р. (тuпать, тuп
нуть] <<легенько ударити; іти тихенько,
навшпиньки, крастися•>, п. сіерnц_с (сіе

рас) <<ударити•>; [сірас] <<іти тихенько,
але безперервно•> (про дощ), нл. typotas <<тихо стукати; дріботіти, шканди
батИ•>, СХВ. тепсти ее <<ТИНЯТИСЯ>>. Див. ще ся 1 , тептИ, топати.

-

Пор.

тИпа ти.
тип, типаж, типізація, тип6вuй,
типізувати; р. болг. м. тип, бр.
тьtn, п. ч. слц. вл. typ, схв. тйп, слн.
tlp; запозичення із західноєвропей-
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589; Holub-Kop. 399; Holub-Lyer 495;

[тИпати] <<повільно іти•> Ж; р.
[тuпать] <<тихенько іти, навшпиньки,
крастися•>, п. [сірас] <•іти тихенько, але
безперервно (про дощ)•>, нл. typotas <•ти
хо

стукати;

дріботіти,

шкандибати•>,

СХВ.

тепсти ее <<ТИНЯТИСЯ>>; ПСЛ.
tipati <<тихенько ударяти, тихенько йти•>,
пов'язане

чергуванням

голосних

з

*te(p)ti <•бити», *tьрьtь «ТОПіТ», *tьpь
tati <<ТОПТаТИ>>, *tьpati <<ТОПаТИ•>. - Див.
ще тептИ, топати.

-

Пор. тИнЯтися.

[тИпець]: у виразах [вхопИти тИп

цю] <<Потрапити на слід, на шукану до

рогу•>, [дати тuпцю кому] <<дати пер
цю, висікти•>; - пов'язане з [тuпати]
<<повільно йти•>, яке в минулому мало

ще значення <<ударяти•>; пор. [тинути
ся] <<ударитися» (з *ti(p)пQti <<удари
ти•>). -Див. ще тИпати.
тИптися, типстrl

-

див. тептИ.

ТИПЧаК (бот.) <<КОСТрИЦЯ борОЗНИС
та, Festuca sulcata L.•>, типець, тип
чина <<ТС.>>, (тіпчак] <<КОСТрИЦЯ ОВеЧа,
Festuca ovina L.•>, [тіпчина] <<мурава,
газОН>>, кипець <<келерія, Koeleria Pers.>>
РУС Бот; р. типчак <<Костриця бо

розниста•>, [типец], бр. ціпчак, [ціпец]
<<ТС.•>; виводиться від каз. тебін «Тра
ва,
що
залишилася
під снігом•>. ССРЛЯ

тир 1

15, 455;

Шипова

321.

<<Приміщення для стрільби

ціль•>; р. тир, бр. цір; ня з французької мови; фр.

в

запозичен
tir <<Стрілян-

тиринтіти

тир

ня, постріл; тир•> пов'язане з дієсловом

tirer

«тягти;

стріляти•>,

що

виникло

з

нар.-лат. *tirare <<ТС.•> (пор. іт. tirare,
ісп., по~т. tirar) неясного походження.

- СІС 826; Чернь1х li 244; Dauzat
711; КІеіп 1620. - Пор. тирада, ти
раж, тирбушон, тире.

[тир 2 j

<<гусениця

euphorbiae»; -

молочаю,

Eruca

неясне; можливо, виник

ло з [тuртир] <<ВИд гусениці, яка шко

43; Hi.itti-Worth 14; ССРЛЯ 15, 459; Го
ряев 367; Bril~kner 590; Kopalir\ski 1009;
Machek ESJC 664; Holub-Lyer 495;
Младенов 634; РЧДБЕ 724; Вуjаклиjа
954; Frisk ІІ 946-947; КІеіn 1671.
[тиратися] <<ПОневірятися•> ВеЛ; запозичення з польської мови; п. tyrac
si~ (terac si~) <<поневірятися•>, tyrac (terac) <<МарнотраТИТИ, розтринькувати; ПО
невірЯТИ, знущатися•>, укр. терЯти «Гу

дить винограду•> (пор.).

бити,

у вигляді майже зімкнутого кола, яка

Див. ще ся 1 , терsіти.
[тйрба] <<кров; рід каші з кукуру

[тИра] <<велика очеретяна загорода

стоїть у воді для вилову риби•>, [тuря]
<<загорода з очеретяних щитів для

ви

лову риби•> Дз; неясне.
тирада; - р. болг. м. схв. тирада,
бр. тьtрада, п. tyrada, ч. слц. слн. tirada, вл. tirada; - запозичення з фран
цузької мови; фр. tirade <<тирада•> похо

tirata <<протягання; тирада•>,
tirare <<тягти», що виник
ло з нар.-лат. *tirare (пор. фр. tirer,
ісп. порт. tirar <<ТС.•>) неясного похо
дження. СІС 2 826; Фасмер IV 60;
ССРЛЯ 15, 456; Kopalir\ski 1009; Holub-Lyer 482; РЧДБЕ 723; Вуjаклиjа
953; Dauzat 710, 711.- Пор. тир\

дить від іт.

пов'язаного з

тираж, тирбушон, тире.
тираж; р. болг. м. тираж, бр.
тьtраж, ч. слц. tiraz, схв. тиража,
тИраж, слн. tiraza; запозичення з
французької мови; фр. tirage «тягнен

tirer
*tirare

ня; тираж•> є похідним від

<<ТЯГТИ•>,

що виникло з нар.-лат.

(пор. іт.

ісп. порт. tirar «ТС.•>) неясного
походження. СІС 2 826; Чернь1х ІІ

tirare,

244-245; Фасмер IV 60; Holub-Lyer
482; Младенов 634; РЧДБЕ 723; Ву
jаклиjа 953; Dauzat 71 О, 711. Пор.
тир 1 , тирада, тирбушон, тире.

тиран, тиранство, тиранія, тира
нічний, тиранити, тиранствувати,
тиранізувати; - р. тиран, бр. тьtран,
п. ч. слц. вл. нл. tyraп, болг. тиран,
тиранин, м. тиран, схв. тИран, тИра
нин, слн. tiran; запозичення з гре
цької мови; гр. тUраwщ; <<тиран, само
держець» походить з однієї із мов Малої

Азії.

-

СІС 2 826; Огієнко РМ 1939/ 1,

втрачати•>.

дзяної муки•> Нед;

(тирбушон]

Bri.ickпer

-

-

568. -

неясне.

<<ШТОПОр, ПрОбОЧНИК>>
Куз, [трибуш6н] «ТС.» Г, Нед; п.
болг. тирбуш6н; запози
чення з французької мови; фр. tire-bouchoп <<штопор, пробочник•> складається
з основ tire, пов'язаної з tirer <<ТЯГТИ•>,

tyrbuszon,

шо виникло з нар.-лат. *tirare (пор. іт.
і сп. порт. tirar <<ТС. •>), і bouchoп

tirare,

<<затичка, пробка•>, пов'язаної з фр. ст.

bouche

<<Жмут (листя, трави)•>, що ви

никло з нар.-лат. *bosca, пов'язаного з
елат. boscus <<кущ, хаща•>, запозичено

го із західногерманських мов (пор. днн.
двн. busc, свн. busch, bosch(e), нвн.

Busch, сангл. bussh, bosch, busk, англ.
bush <<ТС.•>). - Bri.ickпer 589; РЧДБЕ
724; Dauzat 95, 100; КІеіп 212. -Пор.

тир , ти І? ада, тира~, тІ'! ре.

1

- див. терло .
- р. болг. м. тире, п. tiret,
ч. tire, tiret, слц. tire; - запозичення з
французької мови; фр. tiret «Тире•> по
в'язане з tirer <<ТЯГТИ•>, що виникло з
нар.-лат. *tirare (пор. іт. tirare, ісп. порт.
tiraг <<ТС.•>) неясного походження. Чернь1х ІІ 245; Фасмер IV 60; Kopalinski 979; РЧДБЕ 724; Dauzat 711. тирвак

тире;

Пор. тир 1 , тирада, тираж, тирбушон.

тиримедія - див. інтермедія.
[тиринтіти] <<розводити теревені, ба
зікати•> Па, [тириндіти] <<ТС.•> Ме; звуконаслідувальне rтворення, паралель

не до [тарандіти <<тріщати, стреко
тати, відстукувати•>, р. [ть'tрандать]
<<торохтіти•>, тарантuть <<ТС.•>.
мер IV 21.

-

Фас
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тирПри

тИрло

тирПри (вигук для позначення роз
мови,

бесіди;

[гучна

забава;

радість

О]), [тирирuри] (вигук для позначення
гри на скрипці), [тирuкати] <<Погано
грати на скрипці>>, [тирирuкати] <<ТС.>>,
[тирлurач] <<поганий музикант, пере
важно скрипалЬ>>; р. [тьtрь'tкать]
<<базікати, теревенити, брехатИ>>; зву
конаслідувальне утворення, паралельне

очевидно, пов'язане з тирчати <<стир

чати>> (див.).
тИ:рка 2 тИ:ркавий
тИркати,

див. тарка.
див. тИ:рхавіти.
тиркотіти
<<Тріщати>>,

-

[тирчати] <<тріща:и, скрипіти; кри;а
ти (про дрозда, цвtркуна)>>; кать

<<тиркати>>,

тьtрк

р. тьtр

<<вигук

значення уривчастих звуків,

на

по

що вида

ДО тuнди-рuнди, (тараракати] <<ВИДа

ються цвіркуном, деякими птахаМИ>>, п.

ВаТИ звук тарара; повторювати одне і

катьJ <<базікати, говорити дурниці; роз

terczec «Тріщати, скрипіти; багато і
швидко балакати, торохтіти>>, [ tyrczec,
tyrczyc] <<Те.; шелестіти>>, слн. tfkati
<<стукатИ>>; звуконаслідувальне утво

мовляти і жартуваТИ>>, бр. [тарара] <<ба

рення,

рабанний бій; багатомовна балакани
на>>. Пор. тИ:нди-рИ:нди, тілікати.

теркотіти,

те ж; говорити дурниці>>, р. [тарара,
тарарьt] <<пусте базікання•>, [тарарьt

тИ:рити 1 <<Тягти, волочити; тикати,

соватИ>>, [втuрити] <<увіпхнути, всуну
ТИ>> Ж, [втиfкатися] <<вмішуватися»

Ж, [втиркун <<проноза, пролаза>> Ж,
[настuрити] <<нав'язати>>, [порозтuрю
вати] <<порозтринькуватИ>>, [стuрить]
<<украсТИ>> Чаб; р. тьtрить <<цупити,
тирити>>; запозичення з румунської
мови; рум. tlrl <<ТЯГТИ, таскати; воло
чити, тягнути за собоЮ>>, як і молд.
тьtрьl «ТС.>>, зводиться до стсл. т~:орж,

тр--kтн

«rpy, тертИ>>. - Scheludko 143;
Vrabie Romanoslavica 14, 177; СДЕЛМ

443;

DLRМ

864.-

Див. ще терти.

[тИ:рити 2 ] <<іти поспішаючи, не звер

таючи ні на що і ні на кого уваги Па;

гнати Си>>, [насте'рти] <<закортіти>>,
[настертися] <<домогтися>>, [настира
тися] <<домагатися, наполягаТИ>>, [на
стuритися] <<НабридНУТИ>>, настuра,
настирливий, настuрний; - р. [тьl
рить] <<Поспішно ЙТИ>>; - очевидно, по
в'язане З болг. тuря <<ГНаТИ, прогаНЯ
ТИ>>, тера.м <<ГНаТИ, підгаНЯТИ>>, М. те
ра <<ГНаТИ, переслідуваТИ>>, СХВ. тера
ти, слн. tfrati, с.-цсл. т--kрmтн <<ТС.>>. -

Див. ще теrЯти.
[тИ:рка 1 <<птах з обтріпаним пір'ям>>,
тuркавий <<(про птаха) з обтріпаним
пір'ям; (про дерево, лозу тощо) з гілка
ми, що стирчать в усі боки; [нікчем
ний, гидкий, жалюгідний Чаб]>>, тирка
тий <<тиркавий; [забійкуватий] Пі>>; -

572

паралельне

до

теркотати,

п.

terkotac <<торохтіти>>,
слц. trkotat' <<ТС.>>. Пор. теркотати.
[тиркач] (орн.) <<дрізд омелюх, Turdus viscivorus L.>> Шарл, тирч, [тир
чак] «ТС.>>; ПОХідне утвореННЯ ВіД
тuркати (крик дрозда - трррр); пор.
назву [тріскучий дрізд] <<ТС.>> Шарл.
- Див. ще тИркати.
[тиркута] (орн.) <<степовий дери
хвіст, Glareola nordmanni Fisch.>>, [тир
кушка] <<ТС.•>; р. тиркушка <<ТС.>>;
похідне утворення від тuркати
(крик дерихвоста - <<ТіRЛі>> або <<Кірлік,
кірліК>> ); пор. назву [кир чик] <<ТС.>>
Шарл.- Див. ще тИркати.
тирлИч - див. терлИч.

тИ:рло 1 <<місце для відпочинку худо

би, найчастіше біля водопою; лігво,
кубло звірів; місце, де птахи токують
або збираються для відпочинку, на ніч;

[безладдя Л]>>, [терло] <<пасовище>> Нед,
[тuрва] <<токування Г; місце, де глуха
рі токують Шух>>, [тuрво] <<токовище;
місце, де птахи збираються для відпо

чинку, на ніЧ>>, тирлувати, [отерлuти
(худобу)] <<влаштувати нічліг для худо
би>> Ж; р. тьtрло <<Місце стоянки
худоби під час спеки і вночі>>; запо
зичення з румунської мови; рум. tlr!a
<<загін для овецЬ>> походить з південно

слов'янських мов; схв. трло <<Загін, за
города, обоеа; місце зимівлі худоби,>,

болг. [трлоj <<літній загін для овець>>,
ПОВ'язані З ПСЛ. *t•rti <<ТерТИ>>, укр. тер
ти; помилковим є припущення Корша

тИрло

тис

(Bull. de l'Acad. d. Sc. Pbourg 1907,
768) про тюркське походження цього
слова (тат. ног. tугІац). Scheludko
143; Vrabie Romaпoslavica 14, 176177; Фасмер IV 132; Шипова 338339; Потебня РФВ 2, 26; Ляпунов
РФВ 76, 260; СДЕЛМ 442; DLRM
864. -Див. ще терти.
тИрло 2

див. терло 1 •

-

тиролька <<капелюх з невисокою ту
лією та невеликими полями; сорт яблу

ні, а також їі плід•>, [кар6лька] <<тироль
ка>> Я;

-

похідне

р. тиролька, бр. ціролька;
утворення

від

ської провінції Тіроль.

назви

-

-

австрій

ССРЛЯ

15,

465.
тирпан

-

див. терпан.

тИрса 1 (з деревини); р. ть'tрса
<<тирса (з піском)•>; - очевидно, пов'я

зане 3 теrти; ПОр. [тuрша] <<З'ЇДИ>>,
[тершить
<<Костриця•>. Див. ще
терти.

тИрса 2

(бот.)

<<ковила

волосиста,

ТИ>>; псл. *tьrxati <<тріпати, рвати•>,
що являє собою розширення кореня *tег

<<терти•>

(*ter-s-); tarsyti

очевидно, спорідне

не з лит.
смикати>>. -

<<тріпати, теребити,
Варбот Зтимология 1971,
12-14. - Пор. торсати.
тирч, тирчак - див. тиркач.

тирчати <<стирчати•>, [тирч] <<сто

ян, на який кладуть дерев'яну підва
лину дерев'яного будинку>>, тирчак;
- р. торчать <<стирчати•>, бр. тар

чаць, тьtрчаць, др. торчати, п. [terczec], Ч. trcet, СЛЦ. trcat'; - ПСЛ. *t•rcati <<СТИрЧаТИ>>, ПОВ'Язане із *st•rca'ti
<<ТС.•>;
недостатньо обrрунтованим
є
зближення з, ч. tycit se <<стирчати>>

(Machek ESJC 650). -Див. ще сторч.
[тИрша] <<з'їди•>; - очевидно, пов'я

зане З терти; ПОр. (тершить] <<КОСТ
рИЦЯ>>.

-

Див. Ще терти.

тис (бот.) <<Taxus L.•>, [тес] <<ТИС
звичайний, Taxus baccata L.•>, [тuсuна]
~тисове дерево Г, Нед; тис звичайний
ВеНЗн; плаун сплющений, L)'copodium

Stipa capillata L.; [ковила пірчаста,
Stipa pennata L. ВеНЗн; осока, Carex
L. Mak; торф ВеНЗн]>>, [тирсuна] (вид
рослини) Нед; - р. тьtрса ~волосиста
ковила>>, п. tyгsa <<ТС.•>; очевидно,

complaпatum L.•>, [тисинuна] <<тисове
дереВО>> Нед, тисові, [тисоваті] <<ТИСО
Ві>> Нед, [тісuна] <<ТИС•> Нед, [тисавий]

ченим з литовської мови (Лаучюте
Smulkowa LP 14, 64). - Фасмер

<<ТС.>> О; р. болг. тис «ТИС>>, бр. ціс,
П. cis, Ч. СЛЦ. tis, ВЛ. CiS, НЛ. SiS <<ТС.;

пов'язане з [дuрза] <<стоколос>>, запози

12;
lV

132.
[тИртир] ~вид гусениці, що шкодить
винограду•> Шейк, Нед; - р. [тьtртьtр]
<<ТС.>>; - запозичення з турецької мови;
тур. ttrttl <<гусениця>> виводиться (Peterssoп Аг. Arm. St. 84-85) від вірм.
t'rt'ur <<ТС.>>. - Фасмер IV 132; Шипо
ва 339; Дмитриев 548.
тирх - див. терх 1 •
[тИрхавіти] <<Марніти, худнути, хи
ріти>> Нед, ВеНЗн, tтuркавий] <<жалю
гідний; змарнілиЙ•> ВеНЗн;

-

неясне.

[тИрхати] <<розкидати Шейк, Г; во

рушити (солому) 0•>, [тирхатий] <<крис
латий, розлогий (про дерево); розтріпа
ний, розкуйовджений; недбалий, неохай

ниЙ>>,
[розтuрханий]
<<розтріпаниЙ•>
Нед; - р. [обтерхать] <<Обтріпати, обі
рвати (одяг)•>, п. заст. tarchac <<тріпа-

~схожий

[тuсий]

на

тис,

<<тисовиЙ>>

біло-жовтий>>

Нед,

Нед,

[тисuйский]

ЯЛОВеЦЬ>>, М. тиса <<ТИС», СХВ. тuс(а)
<<тис; модрина•>, слн. tfsa, [tls] <<ТИС•>,

стсл.

тнсА <<Кедр•>;

-

псл.

tisь не зо

всім ясного походження;

- найчастіше
зіставляється з лат. taxus <<ТИС>> (Фас
мер IV 61; Горяев 367; Machek ESJC
643; Holub-~op. 385; Holub-Lyer
482; Schuster-Sewc Probeheft 48-49;
Младенов 634; Skok ІІІ 473; Критенко
Вступ 503; Mikl. EW 357; Trautmanп
323; Walde-Hofm. ІІ 653; Гамкрели
дзе-Иванов 629), але при цьому вини
кають труднощі фонетичного порядку; є

підстави і слов'янську, і латинську
форми вважати запозиченнями з якоїсь

невідомої мови (Дзендзелівський ЛБ ІІ

66; Фасмер lV 61; Slawski
szynski PZJP 24, 45-53);

на увагу зіставлення (Менгес

І

103; Mo-

заслуговує

205-206)
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тиссінка

тИсяча

з протоурало-алтайським *taqsa / tyqsa
<<Кедр, модрина, яловець•> і припущення

генетичного зв'язку на ностратичному
рівні; у такому разі видається можли

вим і пов' язання псл. tisь ( < *tigs-) з
п. cigi~di <<хащд•> (Bruckner 64; KZ 48,
222; Schuster-Sewc Sl. Wortst. 19).
[тисанка] (ент.) <<одноденниця дов
гохвоста, Ephemera L.•> Нед; неясне.
тИскати, тиснути, (тисти] <<ТИС
нути; тягти, нестИ•> Шейк, Нед, тиск,

[тискавиця] <<кривавий понос•>, [тис
кавка] <<щипчики для роздавлювання го
ріхів•>, [тисканка] <<Прес•> ВеУг, [тис
кар] <<друкар•> Нед, [тискарня] ~друкар
ня; виноградний прес•> Нед, [тискар
ство] <<друкарська справа•> Нед, [тис
нина] <<Тіснина>> Нед, тиснява, [тись]
<<ТИСК•>, [втиск] <<ТИСК>> Ж, [втисщjн]
(ент.) <<гробарик, могильник, Pterostichus•> Ж, втиснений, втиснутий, від
тиск, [дотисок] <<ТИСК, утиСК>> Ж, за
тиск, затискач, затискувач, [натис]
<<НатисК>> Ж, натиск, натискач, [натис
ливий] <<НасильницькиЙ•> Ж, [натиски]
<<НатискуюЧИ>>,

нестисливий,

обтиск,

обтискач, [одтиск] <<відбитоК>> Куз,
підтиск, підтискний, потиск, [поти
сок] <<потиск•> Нед, [повтишкувати]
<<повпихати•>, [притисти] <<Притиснути•>,
[притис] <<спокусник жінки•> Нед, при
тиск,

притискач,

притискний,

при

тиснений, притиснутий, [притискува
тий] <<сильний, енергійний, наполегли
виЙ•> Нед, [притісний] <<бідниЙ•>, [роз
тиск] <<потоншеннЯ•> Куз, розтискний,
розтиснений, розтиснутий, [стис]
<<СТИСК>> Нед, стиск, стискач (тех.),
[стиски] <<стиснення в грудях, ядуха;
рід ножиць для стрижки овець Г; задиш

ка Нед>>, [стискі] <<ангіна•> ВеБ, [стис
ньова] «СТИСК, тиснява, давка» Нед,
стискальний,

стискувальний,

стис

лий, стисливий, стисний, [спритис
ний] <<виразний Пі; сильний, енергійний,
наполегливий Нед•>, утиск, [утискач]
<<Переслідувач, гнобитель•> Нед, [устиск]
<<ОбіЙМИ>> Куз; р. тискать, тис
нуть <<Тискати, тиснути•>, бр. ціскаць,

ціснуць, п. ciskac, cisпqc <<ТС.•>, ч. tisk-
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пout нискати•>, слц. tfskat', tisnut' <<тис
кати, ТИСНУТИ>>, ВЛ. ciskac, сіsпус «КИДа
ТИ, КИНУТИ>>, НЛ. siskas <<ТИСКаТИ, КИДа
ТИ>>, SiSПUS <<СТИСНУТИ>>, болг. стискам
<<Тискати, стискати•>, стисна <<стисну
ТИ•>,

М.

тиска <<ТИСКаТИ>>, стиска

<<СТИС

КаТИ>>, стисне <<стиснути•>, схв. тИска
ти <<ТИСКаТИ>>, тЙ.снути <<СТИСНУТИ>>,
слн. tfskati <<тиснути, друкувати•>, цсл.
тнскАтн,

тнснжтн

<<тискати,

тиснути•>;

псл. tiskati, *tisknQti, пов'язане чер
гуванням голосних з *teskпь <<ТісниЙ•>;
дальші зв'язки неясні. Фасмер IV
62; Черньrх ІІ 245; Брандт РФВ 25, 28;
Sla\.\(_ski І 104; Вгйсkпег 64; Machek

-

J;:SJC 644; Holub-Kop. 385; SchusterSewc Probeheft 49; Младенов 609;
Skok ІІІ 473-474; Mikl. EW 357. Пор. тіснИй.
тИснути -

див. тИскати.

тИсяча, тисячина <<ТИСЯЧКа>>, (ти
сячина] <<Одна тисячна, тисячна части
на>> Нед, тисяцький, тисячник, [ти
сяшня] <<Тисяча>> Нед; - р. бр. ть'tся
ча, др. тьtсяча, п. tysiqc, ч. слц. tisfc,
ВЛ. tysac, НЛ. tysec, болг. СТ. тисеща,
схв. тй.суtzа, слн. tfsoc, стсл. т~:.Ісь..ш
ТА,

ТІ:.ІСАІ.ШТН,

ТІ:.ІСЖШТА,

ТІ:.ІСЖШТН;

-

псл. *tys~tja, *tys~tjь, *tysQtja, *tysQtjь;

- споріднене з прус. tasimtons (зн. в.
мн.) <<тисяча•>, лит. tdkstantis, лтс.
tcikstuotis, гот. pOsundi, двн. dOsund,
нвн. Tausend <<ТС.•>; виводиться від іє.
*tu-k'rpt-ia, букв. <<велика сотня•>, утво
реного з *to(s)- (звідки псл. *tyti «Глад
шати, набухатИ•>) та *krptom <<СТО>>
(Brugmann Grundriss ІІ 2, 48; Machek
ESJC 643-644; Holub-Kop. 385; Skok
ІІІ 474; Meillet MSL 14, 372; Trautmann 332; Mйhl.-Endz. ІІІ 279; Karulis
ІІ
436-437; Fraenkel 1135-1136;
Balticosl. 2, 60; ZfS!Ph 20, 280-281; IF
50, 98; Bugge РВгВ 13, 327; Кluge
Mitzka 774-775); помилковим є при
пущення (Hirt IF р, 344-345; РВгВ
23, 340; Vaillant RES 24, 184) про за
позичення з германських мов. Фас
мер IV 133; Черньrх ІІ 275-276; Го
ряев 382; Bruckner 590; Holub-Lyer
483; Младенов 634; Mikl. EW 370;

тИтло

Тит

Общ.

лексика

276-284;
88.

Критенко

Вступ 522; Кiparsky GLG
Тит (чоловіче ім'я),

Титко, ст.
Тіто <<ч(ес)ти достои(н) а(бо) учти
вьІ(и)•> ( 1627); - р. м. Тит, бр. Ціт,
п. Tytus, ч. слц. Titus, болг. Тuтьо,
*Тит, схв. Тит(о), слн. Tit(o), стсл.
Тнт1>; -

через

посередництво

церковнослов'янськ~.

запозичено

з

грецько!

мови;

гр. Тітос,; походить від лат. Titus, очевидно, пов'язаного з titulus
<<шана, честь, слава>>. Вл. імена 90;
Беринда 237; Фасмер lV 62; Петров
ский 209; Илчев 485. Див. ще
тИтул.

титан•

<<божественний

велетень у

грецькій міфології; винятково видатна,
героїчна особа•>, титанічний; р.
болг. титан, бр. тьtтан, п. tytan, ч.
слн. titan, слц. вл. titan, м. титан, схв.
тіtтан; запозичення з грецької мо

ви; гр. Тїпхv <<Титан (син Урана і Геї,
бог сонця)•> утворене від ті'тw <<сонце,

день•>,

що,

очевидно,

є

заnозиченням
2

з

малоазійського джерела. СІС 827;
Чернь1х Il 245; Kopalinski 1010; РЧДБЕ
724; Вуjаклиjа 954; Frisk ІІ 904; Кlein

1621.

титан 2 (хімічний елемент), тита
ніт (мін.); - р. болг. титан, бр. тьt
тан, П. tytan, Ч. titan, СЛЦ. СЛН. titan,
м. титан, схв. тіtтан; запозичен
ня з новолатинської мови; нлат. titanium було утворено німецьким хіміком

М. Клапротом

(1795) на честь міфічної

цариці ельфів Титанії; виводиться також

(Фигуровский 127; Sl. wyr. obcych 786;
Holub-Lyer 483; РЧДБЕ 724; Кlein
1621) від гр. Тїліv (міфологічне) <<Ти
тан>> або (Черньrх ІІ 245) від гр. тілх
vос,; <<Крейда, вапно, гіпс•>. Волков
39. - Поу. титан•.
ТИТаН <<ВеЛИКИЙ КИП'ЯТИЛЬНИК>>; р. титан, бр. тьtтан, п. tytaп; наз
ва, пов'язана з титан <<велетень•>, що
виникла як фабрична марка. - ССРЛЯ

15, 472.

тар{вна, тuтарка, (титарня] <<СТО
ЛИК, де продають церковні свічки, комо

-Див. ще титан 1 •

ра церковного старости•>, [титарство]
<<посада

церковного

старости•>,

тита

рювати, [підтитарій] <<цеfковний під
староста•>, [підтитарний
«ТС.•>, ст.
ктиторство

р.

( 1424); -

титар,

ктuтор, Др. ктиторо <<ЗаСНОВНИК>>,
боЛГ. кmuтор <<ТИТар; ЗаСНОВНИК>>, М.
ктитор
стсл.

<<засновник•>,

ктнтор1>, хтнтор1>

схв.

ктитор,

<<ТС.•>;

-

запо

зичення з грецько'! мови; гр. хтітwр
<<засновник•> пов'язане з дієсловом хті

'w <<Засновую, будую», спорідненим з
дінд. k~eti <<Перебуває, ЖИВе>>, а в. saёiti
<<ТС.>>, вірм. sёn «ЖИЛИЙ>>. Фасмер ІІ
393; Горяев 172; РЧДБЕ 381; Вуjак
лиjа 491; Frisk 11 35.

[тИти] <<жиріти, гладшатИ•>; р.
[ть'tти]
<<Гладшати,
товстіти•>,
бр.
[тьщь], др. тьtти, п. tyc, ч. tyt <<Тс.•>,
вл. tyc <<процвітати•>, нл. tys <<Тс., глад
шати•>, СХВ. тuти <<ГЛадшати, ТОВСТіТИ,
ПОВНіТИ>>, СТСЛ. ТЬІТН <<ТС.>>;

-

ПСЛ.

tyti

<<гладшати, набухаТИ>>, пов' язане з tylь
«ТИЛ•>, tukь «ТУК•>; споріднене з лит.
tukti <<ЖИріти, гладшати, товстіти•>, лтс.
tйkt <<пухнути, набрякати», кімр. tyfu
<<рости•>, лат. tumeo, -ёге <<бути розпух
лим, набуХЛИМ>>, діНД. tQ-ya- <<СИЛЬНИЙ,
швидкиЙ•>, tavai) <<СИЛа», taviti <<Він силь
ниЙ•>, ав. tavas- <<сильниЙ•>; іє. *tQ-. -

Фасмер IV !33; Bruckner 587-588;
Machek ESJC 665; Holub-Kop. 399;
Skok ІІІ 474-475; Mikl. EW 367; Trautmann 331; Pedersen Kelt. Gr. І 178;
Walde-Hofm. ІІ 715-716. Пор.

тил, товстИй, тук 1 •

тИтівка (сорт яблуні, а також яб
цього сорту); бр. цітаука,

лука

болг.

титовка;

-

запозичення

з ро

сійсько'! мови; р. тит6вка, [титов
ское яблоко] походить, можливо, від
місцево'! назви.

тИтло <<Надрядковий знаК•>, тИтла
<<ТС.>>; р. тuтло, тuтла, бр. Ц{тла,
др.

титьла

<<напис,

надпис•>,

титьло

тИтар, [ктuтор] <<ТИтар•> Нед, ти
таренко, [титаренчиха] <<дружина ти

«ТС.>>, П. tyteJ <<ТИТЛО>>, Ч. tit\a, бОЛГ. М.
тuтла, СХВ. тuтла <<ТС.>>, СТСЛ. ТНТЬ.І\А

таренка>> Шейк, Нед, титарuха, ти-

<<НаПИС, НаДПИС>>, ТНТЬ./\1>, ТН'Т'1>1\1> <<ТС.>>;
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тИхий

титр

через церковнослов'янське посеред
ництво запозичене із середньогрецької
мови; сгр. тітЛщ (тітЛоv) <<напис, над

--

пис, заголовок•> походить від лат.

lus

titu-

<<Напис, надпис, заголовок; почесне

-- Фас
62; ГСЗ ІІ 281, ІІІ 202--203;
443; Kopalinski 1010; Holub-Lyer 483; Младенов 634; РЧДБЕ 724;
Skok ІІІ 475; Walde--Hofm. 11 686;
Кlein 1622. -- Див. ще тИтул. -- Пор.
звання>> неясного походження->

мер lV
КЗСРЯ

тИльда, Тит, титр.
титр, титрувальник, титрувати;
-- р. титр, бр. цітр, ч. titr, слц. titer,
болг. тит'Ьр, схв. титр; -- запозичен
ня з французької мови; ~р. titre <<заго
ловок; титул; проба, якість, характерис
тика•> виникло зі ст. title <<ТС.>>, що по
ходить від лат. titulus <<Напис, надпис,
заголовок;

почесне

звання•>

неясного

походження. -- СІС 2 827; ССРЛЯ 15,
476; Holub--Lyer 483; РЧДБЕ 724; Ву
jаклиjа 955; Dauzat 711; Walde--Hofm.
11 686; Кlеіп 1621, 1622. -- Див. ще
тИтул. -- Пор. тИльда, Тит, тИтло.

тИтул СУМ, Г, [титула] <<звання,
чин•> О, [титулятура] <<форма титулу
вання•> СЧС, Нед, титульний СУМ, Г,
титулЯрний, титулувати, ст. титул'Ь

(1438); -- р. болг. тИтул, бр. тьtтул,
п. tytul, ч. слц. titul, вл. titul, м. ти
тула, схв. тй.тула; -- через польську
мову запозичено з латинської; лат. titulus <<почесне званнЯ•> етимологічно
неясне. -- СІС 2 827; Huttl-Worth 15;
Фасмер lV 62; Горяев 368; Смирнов
290--291; Бульrка 321; Bruckn~r 590;
Kopalinski 1010; Machek ESJC 644;
Holub--Lyer 483; РЧДБЕ 724; Вуjак
лиjа 955; Walde--Hofm. 11 686; Кlein
1622. -- Пор. тИльда, Тит, тИтло,
титр.

тиф, [тифус] <<тиф•> Нед, тифоз
ний; -- р. болг. тиф, бр. тьtф, тьtфус,
п. вл. tyfus, ч. tyf, слц. tyfus, м. ти
фус, схв. тй.фус, слн. tffus; -- запози

чення з новолатинської мови (медичної
латині); нлат. typhus <<тиф•> походить
від

гр.

тUсрос,;

<<дим,

чад;

заціпеніння,

потьмарення свідомості•>, пов'язаного з

576

rucpw

<<ДИМИТИ>>, ТUсрЛос,; <<СЛіПИЙ>>, тUcpwv

<<ВИхор,

ураган,

смерч•>

неясного

похо

дження.

-- СІС 2 828; Фасмер lV 63;
Черньrх ІІ 245--246; Горяев 368; ССРЛЯ
15, 482; Sl. wyr. obcych 785; Holub-Lyer 495; РЧДБЕ 725; Frisk 11 949-950, 950--951.
[тИфтик] <<сорт вовняної тканинИ•>
Шейк, Нед; -- п. tyftyk (dyftyk) <<сорт
шовкової або вовняної тканиНИ>>,

схв.

[тuфтик] <<сині нитки, синя бавовна;

волокно•>;

--

запозичення

з

турецької

мови;
тур.
tiftik <<тонка ангорська
вовна•>, diftik <<козяча вовна>> спорідне
не з чаг. tiftik <<ангорська вовна•>, похо
дить від ар. tiftiq <<м'яка і тонка вов
на>>. -- Макарушка 14; Bruckner 588;
SJ:. wyr. obcych 163, 785; Skok ІІІ 467;

Mikl. EW 369; Lokotsch 162; Rasanen
Versuch 479.
тИхий, тихенький, тихоня, тиша,

[тишак] <<Гарна, тиха погода•> Мо, ти
шина, тишко, тихішати, тихшати,

тихнути,
(тишити]
<<ТИХОМИрИТИ,
створювати тишу•> Нед, [тишкувати
ся] <<шептатися?•>, [тихо] <<Повільно>>
ВеУг, [тихонько] <<тихенько•> Шейк,
Нед, [тихутко] <<ТС.>> тж, тихцем,
тишком, tвтихлий] <<Тихий, спокій
ний» Нед, [втихати] <<утихати•> Ж,
затишний, затиш, (затиша] <<ТИШа>>
Я, [затишина] <<ЗаТИШОК», затишок,
затишшя, надтихати, невтишимий,

невтишний,

[отихати]

<<утихомирю

ватися, лягати•> Куз, потихоня <<тихо
НЯ>>, nотихеньку, nотихенько, nоти

хесеньку, (nотихи] <<ПОТИХУ>>, nотихо,
потиху, потихше, [претихий] <<дуже
тихий, спокійниЙ•> Нед, притихлий,
притишений, притихати, притихти,
притишити СУМ, Г, стихлий, сти
хати, стишати, стишитися <<стихну

ти, притихнути•>, [стишіти] <<стихну
ТИ>>,

стишувати,

стиха,

стихача,

стихенька, стишка, (сутихти] <<СТИХ-

нути•> Куз, спідтиха, спідтишка, ути
хати; -- р. тихиЙ, бр. ціхі, Др. тиХ'Ь,
тихьtu, п. cichy, ч. слц. tichy, вл.
cichi, нл. sichy, полаб. taixe, болг. м.

тих, схв. тй.х, слн.

tfh,

стсл. тнх'h;

--

'

ТИхін

тік

псл. tіхь <<ТИХИЙ>>, пов'язане чергуван
ням голосних з tuxпQti <<тухнути>>, Н~іШі
«Тішити>>; здебільшого зіставляється
з прус. teisi <<честь>>, teisingi «Гідний,
достойниЙ>>, teisiskan <<Поважні сть>>, лит.

teisus <<справедливиЙ>>, tiesa <<правда>>,
tiesti <<направляти, випрямляти>>, ірл.
toisc «Потреба, бажаннЯ>>; первісне зна
чення <<Простий, прямий, рівниЙ>>,
звідки <<слухняний, покірний, тихий»,
пор. іт. piano <<ПЛоский, рівний; Т!jХИЙ>>;

пов'язується також (Machek ESJC 643)
З ЛИТ. ty\us <<ТИХИЙ>>, ty\eti <<МОВЧаТИ>>,
Шtі <<затихати; замовкати, змовкати>>,
лтс. stilt <<Заспокоїтися>>, нім. англ. still
<<ТИХИЙ>>; викликають сумнів зіставлен

ня з дінд. ta~Qfm <<ТИХО>> (Zubaty ВБ
17, 326; Младенов 634). - Фасмер lV
Черньtх ІІ 246; Брандт РФВ 25, 28;
КЗСРЯ 443; SJ:awski І 99; Bruckner 61;
Holub-Kop. 385; Skok ІІІ 468; Pedersen

63;

IF 5, 41; Wijk AfS!Ph 37, 26; Muhl.Endz. lV 124; Karulis 11 399-400; Grunenthal AfSIPh 38, 138-139. Пор.
тішити, тухнути•.

ТИхін (чоловіче ім'я), тихон УРС,
Нед, [Тихно] Нед, тишко, ст. Тьtх'Ьно
(1370), Тьtхон'Ь (1430), Тишко (1454),
Тихон ( 1483 ), Тиша (1491), Тухwн'Ь ...
<<пригожуючіся ... , з трафунку>> ( 1627);
- р. болг. тихон, бр. Ціхан, стсл. Т'(
хон'Ь;

-

через церковнослов'янське по

середництво запозичено

в давньоруську

мову з грецької; гр. Tuxwv походить від
тuxwv <<удачливий, щасливець>>, дієприкм.
від дієслова тuyxavw «nопадаю; маю
удачу; щастя>>, спорідненого з лит. daug

<<багато>>, лтс. daudz <<ТС.>>, гот. daug <<ГО
диться>>, нвн. taugen <<Годитися, бути
придатним>>, псл. *dugjь <<дужиЙ>>, укр.
дужий. Бл. імена 90; Беринда 237;

Фасмер lV 64; Петровский 209; Спр.
личн. имен 462; Илчев 485; Frisk ІІ 940941. - Див. ще дужий.

[тИцько] <<тільки, стільки» ВеБ; запозичення з польської мови; п. [tycko] <<стільки>> пов' язане з, tyle <<ТС. >>, що
виникло з *tol' <<ТС.>> під впливом ile
<<скільки>>. - Bruckner 589. - Див. ще
тільки.

-

Пор. тИлекрот.

тИцяти,

тицькати,

тицьнути,

[тицкати, тицнути] <<бити задніми но
гаМИ>> Шейк, Нед, тиць; бр. тьщ
каць <<ТИКаТИ, ТИЦЯТИ», тЬtЦНУЦЬ «ТКНу
ТИ, тицьнути>>, слц. tycat' ~торкати, тор
катися>>, СХВ. тицати «ТС.>>, ЦСЛ. ТІ:.І
ЦАТН <<тикати, штрикати>>; псл. tycati ~тикати, торкати>> пов'язане з tyka-

ti

<<ТС.>>, видозміненим під впливом ім

ператива tьсі. Мельничук ПСМ
109. -Див. ще тИкати.

V

[тИчба] <<юрба>> СУМ, Нед; ре
зультат видазміни форми [тижба] <<ТС.>>,
можливо, зближеного з тічка.
ще тИжба.

[тичЯти]

<<стирчаТИ>>

-

Див.

ЛексПол; -

ч. tycit se <<стирчати; видаватися; підні
матися>>, слц. tycit' sa <<Височіти, підні
матисЯ>>, слн. ticati <<знаходитися, бути,
СТИрЧаТИ>>; пов'язане З тикати, Ви
тикатися, тичка; пор. цитату: <<де
вбив тИчку, там і тичйть>>. Див. ще
тИкати.

[тиш, а-тиш] (вигук, яким гонять
овець); - пов'язане з [гиш] «ТС.>> ЛЧерк,
[киш, а-киш] (вигук для відгону) Нед. -

Див. ще rиш, киш.
•

2

ТІ- ДИВ, ТИ.

тіара; р. болг. тиdра, бр. тьt
Яра, др. тиара, п. слц. вл. tіага, ч. tiara, СХВ. тujapa, СЛН. tiara, СТСЛ. ТНАрА;
запозичення з грецької мови; гр.

napa <<Тіара (ГОЛОВНИЙ убір персіВ)>> ПО
ХОДИТЬ з якоїсь східної мови. -

828;

Фасмер

lV 55;

СІС2

ГСЗ ІІІ

201-202;
Kopaliriski 977; Holub-Lyer 482; РЧДБЕ
722; Вуjаклиjа 952; Frisk 11 896.
[тібИти] <<Мало дати, дати на сміх>>

Шейк, Нед; -

неясне.

[тізю] (вигук для підкликання теля

ти), [цізю] (вигук для підкликання ко
рови) ВеЛ; - неясне; можливо, пов'я

зане з телЯ; пор. у тому ж говорі [бі

цю] (вигук для підкликання бика) ВеЛ
від бик.

тік 1 , [таковня] <<приміщення для мо
лотьби>> Л, [тічок] <<утоптане або ви
рівняне місце Г; місце, де стоять вули
ки ЛЧерк; місце, де ввечері збирається
молодь Нед>>, точок <<Місце, де стоять
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тіло

ТІК

вулики•>,

токовии,

[натік]

<<земляна

чити] <<бути в періоді тічки•>, [течка]

<<ТіК•> Л, [перетіччя] <<Місце в клуні, де
молотЯТЬ>> Кур, [передтіччя] <<Місце пе

ЛЖит, [тікальниця] <<самка собаки в
час тічки•> Нед, тічка, [тічнЯ] <<Тічка,
зграя (в час тічки)•> Нед, [тішнЯ] <<Тіч

долівка в хаті•> ДзАтл І, [перетічок]

ред ТОКОМ>>; р. бр. болг. ток, Др.
тако, п. слц. діал. tok, стсл. ток'h; псл. tokь <<утоптане для молотьби міс
це•>, букв. <<місце бігу коней, за допо
могою яких молотять•>, пов'язане чер
гуванням голосних з *tekti <<бігти, тек

ТИ•>; пор. лит. takas <<стежка•>, лтс. taka, taks <<ТС.>>, ав. taka- <<біГ•>, перс. tak
«ТС.>>. Фасмер lV 69, 70; Горяев
370; Потебня РФВ 7, 228; Bruckпer

573; Machek ESJC 646; Младенов 635.
-

Див. ще тектИ.

[тік 2 ]

«ТС.>> Л;

<<розтоплений

-

жир•>,

[ток]

пов'язане чергуванням го

лосних з тектИ; пор. р. [ток] <<потік;
рідина,

що тече;

ЖИТЬ•>, др.

тако

усе,

що ллється,

<<Течія,

джерело•>,

бі
ч.

tok <<течія; потік; річка, струмок•>, слц.
tok <<течіЯ•>, нл. tok ~річка•>, болг. ток
<<ТЄЧіЯ>>, М. ток, тек, СХВ.

СЛН.

-

теж <<ТС.>>,

tok <<ПОТіК, ТеЧіЯ>>, СТСЛ. TOK'h <<ТС.>>.
Фасмер lV 69-70; Machek ESJC

Див. ще тектИ. - Пор. тік 1 •
тікати 1 , тікdч, втектИ, втеча

646. -

[втік] ~втеча•> Ж, втікач, [втеклий]

<<утеклиЙ•> Ж, [втіки] «утеКИ>> Ж, [вте
ком] <<утікаючи•> Ж, врозтіч, [затека]
<<приблуда, заволока•> Ж, [зdтіч] <<Те.•>
Ж, [навтек(и)] <<навтікИ>>, навтікача,
навтіки, [навтьоки] <<Те.>>, [невтеклий]
<<ЯКИЙ не втече, не уникне чогось•>, [по
течИся] (знев.) <<Піти, поїхати•> О,
[притектИся] <<прийти•>, розтіч, уті
ки, утеча, утік, [утіканка] ~утеча•>
Нед, утікач, утіки, [утікам] <<утікаю
ЧИ•>, утьоком ~навтіки•>, урозтіч;

-

р.

тиксіть <<Тікати•> (з укр.), п. [ciekac]

<<ШВИДКО біГТИ, мчати; ТіКаТИ>>, ВЛ. cekac <<Тікати•>, слн. tekati «бігати, бігти,
ТЄКТИ>>, СТСЛ. rRKATH <<ТіКаТИ>>; ПСЛ.
tekati <<бігати, тікати•>, ітератив до *tekti <<бігти, текти•>. - Див. ще тектИ.

[тікати 2 ] <<бігати тічкою•>, [тікати
ся] <<блукати; мати тічку•> Нед, [ті
каться] <<виявляти статеву охоту•> (про

суку) Чаб, [тічкатися] <<ТС.>> Нед, [ті-
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<<Зграя, косяк, табун риб; тічка собак•>

ка, зграя собак>> Ме; р. течка <<Пе
ріод статевої активності в самки ссав
ціВ•>, бр. цечка <<ТС.•>, п. ciekac si~ <<па

руватися•> (про собак, вовків), cieczka
<<тічка•>; псл. tekati <<виявляти стате
вий потЯГ>>, результат семантичної ви
дозміни форми tekati <<Тікати•>. Див.

ще тікати 1 •
тік-так, тік-тік, тікати, тікта
кати; р. болг. тик-так, бр. цік
так, п. ч. слц. tik-tak, слн. tik-tak; звуконаслідувальне утворення, можли
во, зумовлене впливом західноєвропей
ських мов; пор. нім. tick tack <<Тік-так•>,
фр. tic tac, tac tac, англ. tick «ТС.>>. -

Фасмер lV 56; Горяев 367; Machek
ESJC 643; Holub-Kop. 385.
тілеса <<тіло; тіло гладкої людини»,

телесd <<Те.; [нутрощі, потрухи Шейк]•>,
[тенесd] <<нутрощі; кишка•> Нед, [тєле
со] <<Забита, але не розпатрошена ТВари
на; тіло п'яної людини, яка не чтмаєть

ся на ногах•> Л, [телесовdтий] <•товс
тий, пузатиЙ•> Нед, тілесний, [розтеле
сувdти] ~розірвати на частини ( твари
ну)•>; - р. телесd <<телеса•>, др. тtле
са (називний в. мн.) <<Тіло•>, ч. teleso
<<тіло•>, слц. teleso «ТС.•>; запозичен
ня зі старослов'янської мови; стсл.
rRI\ECA є формою наз. в. мн. від rRI\O
<<тіло•>. - Див. ще тіло.

тілікати (про погану гру на скрип
ці, гармонії), [тілі-тілі] (вигук для по
значення гри на скрипці), [тилилИчки]
<•ТС.>>, [затилікати] <•заграти на скрип
ці•>;

-

р. тилИкать, тилилИкать;

-

звуконаслідувальне утворення, паралель

не до [тирИкати] <•погано грати на
скрипці•>, [тирирИкати] <<ТС.•>, [тири
рИри] (вигук для позначення гри на
скрипці), терлИкати, тирлИкати, пі
лікати, р. nилИкать
Пор. тирИри.

тіло,

lтілЄстий]

<<ПіЛіКаТИ>>.

-

<<блідо-рожевиЙ•>

Корз, тілИстий, [тіловИтий] <<Тілис-

тільки

ТИЙ>>

тім'я

Нед,

[тільчастий]

<<масивниЙ>>

Шейк, Ж, втілИти СУМ, Нед, натіль

ний, [отілЯти] <•втілювати>> Ж;

-

р.

тело, бр. цела, Др. тtло, П. cialo, Ч.
te\o, СЛЦ. te\o, ВЛ. celo, НЛ. selo, болг.
тЯло, м. тело, схв. тело, слн. telo,

стсл. rRI\o; -

псл.

го походження;

-

telo

не зовсім ясно

часто зіставляється

з лтс. tёls, tёle <•образ, тінь, статуя>>,

tёluot <•н'адавати форМИ>> (Skok ІІІ 468469; Тгаutmапп 317; Zubaty St. а сі. І
2, 132; Mikkola Ursl. Gr. І 46); з дру

<•стільки>>, tol'ky <•такий великий,
такий значниЙ>>, болг. т6лко <•стільки>>,
м. толку, схв. талИка, слн. toliko <•тс.>>,
tolik <•такий великиЙ>>, ст сл. TOI\HK'h
<•Тс., такий численниЙ>>; псл. tolikь
<•такий великий, такий числом>>, суфік

tol'ko

сальне утворення від псл. *toli <•стіль
КИ>>, що складається з вказівного зай
менника *to- <<ТОЙ>> і частки !і <•ЧИ>>

(пор. стсл. тмн <<до того, до такої мі
РИ>>, ТОІ\1:. <•стільки>> ); аналогічними ут

гого боку, латиські слова вважаються
запозиченими з давньоруської мови

вореннями є гр. ПJЛіхос,; <•такий вели
кий, такий сильниЙ>>, лат. talis <•такий;
такий важливиЙ>>, лит. tбlei <•доти, до

(Muhl.-Eпdz. lV 171; Karulis 11 386388); пропонується також (Ріsапі Paideia, 8, 1953, 89-90) реконструкція
*tait-lo; виведення telo з *tёпІо, спорід
неного з дінд. taniib, tanub <•ТіЛО>> ( Ostir WuS ІІІ 206-207), неможливе (псл.

того часу>>. - Німчук ІУМ Морфологія
370-371; Фасмер JV 74-75; Bruckner
589; Machek ESJC 646-647; Meillet
Etudes 418; Trautmann 312; Schmidt
Vok. І 91; Walde-Hofm. І 644. -Див.
ще ли, той. - Пор. кілька 2 , стільки.

ставлення: з гр. тЄЛос,; <•завершення, ви

тяга, бідолаха, [молодець Г; гульвіса,
гультяй Пі]•>, [тимаха] <•шибениК>> Нед,

було б *t~lo); ненадійними є й інші зі
конання;

мета;

строк;

податок;

загін>>

тімаха <•майстер якоїсь справи; не

(Machek ESJC 638-639; Holub-Lyer
479); з прус. stallit <•стояти>>, дінд. sthalati <<СТОЇТЬ>>, stha\a <<НаСИП>> (Ильин
СКИЙ РФВ 63, 333-335); з гот. stains

[тімашний] <•здібний до чогось>>, [ті
менний] «ТС.>>, [тіминий] <•пристрасний;
охочиЙ>> Па, [нетімаха] <•невдаха; лю

<•камінь>>, гр. атіа, атіоv <•камінець>>, атt
qюс,; <•купа•>, вірм. t'in <•виноградне зер

не зовсім ясне; пов'язується (Мерку
лова Sl. Wortst. 139-140) з тЯмити,
р. [тЯмить] <<ТЯМИТИ>>, бр. цЯміць <<ТС.>>.

нятко>> (Petersson KZ 47, 281-282); з
псл. tenь <•тінь>> (Mikl. EW 356; Мла

денов

646; Vondrak ВБ 29, 178); з псл.
tьlo <<ТЛО>> (Lewy РВгВ 32, 137). - Фас
мер- Трубачев lV 39-40; Черньrх 11
234; Преобр. 11, вьш. последний, 11;
Slawski І 97; Критенко Вступ 506, 542.
тільки, [тіки]

Пі;

скільки

<•тільки Г; стільки

ЛЧерК>>,

тілько

<<Тільки;

[скільки ЛЧерк]•>, [тівко] <•стільки>>,
[тіко] <•тільки>>, [тіленно] <•ЯК багато,
скільки>> О, [тель6] <•стілЬКИ>> Шейк,
Нед, [толь] <<ТС.>> Шейк, [тиль-тиль]
<•тіль-тіль>>, [тіль] <•т~охи, небагато>> Ва,
тіль-тіль, [тількийj <•такий числом Г;
такий великий Ба; дуже великий

0>>,

[натілько] <•настільки>> Ж, [натіуко]

«багато>> ВеЛ; р. только <•Тільки>>,
бр. т6лькі <•ТС.>>, др. талика <•стільки;
ТіЛЬКИ>>, тОЛЬКО <<ТС.>>, П. ty\ko <<ТіЛЬКИ>>,
Ч. to\ik <<СТіЛЬКИ>>, to\iko <<ТіЛЬКИ>>, СЛЦ.

дина, позбавлена здібностеЙ•>

-

Она;

-

Див. ще тЯмити.
тімбел - див. тИбель.

тім'я, [тuмнє] <•тім'я>> Кур, [тімі
нє] <•ТС.>> Корз, тім'яниця, [тім'яниць]
<•ТС.•> О, тімениця <<Кірка, що утворю
ється від нечистоти на тімені, на тілі

в дітеЙ>>, [тіменички ВеЗа, тімянкИ
ВеУг, тимищjха Кур] <<ТС.>>, тім'ячко
(анат.), тім'янИй, [потімя] <<тім'ячко
(у ДИТИНИ)>> ВеЛ; р. темя, бр. це
мя, др. тtмА, п. ciemi~. ч. teme, temeno, слц. tema, temeno, нл. tyrhe, болг.
м. теме, схв. теме, слн. teme, с.-цсл.
т~; псл. *tem~ не зовсім ясного
походження; на думку де.яких дослід
ників, пов'язане з tьnQ, t~ti <<тяти, ру
бати, сікти>>, подібно до того як нім.
Scheitel <<тім'я, маківка>> пов'язане з

scheiden <<розділяти, відділяти•> (Горяев
364; Schrader Reallexikon І 639); у тако-
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тіпун

тіничка

му разі *tem~ виникло з *tenmen, пер
вісне значення якого

му рубають•> (КЗСРЯ

-

<<місце, на яко

440); інші зістав

лення менш nереконливі: з лат.

tego,
-еге <<крити, покривати>> (Трубецькой,
див. Durnovo Slavia VI 230); з гр. ат6f.Ю <<рот, у~та; лицевий бік; вістря>> (Machek ESJC 639); з ав. staёra-, tаёга
<<вершина гори>> (Черньrх 11 235; Petersson AfSlPh 36, 135-137); з іє. *stoi-,
*stei- <<СТОЯТИ>> (Младенов 631). Фасмер lV 41; Slawski І 1ОО; Skok ІІІ

4 76;

Варбот Зтимология

1965, 113. -

Див. ще тЯти.

[тіничка] (бот.) <<хвощ польовий,
Equisetum aгvense L.>> Mak, [с6с6нка
тіничка] <<ТС.>> Г, Нед; - очевидно, по
в'язане з тінь, тінити; назва зумов
лена тим, що хвощ затіняє інші росли
ни. Див. ще тінь.

тінь, тінник <<тінисте місце; [альтан
ка, бесідка Шейк]>>, [т{нок] <<Тінисте
місце>>, тінистий, тінявий, тінЯстий,
тінити, відтінок, відтінь, відтіни

ти, [затінка] <<абажур>> Куз, затіння,
ЗатіНОК, [затінок] <<СОНЯЧНИЙ ГОДИН·
ник>> Ж, [затінь] <<затінок>> Ж, [натін
ка] <<Відтінок>> Ж, [натінок] <<тіньове зо
браження, силует>> Ж, отінити, [отті
нє] <<Відблиск, слабке світло>> Ж, при
тінок <<Затінок; [півтінь Куз]>>, [при
тінь] <<ПівтіНЬ>> Куз, притінений, [при
тінк6вий] <<сутінковиЙ>> Куз, притіни
ти; - р. тень, бр. цень, п. cien, ч. [tfn,
Ші], слц. tien, нл. sen, слн. tenja, цсл.
т--kнm; псл. tenь; загальноприйня

вьш. последний, 11-12.
сінь, сутінь, темний.

-

Пор. сіни,

[тіпанка] <<розумна, охайна жінка>>
Нед, [отіпанка] <<обірвана жінка>>; очевидно, похідні утворення від неті
панка <<НЄТіпаха>>. Див. ще неті
шіха.

тіпати, [тіпака] <<удар>>, тіпалка,
тіпальник, [тіпаля] <<тіпальницЯ>> Чаб,
[тіпальня] <<бительнЯ>> Чаб, ГрицАВ,
[тіпанина] <<тіпання конопель або льо
ну>>, [тіпан] <<Прочухан, стусан>> Си,
[тіпанка] <<бительнЯ>> ГрицАВ, [тіпач
ка] <<Прочуханка>>, [тєпачка] <<nримітив
на тіпалка у вигляді загостреної дере

в'яної жердини>> Л, тіпальний, витіпу

вати, [вuтепки] <<костриця, терміття>>
Ж, [нетепи] <<погані коноплі, що не ті
паються>> Ж, [отіпанка] <<Тіпання (ко
нопель)>>, [отіпальниця] <<Тіnальниця>>
Ж, потіпач «тіпальниК>>, потіпаха, по

тіпака, [потіпнЯ] <<непосидющиЙ>> Нед,
[потіп6вище] <<потіпаха>> Нед, розтіпа
ний; - р. [тепать] «ударЯТИ>>, п. [сіе
рас, сірас] <<ударяти, бити>>, ст. tepac
<<бити, шмагати>>, ч. tepat «ударяти, би
ТИ>>, СЛЦ. tepat' <<КарбуваТИ>>, ВЛ. серас
<<КЛеПаТИ, ТіПаТИ>>, НЛ. Sepas <<ударЯТИ,
ТіПаТИ>>, ПОЛаб. tipst <<ТіПаТИ>>, болГ. те
пам <<Валяти (сукно); бити, вибивати;
стукати, тупати (ногами)>>, м. тепа <<би
ТИ>>; псл. tepati <<бити, ударяти>>, що
є ітеративом до *te(p)ti «ударити>>. Machek ESJC 640. - Див. ще тептИ.
тіпун;

-

р.

тищjн,

бр.

ціпун, ч.

ників (Черньrх

tfpec <<тіпуН>>, tfpek, ст. tipet, слц. tfpec,
вл. cipk <<ТС.>>; не зовсім ясне; nов'я
зується з нім. Pips <<типоть, тіпун>>, англ.

wadowski

рір <<ТС.>>, що зводяться до лат. pituїta

тої етимології не має; більшість дослід

11 236; Slawski І І ОО; RozJagic-Festschr. 306-308;
Vondгak ВБ 29, 173-178; Mikkola Ursl.
Gr. 66) виводить з *temnь <<темне міс

<<слиз; типоть, тіпун>> (Горяев 367); зі

ставляється також з укр. пипоть, бр.

є думка про зв'язок з псл. stenь <<ТіНЬ>>

[пь'rпло] <<пипоть, тіпун>>, п. рурес, болг.
пипка <<ТС.>> (Mikl. EW 24 7), пор. ще
слц. pfpet', pipet, рірес, pfpat' (Machek
ESJC 43); Махек (там же) поєднує оби

і senь <<ТС.>> (Откупщиков

два

це>>, nов'язуючи з tьma <<тьма, пітьма>>,

*tьmьnь <<темниЙ>> (Є пояснюється впли
вом *senь <<ТіНЬ>>); більш переконливою

237-238; 11-

jinskij AfSlPh 28, 160; Горяев 382; Мель
ничук Зтимология 1984, 139; BrQckner
62; Machek ESJC 578; Mikl. EW 323). Німчук 34; Фасмер IV 43; Преобр. ІІ,
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погляди,

виводячи

це

слово

з

псл.

*pitьtjь як спорідненого з лат. pituтta
<<СЛИЗ; ПИПОТЬ, ТіПуН>>, і є. *pltU- <<СЛИЗ,

смола>>; первісне *ріtь- на rрунті окре
мих слов'янських мов змінилось або в

тіснИй

тіун

рірь- (внаслідок асиміляції), або в tірь
(внаслідок метатези); помилковим є
припущення про звуконаслідувальне по

ходження слова (Holub-Kop. 385; Мла
денов 423). -Див. ще пИпка.- Фас
мер

IV 60.

тіснИй <<непросторий; вузький; [бід

ний, злиденний Нед]•>, тіснуватий,
[тіснак] <<бідняк•>, тіснина, тіснота,
тіснЯва, [тіснЯк] <<біднЯК>>, тіснити,
тіснішати,

затісний,

затіснювати,

затіснЯти, [п6тісний] «тіснуватиЙ•>,
[притісний] <<бідний, незаможний» О,
[стіснЯч] <<конденсатор•> Нед; р.

ESJC 642; RES 23, 63; S1awski І 98;
Brikkner 60; Младенов 646; Meillet Etudes 297; Trautmann 321); Пізані (Paideia 8, 89-90) реконструює *tait-to,
яке пов'язує з telo < *tait-lo; необгрун
товане пов'язання з псл. stena <<стіна•>
(Holthausen KZ 47, 307), як і припущен
ня

про

запозичення

з

кельтських

(Sachmatov AfSIPh 33, 92). Трубачев IV 51; Критенко
522.

мов

Фасмер
Вступ

521,

[ті-ті] (вигук для підкликання ку
рей) ВеБ; р. [ти-ти-ти] <<ТС.•>; звуконаслідувальне утворення, паралель

ny, ч. tesny, слц. tesny, вл.
sesny, болг. м. тесен, схв. тесан, слн.
tesen, стсл. rhcн'h; - nсл. *tesknь

не до тю-тю, ціп-ціп. - Пор. тю-тю,
ціпа.
тітка, т{та, тітчаник, т{ччаник,
т{ччанка - див. тета.

«вузький, тісниЙ•>, пов'язане чергуван
ням голосних з tiskati <<тискати•>; зістав

L.•>

ciascesny, нл.

тесньtй, бр. цесньt, Др. т'БСН'Ь, П.

ляється також (Machek ESJC 641; LP

[тітко] (орн.) <<одуд,
Нед;

-

Upupa epops

очевидно, звуконаслідуваль

тісниЙ•> з припущенням на слов'янсько

не утворення, nов'язане з [дудка, оді
тут] <<ТС.•>. -Пор. дудок.
тіун (іст.) (назва ряду службових

му грунті метатези приголосних і подов

осіб на Русі

XI-XVII

ст.: управитель

ження голосного е. -

княжим

панським

господщ~ством,

5, 1955, 69-70)

з гр. атєvбс,; <<Вузький,

Фасмер-Труба

або

чев IV 51; Чернь1х Il
Брандт РФВ 25, 28;

240; КЗСРЯ 441;
Slawski І 97-98;
Brikkner 60; Holub-Kop. 384; Младе
нов 646. - Див. ще тИскати.
тістечко; запозичення з поль
ської мови; п. ciasteczko <<ласощі з тіс
та, тістечко•> є зменш. від ciastko <<ТС.•>,
похідного від ciasto <<тісто•>. - Див. ще

суддя нижчої категорії тощо); <<[нагля
дач Куз]•>, [тіЮн] <<Наглядач•> Куз, ти
вун <<тіун; [наглядач Куз; судовий при
став Нед]•>, [тівун] <<наглядач Куз; по
Бітовий суддя; голова Нед•>, [тив6н]
<<наглядач, судовий пристав•> Нед, [ти
в{н] <<оповісник, глашатаЙ•> Нед; - р.
тщjн <<тіун•>, [тивун] <<суддя нижчої

тісто.
тісто,

інстанції; прикажчик, управитель•>, бр.

тістуватий; р. тесто,
бр. цеста, др. тtсто, п. ciasto, ч. testo, слц. cesto, вл. cesto, нл. sesto, по
лаб. t'ostй, болг. тест6, м. тесто,
схв. тесто, слн. testo, цсл. rhcтo; псл. testo не зовсім ясного походжен
ня; - пов'язується з тискати, тісний

(Варбот Зтимология 1965, 109; Брандт
РФВ 25, 28; Holub-Kop. 384); далі зі

ставляється з ді рл. tais, taes «Тісто•>,
кімр. toes <<ТС.», двн. theismo, deismo
<<закваска•>, дангл. di:esma <<ТС.•>, гр. ата

іс,; <<Пшеничне тісто•> (ЧерньІх ІІ 240241; Pedersen Kelt. Gr. І 56; Stokes 121;
Liden Arm. St. 108; IF 19, 353-354;
Rozwadowski Qu. gr. et. І 422; Machek

цівун <<тіун; [сільський старшина в пан
ському маєтку, який наглядає за робо

тами]•>, др. ти(в)ун'Ь <<слуга; дворець
кий; особлива посада при князях, боя
рах і єпископах; службова особа по уп
равлінню міста або
місцевості•>,
п.

ci(w)un <<земський службовець•>; -

ста

ре заnозичення з давньоісландської мо
ви; дісл. pjonn <<слуга•> споріднене з
дангл. peowen «Наймичка, служниця•>,
гот. pius <<слуга•>, двн. dionon, dioneп
<<СЛУЖИТИ•>, НВН. dienen <<ТС.>>, дінд. takti, takati «поспішає, рине», псл. *tekti
<<бігти, тектИ•>, укр. текти. Фасмер

IV 63; Bruckner 65; Mikl. EW 356; Johannesson 433-434. -Див. ще тектИ.
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тіцький

ткачик

[тіцький] <<такий, такий малий, та
кий мізерний>> Шейк, Нед, [тіценький,
тіцечкий] <<ТС.>>, тж, [тіцьки] <<так ма
ЛО>> Шейк, Нед, [тіцько, тіценьки, ті
ценько, тіцечки, тіцечко] <<ТС.>> тж; запозичення з польської мови; п. [ tycki]
<<такий великий або такий малий; такий

численний, такий багатиЙ>>, [ tycenki, tyceczki] «ТС. >> утворені від [ tyci] «ТС.»,
пов'язаного з l tylij <<ТС.>>, tyle <<Стільки•>
(виникло з *tol' «ТС.>> під впливом ile
<<СКільки•>). - Brilckner 589. -Див. ще
тільки.

-

тічка 1 ,

Пор. тИлекрот, тИцько.

тічюі,

кати2.

тішюі

-

див.

ті

тічка 2 , тічки - див. точИти 2 .
тішити, [ті-rа] <<утіха•>, [тішильни

ця] <<Нянька; названа маТИ>> Нед, [непо
тішний] <<невтішниЙ•> Куз, потішати,
потіха, [потішuтель] <<утішитель•> Куз,
потішник <<розважальник; [утішитель
Куз]•>, [потішувач] <<утішитель; забав
НИК>> Куз, потішний, утіха, утішu
тель, утішка, утішний; - р. тішить,
бр. цешьщь, др. тt>шити, п. cieszyc, ч.
tesit, СЛЦ. tesit', ВЛ. CesiC «Годувати ДИ·
ТИНУ груддю», НЛ. sesyc <<ТС.>>, болг.
теша <<ТіШИТИ>>, М. теши, СХВ. теши
ти, слн. tesfti <<ТС.>>, стсл. о\(І"kшнтн
<<уТіШИТИ>>; ПСЛ. tesiti <<ТіШИТИ•>, ПО
в' язане чергуванням голосних з tіх'Ь

<<ТИХИЙ>>

(букв.

<<утихомирювати•> ); -

зіставляється з лит. taisyti «Лагодити•>,
ЛТС. tais!t <<рОбИТИ, ВИГОТОВЛЯТИ>>, taisns
<<прямиЙ•>. Фасмер IV 54; Чернь1х ІІ
243; Горяев 368; Slawski І 101; Brilckner 63; Holub-Kop. 384; Младенов
633; Skok ІІІ 468; Karulis ІІ 370371. -Див. ще тИхий.

[тіщИти] <<Вихоплювати, схоплюва
ти Нед; тягати 0•>, [тіщитися] <<тісни

тися, протискуватися>> Нед; др. тt,
щити <<СТИСКаТИ>>, СХВ. тештити <<Да
ВИТИ, м'яти; пресувати>>, слн. tfscati
<<притискати•>; псл. *tesciti< *teskiti
«тіснити, стискати», пов'язане з *teskn'Ь
<<ТіСНИЙ>>, tiskati <<ТИСКаТИ>>. Див. ще
тИскати, тіснИй.

ткати, [ткачувсіти] <<бути ткачем,
займатися ткацтвоМ>> Шейк, Нед, [тчи-
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ти] <<ткати>> О, [ткальня] <<текстильна
фабрика>> О, ткаля, [тксіник] <<КОНОП
Лі•> Чаб, тканИна, [тксіниця] «rканка,
сітка для ловлення дрібної риби Нед;

ткацький верстаТ>>, [тканиця] <<тканина•>
О, тксінка <<тканина; сітка для ловлен
ня дрібної риби; жіночий головний
убір; [одяг з тканки Шейк, Нед; самороб

не рідке рядно Мо]•>, ткацтво, ткан
нЯ,

ткань, тксіха,

ткач, ткаченко,

ткачівна, ткачук, [дотиксіннє] <<кінець
полотна>> Ник, [дотuкач, дотксіннЄ]
«ТС.>> Ник, [натиканий] <<З витканими
узорами•> (про тканини), [нетксіха]
<<яка не вміє або лінується ткати>>, пере

тиксіти <<ткати по основі візерунком>>,

[перетик] <<рід жіночого одягу Нед; жі
ночий одяг, прикрашений попеуечними
узорами Куз», перетканий, [пітксін

ня] <<уТіК>>, [потuканЯ, потuксінь, по
тканнЯ] «ТС.>> ДзАтл Il, [притиксіти]

<<приткати, виткати ще деяку кількість>>,

утік,

уток,

уточина;

-

р.

ткать,

бр. ткаць, др. т'Ькати, п. вл. tkac, ч.
tkat, слц. tkat', нл. tkas, полаб. takat,
болг. т'ЬКсl, М. ткае, СХВ. ткати, СЛН.
tkati, стсл. 'Т""Ь.КАтн; - псл. tnkati <<тка
ТИ•>, пов'язане з tykati «Тикати>>, *tnkщ>
ti <<ткнути>>; - споріднене з лтс. tukstet <<стукати>>, taucet «товкти в ступі»,
двн. duhen <<ПридавлюватИ•>, дангл. оуп,

Oyan <<ДаВИТИ, ТИСНУТИ, ШТОВХаТИ>>, дірл.
toll <<ПОрОЖНИСТИЙ>>, Гр. ruxoc;; <<Камено
ТеСНИЙ молот>>, тuxi~w <<обтісую, тешу•>;
пов'язується також з гр. тєuхw <<будую;

виготовляю, роблю», іє. *teukh- (Machek ESJC 644) або з псл. tesati <<теса
ТИ•>, іє. *teks- (Горяев 368; Holub-Kop.
383-385; Skok ІІІ 477). - Фасмер IV
64; !-:ІерньІх ІІ 246; Bruckner 571; Schuster-Sewc 1507; Трубачев Рем. терминол.
117-118; Trautmann 331; Muhl.Endz. IV 135, 255; Zupitza GG 141;
Holthausen AeWb. 374; Frisk ІІ 941942; Hofmann 377; Pokorny 1032. Див. ще тИкати.

ткачик (орн.) <<Ploceus Cuv.•>, [ткач
пошивсіч] <<Ploceus socius•> Нед, [тка
чувсіті] <<Ploceidae•> Куз, Шарл; р.
ткачик (орн.) <<ТКаЧИК>>; - ПОХідне ут-

тквати

тло

ворення

від

зумовлена

ткач;

тим,

що

тчуть висячі гнізда. -

назва
ці

могла

птахи

бути

вправно

Див. ще ткати.

[тквати] <<Торкати, хвилювати; ко
лоти•> Бі, [тквачій] <<колючий; загост
рениЙ•> Бі; запозичення з польської
мови; п. tkwic <<знаходитися, бути, гли
боко застряти; стирчати•>, [tkwiec], ст.
tkwiec «ТС.•>, як і ч. tkvft <<триматися;
полягати•>, слц. tkviet' <<полягати•>, по
в'язане з tkac <<сунути, тикати•>, tykac

<<бОЛОТО>>, ЛИТ. tyras <<бОЛОТО; ЧИСТИЙ>>,
tyre <<каша•> (Persson Beitr. 462-463;
Hofmann 366, 462; Walde-Hofm. ІІ
683). - Фасмер IV 65; Булаховський

Вибр. пр. ІІІ

365. -

Див. ще тліти.

[тлік] <<Переліг•> ВеЛ; - запозичен
ня з польської мови; п. Hok, [Hoka]
«ТС.>> відповідає укр. толока.

тліти, тлін, тлінь, [тлuвоІ «Тлію

ча іскра•> Нед, дотлівати, перетліва
ти, перетлілий, стлівати, стл{лий;

-

<<торкатися·, доторкатися•>, яким відпові

р. тлеть <<тліти, гнити; жеврітИ•>, бр.

дають укр. тuкати, тКJ·l!Jти. -

тлець <<ТС.>>, др. тьлt;ти «ТЛіти, гнити,

тИкати.

псуватися, гинути•>, п. tlec <<тліти, жев
ріти•>, ч. tlft <<тліти, гнити; повільно гас
нути», слц. tliet'
<<тліти, повільно гас

Bruckner 571; Machek ESJC 663; HolubKop. 398; Holub-Lyer 483. -Див. ще
[ткена] (бот.) <<дереза звичайна, Lycium vulgare Dun. (Lycium barbarum
L.)•> Нед, Mak, [ткенна] «тс.; Lycium
ruthenicum Murr.•> Mak, [ткuна] «дере
за звичайна•> Нед, Mak; запозичення
з перської мови (перс. tkenna <<Lycium
ruthenicum Murr.>> ). - Анненков 202.
ткнути

-

див. тИкати.

[тлака] <<вид слимака, Nerita» Шейк,
Нед, [тлаковuнка] <<ВИд слимака, Neritina», [тлаковuчка] <<Neritella•> тж; очевидно, пов'язане з [тлачувати]
<<товкти•>, хоча мотивація назви не зо

всім ясна. -

Див. ще тлачувати.

[тлачувати] <<товкти•> Шейк, Нед; -

запозичення з чеської або словацької
мови; ч. tlacit <<давити, тиснути•>, слц.

tlacit' <<ТС.•> відповідають укр. толочи
ти.

-

Див. ще толок.

тлИти <<Швидко і жадібно їсти, по

глинати•>, [тлить] <<Відгодовувати, тучи
ти•> Кур, [тлань] <<ненажера•> (про тва
рин) Корз, [тлfя] «ТЛЯ•> ВеНЗн, тля,
[нетля] <<ненажерлива, завжди голодна
істота;

міль,

маленький .метелик»

Ж,

[нетлінний] «завжди голодний» Ж, [не
натля] <<НеНаСИТНіСТЬ, зажерливість; Не
наСИТНИЙ» Ж, [ненатлий] <<ненаситниЙ•>
Ж; - р. [тлить] <<Губити, знищувати»,
тля, бр. тля, др. тьлити <<Псувати, по
жирати•>; псл. tьliti, пов'язане з tьle

ti <<тліти•>; викликають сумнів зіставлен
ня тля з гр. ті'Лос;; «рідкі екскременти•>,

ті'Лаw <<Страждаю поносом>>, лтс.

tirelis

нути•>, вл. Нас <<тліти, гнити•>, нл. Has
«ТС.>>, болг. тлея <<ТЛіТИ, горіти; ГНИ
ТИ>>, м. тлее <<тліти, гаснути•>, слн. tleti
<<ТЛіТИ, ГНИТИ>>, СТСЛ. ТІ.І\і;;Тн <<ТЛіТИ, ГНИ
ТИ, псуватися, гинути•>; псл. tьleti
<<Тліти», пов'язане з tьliti <<губJ:!ТИ, псу
вати•>; споріднене з лтс. tilt <<м'як

шати, вибілюватися•> (про льон); не ви
ключений зв'язок з лит. dulti, dПІёtі
<<тліти, трухлявіти•> (Machek ESJC 645),
tllti <<затихати; замовкати•>, tylёti <<МОВ
чати•>, tylus <<тихий; мовчазнИЙ•> (Trautmann 321), гр. тЄ.ЛJ.ю <•калюжа, болото•>,
тєЛJ.Ііс;; <•Гниль, твань•>, вірм. telm, Шm
<•мул, грязь•> (Persson ВВ 19, 263;
Bugge KZ 32, 67-68); іє. *tel- <<бути
тихим•>; існує окрема думка (МартьІнов
Язь1к 30-31, 88) про зв'язок псл.
tьleti з tьlo <<оброблювана (випалюва
на) земля». Фасмер IV 64; Machek
ESJC 645; Schuster-Sewc 1508-1509;
Skok ІІІ 4 78; Mikl. EW 370; Pokorny

1061-1062;
877.

Гамкрелидзе-Иванов

тло, дотла; -

р. [тло] <<дно, спід,

основа», др. тьло <<земля, rрунт, підло

га», п. Но <<фон; rpyнr», ч. [ tlo, tla] «до

щана стеля•>, слц. tlo <<СТеЛЯ•>, do tla <<до
тла•>, вл. Но <•підлога», нл. Но <<Підлога,
смуга землі, країна•>, м. тло «rрунт•>,
схв. тло, тле <<rрунт, земля; підлога>>,
СЛН. tJo, tJa <<ТС.>>; ПСЛ. tьJo <<ДНО, ОС
НОВа, rрунт», пов'язане зі stьlati <•роз
стилати•>; - споріднене з лит. tlles <<до-
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тлунок

тломИти

щаний
«МіСТ»,

настил

pata]as

на дні човна•>, tlltas
<<ПОСТlЛЬ>>, ЛТС. tals, tale

<<білильня (льону)•>,

tilts

<<МіСТ», прус.

ta-

<<Підлога•>, двн. dilla, dili <<мостина•>,
дісл. ре! <<rрунт, основа•>, дірл. talam
<<земля•>, лат. tellils <<ТС.•>, гр. тГ]Ліа
<<Гральна дошка•>, дінд. talam <<площина,
рівнина•>; іє. *tel- <<плоский; розстила

lus

ти•>.- Огієнко РМ 1939/1, 43; Фас
мер IV 65; Bri.ickпer 571; Machek ESJC
645; Schuster-Sewc 1509; Skok ІІІ 477-

478; Mikl. EW 370; Львов Зтимология
1973, 61-64; Мейе ОЯ 64; Trautmaпп
321; Fraeпkel 1094; Mi.ihl.-Eпdz. IV
127, 189; Karulis Il 406-407; Erпout
Meillet 1199; Мартьшов Язьtк 30-31;
Zubaty AfSIPh 16, 417; Walde-Hofm.
ІІ 655-656; Pederseп Kelt. Gr. І 132,
380; KZ 39, 373-374; Fick ІІІ 183-184;
Uhleпbeck 110; Pokorпy 1018, 1061.
тломИти- див. тлумИти.

[тло-тло] (вигук, яким підкликають

курчат)

Мо;

-

очевидно,

давніше

*кло-*кло, пор. [кл6катиІ «Квокати•>,
[клака, кл6чка] <<Квочка•>. - Див. ще
кл ока.

[тлук] <<натовп, юрба, ватага Нед;
невправна істота, непридатний, невмі
лий службовець ВеЛ; дурень Корз•>; запозичення з польської мови; п. Huk
<<ЛЮдина, яка товчеться по світу, воло

цюга, бродяга; [стара, спрацьована, роз

бита

людина;

натовп,

юрба,

чернь]»

пов'язане з Huc ~товкти•>, якому відпо
відає укр. товктИ. Richhardt 106;
Bri.ickпer 572. -Див. ще товктИ.

[тлум 1 ] <<натовп, юрба•> Нед;

позичення з польської мови,

як і ч.

tlum

-

за

n. Hum,

(з п.) <<ТС.•>, розвинулося з

псл. *t"!ршь, пов'язаного з *t"!pa <<на
товп•>. Richhardt 106; Трубачев Ис
след. п. яз. 304; Bri.ickпer 572; Holub-

Kop. 386; Machek ESJC. -

Див. ще

тонші.

тлум 2

-

див. тлумИти.

тлумач, тлумачний, тлумачити;
бр. тлумач «rлумач», тлумачьщь
<<тлумачити•>; запозичене з польської
мови; п. Humacz «Тлумач•>, Humaczyc
<<ТЛуМаЧИТИ>> ВіДПОВідає укр. товмач,

-
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товмачити. Акуленко 137; Richhardt 106; Bri.ickпer 572; Mikl. EW
369. - Див. ще товмач.
тлумИти <<знищувати, нівечити; за
глушати; бити, лупцювати СУМ, Нед,

[поїдати Нед]•>, [тлумитися] <<пустува
ти; боротися•> Нед, [тломИти] <<знищу
вати, поїдати•> Нед, [тулуманити(ся)]

<<товкти(ся), вовтузити(ся)•> Мо, [тлум]
<<витівка, пустощі, знущання, навмисне

псування•> Шейк, [тлумка] <<затуманен
ня зору або свідомості•> Нед, [тлум6вискоj

<<майданчик для дитячих

ігор•>

Нед, [тлумлИвий] <<заглушений, глухиЙ•>
Нед, [вИтлумити] <<Вигнати, виселити•>
Я, [натлумитись] <<набігатися, натоми
тися Мо; находитися ЛЧерК•>, притлум
лювати, притлумлftти, притлумИти,
притлумлений; бр. тлуміць ~моро

чити голову•>, [<<псувати (посів); жарту
вати, говорити дурниці•>], п. ttumiC <<При

душувати, глушити, гамувати, поборю
вати, стримувати; товктися, битися»,
ст. Homic «ТС.•>, ч. tlumit <<приглушува
ти,
стримувати,
зм'якшувати»,
слц.
tlmit' ~тС.•>; - запозичення з польської
мови; п. Humic «придушувати, заглуша

ти, стримуватИ•> відповідає укр. [тов
мити (щось у собі)] ~критися зі своїм
горем

або

болем•>.

-

Richhardt 106;

Bri.ickпer 572; Machek ESJC 646; Курки
на Зтимология
ще товмити.

1983, 24-26. -

Див.

[тлумок] ~клунок•>, [тломок] <<Вузол,
чемодан; багаж» Пі, [тлумак] <<вузол,
чемодан•> Нед; ч. tlumok ~клунок,
рюкзак»; - запозичення з польської мо
ви; п. ttumok <<КлуноК•> пов'язується з

~натовп, юрба•> (первісно <<велика
кількістЬ•>) (Richhardt 1Об; Bri.ickпer
572; Holub-Kop. 386), тимчасом як ч.

Hum

tlumok переважно пов'язується з ч. ст.
telma <<торба•> неясного походження
(Machek ESJC 646; Holub-Lyer 483). Див. ще тл~м 2 , тлумИти.

[тлунокj <<шлуноК•>, [трунок] <<ТС.•>;

-

результат контамінації слів шлунок
і тлИти <<Поглинати•> з наступним збли
женням із трунок <<НапіЙ•>. - Див. ще

тлИти, трунок 2 , шлунок.

тлустий

тобурчити

тлустий <<гладкий, огрядний; ситий»,

[клусти] <<жирний (про їжу); з жиром,
салом; товстиЙ•> ЛексПол, [тлустінь]

<<жир, топлене сало•> Шейкj [тлустість]

<<жир•> Нед, [тлустотсі
<<жирність•>
Шейк, [тлущ] <<жир, сало» ЛексПол,
[тлуща] «ТС., лій, підшкірна жирова
клітковина•> Нед, [тлустити] <<брудни
ти жиром, робити жирні плями; у піс

ну

їжу

добавляти

чогось. скоромного

Шейк; змазувати жиром Нед•>, [тлус
т{ти] <<Ставати жирним, товстим•> Нед;
бр. тлустьt <<жирний; гладкий, пов
ний, товстий; масниЙ•>; запозичення
з польської мови; п. Husty «ТС.•> відпо
відає укр. товстИй. Richhardt 106;
Bri.ickner 572; Mikl. EW 349. - Див.
ще товстИй.

-

тмин

(бот.)

<<Кмин,

Carum

L.>>,

[тмин білий, тмин рожевий] <<Котяча

лапка дводомна,

Antennaria dioica (L.)

Gaertn.•> Mak, [тімuн] <<ТС.•> Пі, [тмін]
<<КМИН>> Шейк, [тмін воложскій] <<Cuminum cyminum L.•> Mak, [тмuнник]
«маремка підмаренникова, Asperula galioides М.В.>>, [тм{нник] <<ТС.>> Нед,
[отмЄн] «ТМИН>> ЛЖит, тмИнний;- р.

тмин <<КМИН•>, бр. [тмень, цьмен]; результат

видазміни

Меркулова Очерки

назви

кмин.

-

141.

[тмій] (спол.) <<Тому, для того•> Нед;

-

очевидно, пов'язане з тому; харак
тер зв'язку неясний.

<<ТОЙ•>; припущення про вигукове похо

дження

(ESSJ Sl. gr. ІІ 658, 664) по
- Див. ще той. -

збавлене підстав.

Поg. то 1 •

[тобілка] <<шкіряна сумка, яку но

сять на rемені

через

плече;

ранеЦЬ>>,

[тобівка <<ТС.>>, [тоболець] <<Невеличка
сумка•> Нед; р. [тоболка] «сумка,
клуноК>>, [тоб6лец] <<ТС.•>, п. tobola <<Тор
ба, клуноК•>, tobot «тс.; пакунок•>, tobotek «ТС.•>, ч. tobola <<торба•>, tobole «ТС.>>,
tobolka <<гаманець•>, слц. tobolka <<ТС.;
портсигар•>, вл. tobota <<Торба•>, tobotka
<<торбочка•>, нл. tobota <<пастуша тоgба•>,

болг. [тоболец] <<ШКіряна торба•>, [то
болица] <<ШКіряний гаманець•>, [табу
ля] <<ТОрбочка, КЛУНОК>>, СХВ. тоболац
<<ШКіряний мішечок, гаманець; колчан•>,
слн. tobбlec <<гаманець; сумка•>; псл.

tobol(a)

«шкіряна сумка•>;

-

загально

прийнятої етимології не має; припус
калася індоєвропейська давність слова

(Machek ESJC 531; Holub-Lyer 484);
висловлюється

думка

про

походження

від лат.

tabula <<таблиця•> (Matzenauer
348; Machek ESJC 646), при цьому як
семантична

паралель

наводилося

ч.

розм. srajtofel «Сумка>> від Н. Schreibtafel; зіставлялося з гр. т61rос;; <<місце•>, лит.
tapti, tampu <<ставати•>, pri-tapti «приста

ти•> (Младенов

635);

допускалася мож

ливість запозичення з тюркських мов,

tn ноЙ•> (чол. р.). - ESSJ Sl. gr. Il
707-71 О. - Див. ще той.

пор. тат. tubal «кошик з кори•> (Фасмер
IV 67); пов'язувалося з torba <<торба>>
(Skok ІІІ 478) .•- Горяев 369; Bri.ickner
572; Schuster-Sewc 1510-1511; Mikl.
EW 357-358. -Пор. табівка.
[тоболочник] (бот.) «Thlaspi arvense•> Нед, [табалан, білка] <<ТС.>> Mak; п. tobotki <<ТС.>>, ч. tobolka <<ВИд плоду•>,
слц. tobolka <<Коробочка; маківка•>, нл.
tobolkate sele (tobolkate zele) <<грицики
звичайні, Capsella bursapustoris•>; по

вим відтінком значення на початку го

мовлена формою плодів; пор. р. пасту

ловного речення після підрядного, рід

шья сумка «rрицики•> та ін. - Bri.i<;kner
572; Holub-Kop. 387; Schuster-Sewc
1510-1511.- Див. ще тобілка.
[тобурчити] <<Стовбурчити•> Нед,

тнtти

-

див. тЯти.

то (займенник, с.р.), тобто (спол.),

[тож] <<також•> Чаб, [тоже] <<ТС.•> тж,
тотожний, тотожність, надто, [про
то] ному•>, ототожнити; р. бр.

to, м.
to, вка

болг. то, п. ч. слц. вл. нл. слн.
тоа, схв. то, стсл. то;

-

псл.

зівний займенник с. р., співвідносний з

то 2 (частка, переважно з наслідко

ше на початку прямого самостійного);

-

р. бр. др. болг.

стсл. то;

-

псл.

to

то, п. ч. слц.

to,

«В такому разі, то

ді•> (вказівна частка), пов'язане з

tn

в'язане з [тоб{лка] <<сумка•>; назва зу

[відторбучити] <<Відстовбурчити•>; -ре-
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тов а

тов ба

зультат контамінації дієслів стовбур

чити і [топuритиІ <•стовбурчити•>.

-

Див. ще стовбур, топИрити.

[т6ва]

«вимоїна

в

річці;

ВеЛ; велике болото ВеУг»;

запози

споріднене з

to ( tava)
мане. to

чення з угорської мови; уг.
«озеро, ставок»

«ТС.•>, хант.

калюжа

-

«калюжа, невелике озе

t9x

ро», комі, удм. та «невелике озеро».

MNTESz

ІІІ

товар

-

928.

«Предмет

торгівлі;

продукт

праці; [худоба]», [товарЄта] <•велика

кількість худоби» О, товарИна «СКОТИ

на>>, [товарuшникІ <•скотарня, обора»,
товарність, товарнЯк «товарний по

їзд», lтоварЯ] <<ТеЛЯ>>, товаряка «СКО
ТИНа», товарятка «ТеЛЯ>>, {товаричий]
«товарячий•> Бі, товарний, [товарчий]
«пастух, чередник», товарЯчий, безто
варність, без товар' Я, затоварити,
отоварити; р. товар, бр. тавар,
др. товар-ь «майно; предмет торгівлі;

towar,

гроші; обоз», п.

ч. слц.

tovar,

ЗИРЯ І! 116-129; BrO.ckner 574; Machek ESJC 648; Holub-Kop. 388; Skok
ІІІ 485-486; Mikl. ТЕ! ІІ 179; Nachtr. І
57; Севортян ІІІ 114-117; Rasanen
Versuch 451-452.
·

товариш, [товарt.ішествоІ Нед,
[товаристІ новариш•> Нед, товарИ
ство, [товаришня] «товариство•> Нед,
товаришок, [товарка] «товаришка•>
Нед, товарИський, [товарt.ішеський]
Нед, [товаришt.ітиІ <•створювати това
риство»,

товаришувати,

по-товарИ

ському, по-товарt.іськи, [стоваришник]
<•член цеху» Нед, [стоваришнийІ щехо
виЙ•>, [стоваришуватися] <•об'єднати
ся» тж; - р. товарищ, бр. таварьtш,
п. towarzysz, ч. tovarys «підмайстер»,
слц. tQvaris <•те.», вл. towars, нл. towaris, слн. tovaris; - запозичення з тюрк
ських мов,

тур. чаг.

es (is)

де є

tavar

складним

словом,

пор.

«майно; худоба; товар»,

«приятель, товариш»; менш пе

м.

реконливими є спроби пов'язати з ,чув.

товар, СХВ. товар «ВаНТаЖ, НОШа>>, СЛН.
«те.»; - псл. tovarь «худоба; май

tavra «по колу» та is «супутник•> (Rasanen ZfSlPh 20, 448) або з др. товар-ь у

tovor
.но»;

-

запозичення

З тюркських мов;

пор. тур. чаг. davar «худоба», tavar, tawar «товар, майно, худоба», балкар.
крим.-тат. tu'ar <•худоба•>, ног. тувар
«ТС.», уйг. tavar <•майно, худоба», дтюрк.
tavar <•добро, майно, багатство», пор. та
кож монг. tawar, калм. tawr <•товари,
власність», вірм. tavar «вівця, гурт овець•>

(висловлювалось припущення, що вір
менська мова є джерелом запозичень у

тюркські та монгольську

St. 8-9);

-

Liden Arm.

висувалась також гіпотеза

про походження товар-ь від чув. та

вар «сіль» (Дмитриев

546); думка про
СПОрідненісТЬ товар'Ь З ПСЛ. tyti «ТИ
ТИ>> ( Ильинский ИОРЯС 23/2, 192), як
і

зіставлення

з

нгр.

TOJ.HXPt

<•шкура»

недостатньо об

значенні «військовий табір» (ЧерньІх ІІ

24 7), а також довести слов'янське по
ходження

слова

(Ильинский

ИОРЯС

23/2, 192). - Отін МовQзн. 1969/5,
58-62; Огієнко РМ 1939/ 1, 45; Мос
каленко УІЛ 22; Коваль 143-144; Ха
лимоненко Нек. вопр. лексики и грамм.
тюрк. язьІков. М., 1973, 26-43; Фас
мер IV 69; КЗСРЯ 444; Горяев 369;
Шипова 322-323; BrO.ckner 574; Ma-

chek ESJC 648; Holub-Kop. 388; Skok
ІІІ 486; Mikl. EW 359. Див. ще
товар.

[товба] <•неповоротка, незграбна,
товста особа»; - бр. [тоуба] «непово
ротка,

товста

людина»;

-

не

зовсім

ясне; можливо, пов'язане з лит. tайЬе

грунтовані.- Огієнко РМ 1939/1, 44;

«ТС.>>; зіставляється (Zubaty St. а сІ. І
2, 164) з укр. [товпuгаІ «товста, не

Німчук 173; Семенова Сл. и балк. язьІ
козн. 1983, 171; Халимоненко Нек.

зграбна людина», бр. [стовбеняІ «ТС.•>,
р. столбнЯк <•правець», лтс.

вопр.

nий, дурний»; може бути також резуль

(Mikl. EW 359-360),

лексики

и

грамм.

тюрк.

язьІков.

М., 1973, 26-43; Фасмер-Трубачев
IV 67 -68; КЗСРЯ 444; ЧерньІх Il 24 7;
Горяев 369; Шипова 321-322; Елкина
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stulbs

«ту

татом видазміни форми [к6вба] <•Корот
ка, товста, незграбна жінка•>.
ковба, товпИrа.

-

Пор.

товгай

товктИ

[товrай] <<розпусник, негідник, го
лодранець•> ВеЛ, ст. толвай (талвай)
<<злодіЙ>>

ст.);

-

угорської мови; уг.
мологічно неясне.

-

(XVIII

MNTESz

ІІІ

запозичення з

tolvaj

<<ТС.>>
Лизанец

ети

628;

936.

[товк] <<глузд, розум, толК>>, [толок]
«ТС.•>, [т6вком] <<зрозуміло>> Куз, [тов
кувати] <<пояснювати, говорити•>, [за
товкувсітися] <<Заговоритися>> Пі; р.

толк <'д{мка, судження,

пояснення•>,

бр. [тоук <<ТОЛК, сеНС>>, др. т'ЬЛК'Ь
нлумачення•>, п. [to!k] <<розум, сенс,
логіка•>, [to!kowac] <<Пояснювати•> (з
рос.),
рос.),

ч. tolk <<Смисл, значення•> (з
болг. т-ьлкувам <<пояснювати,

розгадувати•>,

тл<ькть.

м.

толкува

<<ПерекладаЧ>>;

<<думка, поясненнЯ>>;

дірл.

-

-

<<ТС.>>,

псл.

*t"!kь

зіставляється з

<<дякувати•>,

ad-tluch-

стсл.

to-tluch-

<<Пpocити>>; можливо, споріднене з лат.

loquor /Іосог

(якщо

зую•>, далі з дінд.

l<tl)
tarkab

<<говорю, пока
«припущення•>,

tarkayati <<припускає>> (Младенов 644;
Matzenauer 34 7; Pedersen Kelt Gr. І 43;
Uhlenbeck 109; сумніви щодо цього в
Ernout-Meillet 652; Walde-Hofm. І
821; Mayr-hofer І 485); іє. *toJkV- <<Гово
рити, викладати•>. Фасмер IV 71;
Чернь1х Il 248; Горяев 370; К3СРЯ
445; Mikl. EW 349; Pokorny 1088. -

[товкмач]
товкмачити

(кул.)

<<КартопляниК•>,

<<Заштовхувати;

бИТИ>>,

[товкмсісити] <<М'яти, топтати, товкти;
биТИ>> Нед, втовкмсічити, [затовкмсі
чити] <<забити, запхати•>, [натовкмачи
ти] «набити, напхатИ>>, [притовкмсічи
ти] <<Притовкти•>; - результат контамі
нації слів товксіч (пор. tтовкач{] «тов
ченики», назва страви), товкти і [ток
мсічити] <<утоптувати; бити; притиска
ТИ>>. -Див. ще товктИ, токмачка.
товкмачити «настирливо поясню

вати; тлумачити•>, [токмсічити] <<ТС.>>,
втовкмсічити, втокмсічити; резуль
тат контамінації слів товмачити і

[товкувсіти] «пояснювати•>.

lov Hist. phonol. 417.

-

Sheve-

-Див. ще товк,

товмач.

товктИ, товк (уживається як при
судок в значенні <<ТОВКТИ•>), [товксіти]
«бити, стучати, штовхатИ>>, [товчи]
<<товкти•>, [товксільня] <<Пристрій для
товчення дубової кори (у чинбарів)•>,
[ товксін] <<картопля, змішана з кукуру

дзяним борошном•> О, [товканець] <<ро
стбіф•> Куз, [товканиця] <<Картопляне
пюре•> Л, товкач,

товксічка новкач;

[ковганка Чаб]>>, [товкеня] <<Страва з
товченої картоплі•> ЛексПол, [товкіт]

<<Стук•> Куз, [товкітн.Я] <<штовханина>>

ПоR. толк.

Нед, товкотнеча, [товкотнЯ] <<ТС.•>,
[товкун] <<Страва з овочів; тютюн до

[ товксінка]

машнього виробу Л; людина, що вовту
зиться, метушиться 0>>, товкучка «тов

[товкан] <<глиняний глечиК>> ВеУг,
<<посудина для молока•>
ГрицАВ, [товксін.Я] <<глечиК>> ДзАтл І,
Пр. ХІ діал. н.;

очевидно, пов'язане

-

чок; [макогін Чаб]•>, [товкуша] «інстру
мент, яким накладається фарба на мат

з дієсловом товкти як назва посуду, в

рицю візерунка•>, товч

якому товчеться

потовчено; [висівки Л]•>, товча <<штов
ханина•>, [товчсінка] <<Картопляне пю

їжа,

пор.

[товксін]

<<Картопля, змішана з кукурудзяним бо

рошном>> О, [товканиця] <<Картопляне
ПЮRе•>.

-

Див. ще товктИ.

[товкач]

ВеНЗн;

(орн.)

повзик,

<<дятел, Picus L.
Sitta europea•> Нед,

[товчак] «ПОВЗИК>> Шарл, [потовкач]
<<дятел•> Шарл; похідне утворення
від товкти в значенні <<бити, стука
ТИ>>; пор. інші назви повзика: довбан

ка, долобавка, ковальчук (Шарл).
Булаховський Вибр.
Див. ще товктИ.

пр.

ІІІ

-

222. -

<<дерть; те, що

ре•> Чаб, товченик <<Страва з подрібне
ного м'яса; стусаН>>, товченка <<Страва
із суміші товчених бобів, квасолі та кар

топлі; [засмажка зі здору Л].>, [товчи
ба] <<терниця•> ГрицАВ, [товчія] <<ТС.>>
тж, [товч{й] «чоловік, що товче в сту
пі•>,

товчіння,

товчіЯ

<<Штовханина;

[товкальня]•>, [товчка] <<ступа Нед; по
судина для солі ВеУг; товкач з цвяха
ми на головці 0•>, товчок <<товкучка;

[стусан]•>, [товч6нка] <<картопляне пю-
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товмач

товпа

ре>> Чаб, [товкущий] <<такий, що по
стійно клопочеться•>, товчений, [тов
кИць] (виг.) <<ТОВК•>, [вuтовкти] <<вида
вити•>, [затовкачити] <<затовкти салом
(борщ)•> Я, [натовк] <<товчена рана•>
Ж, [підтовкачка] <<ТОЙ, що штовхає>>,
[потовкач] <<товкач•> Нед, [потовку
чий] <<МетушливиЙ•>, [стовквище] <<Міс
це, виталочене худобою•>, [стовклис
ко] «те.•> Корз, [стовковище] <<Те.; міс
це гуляння (дітей) Нед•>;

-

р. толочь,

толктu, толкать, толчu, бр. таукці,

таучь't,

др.

т'Ьлчи

(толочи)

<<бити,

товкти•>, п.

Huc, ч. tlouci, ст. tluci, слц.
tl'ct', tlcu, вл. tok, tolku, towku, to!ciC,
нл. Huc, Huku, полаб. tauct, болг.

[тліча], м. толче, толчи, схв. ту'hи
(тучём),

СЛН.

t6Jci,

СТСЛ.

ТNЬКЖ,

ТNЬШТН, ТІ\-kШТН; ПСЛ. *t"lkti/tьlk
ti/teJkti/toJkti «бити, товкти•>; -спо
ріднене з лит. telkti «скликати толоку•>,
talka <<Толока•>. - Фасмер lV 7~-74;
Bri.ickner 571-572; MachekvESJC 645;
Holub-Kop. 386; Schuster-Sewc 1512;
Младенов 634; Skok ІІІ 518; Mikl. EW
349; Trautmann 322; Boga RR І 488;
Fraenkel 1053-1054, 1078; Pokorny
1062. - Пор. ТОЛОК, толока•.
товмач заст. <<перекладач; той, хто

роз'яснює•>, [толмачj <<ТС.>> Нед, [тов
маченко] <<СИН товмача•> Бі, [товмачи
ха] <<дружина товмача•> Бі, [товмачів
на] «дочка товмача•> Бі, [товмачка] <<пе
рекладачка•> Бі, [товмацтво] <<обов'яз
ки товмача•> Бі, товмачити;

-

р. тол

мач (заст.) <<ПерекладаЧ•>, др. т'ЬЛМачь,
толмачь <<ТС.•>, п. Humacz, заст. to!macz,
ч. tlumocnfk, ст. tlumac, tulmac, слц.
tlmocnfk, вл. to!mac, нл. to!macaf, болг.

заст. т'Ьлмач, м. толмач, схв. тумач,
слн.

tolmac

<<тС.•>;

-

псл. *t"lmacь <<пере

кладач•> є давнім запозиченням з тюрк

ських мов; кипч. тат. rаг. tylmac, каз.
tilmas, тур. dilmac, дтюрк. tїlmaci <<ТС.•>,
пов'язується з тюрк. til <<МОВа•>. Ма
карушка 14; Фасмер lV 72; КЗСРЯ 445;
Горяев 370; Шипова 324-325; Дмит
риев 547; Добродомов Сов. тюркология

1976/6, 24-25;
ський
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укр.

і

Баскакав та ін. Крим

ор.

115-116; Bri.ickner

572; Machek ESJC 645---:646; HolubKop.
386;
Schuster-Sewc
1513;
Младенов 644; Mikl. EW 369; ТЕ! 11
177; Lokotsch 162; Севортян ІІІ 233235. - Пор. тлумач.
[товмити (щось у собі)] <<Критися
(зі своїм горем або болем)•> Ба, [тов
митися] <<Хмаритися•> Ба; - п. Humic

<<пригнічувати, гнітити, притискати, при

душувати•>,
слц. tlmit'

ч. tlumiti <<Приглушувати•>,
«ТС.•>; псл. *t"lmiti <<да

вити•> з давнішого *t"lp-m-, Звідки та
кож *t"lpa ~товпа•>. Bri.ickner 572;
Machek ESJC 646; Holub-Kop. 386. Пор. тлумИти, товпа.

товпа «НаТОВП>>, [толпа] <<ТС.>> Нед
(з рос.), товпище, [товпн.Я] «тіснота,
товчія•> Нед, [товпива] <<тіснява•> Бі,
[толпиво] «ТИСК>> Бі, [товпний] <<масо
виЙ•> Нед, [толпавий] «ТС.» Нед, [тов
пити] <<натискати, натоптувати, наби
вати•> Бі, товпитися, [втовпитися]
<<ВТИСНУТИСЯ>>

Ж,

дотовпитися,

на

товп, [потовп] <<давка•> Нед, [потов
пити] <<ВМіститИ•>, пот6впитися, [про
товп] <<прохід крізь натовп•>, [протов
пом] <<Протискуючись•>, [розтовпити]
<<розсунути НаТОВП>>, стовпище, стовп
Лений; - р. толпа, бр. тоупЩца <<тов

питися•>, др. т'Ьлпа, п. [HopiCJ <<Товпи
тися•>, [HupiC] <<ТС.», ч. слц. tlupa (з
рос.),

болг.

т'Ьлпа,

м.

толпа,

стсл.

TNЬnA; ПСЛ. *t"lpa або *tьlpa <<НаТОВП>>;
- споріднене з лит. !alpa <<Місткість;
об'єм•>, telpu, tilpau, tilpti «вміщатися,
входити•>, tulpinti <<давати місце, вміща
ти•>, лтс. talpa <<приміщення•>, tllpt, t~l

pu, tilpstu, tilpu <<вміщатися•>, дінд.
talpub <<ложе, сідалище•>, talpa «ТС.»,
ірл. tallaim <<знаходжу місце»; спроба
пояснити слово з *pl-pla/ pl-plo, як у
лат. po-pulus (Pisani Miscellanea etimologica, Roma, 1933, 123), непереконли
ва. Фасмер lV 74; Чернь1х 11 248249; Горяев 370-371; КЗСР?J. 445;
Bri.ickner 572; Machek ESJC 646;
Holub-Kop. 386; Trautmann 317; Boga
RR І 333-334, 11 634; Mi.ihl.-Endz. lV
128, 160, 189, 260; Karulis 11 385; Meillet Etudes 256; Pokorny 1062.

товтри

товпИ:rа

[товпИrа] <<товста, незграбна люди
на>>, [товпіга] «ТС.>> Нед, [товпuжище]
(про дурну, тупу людину) Ва;- р.
[толпь'tга] <<хто товпиться, лізе в натовп;
бовдур, незграбний і грубиЙ>>, [толпега]
<<нетямуща, незграбна людина>>, [тулпе
га] <<незгІ?абна, непаворотка жінка>>, бр.
[тоупека] <<неповоротка жінка>>; - оче
видно, пов'язане з [товба] <<ТС.>>; російські слова розглядаються як похідні

від толпсі (Соболевский РФВ 71, 23;
Фасмер lV 74), хоча тут могло відбутися
лише вторинне зближення. Zubaty
St. а сІ. І 2, 164. -Див. ще товба.
товпуrа - див. топка.
товстИй <<ЯКИЙ має велику товщи

ну; [жирний],>, [товста] <<Вагітна>> Л,

товстезний, товстелезний, товсте
лЮщий,
товстенний,
товстенький,

товстесенький, [товстечний) «ТОВС
теННИЙ>> О, [товстинне клоччя] <<Клоч
чя третього сорту>> О, товст{сінький,
товстуватий, товстЮчий, товстЮ

щий, товщенний, товщuнний, [тов
щюковсітий] <<товстуватий» ВеУг, [тов
стинсі] <<грубе лляне полотно>> Нед,
[товстій] <<Товстун>> Куз, [товстінь]
«Жирність>> Нед, lтовстотсі] «товщи
на>> Нед, товстуля, товстун <<товста

людина; [корінь рослини]>>, товсту
нець, [товсту Н.Ь] <<ТОВСТУН>> Ку з, тов
стуха, [товстюк] <<Товстун» Куз, тов
ст.Як, товсть, [товщ] <<ЖИр>>, товща
<<Шар чого-небудь; [густий ліс]>>, тов
щина, [товщин.Я, товщінь], товсти

ється зв'язок } tyti, tyln (Holub-Kop.
386; Schuster-Sewc 1513); іє. *tuІ-g(h)t
<<набряклиЙ>>. Фасмер lV 74; ЧерньІх
11 249; КЗСРЯ 445; Bri.ickner 572; Machek ESJC 646; Olesch 1147; Младенов
634; Skok ІІІ 528; Mikl. EW 349;
Trautmann 332; Fraenkel 1038; Mi.ihl.Endz. lV 260; Pokorny 1081; Ondrus Sl.
Wortst. 124.
товстЯнка (бот.) <<Комахоїдна росли
на Pinguicula L.>>, [товстиш{] <<товсто
листі, Crassulaceae» Нед, [товстуля]
<<тирлич, Gentiana L.; череда трирозділь
на, Bidens tripartites L.>> См, Mak, [тов
стун] <<тирлич См; глечики жовті,
Nuphar luteum Нед>>, [товстуха] <<ТОВ
стянка См, Mak; череда трироздільна
тж, тирлич>>, [товстушка] <<тирлич; че
реда

трироздільна;

подорожник

піща

ний, Plantago arenaria W.К. (Р. scabra)>>, товстЯнкові <<товстолисті>>; - р.
[толстушка] <<подорожник>>, толст.Ян
ковьtе

<<товстолисті>>,

бр.

тлушчсінка

<<ТОВСТЯНКа>>, [таустушка] «ТИрЛИЧ>>,
п. Hustosz <<ТС.>>; похідні утворення

від товстuй, які виникли внаслідок
калькування латинського ботанічного

терміна Crassula L. «товстянка>> (Crassulaceae <<товстолисті>>), похідного від
лат. crassus <<товстиЙ>>; назва зумовле
на тим, що листя рослин цієї родини
потовщені, м'ясисті; на інші рослини
назву поширено за схожістю їх окре
мих особливостей; пор. також синоні
мічні укр. р. жир.Янка <<товстянка>>. -

ти, товст{ти, товст{шати, товща

Нейштадт 245; SW І 918. -

ти, [затовстіть] <<Завагітніти>> Л, зав
товшки, [потовстий] <<ТовстуватиЙ>>,
[розт6вс(т)н.ути] <<розжирніти; розтов

товстИй.

стіти>> Нед, утовшки; р. толстьtй,
бр. тоустьt, др. тмстьtи, п. нл. Husty, ч. tlusty, слц. tlsty, вл. tolsty, по
лаб. taцste, болг. тл'Ьст, схв. туст,
СЛН. toJst, СТСЛ. TNbC'f"'"h; ПСЛ. *t"!§t'Ь
<<товстиЙ>>; споріднене з лит. tulZti
«набухати,
розм'якшуватися>>,
isti!Zti

ваК>> (з дальшим розвитком значення
<<мандрівний словацький торговецЬ>>) за

<<рgзмокати у воді, ставати водянистиМ>>,

iteJzti <<МОЧИТИ>>, ЛТС. tuJzt <<НабухатИ>>,
tulzums <<Пухлина>>, tulzis <<пухир (від
оnіку)>>, tulzna <<ТС.»; далі припуска-

[товт] <<купець>>; -

Див. ще

запозичення з

угорської мови; уг. tot <<Слов'янин, сло

позичене з нез'ясованого джерела; оче
видно, пов'язане з такими словами, як
двн. diot «народ>>, свн. diet, гот. piuda
<<ТС.>>, прус. tauto <<країна>>, лит. ст. tau-

ta <<народ>>, лтс. tauta <<тС.>>. Балец
кий St. sl. 12, 29-30;
MNTESz ІІІ
664-665.
товтри <<вапнякові пасма, що явля
ють собою залишки рифів та атолів мо-

589

тога

той

рів далеких геологічних епох; [каміння
(скелі) на дні річки Нед]>>, [толтри]

дfшній, [втогдu] <<тоді•> Ж, відтоді;

<<Скелясті
<<Скелясті

т'Ьгдьt, тогда, тогдьt, п. tedy ( < tegdy, tegda), ч. tedy ( < tehdy), ted', слц.
teda, tedy <<отже>>, вл. tehdy, [tedy], нл.
tedy, tegdy, tejdy, ted, болг. тогава,

горби>> Пол;
розчленовані

дільській височині>>, п.

-

р. толтрьt
пасма на По

[tatra] ( < *tartra)

<<висока гора>>, схв. Тртра (назва гори
в Герцеговині); псл. *t"rtr- <<гора>>;

-

очевидно, споріднене з гр. тtp&pov

<<кінець,

вістря>>,

<<горбик,

насип>>,

можливо,

фр.

tertre

м.

тога,

тада, СЛН.

Т'~>ГІ>ДА;

-

тогаL,

тогаш,

схв.

<<тоді>>, що складається з основи

(tngdy)

вершина•>. - Фасмер IV 27 -28; Соба
левский РФВ 64, 168; Sobolevskij RSl

-gda (<

4, 276; Bri.ickner 567; Bezlaj Eseji 31.

гда, все-гда; зіставляється з лит.

toritsё

тога <<ЧОЛОВічий верхній ОДЯГ у Ста

родавньому Римі>>; р. бр. болг.
СХВ. тога, П. ВЛ. toga, Ч. СЛЦ. СЛН.

ga; -

запозичення

м.

to-

з латинської мови;

toga «ТС.>> пов'язане з дієсловом
tego, tegere <<вкривати, прикривати>>,

лат.

спорідненим з
дінд. sthagati,

гр.

aтtyw

<<покриваЮ>>,
<<закутує; по

sthagayati
криваЄ», двн. dah <<дах>>, лит. stogas
<<ТС.>>, укр. стіг. СІС 2 828; Kopaliriski 980; Holub-Lyer 484; Walde-Hofm.
ІІ 654-655. Див. ще стіг. Пор.
дах.

[тогід] <<МИНУЛОГО rоку, торіК>>, [то

г{дь] «ТС.>>, [тог{дний
годний Нед,

<<торішніЙ>>, [то

тогодній Пі, Чаб, тогод

нішній Чаб] <<ТС.>>, [передтогід(ь)] <<ПО

заторіК>> Нед, Куз;

-

складне утворен

ня із займенника то(й) та іменника
год <<ріК>>, аналогічне до торік. - Коби
лянський Діалект і літ. м. 239; Фасмер
IV 69. - Див. ще год, той. - Пор.
торік.

того (присл.), [тогокало] <<ТОЙ, хто
часто говорить того>>, [тогокати] <<ГО

тад,

[tadaj, СТСЛ. ТОГДА, 'Г'ЬГДА,
псл. togda (tngda) / togdy

<<гірська

ал б.

-

р. тогда, бр. тагдьt, тадьt, др. т'Ьгда,

вказівного займенника

to

і форманта

*-k'Ь-do?), який виступає вр. ко

tada
tad, [tadu] <<тоді>>, дінд. tada, ведичним
tadamm, ав. taoa <<ТС.>> (Trautmann 312;
Brugmann Grundriss ІІ 2, 733; Zubaty
AfSlPh 15, 505; Uhlenbeck 107); форман
ти -gda, -gdy загальноприйнятого по
яснення не мають; тут. вбачали відмін

кові

форми від godn, пор. аналогічне
tagad < *tagadi <<тепер>> (Muhl.Endz. IV 122-123; Endzelin RSl 11,
35; Zubaty LF 13, 366; Schmidt KZ 32,
398; Fraenkel IF 41, 410; Meillet MSL
13, 29; Wiedemann ВБ ЗО, 220); внеу
вались гіпотези про контамінацію *toga + *toda або *tnga + *tnda (Pederseп
KZ 38, 419; Ильинский РФВ 60, 430),
про вихідне *to-knda. - Німчук !УМ
Морфологія 344-345, 364; Фасмер IV
68-69; І)ряев 369; Bri.ickner 567; Mache~ ESJC 638; Holub-Kop. 381; Schuster-Sewc 1501-1502; Младенов 635;
Mikl. EW 366-367. - Див. ще той.
- Пор. усегда.
Тодір, Тодор - див. Теодор.

лтс.

Тодосій (чоловіче ім'я), Тодос, То
дось, Тодох, Тодоска (жіноче ім'я),

ворити часто того>>; р. того, отто
го, бр. таго; - адвербіалізована форма

Тодося; - бр. Тадос, Тадося, п. Teodozjusz, Teodozja, ч. Theodosius, слц. Teodoz, болг. Теодоси( й), Тодос, Тодоси,

-

Теодосия, Тодося, м. Теодосие, Теодо
сиjа, схв. Теодосиjе, Teodozije, слн.
Teodozij, Teodozija; - запозичення з ла
тинської мови; лат. Theodosius походить
від гр. Gєoo6moc;;, до якого зводиться й

род. в. одн. займенника той (с.р. то).
Див. ще то 1 , той. - Пор. тому.

[тогукати] <<КумкатИ>> О;

-

звуко

наслідувальне утворення; пор. пугука

ти (про крик пугача або сича).
тоді, [товдu, товд{, тогда
тогдьt тж, тогдuй, тогдuйка О,
дf, тогодu, тодu Ме, О, тойді,
дашний, тогдuшний, тогд{шний

тогд{шній,
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тодuшний

Ме,

0],

Нед,
тог
тог
Нед,

то-

др. Веодосий, укр. Феодосій (див.).

той, [тей Нед, тий Пі], та, [тая],
то, [тоє Пі], те, [теє, теєчки, те
єньки, тот, тота, тато, тате, то-

ток ма

ток

тои Нед, тотот Нед], втім (утім),
зате, затuм, [затого] <<СКОрО•>, потім
СУМ, Куз, потому, притім, притому,

притомний, [притоменний] <<НаявниЙ•>
О, притомніти;- р. тот, [той], та,
то, бр. той, тая, тое, др. т'Ь, тьtи,

т'Ьи, та, тая, то, тое, п.

ten, [tyj],
ten, ta, to, слц. ten, ta, to,
t6n, ta, to, болг. той, тя, то, м.

ta, to,
вл.

ч. нл.

тоj, таа, тоа, схв. тііj, та, то, слн.
ta, ta, t6, стсл. rь, тА, то; - псл. tn

(tnjь),

ta (taja), to (toje); - споріднені
з лит. tas, ta <<той, та•>, лтс. tas, Ні <<ТС.•>,
дінд. ta-, t~- щей•>, ав. ta- <<ТС.•>, гр. т6v
(зн. в.), тtlv (дор. тdv), т6, лат. is-tum,
is-tam, is-tud, тох. А tam <<Це•>, гот. pata
«ТС.>>, алб. tё <<щоб•>; іє. *to- з вказів
ним значенням ( < *so, *sa, *tod, відмі

такай, п. ч. слц. tokaj, схв. токаjа; запозичено з угорської мови; уг. tokaji
«ТС.•> походить від назви міста Tokaj і
гори, на схилах якої вирощуються особ
ливі сорти винограду. - St. wyr. obcych
763· Holub-Lyer 484; РЧДБЕ 725.
ка,

(токайка] <<червона глиняна люль
імпортована з Угорщини•> О; -

очевидно, пов'язане з назвою міста уг.
Пор. токай.

Tokaj. -

[токан] <<мамалига•>, [токанич] <<КО

пистка

для

ДзАтл

ІІ,

вимішування

[токаняник,

мамалиГИ•>

токанянич]

«ТС.•> тж, [токанити] <<Перебиватися,

якось животіти•>;
дзяна

-

каша.>;

ської мови; рум.

cana

-

ч.

tokan

запозичення

<<кукуру
з

румун

[tocan] «мамалига•>, to-

(м'ясна страва), очевидно, пов'я

нювання яких було спочатку суплетив
ним, пізніше узагальненим за рештою

зані з

відмінків); на слов'янському rрунті пер

слова від уг.

вісна форма *tn ускладнювалася вна
слідок редуплікації або додавання підси
люючих формантів займенникового по
ходження -jь, -n'Ь. Фасмер IV 88-

ного м'яса•>
176), яке саме є запозиченням з румун
ської. Бевзенко НЗ УжДУ 26/2,

89; Чернь1х ІІ 253-254; Горяев 373;
Bri.ickner 568; Machek ESJC 639-640;
Holub-Kop. 382; Schuster-Sewc 15151516; Младенов 635; Skok ІІІ 431432; Mikl. EW 366-367; ESSJ Sl. gr.
ІІ 707-710; Trautmann 311-312; Fraenkel 1064-1065; Mi.ihl.-Endz. IV 134;
Pokorny 1086; Гамкрелидзе-Иванов
275, 384.
ТОК 1 <<ЖіНОЧИЙ ГОЛОВНИЙ убір•>, то
ка заст. «ТС.•>; р. заст. ток, п. tok,
ч. toka, схв. тока <<ТС.•>; запозичен
ня з французької мови; фр. toque <<ТС.•>
походить від іт. tocca, первісно <<Шовко
ва тканина•>, давнього запозичення з гер

манських мов (пор. нвн. Tuch <<ТКанина,
хустка•>); виводиться також (Gamillscheg 854) від ісп. toc(c)a <<чепець•>. Фасмер

IV 70;

Горяев

369; Dauzat 714.

[ток 2 ] <<Місце, куди завозять дерево,

призначене для сплаву або на лісопиль

НЮ•> О;

-

очевидно, пов'язане з тек

тu (див.).
ТОКаЙ <<СОрТ угорСЬКОГО ВИНа•>, то
кайське «ТС.>>; р. болг. токай, бр.

toca

милковим

<<рубати, дрібно сікти•>; по
є

виведення

румунського

tokany <<Страва з тушкова
(Vrabie Romanoslavica 14,

ІІІ 933.
токанитися- див. точИти•.
токар, токаренко, токарuха, то
карівна, токарня, токарство, то
карний, токарський, токарювати; -

168; Scheludko 143; MNTESz

див. точИти 2 .
токата (музична п'єса);

-

р. ток

ката, бр. таката, П. СЛЦ. toccata, Ч.
toccata, tokata, болг. токата, схв. то
ката, слн. toccata; запозичення з
італійської мови; іт. toccata <<п'єса в
швидкому темпі•> пов'язане з дієсловом

<<доторкатися; грати (на клаві
шах)•>, що походить від пізньолат. *toc-

toccare

care< *tuccare

«штовхати, бити•> звуко

- СІС 2 828;
Kopalinski 980; Holub-Lyer 494; Кlein
1623, 1633. - Пор. туш 1 •
·
[токлИк] (бот.) <<цибуля кругла, Allium rotundum•> См, Нед; - неясне;
можливо, пов'язане з тур. tokluk <<СИ
наслідувального характеру.

тість•>.

[токма] <<угода Г; згода, єднання; на
лежне місце, призначення 0•>, [токмu
ти] <<Прицінюватися, наймати Г; ціни
ти; примішувати, класти 0•>, [т6кми-
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токувати

токмачка

тися] <<домовлятися Г; шукати місця;
вертітися, крутитися 0•>, [токмИтель]
<<посередник•> Нед, [натокмИти] <<при
лаштувати•> Нед, [притокмИти] <<ТС.•>
Г, Нед, [утокмИти] <<те.; втупити (очі)•>;
- п. [tokma] <<ухвала війтів, що вста
новлює ціни на овець•>, слц.

на (на вівці та ін.)•>,

tokma

tokmit'

<<ці

щінити•>;

- запозичення з румунської мови; рум.
tocmf <<домовлятися (у торгівлі); найма

Фасмер

Ursl. Gr.

lV 70; Младенов 644; Mikkola
ІІІ 62. - Див. ще тИкати. -

Пор. токма.
токотати <<розмірено і часто стука

ти•>, токотіти <<ТС.•>, [токот] <<биття•>
(про серце) Нед, [токотниця] <<арте
рія; аорта•> Нед; - р. [токать] <<стука
ТИ•>, [ток] (вигук, що передає стук),
[ток-ток] <<ТС.>>, нл. tokotas <<постійно
спотикатися, хитатися•>;

-

звуконаслі

південнослов'янських

дувальне утворення, паралельне до цо

мов; пор. стсл. rь.кмнтн <<Вирівнювати•>,

кати, цокотати. - Фасмер lV 69.
токсикоз <<ХВоробливий стан, що
виникає внаслідок дії на організм от
руйних речовин•>, токсИн, токсИчний,
антитоксИн; - р. токсикоз, бр. так
сікоз, п. toksykoza, ч. toxikosa, toxikoza, слц. toxikoza, вл. toksin, болr. ток

ТИ•>

походить

з

болг. т-ькмJі «ГОТУЮ>>, тіJкмо <<ТОЧНО,

ріВНО>>, М. токми <<ГОТУЄ>>, СХВ. такмен
«рівний, однаковиЙ•>, які пов'язуються
з псл. *tьkпQti <<ткнути•>. Нимчук
ОЛА 1984, 298-299, 303; Vrabie Romanoslavica 14, 176; Vincenz 4; Фасмер
lV 70; СДЕЛМ 428; Младенов 644;
Skok ІІІ 436; Mikl. EW 368. - Пор.
тИкати, токмо.

(токмачка] <<ШеВСЬКИЙ інструмент,

яким пригладжують каблук•>, [токмсі

чити] <<утоптувати; бити; притискати•>
Нед, [пfитокмсічити] <<придавити•> Куз;
- р. токмсічка] <<шевський інстру
менТ», [токмсіч] <<довбешка, кий, тов
кач•>, [токмсічить] <<бити, товкти•>; похідне утворення

від

*токмак

<<дов

бешка•> (пор. р. [токмсік] <<ТС.>> ), запози
ченого

tokmak

з

тюркських

<<дерев'яний

мов;

тур.

чаг.

тат.

молоток, довбеш

Ка•> є похідним від тюрк.

toqi- (toqu-)
- Фасмер IV 70; Mikl.
EW 358; Lokotsch 163;
Севортян
ІІІ
253-254, 256-257;
Rasanen Versuch 484-485.

<<бити, стукати>>.
ТЕ! ІІ 178; Mikl.

токмо заст. <<тільки, лише•>, [ток

ма] <<без додачі, одне на одне, так на
так Г, Чаб; тим більше•>;

-

р. токмо

<<тільки, лише•>, [токмсі] <<ТС.•>, др. то

к-ьмо (т-ьк-ьмо, т-ьк-ьма, т-ькма) <<тіль

сикоза, м. токсИн, схв. токсИни (мн.),

слн. toksin; медичний термін, утво
рений на базі гр. то~tх6с.; <<отруйний

{для стріл)•>, пов'язаного з т6~оv <<лук і
стріли•>, очевидно, запозиченим зі скіф

ської мови (пор. перс. taxs <<лук, стрі
ла»). - СІС 2 829; Kopalir\ski 981; Ho-

lub-Lyer 485; Frisk

ІІ

909-910.

токсикологія «наука про власти
вості отрут•>, токсиколог, токсиколо
гічний; р. болr. токсикология, бр.
таксікалогія, п. toksykologia, ч. toxikologie, слц. toxikologia, м. токсиколо
гиjа, схв. токсикологиjа, слн. toksikologija; - науковий термін, утворений з

toxicum

основ лат.

<<отрута•>, що похо

дить від гр. TO~IXOV <<ОТрута ДЛЯ стріЛ>>,
і гр. Л6уос.; «слово, розум, зміст•>. - Kopalinski 981. - Див. ще логіка, ток
сикоз.
токувати «особливим криком під

кликати самок (про глухарів, тетере
вів)•>, токовище «Місце, де ТОКУЮТЬ пта
ХИ>>, [токовисько] <<ТС.•> Нед; - р. то

КИ•>, болг. т'Ькмо <<Точно, рівно; як раз;
ЯК ТіЛЬКИ>>, СХВ. такмен <<ОДНаКОВИЙ,

ковсіть, бр. такавсіць, п. tokowac, ч. tokati, tokovati, слц. tokat', вл. tokac; загальноприйнятої етимології не має;

<<тільки•>; псл. tьkьmo, пов'язане з
*tьknQti <<ТКнути•>; зіставлялося також
З ЛИТ. tinku, t\kti «ГОДИТЬСЯ, ПіДХОДИТЬ>>,

утворенням

такий самиЙ•>, слн. [tekma] <<однаково,
якраз•>, ст сл. ,..".к".мо ( ток".мо, токмо)

tlkt, tiktai <<тільки•> (Mikl. EW 368).
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найімовірніше,

є

звуконаслідувальним

(Mikl. EW 358; Machek
ESJC 646; Holub-Kop. 387); розгляда
ється також як похідне від р. ток <<ТО

ковище•>,

що

пов'язується

з

тектИ

ТОЛОК

тол

(Брандт РФВ 25,
Bri.ickпer 573). -

29-30; КЗСРЯ 444;
.Фасмер lV 70; Го
ряев 369; Schuster-Sewc 1512.
тол (вибухова речовина); - р. бр.
тол, ч. tol; результат скорочення
запозиченої з англійської мови назви
цієї речовини тринітротолуол, що
зводиться до основ лат. tri- <<ТрИ-•>, nitrum <<натр, сода•> та англ. toluene <<ТО

луол•>.

-

СІС 2

829; Кlein 1652. -Див.

ти; утихомирити, заспокоїти; полегши
ти, вилікувати•>, утолитися <<умилосер
дитися•>, болr. утолЯвам «тамувати, уга

мовувати», схв. толити <<Заспокоюва
ти, тамувати•>, слн. toliti <<Заспокоюва
ти,

вгамовувати~>,

реконати,

стсл.

заспокоїти•>;

О\(ГОІ\НТН

псл.

-

<<утишувати, заспокоювати•>;

-

<<пе

toliti

спорід

нене з лит. Шtі, tylu, tilaCi <<замовкну
ТИ>>, ty\a «МОВЧаННЯ>>, ЛТС. ti\inat <<балу

бур. to.laj <<Голубуватий і сірий степо
вий заєць•> походять від монг. tolai, taulai <<ВИд степового, гірського зайця•>. Фасмер lV 74; Rasanen Versuch 436.

tuilim <<сплю», вірм.
t' o!um <<залишаю•>, далі, очевидно, з
двн. stilli (нвн. still) <<ТИХИЙ•>; іє. *tel((s)tel-) <<ТИХИЙ•>.- Фасмер IV 71; Чер
ньtх 11 295; Горяев 370; Младенов 657;
Skok ІІІ 479-480; Варбот 35; Trautmann 321; Mi.ihl.-Endz. IV 187; Pedersen KZ 39, 371; Кluge-Mitzka 750;
Pokorny 1061-1062.

сена за схожістю дрібних білих квітів і

ти «ПОЯСНЮВаТИ>>, толкувсітися <<рОЗ

nрикореневих розеток листків.

МОВЛЯТИ, радИТИСЯ•>, тоЛКОМ (присл.),
безтолковий; - бр. толк, n. [totk] <<ро
зум, сенс, логіка•>, [totkowac] <<поясню

ще нітрат, толуол, три.

толай (зоол.) <<Заєць пісковик, Lepus tolai Pall.»; - р. толай, [толуй,
тулсій], слц. tolaj <<ТС.»; - запозичен
ня зі східних мов; хак. [tolaj] <<Заєць>>,

[тошінь] (бот.) <<гикавка сіра, Berteroa incana (L.) DC•>, [толсік Нед,
талань См] <<ТС.•>; не зовсім ясне;
можливо, виникло з талабан <<Thlaspi
arvense L.•>; назва могла бути перене
толерантний <<Терпимий до чужих
думок і вірувань•>, толерувати <<вияв
ляти терпимість•>; р. толерсінтньlй,
бр. талерсінтньl, п. toleraпcja <<Терпи
мість•>, ч. tolerantп{, слц. tolerantny, вл.
нл. tolerantny, болr. м. толерсінтен,
схв. толерсттан, слн. toleranten; - за

вати (дитину)•>, дірл.

толк «розум, глузд, [порядок Нед]•>,
[т6лок] <<ТС.•>, [толковнuк] <<ТОЙ, хто
пояснює•> Нед, толковий, [толковu
тий] <<розумний, розсудливиЙ•> Нед,
[толкущийj <<ТямущиЙ•> Нед, толкувсі

вати•>;
ви;

- СІС 2 829; Kopalinski 981;
Holub-Lyer 484; Gr. Fwb. 766; Dauzat
712; Кlein 1624-1625; Walde-Hofm.
11 688-689. - Див. ще Анатолій.
бирати•>.

[толИ:ти] «заспокоювати, угамовува
ТИ•> Нед, [утолитися] <<Задовольнити
СЯ•>, [натолuти] <<наситити•> ЛексПол,
невтоленний (неутоленний), невто
лИмий (неутолuмий); р. [толuть]

«заспокоювати, вгамовувати•>, утолЯ.ть
<<ТС.•>, др. утолити <<Переконати, умови-

-

запозичення з російської мо

толк <<думка,

судження, пояснен

НЯ•> відповідає укр. товк (див.).
[толо] <<вид весняної гри~> Г, Нед;
-неясне.

[толоб] <<Кадіб•>;

позичення із західноєвропейських мов;

нім. англ. tolerant, фр. tolerant походять
від лат. tolerans, -пtis <<терплячиЙ•>,
дієприкм. від дієслова tolerare <<Витри
мувати, зносити, терпіти•>, пов'язаного
з tollo, tollere «Піднімати, здіймати, при

р.

-

очевидно, запо

зичення з румунської мови; рум.

tolba

<<сагайдак; ягдташ; (заст.) дорожня сум
ка; кошик для роздрібної торгівлі•>,

tor-

<<ТС.•> виводяться від тур. torba нор
ба, мішок>>. Scheludko 143; DLRM
867. -Див. ще торба.
толок <<Пристрій, знаряддя для трам

ba

бування; поршень, [товкач

0]», толока

<<залишене під пар поле, на якому
пасуть худобу; вільна ділянка біля се

ла, де збиралася молодь гулятИ•>, то
локно «борошно з підсушеного вівса;

[борошно з сухарів Нед]•>, [толоч{й]
«Поршень•> Она, [толочнuк] <<ТС.•> Нед,
[толочнuця] «Цілина; рік не орана зем
ля•> О, [тол6шний] <<залишений під то-
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толока
локу•>

толь

Нед,

толокувсіти

«бути

толо

кою, гуляти» (про землю), толочити
<<приминати, надломлювати рослини, по

шкоджувати посіви; бити; тягти, волок

ти; [рівняти орану землю ногами 0]»,
[відтолочки] <<Витолочені місця» МСБГ,
[натолочє] <<потоптане місце•> Ж, [псі
толоч] «потоптане поле, потрава; міс
це, де хижак з'їв тварину; залишки nіс

Fraenkel 1078; Karulis ІІ 372-373;
Mi.ihl.-Endz. lV 127 -128; Meillet Etudes 256. - Див. ще товктИ, толок. Пор. клака 2 •
толока 2 , толокувсіти,

-

толошний

див. ТОЛОК.

толокнЯнка (бот.) <<мучниця, Aretostaphylos uva ursi•>, [толокняк] <<ТС.•>
Mak; - р. толокнЯнка, бр. талак

ля збирання коноnлі•>, [натолоча] <<Не
велике озеро•>, [потолока] «потолоче

нЯнка, [талакнЯнік, талаконнік, та
лачаннік], ч. ст. toloknenko (з рос.)

не місце в траві або хлібі•>, потолоч,

<<тс.»; похідне утворення від толок
но <<борошно з вівса,. з сухаріВ•>; назва
зумовлена
борошнистим
характером

[потолоччя] «ТС.», [сутолока] «безлад
ний рух, штовхання»; р. [толок]
«Пристрій для трамбування», [толо
чить] «витоптувати (траву, nосіви)»,
бр. [толока] <<поле nід паром•>, п. Hok
«скупчення (людей, предметів); поршень;
штемпель; толок•>, ч. tlak «ТИСК», слц.
<<Книгодрук•>, вл. Hok <<тиск», схв.
тліік <<ТС.», слн. tlak <<тс.; бруківка•>;
- nсл. *tolk- «товкти, тиснути», nов'я

tlac

зане чергування звуків з *t"lk- «ТС.•>.
- Фасмер lV 72; Горяе~ 370; Bri.ickпer

571-572; Machek ESJC 644; HolubKop. 386; Schuster-Sewc 1509; Skok ІІІ
518; Mikl. EW 348-349. - Див. ще
товктИ. - Пор. толокаt.

ТОЛока 1 «Праця гурТОМ ДЛЯ ШВИДКО

плоду мучниці.

- Лік. росл.
752; Machek Jm. rostl. 177. -

Енц. дов.
Див. ще

ТОЛОК.
ТОЛСТоВеЦЬ <<ПОСЛіДОВНИК релігіЙНО
еТИЧНОГО вчення Л.М.Толстого•>, толс
товка <<ПОСЛідовниця вчення Л.М.Тол
стого; довга верхня чоловіча сорочка•>,

толстовство, толстовщина, толс
товський; р. толстовец, бр. талс
товец, Ч. СЛЦ. to\stovec, to\stojovec,
болг. толстоuст, схв. толстоjевац;

-

похідне утворення від прізвища ро

сійського письменника Л.Толстого.

[толубити] <<толочити•> Нед;

-

не

ясне.

ГО виконання великої за обсягом робо

толуол (хім.) «рідкий вуглеводень,

ти, на яку закликають сусідів, родичів,

який використовують для виготовлен
ня вибухових речовин, лікарських пре
nаратів та ін.»; р. болг. толуол, бр.
талуол, п. слц. toluol, ч. toluen, схв.
толуол, слн. toluol; запозичення із
західноєвропейських мов; н. Toluol, англ.
фр. toluol утворено від назви колумбій

товаришів (без оплати, а за частуван
ня)•>, [толочсінин] «учасник толоки•>
Нед, [толочсінка] «учасниця толоки»
Нед, [толlчка] (зменш.), толочний,
толокувсіти <<працювати толокою», то

локою «спільно, гуртом (працюючи без
оплати, за частування)»; - р. [толо
ка], бр. талаксі, n. Hoka, болг. тлаксі,
м. схв. тлсіка, слн.

псл.

tlaka; -

*tol-

ka

<<толока•>, пов'язане з *tolkti «товк
ТИ•>; до семантики пор. п. Hok «скуn

чення (людей, предметів)»;
нене з лит.

talka

-

сnорід

<<толока», лтс.

talka

«ТС.», з іншим вокалізмом лит. teikti
«скликати

на

толоку•>;

припускається

також запозичення в балтійські мови зі

слов'янських

(Bri.ickner 571-572). lV 73; Горяев 370; Mikl. EW
349; Trautmann 322; Buga RR І 488;
Фасмер
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ського міста Толу
«олія». - СІС 2 829;

(Tolu) і лат. oleum
Sl. wyr. obcych 763;
Holub-Lyer 484; РЧДБЕ 726; Gr. Fwb.
765; Кlein 1625. -Див. ще олія 1 •

толь (покрівельний матеріал), то

лівнИк <<робіТНИК, ЩО ВИГОТОВЛЯ€ ТОЛЬ»;
- р. бр. толь, болг. тол; - запози
чення з французької мови; фр. tбle

( <[ taulo]) «листове залізо, покрівельне
залізо•> є діалектною формою слова table «стіл; дошка; плита•>. - СІС 2 829;
РЧДБЕ 726; Dauzat 749. Див. ще

таблИця.

томйти

том

том «частина (окрема книжка) тво

коренем

tomana

<<набрякати>>.

Акуленко 141; Чернь1х ІІ 249; Фас
lV 75; Горяев 371; Holub-Lyer
РЧДБЕ 266; Lokotsch 62; Кluge

РУ>>, томИще, потомний; - р. бр. болг.
м. том, п. tom, схв. том, слн. tom; запозичення з французької мови; фр.

829;

tome <<ТОМ>> через посередництво
tomus <<ТС.>> зводиться до гр. т6J.Іос.;

Mitzka 782; Dauzat 712.

лат.

<<Час

тина, відрізок; ТОМ>>, пов'язаного з діє

словом TEІJVW «ділю, ріжу>>.

Чернь1х

-

ІІ

249; Фасмер lV 75; КЗСРЯ 445; Го
ряев 371; S!. wyr. obcych 763; Dauzat
713. - Див. ще атом.

[Тома] (чоловіче ім'я) Нед, [Томас,
Томсіш, Томко, Томуньо] тж, ст. Тома
(1432); - бр. Тамсіш, болг. Тома, То

маш, схв. Тома, Томаш, слн.

Tomaz;

-

запозичення із західнослов'янських
мов; п. Tomasz, ч. Tomas та ін. через

лат.

Thomas

зводяться до гр. 8wІJac.;,

від якого походить і укр. Хамсі (Фома)
(див.).
томагавк (зброя північноамерикан
ських індіанців); - р. томагавк, тома
гаук, бр. тамагсіук, п. tomahawk, ч. слц.
tomahavk, болг. томахсівк, слн. tomahavk; - запозичення з англійської мови;
англ. tomahawk «томагаВК>> походить з

- СІС 2 829; Kopaliriski 981; Holub-Lyer 484; Кlein 1625.

алгонкінської мови.

томасування <<спосіб переробки рід
кого

фосфористого

чавуну

в

сталь>>,

[томасИна] <<рід мінерального добри
ва>> О, [томас{вка Куз, комасИна О]
<<ТС.>>, томасівський; р. томасИро
вание, бр. тамасавсінне, п. tomasyna
<<Томасшлак, добриво зі шлаків від то
масування>>, tomasowski, ч. tomasovanf,
СЛЦ. thomasovanie, болг. томасИране; технічний термін, пов'язаний з прізви
щем англійського металурга С. Дж. То

маса (Sidney
- СІС 2 829;

G. Thomas, 1850-1885).
Kopaliriski 981-982; Ho-

lub-Lyer 484.
томат <<ПОМідор; соус, паста З ПОМі
доріВ>>; р. томат, бр. тамсіт, п.
вл. tomata, ч. tomata, tomata, слц. tomat, болr. домсіт, схв. томат; - за
позичення з французької мови; фр. to-

mate

походить від ісп.

tomate (tomata)

«ТС.>>, яке зводиться до ацтекського мек

сиканського

tomati,

що пов'язується з

мер

484;

СІС 2

-

томбак <<сплав міді з цинком>> СУМ,

Нед, [тембак] <<ТС.>> Нед; - р. заст.
томпак, бр. тампсік, [томбсік], п. ч.

слц. tombak, болr. томбсік, м. томбак,
схв. томбак, слн. tombak <<ТС.>>; за
позичення із західноєвропейських мов;

н.

tombac <<ТС.>> по
tambaga (tembaga)
<<Мідь», що зводиться до дінд. tamraka\:1
<<ТС.>>. - Фасмер lV 76; Г_оряев 371; Kopaliriski 982; Machek ESJC 647; HolubLyer 484; Кluge-Mitzka 782; Кlein
1626; Gamillscheg 852.
Tombak,

ходять

від

фр. англ.

мал.

томбуй <<Великий поплавок, що вка
зує

місцезнаходження

кинутого

яко

ря>>; р. томбуй <<ТС.>>; - через посе
редництво російської мови зводиться
до гол. tonneboei <<бакен, буй>>, яке скла
дається з основ іменників

ton

<<бочка>>

кельтського походження, як і нвн.

Ton-

«ТС.>> (буй має вигляд бочки), та
Ьоеі <<буй». - ССРЛЯ 15, 590 .. - Див.
ще буй 1 •

ne

томйти <<доводити до втоми; висна
жувати; піддавати тривалому нагріван

НЮ>>, томИльник <<робітник, який зай

мається томлінням чавуну, сталі>>, [то

мИтель] «мучитель, гнобитель>> Нед,
[томИтельство] <<гноблення, насильс
ТВО>> тж, томИльний (тех.) <<Призначе
ний для томління>>, томлений, томлИ

вий, [томлЮщий] <<стомлюючий>> Нед,
томлячий, томний <<млосний; [стомле
ний Нед]>>, [томніщий] <<більше стом
лениЙ>> Нед, втомлювати (утомлю
вати), втомл.Я.ти (утомлЯти), вто
ма (утома), втомлений (утомлений),
втомливий

(утомливий),

втомний

(утомний), [невтомлений] <<невтомний>>
Ж, [невтомлИвий] <<ТС.>> Ж, невтом
ний, [перетома] Куз, перевтома, пере

втомлений, стома, стомлений, стом
ливий; - р. томИть «змушувати мучи
тися;

стомлювати;

парити;

нагрівати>>,

бр. там{ць «ТС.>>, др. томити <<мучити,
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тонкИй

том ка
терзати, пригнічувати>>, болг. томите
лен, схв. томити <<притискати>>, слн.

(tom[jati] «ТИНЯТИСЯ>>, СТСЛ. 'ГОМН'ГН <<Му

ЧИТИ>>; ПСЛ. tomiti <<МУЧИТИ»; СПО
ріднене з дінд. tamayati «задушує, по

збавляє повітря•>, t~myati <<непритомніє,

слабне>>, лат. tёmulentus <<п'яниЙ>>, tёmё
<<Хмільний напій, вино•>, дірл. tam
<<ХВОроба; СМерТЬ>>, tamaim <<ПОКОЮСЯ>>,
нвн. damisch, damlich <<дурнуватий, оч

tum

манілиЙ•>; і є.

*tom- / tem- <<очманілий,
приголомшениЙ•>. Фасмер lV 7576; Чернь1х li 249; Горяев 371; КЗСРЯ
446; Trautmann 313; Walde-Hofm. ІІ
657; Кluge-Mitzka 120; Uhlenbeck 111;
Fick І 224; Pokorny 1063.
[томка] (бот.) <<пахуча трава звичай

на, Anthoxanthum odorafum L. См, Куз,
Mak; чаnолоч південна, Hierochloё australis См, Mak•>; - р. [том(н?)кови
ца] <<остудник голий, Herniaria glabra•>,
бр. [томка] «пахуча трава», ч. слц. tomka <<ТС.>>, tomkovice <<чаполоч•>; - за
позичення з польської мови; п. tonka
«пахуча трава•>, [tomkownica] <<чаполоч»
виникли внаслідок скорочення і деети
мологізації з toпkobob <<екзотична рос

лина,

ziarna

Dipteryx•>, tonkowy

ЬоЬ, toпkowe

«ТС.•>, що є частковою калькою

н. Tonkabohпe <•біб тонка•> (пор. також
н. ·Toпkabaum <<Dipteryx odorata•>); роз
мелені плоди цієї рослини додавали для
приємного запаху до нюхального тютю

ну; назву

tomka ( <tonka,

ka wonna)

пор. і п. toп

було перенесено на інші рос

лини, зокрема траву пахучу звичайну

(Anthoxanthum),

коріння якої теж мало

приємний запах і використовувалось за
мість бобів тонки. SW VII 78, 172;

Machek ESJC 647; Jm. rostl. 289.

[томовИк] (орн.) <<волове очко, Troglodytes parvulus•> О, [томівчик] <<ТС.>>
О;- неясне.

тому (присл.), потім;

-

р. пото

му, потом, бр. таму, др. тому «Після
того>>, по тому «на тій підставі•>, по
томь <<ПіСЛЯ ТОГО>>, П. СТ.

Ч. СЛЦ. ВЛ.

potom

temu

<<ТОМУ>>,

<<ПОТіМ>>, СХВ. потом,

слн. potem <<ТС.•>; псл. tomu (дав.
в.), ро tomь (місц. в.) є відмінковими
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формами вказівного займенника t'Ь, що
з часом адвербіалізувалися. Німчук

ІУ М

Морфологія 351,
Див. ще той. -

373; Brilckner

Пор. того.
тон, тональність, тоніка, тональ
ний, тонічний, тонний, тонувати; р. бр. болr. м. тон, п. вл. ton, ч. слц.
слн. ton, схв. тон; запозичення із
західноєвропейських мов; н. Топ, фр.

568. -

ton,

англ.

tone

походять від лат.

tonus

<<ТОН, звук•>, що зводиться до гр. т6vщ;
«тонація, лад; наголос; натяг, напружен

ня•>, пов'язаного з дієсловом тєіvw <<На
тягаю, напружую•>, спорідненим з дінд.
tanoti «натягає, витягає», лат. tenere

<<Тримати, ДОСЯГаТИ>>, укр. тенето.

830; Фасмер lV 76; Горяев 371;
Kopaliriski 982; Brilckner 573; HolubLyer 484; Holub-Kop. 387; Кluge-Mitz
ka 782; Dauzat 713; Кlein 1626-1627;
Walde-Hofm. ІІ 691; Frisk ІІ 863-865;
Boisacq 94 7-948. - Див. ще тенета.
СІС 2

тонзиліт <<запалення глоткових миг
даликіВ>>; р. тонзиллuт, бр. танзі
літ, ч. tonsilitis, tonzilitis, слц. tonzilitida, болr. тонзилuтис, схв. тонзили

тис;

-

медичний термін (нлат.

tonsil-

утворений на базі лат. toпsillae
<<мигдалики (залози)•>, пов'язаного з

litis),

tolё <<ЗОб на шиЇ•>, що зіставляється з
t~sti «розтягати, розширювати•>

лит.

або з

trlnti <<набрякати (від води)•>, tratonn <<ХВИЛЯ>>. СІС 2 830; Holub-Lyer 484; Кlеіп 1627;
Walde-Hofm. ІІ 688.
nas

<<ПрИПЛИВ>>, КіМр.

тонзура <<Виголене місце на маківці
голови у католицьких духовних осіб•>;
- р. болr. схв. тонзура, бр. танзура,
п. вл.

tonsura,

ч.

tonsura, tonzura,

слц.

слн. tonzura; - запозичення з латин
ської мови; лат. tonsOra <<ТС.>> пов'язане
з дієсловом tondёre <<Стригти, стинати,
позбавляти•>, що зіставляється з гр. тt
vow <<Обгризаю•> або з кімр. tonn «шкіра,
оболонка>>, свн. stuns <<Короткий>>. -

СІС 2

830; Kopaliriski 983; Holub-Lyer
484; Walde-Hofm. ІІ 689-690.
тонкИй, тоненький, тонесенький,

тонісінький, [тон{сій, тонісічкий, то
нічкий], [тоніщий] <<ТоншиЙ•> Нед, тон-

тоня

тонна

куватий, [тонойкий] «тоненький'> Нед,
[тощjсенький, тощjський] «ТС.•> тж,
[тончий] <<ТОНШИЙ>> Нед, тоншенький
Нед, тонший, тонина, тонкощі, тон

кота, тонкість, [тончина] О, [тонu
ти] <<тоншити•>, [тонкувати Нед, тон
чuти] <<ТС.>>, тоншати, тоншuти, (nО
тонкий] <<тонкуватиЙ•>, [претонкий] <<ду
же ТОНКИЙ>> Нед; р. тонкий, бр.
тонкі, др. т'ЬН'ЬКЬtu, тЬН'ЬКЬtu, П. cienki, ч. слц. tenky, вл. ceriki, нл. sariki,

болr. т'Ьн-ьк, м. танок, [танок], схв.

тстак, тстан, слн. tanek, tenek, стсл.
rь.н",К1>.; - псл. tьп'Ьkь (сх.-сл. t'Ьn'Ьk'Ь),
первісно

*tьn'Ь,

основа

на -й,

поширена формантом -k'Ь;

не з дінд.

-

пізніше

спорідне

tanul} (tanukal}) «тонкий•>, ос.

t'<En<Eg <<ДОВГИЙ>>, ЛИТ. t~vas <<ТОНКИЙ>>,
dunni, дангл. рупnе, нвн. dunn, англ.
thin, дірл. tan(a)e, лат. tenuis, корн. tanow, КіМр. teneu <<ТС.», Гр. тavuc_; <<ДОВ

двн.

ГИЙ>>, таvа6с_; (<тavaf6c_;) <<ВИТЯГНУТИЙ>>;
іє. *tenus від кореня *ten- <<Напинати,
тягти•>, первісне значення «розтягнутий,
видовжениЙ•>. Фасмер lV 76-77;

КЗСРЯ

446; Чернь1х li 250; Горяев
371; S!awski І 100; Bruckner 62; Machek ES)C 640; Holub-Kop. 383;
Schuster-Sewc 134; Младенов 644;
Skok ІІІ 442; Mikl. EW 350; Trautmanп
З 19; Karulis li 403; Muhl.-Endz. lV
215-216; Walde-Hofm. li 666; Uhleп
beck 108; Кluge-Mitzka 148; Torp 178;
Pokorny 1069. - Пор. тягтИ.
тонна (міра ваги), тоннаж, тон

нажність, тонний; р. тонна, бр.
тона, п. слц. вл. нл. слн. tona, ч. tuna,
болг. тон, м. тон, тона, схв. тона,
слн. tona; запозичення із західноєв
ропейських мов; н. Тоnпе, англ. гол. ton

мецько·і мови; н.

Tonus, як і англ. tonus,
tonus «тон; тонус•>, яке
зводиться до гр. т6vос.; <<Напруження•>. СІС 2 831; Ць1ганенко 479; Kopaliriski 983;
Bruckner 573; Holub-Lyer 484; Gr. Fwb.
766; Кlein 1628. -Див. ще тон.
походить від лат.

ТОНУТИ <<ПОТОПаТИ, грузнуТИ>>, тону

чий, [втонати] <<Поринати•> Ж; -

р.

тощjть, бр.

п.

тануць, др.

тонути,

ч. tonouti, слц. tonut', нл. tonis,
болг. т'Ьна <<занурююсь•>, м. тоне, схв.
тонути <<ТОНУТИ>>, СЛН. ton{ti, ЦСЛ. 'J'OHЖ'J't1j ПСЛ. tOПQti < *topnQti <<ТОНУТИ>>,
пов'язане з topiti <<ТОПИТИ•>. Фасмер
lV 77; КЗСРЯ 446; Горvяев 372; Bruck-

tonq_c,

ner 573; Machek E~JC 647; HolubKop. 367; Schuster-Sewc 1516; Mikl.
EW 358.- Див. ще топИти 1 •
тоня «ділянка водоймища для лов
лення риби неводом; невід з рибою;

[місце, де можна втопитися]•>, тоне
вий, [вuтонка] «проруб для зимового
лову риби•> Я, [вuтонок] «місце, звідки
витягують рибу з-під льоду•> Я, [вuто
нитиJ <<витягнути (невід) з прорубу•>
Я, [затонка]·· -<,проруб для зимового
лову риби>> Я, [затонuти] «опустити
(невід) у проруб•> Я, [притоня] <<Місце,

де закидається невід•> Нед, [притон
ний] <<ЯКИЙ знаходиться поруч з тонею•>
Нед;

-

р. бр. тоня, др. тоня <<рибна

tonia
(tori) «глибоке місце•>, ч. tune (tuii) <<ТС.•>,
нл. tori «невід; болото, драговина», слн.
[tonja] нлибоке місце•>; - псл. tопь
< *topnь <<глибоке місце (де зосереджу
ється риба)•>, ton'a < *topn'a <<ТС.•>, по
в'язані з topiti <<Топити, занурювати•>;

ловля; місце, де ловлять рибу•>, п.

розглядається

також

tE~gnQti <<ТЯГТИ'>

<

як

пов'язане

*ten- (Zubaty St.

сІ.

до гал. tUnпa <<Міх для вина».

тягування і витягування невода; може

- СІС 2
lV 77; Чернь1х li 250; Го
ряев 371; Kopaliriski 982; Holub-Lyer
493; Dauzat 713.
[тоножит] «МУЧИТИ>> Л; - неясне.
тонус, тонізація, тонізувати; - р.
бр. болг. тонус, п. ч. слц. tonus, схв.
тонус, слн. tonus; запозичення з ніФасмер

Меркулова

з

а

«ТС.•> походять від фр. tоппе «ТС.•>,
спочатку <<Винна бочка•>, яка зводиться

830;

І 2, 120;
1975, 52-58),

іє.

Зтимология

оскільки йдеться про на

йтися про омонімію двgх етимологічно

різних слів

(Schuster-Sewc 1516). lV 77; Гоуяев 372; Bruckner
573; Machek ESJC 661; Holub-Kop.
387, 396; Mikl. EW 358; Trautmann 323.
- Див. ще топИти 1 • - Пор. тонути,

Фасмер

тягтИ.
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топИти

топ

топ <•Верхній кінець щогли або стень

ги (на судні)•>; слц.

схв.

top,

р. бр. болr. топ, п.

топ;

-

запозичення з

голландської мови; гол. top <•Верхівка,
кінчик; щогла•> виводиться від іє. *dub-,
*dumb-, представленого в ав. duma

<•хвіст•>. -

СІС 2 831; Kopalinski 983;

Vries NEW 741.
топаз <•Мінерал із класу силікатів;
КОШТОВНИЙ КаМіНЬ>>; р. болr. топаз,
бр. тапаз, др. топазион:ь, п. topaz, ч.
topas, topaz, слц. topas, м. топаз, схв.
топаз, слн. topaz; - запозичено з гре
цької мови у т. ч. через посередництво

французької (фр. topaze) і латинської
(елат. topazus) мов; гр. т61rа~ос.; (сгр.
то1пх~юv) походить від назви острова

Topazus

у Червоному морі, де, як вва

жається, вперше знайшли цей камінь.

-

СІС 2 831; Фасмер IV 77 -78; Hi.Шl

Worth 14; Горяев 371; Sl. wyr. obcych
765; Holub-Lyer 484; Holub-Kop.
387; РЧДБЕ 727; Кluge-Mitzka 783;
Dauzat 714.
ТОПаТИ <<іТИ>>, топкати «ТОПТаТИ>>,

[топотати]

<•бігти з тупотом•>

Нед,

[топот{ти] «ТС.>> Нед, тьопати <<ПЛен

татися», [тьопкатися] <•тинятисЯ•> Нед,
[топа] <•стопа» Нед, [топанча] «чере
вичок•> Пр. ХІ діал. н., топіт, [тьопа]
<•ТОЙ, хто топає•> Нед, [тьопко] «ТОЙ,
хто тупотить•> Нед, [топ] (виг.) «ТУП•>

Нед, [топr'-топ.zj] (виг.) <•тупу-т{пу•>,

[протопки <•слід ніг•>, [розтопша «Не
зграбна жінка», [розтопо.м] <•завзято,
радо, із запалом•> Нед;

-

р. топать,

бр. топаць, п. [ topotac si~J «дрижати

(від страху, тривоги)», ч. t'opati «Кро

кувати•>, вл. topotac «Тупати•>, болr. м.
топот <<ТуПіТ>>, СХВ. топотати <<Тупа
ТИ>>, слн. topotati «ТС.>>; - псл. top-, по
в'язане чергуванням голосних з tep-; звуконаслідувальне утворення, пор. лтс.
tapa, tapu <•туп-туп•>; tapat <•Крокувати,
топати•>, лит.

tapuoti <•ТС.•>; пор. також
tap <•бити, штовхати>>, самодій
ське tap- <•ТС.•> (див. Paasonen KSz 14,
69), тат. каз. кипч. taptamak «топтати•>,
tap-tap <•туп-туп>>. - Фасмер IV 78; Го
ряев 371-372; КЗСРЯ 446; lljinskij

фін.-уг.
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AfSlPh 28, 457; Machek ESJC 647; Вар
бот Сл. язь1козн. 1988, 68-69; Mi.ihl.Endz. IV 130; Mikl. EW 369. - Пор.
тепти, топтати, тупати.

[топИрити] «стовбурчити, наїжува
ТИ•> Нед, [топ{рити, топорщити]
<•ТС.•> Нед, [настоп{рити] <•наставити,
підняти>>, [одтопИрити] <•Відстовбурчи
ти; розкуйовдити•> Ж, [одтопірити]
«ТС.>> Ж, [розтопИрити] <•широко роз
ставити

в

«ТС.>> Нед;

сторони•>,

-

[розтоп{рити]

р. топьtрить «Піднімати

сторч, стовбурчити•>, [пь'tрить], бр. та

пь'tрьщь <<ТС.>>, Ч. cepyfiti <<КУЙОВДИТИ>>,
ВЛ. sepjeric Se <<НаСТОВбурчуваТИСЯ>>, М.
топири

ее

<•погрожує;

стирчить

перед

очима; задирає ніс•>, слн. ceperiti se
<•стовбурчити пір'я; бундючитися•>; не зовсім ясне; очевидно, пов'язане з
перо, п{р' я. Фасмер IV 81; Преобр.

ІІ 160; КЗСРЯ 447; Machek ESJC 98.
топИти 1 <•силою занурюючи у воду,
змушувати

опускатися

на

дно;

залива

ти (про воду)•>, топнути «ТС.•>, [топа
ти] «топитися» Нед, [топ] «трясови
на>> Л, [тап{ло] <•ТС.•> Л, [топелець]
<•утопленик; водяниК•>, [топелиця] «ру
салка•> Пі, [ топель] <•Г либо ке місце•>
Нед, [топельник] <•утопленик 0•>, [то
пеlіь] <<ТС. О; водяник Нед», [топИли
ще] <•глибоке місце>> Нед, [топИло] <•озе
ро Ч; місце, де збирається весняна во

да і де вона застоюється•>, [топина]
<•драговина•> Ч, [топ{ль] <<ВИр•>, топлЯк
<•дерево, що затонуло•>, [топляник] <•ВИр
Ник; утоплениК•>, [тупко] <•негрузько•>
Л, допотопний, затоплЯти, затоплю

ваність, підтоплЯти, потоп, [потопа]
<•потоп>>,

потопаючий, потопельник,

[потопленик] «утоплениК•>, [потопля
ник] <<ТС.•>, [стоп{ло] <•стояча болотна
вода•> Л, утоплена, утоплений, утоп
леник, утоплий; р. топИть, бр. та
п{ць, др. топити <<ПОТОПЛЯТИ>>, П. ВЛ.
topic, ч. topiti <•занурювати у воду•>,
слц. topit', нл. topis, болr. топЯ, м.
топи «ТС.>>, СХВ. топити <<ЗаТОПЛЯТИ>>,
слн. topiti <•занурювати•>; псл. topiti
«ТОПИТИ•>, що є фактитивам до *topnQti
<•тонути•>; дальші зв'язки кореня

топйти

топ ір

top-

не зовсім ясні; припускається спо
рідненість із top- «нагрівати» через
tорь «болото•> і його значення «місце,

де розтанув сніг чи лід•> (Фасмер lV
78-79) або через розвиток семантики

затоплювати - топити•> (Shuster-Sewc
1504); зіставлялося також з tep- «би
ТИ•>, що чергується з top-, пор. n. tepac
<•бити•> (Bruckner 573; Младенов 636;
644), З Гр. &a1ITUJ <<ХОрОНЮ», тасрщ; «МО·
гила» (Горяев 372), вірм. t'at'avem «За
нурюю, вмочаю». (Hi.ibschmann Arm.
448; Machek ESJC 647), лит. tapti «ста
вати•> (Zubaty St. а сІ. І 231-232;
Stang NTS 16, 1952, 259 і далі). КЗСРЯ 446; Ць1ганенко 429; HolubKop. 387; Mikl. EW 358. - Пор. то
<•Нагрівати

-

плавити, розтоnлювщ:и

нути.

топйти 2 «підтримувати вогонь; роз
плавляти•>, [топн{ти] «плавити» Нед,

[топа] «опалювачка•> Нед, топИльник
<•опалювач;

плавильниК•>,

горить•>, tapayati «сnалює», ав. tapayeiti
<<ТС.•>, лтс. patape <•бурулька; краплі,
капіЖ•>; іє. *tep- «бути теплим». Фасмер lV 78; КЗСРЯ 446; Ць1ганенкg

429-430; Bri.ickner 62; Machek ESJC
647; Holub-I".yer 484; Holub-Kop.
387; Schuster-Sewc 1504-1505; Мла
денов 636; Mikl. EW 352; Trautmann
319; Mi.ihl.-Endz. ІІІ 118; Pokorпy
1069-1070.- Див. ще теплий.
топінамбур (бот.)

запозичення з французько·і мови; фр.

topinambour «ТС.» утворене від nорт.
topinambo, що передає назву індіан
ського

ний завод•> Нед, топкИй <<ЯКИЙ легко

ТОПИТЬСЯ», (топленистий, топнuстий]

«ТС.>> Куз, топлений, вuтоп, вИтопка,

вИтопки, відтопки, [нетопа] «лінива
жінка•>, [отопка] «опалювання», пере
топка, [розтоп] «ТОплення» Нед, [роз
топка] «ТС.•>, [розтопа] «емаль», [роз
топник] «емалюваЛЬНИК» ТЖ, розтоп
лений, розтоплювальний, [стопніти]
«стопитися•> Нед, [стоп] «плавлення;
сплав•> Куз, [стоплuвий] «який легко

nлемені в Південній Америці.

- СІС 2 831; ССРЛЯ 15, 634; Sl. wyr.
obcych 765; Ho\ub-Lyer 484; Machek
Jm. rostl. 244; Dauzat 714; Gamillscheg 854.

ТОПtр (іст.) «СОКИра З ДОВГИМ дер·

топільник

«ТС.>>, (топ{нка) «ТОПЛеННЯ ПеЧі», топ
ка, [топленИна] <•розтоnлені речовини»,
топливо <<ПаЛИВО», (топля) «ТОПЛеННЯ
(молока)•>, [топниця] «чугуноплавиль

«земляна гру

ша, He\ianthus tuberosus•>; р. то
пина.м.бур, бр. тапіна.мбур, n. ч. слц.
вл. topinambur, слн. topinambur; -

жаком, що використовувалась як зброя

СУМ, Нед; [сокира Г; тесло

0]»,

топі

рець «зменш. до топір; [сокирка на дов
гому держаку, звичайно прикрашена]»,
топірчик, топорець «ТС.», [топірнuк]
«во"ін, озброєний сокирою» Нед, [то
пірнА] «частина nлуга; дошка, на якій

вішають сокиру», [топор] «сокира» Нед,
топорИще «держак сокири», топорИсь

ко «ТС.», [топорЯ] <•сокирка» О, [то
порЯтко] «ТС.» О, [затопорuти] «уда

рити» Я; - р. болr. топор, бр. тапор,
др. топор-ь «сокира», п. top6r, ч. слц.

нл.

topor,

вл.

«топорисько»;

toporo, слн. tбpor (заст.)
- nсл. topor'Ь «сокира»;

топиться•> Куз; р. топИть, бр. та
піць, п. topic «розтоплювати, плавити»,

-

топлювати, плавити•>, нл. topis «оnалю
вати, нагрівати•>, болг. топЯ «розтоn
лювати, ПЛаВИТИ», М. тоnи, СХВ. топи

31, 352; КЗСРЯ 446; Rudnicki Prast. ІІ
64, 107; Младенов 636; RES 4, 194;
Slavia 10, 248; Matzenauer 84), з тепо
{2иmи, топати, топтати (SchusterSewc 1518-1519); розглядалося та

ч. topiti «опалювати, нагрівати, [роз
топлювати, плавити]», слц. topit' «роз

ти <•ТС.•>, слн.

topiti

<•нагрівати; nлави

ТИ•>; псл. topiti «нагрівати, опалюва
ти; плавити», пов'язане чергуванням

голосних з tepl-ь <•теплий»;

не з дінд.

tapati (tapyati)

-

сnорідне

«наrріває(ться),

загальноnрийнятої етимологїі не
має; nриnускалася можливість зв'язку

з тіпати, тЯти ( Фасмер lV 79; Чер
НЬІХ ІІ 250-251; Ильинский ИОРЯС

кож як давнє запозичення з іранських
мов, пор. дперс. *tapara- «топір», перс.

teber,

белуджійське

tapar

(звідки запо-
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топірець

тополя

зичено вірм.
(Макарушка

tapar <<ТС.•>), курд. tefer
13; Трубачев Рем~ терми
нол. 152; Зализняк ВСЯ VI 40; Bri.ickner 573; Machek ESJC 647; HolubKop. 387; Мартьшов Язь1к 55; Hi.ibschmann Arm. 252; Li.de-p Tochar. St. 19;
Meillet RSl 2, 67; 6,' 173), причому ви
словлювалась думка про посередництво

тюркських мов (див. також Горяев 372;
Mikl. EW 359; ТЕ! І 239, ІІ 167; Lokotsch
155; РЧДБЕ 865); із східнослов'ян
ських мов запозичено фін. tappara (Mikkola Beri.ihr. 170), дісл. tapar0x <<бойова
сокира•> (Holthausen Awn. Wb. 300),
звідки дангл. t<Epper<Ex <<топірчиК•> (Holt-

hausen AeWb. 343).
-

очевидно,

Pall. (пів
п. toporek

запозичення

з

ро

сійської мови; р. топ6рик, топорок
<<ТС.>> пов'язане з топ6р <<сокира•>; наз
ва зумовлена схожістю міцного і силь

но стиснутого з боків дзьоба цього пта
ха з сокирою. Птиць1 СССР 330;
БС3 26, 92. - Див. ще топір.

[топіро] <<тепер•> Нед, [тупір] <<Те

пер, зараз» Л, [топірики, тупИри~]
<<ТС.>> Корз; р. [тапере, топервр];,
бр. [топіро, топь'tро, тупіро], п. dopfero <<Тільки (ще)», болг. доп'Ьрва <<те
пер•>;

-

результат видазміни давнішо

го *топерво <<ТС.•> (др.

*то пьрво

<

псл. *to p•rvo <<ТО вперше•>). - Фасмер
lV 43-44; S!awski І 156; Bri.ickner 94.
- Див. ще тепер. - Пор. допіру.
[топірчики] (бот.) «братки, Viola
tricolor L.•>, [топірник] «В'язіль барвис
тий, Coronilla varia L.•> Mak, См, [то
п6рник] <<ТС.•> Нед, См; - р. [топ6р

ник]

<<ТС.•>,

бр.

[тапаркі]

<<сокирки,

похідне утворен
ня від тапір; назри зумовлені подібніс
тю форми квітів цих рослин до тапір
ця. - Див. ще топір.

Consolida regalis•>; -

[топка] <<невелика посудина для на

топтування в неї солі•>, tт6пка солі]
(заст.) <<грудка пресованої солі у формі
ковпака вагою 1 КГ•> О, [товпугаl <<ПО
судина для солі>> ВеНЗн; - п. [topka]
( < *to!pka) <<Виварена сіль у формі гор-
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етимологічно

пов'язані

з

товпа

<<На

ТОВП•>, [товпити] <<натискати, натопту
вати, набивати•>; випадіння в

( < l) мог

ло бути зумовлене зближенням з то
пИти <<розтоплювати; нагріваючи, пла
вити•>, оскільки сіль виварювали,

значення п.

пор.

[topka], а також р. [топ

нИк] «Горщик, у якому топлять молоко;
великий

глечик;

глиняний

горщик,

у

якому топлять сметану•>, [топнИца] «Ве
ликий горщик, у якому перетоплюють

масло», [топнИчка] <<Посудинка для топ
лення масла, сала, воску•>, [топленка]
<<Посуд для топлення масла>>; малоймо

топірець (орн.) <<Lunda
нічний морський птах)•>; <<ТС.•>;

ЩИКа>>, СТ. SO[ to!pia(s)ta «СіЛЬ, формо
вана в посудинах» (з укр.); - форми,

вірне запозичення з тюркських мов (пор.
тур. top <<куля; круглий предмет», topak
<<КруГЛИЙ>>, ЗВіДКИ болг. топка <<Круг

ЛИЙ предмет; м'яч•>, [топ] «ТС.>>, м. топ
ка «куля; круглий предмет; м'яч•>). Brilckner 572; Mikl. EW 359. - Див.
ще товші.

[топник (білий)] (бот.) <<Королиця

звичайна,

Leucanthemum vulgare;

хри

зантема лучна (Chrysanthemum leucanthemum)•> Нед, Mak, [топняк] <<Хара,
Chara Vaill.•> Mak; - р. [топюік] <<Ха
ра•>;

-

похідне утворення від топИти

«занурювати»; назва зумовлена тим, що
королиця

росте

по лугах,

дяною рослиною.

lV 405.

-

БСЗ

а

хара

29, 554;

є

во

Даль

-Див. ще топИ:ти 1 •

топографія <<розділ геодезії, що вив
чає земну поверхню•>, топограф, то
пографічний; р. болг. топография,
бр. тапаграфія, п. слц. topografia, ч.
topografie, вл. topografija, м. топогра
фиjа, схв. топографИjа, слн. topograffja; - запозичення із західноєвропей

ських мов; н.

Topographie,

фр.

topogra-

англ. topography утворено з основ
гр. т61rос.; <<Місце», що не має загально
прийнятої етимології, і yprнpw <<пишу».

phie,

- СІС 2 831;
764. Див.

Горяе~
Ще

372; Kopalinski
Пор.

графа.

ізотоп.

тополя (бот.) <<Populus L.•>, тополИ
на, [тополь] <<Тополя» Нед, тополька
<<стовбур або стебло якої-небудь росли-

топпіти

топонім

НИ•>, [топілька] (бот.) <<піщанка, Агепа
гіа seгpyllifolia•> Нед, [тополЯх:] (ент.)
<<скрипун осиковий (с. тополиний),
peгda

carchariaS•>

Sa-

Нед, топольник <<за

рості тополі•>, тополИний, [натополЯк]
(ент.) <<Листоїд тополиний, Chгysomela

гр. т61rос.; <<місце, місцевість», яке не
має
загальноприйнятої
етимології,

і оvщ.ю (ovoІJa) <<ім'я•>,

спорідненого

з

лат. nomen, ві рм. aпum, псл. *jьm~ ( <
*ьnmen) <<ТС.>>. - СІС 2 831; Kopaliriski

populi L.•>

Ж; р. тополь, бр. то
паль, тап6ля, др. тополь, п. topola, ч.

983-984; Holub-Lyer 485; Вуjаклиjа
959; Кlеіп 1629; Frisk ІІ 911.- Див.
ще ім'Я. Пор. анонім, омонім,

слц. topol', вл. нл. topo!, болr.
топала, м. топала, схв. топала, слн.
tбро[; ПСЛ. tоро[ь, topoJ'a <<ТОПОЛЯ>>;

ономастика, синонім.
топоніміка - див. топонім.
ТОПСеЛЬ <<КОСе, ТрИКУТНОЇ форми ВіТ

topol,
-

запозиченням з

рИЛО, яке піднімають над іншим вітри

латинської мови (Niedeгmann IF 26, 59,
проти Фасмер lV 79); походження лат.

вважається давнім

лом•>; р. бр. топсель, п. topsel,
болг. топсел <<Тс.»; запозичення з
голландської мови; гол. topzeil «ТС.•> є

populus не зовсім ясне; припускається
його індоєвропейська давність і зв'язок

складним словом, утвореним з іменни

З гр. 1rтєМа <<В'ЯЗ>>, іє. *ро-ро[- (Walde-Hofm. ІІ 340); реконструюється й

ків top «верхівка, кінчик; щогла>> і zeil
«Вітрило», спорідненого з н. Segel, дат.

іє. *рарр-, що розглядається як запози
чення з неіндоєвропейських субстрат
них мов, але не виключений зв'язок з
індоєвропейськими назвами тополиного
пуху - гр. 1Гсопrос.; <<пухнаста сім~янка•>,

Див. ще топ.

лат.

pappus <<ТС.>> (Machek ESJC 433,
647); була також спроба зіставити на

seil «ТС.•>. - СІС 2 832; Kopalinski 984;
РЧДБЕ 865; Кluge-Mitzka 697. -

ТОПТати, (топцювати] <<ЧаСТО ТОП
таТИ>>, [топчuтися] <<Топтатися, мету
шитися•>, [топля] <<СаК•> Ник, [топчу
ха] «ТС.>> тж, топтанИна, [топтуха]

слов'янському rрунті назву дерева з ко
ренем *tep- І top- <<топати•> з розвитком
семантики <<бити, топати, товкти, трам

<<картопляне пюре Л; сак Ник•>, топ

бувати•> <<ТВерднуТИ>> ---;- <<ВИСОЧИТИ>>
- <<рослина•> (Schuster-Sewc 1517-

топче>>, [топчИло] <<Чан, у якому топчуть
виноград•>, [топтуватий] <<натоптаниЙ•>,
[натоптень] <<Лід із злежаного снігу•>,

1518);

висловлювалась думка про зв'я

зок з іє.

*pel-

<<СіриЙ>>

кори (ЧерньІх ІІ

- за кольором
250; Pokorny 804); в

разі запозичення з латинської мови фо
нетичні зміни в корені пояснюються ди

симіляцією р

> t - р. - Воло
шина Мовозн. 1976/3, 67-69; Горяев
372; К3СРЯ 446; Bri.ickner 573; Ho\ub-Lyer 484; Holub-Kop. 387; Мла
денов 636; Skok ІІІ 483; Mikl. EW 358.
-

р

топонім <<власна географічна наз
ва•>, топоніміка, топонімія, топоно
мастика,
топоніміст,
топонімій
ний, топонімічний; р. топоним,
бр. тап6нім, п. topoпim, ч. слц. toponymum, вл. toponomastika, болr. м.
топонИм, схв. топоним, слн. toponim; - запозичення із західноєвро
пейських мов; н. Toponym, фр. topo-

nyme,

англ.

toponym

утворено з основ

чак (заст.) <<МЛИН З КіННИМ ПрИВОДОМ>>,
тупчак

<<ТС.•>,

топчій

<<Тс.;

той,

хто

натоптаний, натоптуватий, настоп

тати
<<наступити•>'
підтоптатися'
підтоптаний, п6топтом; р. топ
тать <<ТОПТаТИ>>, бр. таптаць, Др.
т'Ьп'Ьтати, п. deptac, ч. deptati, слц.
deptat', вл. teptac, нл. teptas, болr.
т'ЬптЯ, тіпча, слн. teptati, стсл. rь.
n'h'f'A'J'н <<ТС.>>; ПСЛ. t'Ьp'Ьtati <<ТОПТа
ТИ>>, пов'язане чергуванням голосних з
tupati <<Тупати•>, звуконаслідувальне ут
ворення, паралельне до topati <<тупати,
топати•>; може бути зіставлене з

дінд.

tupati (topati, tumpati, tumpati)

<<раНИТЬ>>, Гр. nJ1ГТUJ <<б'ю, рубаЮ>>, ЛТС.
staupe <<сліди кінських копит•>. - Фас

мер

lV 80; Bri.ickner 87; Machek ESJC
115; Младенов 644-645; Iljinskij AfSlPh
28, 457; Frisk ІІ 945-946. - Пор. то
пати, тупати.
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топу з

торбач

[топуз] <<великий мідний ніж
один з

військових

ських козаків•>;

-

клейнодів задунай

болг. тощjз «rиря,

важок; (іст.) булава•>, м. топуз <<була
ва•>, схв. топуз <<ТС.•>;
турецької

мови,

тур.

-

запозичення з

крим.-тат.

topuz

[торанити] (у виразі [т.
«розпускати брехні>>) Нед; можливо,

результат

брехні]
неясне;

контамінації

слів

торочити і [тарабанити] <<Теревенити•>.
торба [торбсіка] (збільшувальне),

[торбсіньі <<Жебрак•> Па, торбсір, [тор

<<булава, жезл; куля•>, як і чаг. topazi
<<залізна куля•>, є похідним від тюрк.
top <<Кругла річ, м'яч, куля•>; значення

бей], торбешник, [торбій Она, тур
бій Корз] «ТС.•>, торбега, торбешка,

<<НіЖ•> розвинулось на грунті укра"інсь
кої мови. Габинский Вост.-сл.-молд.
взаим. ІІ 840; Rasanen Versuch 489.
топчан - див. тапчан.

бинка для годівлі конеЙ•> О, торбИна,

[торник]

бинуватий, [торбИнчатий] <<сумчатиЙ•>

тор <<КОЛіЯ•>, [торсі] <<Клепка» Нед,
(бондарський

інструмент),

[торн.Як] <<ТС.>> тж, торИти <<Прокла
дати (шлях)», торувсіти <<ТС.•>, торо

[торб'Є] <<торбинка•> О, [торбИ] «Тор
торбИнка, [торбинксір] <<кишеньковий
злодіЙ•> Куз, [торбИня] <<торбинка•> О,
[торбун] <<Кенгуру•> Куз, [турб' Яга]
«торбега•> Корз, торбинкуватий, тор

Куз; - р. бр. м. схв. торба, п. ч. слц.
torba, болг. торба, слн. torba; - запо

ваний, втори <<Пази на краю бОЧКИ, В
які вставляють дно•>, утори <<ТС.•>, за

зичення з тюркських мов; тур. крим.-тат.

тор, [заторич] <<Прилад ДЛЯ ВИрізуван

torba
тур.

<<мішок•>, аз. тат. туркм.

торба,

[tobra] «ТС.•> споріднені з крим.-тат.

НЯ уторів•> Л, утірник, уторник <<ТС.>>;

ног. дорба <<Торбина•>, кирг. торбо <<тор

-

бина для зерна•>; недостатньо обгрунто

рована дорога•>, болг. тор <<добриво,
ГНіЙ>>, СХВ. тор <<Загін ДЛЯ худобИ>>,

terbuch

р. [тор] <<Вторована доRога•>, бр.
тор <<КОЛіЯ>>, П. tor <<ТС.>>, Ч. [tor] <<ВТО
[тор] <<слід; огорожа•>, слн. tог <<тертя•>;
- псл. tогь <<Тертя; [торований шлях]•>,
пов'язане чергуванням голосних з

ti «Терти•>; - зіставляється з
tars <<лука, поросла кущами»,

лтс.

*ternuo-

гр. торб.:;;
<<пронизливий, різкий; стрімкиЙ•>, дінд.

tara(l <<пронизливий•>, Ніга(! <<ТС.•>. Фасмер lV 81; Ляпунов РФ В 76, 259;
Ць1ганенко 430; Brilckner 574; Machek
ESJC 648; Mikl. EW 352-353; Коло
миец

Зтимология 1984, 96; Варбот
108; Trautmann 324; Milhl.-Endz. ІІ
872; Rozwadowski JP 1, 112.

Тора <<П'ятикнижжя Мойсея (пер

ша частина Біблії); пергаментний сувій
з цим текстом•>; р. бр. Тора, п.
Тога, ч. tora, thora, слц. слн. tora, болг.
торсі, схв. тора; слово гебрайсько

го походження; гебр. Тбг~h <<Вчення, за
кон» є похідним від дієслова horiih «він
показав, навчив•>. - СІС 2 832; Kopaliri-

ski 984; Holub-Lyer 485;
Кlein

1629.

РЧДБЕ 865;

[торавий] <<ПаршивиЙ•>, [торавець]

«Паршивець•>;
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-

неясне.

ване зіставлення

(Brilckner 574)

з п.

<<ЖИВіТ», telbuch <<ТС.•>. Ма
карушка 14; Москаленко УІЛ 31; Се
менова Сл. и балк. язь1козн. 1983, 170;
Фасмер lV 81; КЗСРЯ 447; Огиенко

31; Шип<?ва 326; Дмитриев 547; Machek ESJC 648; Holub-Lyer 485; Mikl.
EW 359; TEl 2, 178; Lokotsch 163; Rasanen Versuch 490.
торбан (муз.) <<музичний інструмент,

близький будовою до бандури; вид на

родного танцю•>, [тарбан] (музичний
інструмент) Бі, [теорбсін Нед, тор
бант Шейк] <<ТС.•>, торбаніст, [тор
банИста] <<торбаніст•>, [торбанuстий]
<<ТС.•>; р. болг. торбан, бр. тарбсін,
п. torban, teorban, ч. teorba, theorba,
слц. заст. torban; через посередни
цтво польської мови запозичено з іта

лійської; іт. tiorba <<ЛЮТНЯ» (інструмент
винайдено в XVI ст. у Флоренції) є сло
вом невідомого
мер-Трубачев

походження. Фас
lV 82; Kopaliriski 969;

Brilckner 568; РЧДБЕ 865.
[торбач] (зоол.) <<сумчаста тварина•>
Нед; запозичення з польської мови;
п. toгbacz <<сумчатка, Marsupialis•> ( torbacze <<сумчасті, Marsupialia•>) утворено

торбук
від

тореадор

torba

торба;

<•Торба•>,

пор.

що

[торб~н]

відповідає

скенгуру•,

укр.

м.

торбари
<•сумчасті•>,
схв.
торбари
<<ТС.>>. - Див. ще торба.
торбук <•хватка, різновид рибаль

ської сітки•>, [турб~к, тербук] <<ТС.•>;
болг. [тр'Ьб~х] <<ТС.>>; не зовсім

-

ясне;

може бути

зіставлене з

або з [триб~х] <<Тельбух•>.

торба

торг <•торгівля; ринок; базар; аукці

он; торговельна організація•>, lторгач]
<•торгаш•> Куз, торгаш, торгашество,

торгівець, торгівля, [торг{вник] <•тор
говець•> Куз, торговельник, торговець,

[торговuзна] <<Товар у торгівлі» Нед,
торговИця

<•торгівля;

базар;

ринкова

площа•>, торговище, торговка, [тор
говнuк] <<ТОрговеЦЬ>> Нед, [торговщик]
<<ТОрговеЦЬ>> Куз, торжище, торжнuк
<•покупець•>, торжок <•торг•>, торгаше

ський, [торгове] <•Плата за місце на

пов'язувалося також (Ондруш Зтимоло
гия 1984, 178-179) з псл. *torziti сшу
кати•>, *stergti <•стерегти•. 101; Горяев 372; КЗСРЯ 447;

Коваль

Bri.ickner
565-566; Machek ESJC 534-535;
Holub-Lyer 488; Mikl. EW 359.

торгати <<СМИКаТИ, шарпати; [мучи
ти) Бі•>, торгон!]_ти, [торuгати] <•тор
гати•>, [т~ргати] <<Хитати, трясти•> Ме,
[турготіти] <•трясти, шарпати•> Нед,
торг <<смик, шарп•>, [розторгати] <<роз
смикати, розірвати•> Куз, [розтергн~
ти] <•розтягти•> О; - р. lторгать] срва
ти, смикати, скубти•>, расторгать <•роз
ривати», бр. т6ргаць <<Шарпати•>, др.
т'Ьргати <<битися, тремтіти•>, п. targac
<•шарпати, смикати», ч. trhati, слц. trhat'
стс.•>, вл. torhac <•рвати, смикати•>, нл.
tergas <•ТС.•>, болг. т'Ьргам ссмикати•>,
тр'Ьгвам <•іти, рушати; починаТИ•>, м.
трга

<•смикати, тягнути;

рушати•>,

схв.

ринку•> Куз, торговельний, торговий,

тргати <•рвати, смикати•>, слн.

гувати (ся),

<<ТС.>>, СТСЛ. НС'Гр ... ГА'ГН <•розриваТИ>>; псл. *t"rgati «рвати, смикати•>, пов'яза
не чергуванням звуків з *tьrg- і, мож

lторговнuчий] <•торговельний•> Нед, тор
торжuти (ся),

безтор

жя, виторг, недовИторг, переторг
СУМ, Куз, перет6ржка, перевuторг,

[підторжя] <<Торгівля напередодні ба
зарного дНЯ>>, [п6т6ржка] <<Торгівля•>
Г, Нед, [розторжя] <•закінчення база
РУ•>; р. бр. торг, др. т'Ьрг, торг'Ь,
п. targ, ч. слц. trh, вл. torh, болг. т'Ьрг,
м. тргува <<Торгує•>, схв. трг, слн. trg,
стсл. 'Гр,.гь; псл. *Prg-ь <•базар, тор
гівля•>;

-

очевидно, споріднене з алб.

tregё <•ринок•> (Meyer IF І 324-325);
далі походження слова неясне (лит. tur-

gus

<•ринок•>, лтс.

ся

від

др.

була спроба

tlrgus <<ТС.>> виводять
-Fraenkel 1143);
пов'язати з псл. *t"rgati

tfgati

ливо, з *dьrg- <•ТС.•>; далі зіставля
ється з дінд. tme<;lhi <•роздроблений,
розбитий•>, tr<;lhal:I стс.•>; з лат. tergёre
<<терти, розтирати•>, гр. тpwyw <<гризти,
їсти•>, тох.v А, В trask <<Жувати, гриз:ги•>

(Schuster-Sewc
<<розриватися,

1519), з лит. trukti
тріскатися•> (Skok ІІІ
Фасмер IV 83; Потебня

499-500). РФВ 1, 259; Bri.ickner 566; Machek
ESJC 651; Holub-Lyer 488; HolubKop. 390; Mikl. EW 354; Uhlenbeck
115. - Пор. терзати.

т-ьрг'Ь

торготіти

-

<<торохтіти,

звуконаслідувальне

торохкати•>;

утворення,

па

сторгати•> і сполученням торгати по
лотно, оскільки останнє було важли

ралельне до [торкотати] <<ТС.•>, [то
ротот{ти] <<рівномірно стукати>>.

вим предметом торгівлі (Holub-Kop.
389-390); припускалося запозичення
з тюркських мов; тюрк. монг. torga, torgu <<ШОВК>> (Ramstedt Neuphilol. Mitt.
50, 99-100), дтюрк. turku, turgu <<СТО
янка•> (Rasanen, тж, 52, 193-194); пер

торгпред «Торговий представник•,
торгпредство; калька р. торгпред,

шоджерело вбачалося також в ассиро-ва

торгун - див. тургун.
тореадор, тореро; р. болг. то
реадор, бр. тарзадор, п. ч. слц. torea-

вилонському tamgary <•купець•> (HolubKop. тж; Skok ІІІ 499; Чернь1х ІІ 251 );

що

є

реним

складноскороченим

із

словом,

словосполучення

утво

торговьи'і

представИтель <<ТС.>>;

пор. слц. torgpred (з р.). -Див. ще торг, ставити.
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торець

торкати

вл. torero, м. тореадор, схв. торе
адор, слн. toreador; запозичення з

dor,

іспанської мови; ісп.

toreador (torero)

<•учасник кориди•> пов'язане з torear
<•боротися з биком•>, похідним від toro
<•бик•>, яке походить від лат. taurus, спо
рідненого З Гр. таuрщ; <<ТС.>>, ПСЛ. tUГЬ

- СІС 2 832; Kopalir\ski 984; Holub-Lyer 485; РЧДБЕ 865. - Див. ще

<•ТУР•>.
турІ.

торець <<Поперечна грань предмета•>,

[старець] <•ТС.•> Куз, торцСвка «торцю
вальний верстат; торцевий брук; [дошка,
прибита до торців лат НикБЛ]•>, тор
цювсільник, торцювальний, тоrць6ва

ний, торцювати, [стурцувсіти

вувати торець стрижНЯ•>
торец, торц, бр. тарЗц;
ня з італійської мови;

-

іт.

<•обко

середньоірл. tбir <<Переслідування, пого

НЯ>> (в

позбавленого землі ірландця, який жив

torso

- СІС 2 832; Kopalinski 985;
Holub-Lyer 485; РЧДБЕ 866; КІеіп
1632.

<•торс,

ському грунті зазнало впливу суфіксаль
утворень

на

-ец-;

припускався

та

кож зв'язок з *terti <•терти•> (Mikl. EW
353). - Фасмер lV 88; КЗСРЯ 447; Го
ряев 373. - Див. ще торс.
торжество, торжественний УРС,
Нед, торжествуючий, торжествува
ти; р. торжество, др. т'Ьржьство
<•торг; свято, урочистості•>, болг. т'Ьр
жеств6, м. тржество; запозичення
зі старослов'янської мови; стсл. тр,.
жьстко

<•свято,

урочистості»

утворено

від тр,.rь <•ринок•> як калька гр. 1ravi}yupн;; <<СВЯТКОВі збОрИ>>, пов'язаНОГО З ауо
ра <•ринок•>. Фасмер lV 83; Чернь1х
ІІ 251; Горяев 372; КЗСРЯ 337; ЦьІга

ненко 430; Желтов ФЗ

Младенов

645. -

1876/ 1, 11;

Див. ще торг.

[торзати] «rрясти, штовхати, смика
ТИ•>; бр. [ту,о.заць] <•торгати, шар
пати•>, [ть'tрзаць] <<ТС.>>, др. т'Ьрзати
<•смикати, рвати•>, п.

tarzac

<•валяти; ви

качувати (тісто)•>, болг. [трізам] <•тяг

ти, смикати•>, схв. трзати <•рвати, сми
кати•>, слн. trzati <<ТС.•>; псл. *Przati
<•трясти,

рвати•>;

-

тат контамінації форм

очевидно,

резуль

*t"rgati <•торгати•>
і *tьrzati <•терзати•>. - Mikl. EW 354. Див. ще терзати, торгати. Пор.
торсати.
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торі <<англійська консервативна пар
тія; член цієї партіЇ•>, торuзм <•ідеологія
та політика торі•>; р. болг. тори, бр.
т6рьt, п. torys <•член партії торі», ч.
слц. вл. tory, схв. тори, слн. tori, tOry;
запозичення з англійської мови;
англ. tory пов'язане з ірл. tбraidhe <•Пе
реслідувач; розбійник•>, що походить від

Корз; р.
запозичен

тулуб (як частина статуЇ)•> на слов'ян
них

[торИ:ця] (бот.) <•шпергель, Spergula L.•>; - р. торuца, торuчка <<ТС.•>, ч.
torice <•ториліс, Torilis Adans.•>, слц. torica <•ТС.•>, болг. [т6рица] <•Підмарен
ник, Galium; маренка, Asperula; шерар
дія, ~herardia•>; неясне. Machek
ESJC 648.

ст. слово

XVII

tory

позначало

з розбою).

торій (хімічний елемент, радіоактив
ний метал), торuт «силікат торію»,
тористий, торієвий; р. болг. то
рий, бр. т6рьиї, п. tor, ч. torium, thorium, слц. torium, схв. ториjум, слн.
torij; інтернаціональний
науковий
термін; у :!Іатинізованій формі Thorium

утворено И.Я.Берцеліусом (1815, 1828)
від імені бога-громовержця Тора (Thor)
у

давньоскандинавській

міфології. 832; Волков 57; Фигуровский 128;
Kopalinski 984; Holub-Lyer 482;
РЧДБЕ 866; КІеіп 1609.

СІС 2

торік <•минулого року•>, [торок] <•ТС.•>
Пі, [торішнік] <•такий, що народився
в минулому році•>, [тор{чний] Нед, то

рішній, вторік, позаторік СУМ, Куз,
позсітор{шній, уторік; - складне сло
во,

що

то(й)

виникло

рік.

-

із

Див.

словосполучення

ще

Пор. тИждень, тогід.
торкати СУМ, Нед,

рік, той.

-

т6ркнути

(ся) тж, торконутися, [тиркнути]
<•торкнути» ВеЛ, [торкало] <•Жердина,
до якої прив'язується виноградний кущ•>

Нед, торкнутий, торк, [дотирксіти]
<<доторкати•> Ж, [дотиркнутися] Ж,
доторк, недоторка, недоторксільний
<•НедоторканниЙ•> Куз, недоторканий,

торнадо

нірки

недоторксінний, недот6ркливий, [не
дотr.іркливий] <<НедоторкливиЙ•>, [при

мови; н. Torkret, очевидно, утворено як
складноскорочене слово із складів двох

т6ркувати] <<nоговорювати; натякати•>

латинських слів:

О, прuторк; -

турка•>, пов'язаного з

р. т6ркать <<Торгати;

торкати•>, бр. тарксіць <<Штовхати, сми

кати, тикаТИ>>, т6ркаць <<ТС.>>, n. [torknqc] <<штовхнути, вдарити•>, ч. trkati
<<штовхати, бити (зокрема, рогами)•>,
слц.

strkat' <<штовхати•>, вл. storkac, нл.
starkas «ТС.>>, слн. tfkati <<стукати, штов
хати•>; псл. *Prkati <<Штовхати, уда
ряти•>; не зовсім ясне, очевидно, зву
конаслідувальне, паралельне до лит. turktereti <<штовхнути•>. - Фасмер lV 83;
Потеvбня РФВ 1880/3, 196; Machek
ESJC 651; Куркина Зтимология 1974,
46-47; BOga RR І 490.
торки <<тюркські племена, які кочу
вали у південноруських степах у Х
ХІІІ ст.•>, торк; р. т6рки, бр. т6р
кі, др. т'Ьрци;

давнє запозичення з

-

тюркських мов; дтюрк. ti.irk <<тюрк•>, пер
вісне значення <<сила, влада>>. Ко
валь 29; Фасмер lV 83; Попов Назв.
нар. 123-124; Соболевский РФВ 64,
173. - Пор. турки.

торкотати <<торохтіти•>, торкотіти

\<ТС.>>, [торконіти] <<теркотати•> (про
крик жовни) ВеНЗн, lторкітлr.івий]
<<балакливий•> Нед, [тоІкотлuвий] <<тс.»
Нед, [прит6ркувати
<<Поговорювати;
натякати•> О;

-

р. т6ркать <<стукати•>,

tac

trkat

<<стукотіТИ>>,

слц.

[торлаш] <<великі крижини, які не

се вода ВеУг; купа талого льоду, колод
і под., що спливають весною на річках

0•>, [турлсіш] <<Льодохід•> Нед, ВеУг,
[турнсіш] <<Великі крижинИ>> Г, Нед; запозичення з угорсько"і мови; уг. torlasz <<завал; загородження•> пов'язане з
torlodni <<Нагромаджуватися>>. - О Il
296; Лизанец 628; MNTESz ІІІ 944.
[тормеrати] <<Тягати, смикати; тряс

ТИ>> Нед;

афективне утворення, по

-

в'язане з [торм6сuти] <<ТС.>> (див.).
[тормоз] <<гальмо•>; бр. т6рмаз,
болг. торм6з, м. тормоз; запозичен
ня з російсько·і мови; р. т6рмоз загаль
ноприйнятого пояснення не має; виво

дилось як запозичення від гр. тбрflщ;

<<отвір (в якому стирчить кілочок, гвіз
док)•> (Фасмер lV 84; ГСЗ 203; Горяев

372; КЗСРЯ 447; Ць1ганенко 430-431;
Matzenauer 414; Mikl. EW 359); вислов
лювалась

думка

про

спорідненість

цим словом (ЧерньІх ІІ

251-252);

із

роз

глядалося також як запозичення з тюрк

-

ських мов

тюрк.

turmaz

<<Він не сто

їть; підкладка під колеса гарби•> (Дмит

trkotat'

стремuться, стром, стремглсів (Иль

<<стукотіти•> (про стукіт мотора, поїз
ч.

Див. ще конкретний, тектура.

tarko-

бр. [таркатсіць] <<теркотати•>, п.
да),

(tec)tor(ium) <<штука
tego <<nокриваю•>,
і (con)cret(us) «rустий, ущільнениЙ•>. СІС 2 832; УРЕ 11, 309; РЧДБЕ 866. -

риев

565);

була спроба зблизити з р.

кати, клацати•>, м. трака <<стукати, кла

инский ИОРЯС 23/1, 138-139).
тормосйти, торносИти - див. тер

цати;

мати.

<<базікати•>, болг. тракам <<стукати, цо
торохтіти»,

слн.

tfkati

«ТС.•>;

-

звуконаслідувальне утворення, паралель

не до теркотати, торготіти, торох
тіти, торочити.

торкрет (тех.) <<аnарат для подаван
ня

цементного

верхню

сильним

розчину

на

струменем

якусь

по

стисненого

повітря•>, торкретник <<фахівець з тор
кретування•>, торкретування, торкре
тувсіти <<Наносити на якусь поверхню
шар цементного розчину•>;

- р. болг.
torkretovati,

торкрет, бр. таркрЗт, ч.
слц. torkret; - запозичення з німецької

торнадо <<вихор, смерч (у Північній
Америці)•>;

-

р.

болг.

торнадо,

бр.

тарнсіда, п. вл. tornado, ч. слц. слн.
torn.:ido; - запозичення з іспанської
мови через посередництво англійської

(англ.

tornado);

торнадо,

сильний

давнішого

tronar

tronada

ісп.

tornado

вітер•>

<<смерч,

походить

від

<<буря•> (від дієслова

<<гриміти•>), що зазнало впливу

дієприкметника tornado від дієслова
tornar <<крутитися•>, пов'язаного з лат.
tornare <<обточувати•>, утвореним від
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торністра

торопати

torпus <<різець, токарний станок>>, яке
запозичене з грецької мови; гр. т6рvщ;

teres, -etis <<За
- СІС 2 832;
Kopalinski 984; Holub-Lyer 446;
РЧДБЕ 866; Dauzat 715; КІеіп 1630;
Walde-Hofm. 11 692; Frisk 11 913914; Boisacq 976-977.
<<ТС.>> зіставляється з лат.

округлений, обточениЙ>>.

[торністуа]

Куз;

бр.

-

<<Військовий

ранець>>

тарністар] <<Каністра>>, п.

tornistra, вл.
- запозичення з німе
Tornfster <<Військовий ра

torпister <<ранець», ч. слц.

tornister

<<ТС.>>;

цької мови; н.

нець>>, як і укр. [та( й) ністра] <<ра
нець>>, виводиться від ч. слц. [taпistra]
<<Торба>>, уг. ст. tanyisztra <<торба, сум
ка>> .•St. wyr. obcych 766; Machek

ESJC 635; Holub-Lyer 485; Кluge
Mitzka 784. - Див. це таністра. Пор. тайстра.

ТОрОК 1 «бахрома; ОбЛЯМіВКа, КрОМ

ка; [полотно з бахромою, яке кріпиться
до навою]», [тор6ка] <<бахрома Нед; ре
мені Пі>>, [тороканя] <<плахта з чотир
ма

тороками>>

ВеЗа,

ззаду сідла для

торокИ

прив'язування

<<ремені
речей;

бахрома>>, [тор6чини] <<весільний обряд,
за яким пришинають торочки до рушни

кіВ>>,

торочка

<<бахрома,

облямівка>>,

торочкИ <<бахрома; тороки>>, тороччя

псл. *torkь <<мотузка, зав'язка>>; спо
ріднене з прус. tarkue «ремінь в упря
Жі>>, лтс. t~rka <<мотузка для прив'язу
вання буйків до рибальської сіті>>, дінд.

tarktф <<веретено•>, гр. &:трахтщ <<ТС.>>,
лат.

torquёre

<<крутити,

вити•>,

torques

<<ЛаНЦЮГ>>, ДВН. drahsil «ТОКар>>, НВН.
drechselп <<ТОЧИТИ>>, ал б. tjerr <<пряду•>,
ірл. torc <<коса>>, кімр. torch <<Намисто•>,
тах. А, В tsark <<мучитИ•>; іє. *tork- <<кру
тити, вити>>; псл. *torkь зіставлялося та

кож з

*ter- <<Терти•> (Holub-Kop. 388).

Фасмер lV 85; Горяев 373; Бранщ
РФВ 18, 9; Brilckпer 576; Machek ESJC

-

649; Holub-Lyer 486; Mikl. EW 359;
Trautmaпп 314; Milhl.-Eпdz. lV 173;
Кluge-Mitzka 141; Walde-Hofm. 11
692-693; Uhleпbeck 110.
[т6Qок 2 ] <<Невеличкий пліТ»; р.

[т6рок] <<ТС.•>, бр. [тар6к] «КЛадка через
річку

з

колод•>;

-

похідне

утворення

від тор <<колія•>, р. [тор] <<вторована

дорога•> з пізнішою видозміною значен

ня.- Фасмеf

[торомба

lV 84.

-Див. ще тор.

(орн.) <<горлиця,

Streptopelia turtur L.; (Turtur aurilus, Columba
turtur L.) Шарл, ВеНЗн; дятел, Dryobates major L. Шарл•>, [торонда] <<горли
ця•> ВеНЗн; очевидно, звуконасліду
вальне утворення; пор. інші назви гор

<<бахрома», [торокастий] <<З бахромою;
обтріпаний по краях>> Нед, [торочкас
тий] Нед, торочкуватий <<ТС.>>, торо

л~ці: [туркавка, туркач, туркочка,

чИти <<висмикувати нитки з країв ткани
ни, роблячи торочки; облямовувати>>,
торочИтися <<обтріпуватися по краях

луба,

гуркавка].

[торонка (синя)] (бот.) <<синюха го
Polemoпium

caeruleum L.>>; -

очевидно, пов'язане з п. [troпek] <<Ліку

заторочИти, оторочка, оторочува
ти, підтор6чений, потор6чений, при
тор6чувати; р. торока <<ремені зза

вальний напій; напіЙ>>, заст. trank, ч.
заст. trank <<ТС.•>; назви, які разом з укр.
трунок зводяться до нвн. Truпk, Traпk
<<НапіЙ•>, пов'язаних з triпken «ПИТИ•>,
зумовлені лікувальними властивостями

лямівка, бахрома•>, [торочка

синюхи. Jliк. росл. Енц. дов. 396;
Machek ESJC 649; Brilckпer 578. -

(про тканину); [снуватися (про нитки)]•>,

ду сідла•>, [торок6] <<ТС.>>, [тоf6ка] <<Об
<<стрічка

для облямівки•>, бр. таракі «ремені зза
ду сідла>>, др. торок'Ь <<Тс.; стрічка, що

пов'язувалася на чоло»,
<<ремінці,

мотузки;

пута,

п.

trok, troki

торочки>>,

ч.

trak, trak <<лямка•>, traky (заст.) <<Під
тяжки, шлейки•>, слц. trak, traky <<ТС. >>,
вл. trok <<мотузка, линва>>, м. трака
<<стрічка•>, схв. трак, трака <<ТС.•>; -
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Див. ще трунок 1 •
[торонний] <<численний>> Нед, [то

ронкuй] «ТС.>> Нед, [т6р6нко] <<багато]
густо, часто, врожайно•>, [тор6нці
<<ТС. Г; міцно Нед•>;

[тор6пати 1 ]

-

неясне.

<<бідувати,

злидарюва

ТИ•>, [тор6пити] <<мучити, турбувати>>
Нед, [торопата] <<бідування, клопіт,

торос

торопати

важка працЯ•> Нед;

-

<<КЛОПіТ, турбОТИ>>, П.

бр. [тарапсітьt]

trapic

Si~ <<МУЧИ

stropti <<стати старан
(Machek ESJC 649; Perssoп Beitr.

ний, ретельний•>,

НИМ•>

ТИСЯ, терзатися; турбуватися•>, utrapieпie <<Журба; клопіт, турбота>>, utrapieniec <<Нещасливець•>, ч. діал. слц. tram-

438); припускалася також можливість

poty <<клопіт, морока, труднощі•>,
trapiti <<мучити, надокучати•>; *torpiti <<мучити; лякати» пов'язане

Младенов, 378). - Фасмер-Трубачев
lV 85. - Пор. торопати 1 , торопіти.

слн.

псл.
чер
гуванням голосних з *tьrpeti <<Jерпіти•>.
- Bruckпer 575; Machek ESJC 649. Див. ще терпіти. - Пор. торопіти.

[торопати 2 ] <<базікати, патяка ти•>,

[торопіти] <<ТС.•> Нед, [торопсіло] <<ба
зіка, балакун•> Г, Нед, [торопсіта] <<ТС.•>
Нед, [торопсітливиіі] <<балакучиЙ•>; болг. тропам <<стукати, тупотіти•>, тро
п6тя <<шуміти, тупотіти•>, тропот <<Ту
піТ»;

-

звуконаслідувальне утворення,

паралельне до торготіти, торкота
ти, торототіти, торохтіти, торочи

ти (пор.).

[торопИти] <<квапити•> Нед, Ку з,
[тороп] <<Поспіх, квапливість•>, [торо
п' Як] <<квапливий чоловік>> ЛексПол,
торопкИй <<квапливий; поспішниЙ•>; р. торопИть <<Квапити•>, тороплИвьи'і

<<КВапливиЙ•>, бр. [тарапіцца] <<ПОспіша

ТИ•>,

таропкі

«Швидкий,

поспішниЙ•>,

др. тороплениІЄ <<Квапливість•>, ч.

[trap]

«ПОСПіХ>>, СХВ. трапати «ШВИДКО ЙТИ,
поспішати•>; псл. *torpiti; загаль
ноприйнятої етимології не має; пов'я

зується з

*torpeti <<торопіти•> (Потебня
РФВ 4, 211; Чернь1х ІІ 252; Аникин
ОЛА 1984, 287 -288; Trautmaпп 325;
Torbiбrnssoп LM ІІ 85-86); зіставляєть
ся також з гр. трtкw «повертаю•>, лат.
trepit <<Повертає•>, дінд. trapate <<бенте

житься•>

(первісно

<<відвертається>>),

trprab <<неспокійний•> (Strekel AfS!Ph
28, 503; Walde-Hofm. ІІ 702; Perssoп
Beitr. 954); допускається спорідненість
з лит. tarpa <<процвітання, зростання•>,
tarpti <<процвітаТИ•>, лтс. Hirpa <<сила,
здатність•>, tarps <<дужиЙ•>, дінд. tfpyati
(trpQoti, tarpati) <<насичується, одержує
задоволеннЯ•>, гр. тtркw <<Насичую, ра

дую•> (Фасмер

IV 85; Trautmann 314;
Muhl.-Eпdz. lV 149-150), з дісл. starf
<<Важка робота•>, лит. stropus «старан-

зв'язків з утвореннями звуконаслідуваль

ного характеру (Кореспу, Езиков. изсл.

торопіти

<<Відчувати

незручність,

бентежитися, ніяковіти•>, [тор6пити]
<<полохати, лякаТИ>> Нед, [торопИтися]
<<боятися, торопіТИ•>, тороплений <<При

голомшений, очманілий; [остовпілий Пі,
полохливий]•>, [торопа] <<Незграбна, не
поворотка людина•>, [торопсіло] <<ТС.•>,
[торопіт] <<жах, страх•> Нед, [вИторо
пити очі] <<дивитися злякано•> Я, [вИ
торопень] <<витрішкуватиЙ•> Куз, [ото
ропсітіти] <<оторопіти•>, [осторопіти]
<<оторопіти» Ж, [сторопИтися] <<Зляка
тися від несподіванки•>, [сторопіти]
<<ТС.•>, [уторопити] <<уставити очі (по
гляд)•>;

-

р. торопеть <<бентежитися;

лякатися, полохатися•>,

бр.

тарапіцца

<<лякатися (про коня)•>, [тарапсіньt]
<<страх•>, [тороп] <<ТС.>> Носович, п. tro-

pic si~ <<бентежитися, ніяковіти•>, вл. trapic (so) <<мучити; утискати, лякати»,
болг.

трапен <<спантеличениЙ•>, слн.
<<дурень•>; псл. *torpeti <<лякати
ся•>, пов'язане з *torpiti <<КВапити•>,
*tьrpeti <<терпіти•>; споріднене з лат. tor-

trap
peo

<<Перебуваю в заціпенінні, в остов

пінні•>. Булаховський Нариси
73;
Фасмер lV 85-86; Чернь1х ІІ 252; Ани
кин ОЛА 1984, 287::-288; Bruckпer 575,

577; Machek ESJC 653; Holub-Lyer
487, 491; Holub-Kop. 388; SchusterSewc 1525; Mikl. EW 355; Muhl.-Eпdz.
IV 174. -Див. ще терпіти, торопИти.

торос' <<Нагромадження уламків кри
ГИ>>, торосИстий, торосИти (ся); р. торос, бр. тарос, п. toros; - загаль
ноприйнято-і етимології не має; пов'язу
ється,

як

запозичення,

з

саам.

toras

(род. в. torraz) <<крижаний горб на бе
резі моря•> (ltkoпeп Melaпges Mikkola

59);

припускається

також

зв'язок

з

тор-/ тер-, пор. р. [торьt] <<Крижані

брили, що плавають•>

124);

(Kalima FUF 28,

необгрунтоване зіставлення

з

іт.
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торос

тортура

torso <<Торс>> (Горяев 373). lV 86.

Фасмер

торос 2 , торосувсіти -

див. тарас.
торототіти, тороточити див.

таратотіти.

торох (виг.), торохати, торохка
ти, торохкотсіти, торохкотіти, то

рохнути (ся),

торохтіти,

[торох]

<<стук, грюкіТ•>, то[Jохкавка <<тарахкалО>>

Куз, торохкало, [торохкотійка] <<ба
лакуха•>, торохкотнЯ, торохнеча, то

рохнява, [торохтсі] <<плітки>>, [торох
тайло] <<базіка>> Нед, [торохтіло] «Де
рев'яний дзвіночок на шиї корови•>, [то
рохтіло] <<ТС.>>, торохтій, торохтіл
ка <<дитяча іграшка, [балакуха Чаб;
(орн.) сорока Дейн]•>, [торохтун] <<ди
тяча іграшка; балакун>> Чаб, [торохту
ха] <<балакуха Чаб; (ент.) муха зелена
ДеЙН•>, [торохтушка] <<дитяча іграш
ка; балакуха>> Чаб, [торохтьолка] <<ба
лакуха•> Чаб, торохкітлИвий, торох
котлИвий, торохкотЮчий, торохтлИ

вий, торохтЮчий; р. [торохтіть]
<<грюкати, стукати>>, [торохнуть] <<силь

ним з н. derb <<Міцний, масивний», лит.
Шрtі <<застигати, ціпеніти•>, лтс. tlrpt

<<ТС.•>, псл. *tьrpti <<терпнути». 833; Чернь1х ІІ 252; Kopaliriski

СІС 2

984;
Holub-Lyer 485; Holub-Kop. 387;
КІеіп 1630; Walde-Hofm. ІІ 692. Див. ще терпти. - Пор. торопіти.
торс <<тулуб людини•>; - р. бр. торс,
п. tors, ч. torso, torzo, слц. torzo «торс
статуї; незакінчений твір>>, вл. torso,
болг. торс, торсо, м. торзо, схв. тор
зо, слн. torzo; запозичення з фран
цузької або італійської мови; фр. torse
<<ТОрС>>, іт. torso <<ТС.•> походять від лат.
<<СТебло; тирс, жезл Вакха•>, яке

thyrsus

зводиться до гр. &Uращ; <<ТС.•>, запозиче

- СІС 2
833; Фасмер lV 87; S1:. wyr. obcych 766;
Holub-Lyer 485; Frisk І 697.
ного

з

невідомого

джерела.

ТОрсати <<СМИКаТИ, шарпати, ТрЯСТИ,
штовхати•>, торсонути <<сильно штовх

нути; зрушити>>, [тсірсувати] <<термоси

ТИ>>; ч. trsati <<танцювати (дригаю
чи); видобувати звуки з музичних інст

звуконаслідувальне ут

рументів короткими швидкими руха
ми»; очевидно, результат видазміни

ворення, паралельне до тарсіх. Фас
мер lV 87; Горяев 374. Пор. тарах,

форми т6рзати (див.).
торт (кондитерський виріб), торт

тр ах.

ниця <<тарілка для
торт, п. tort, ч.

но вдарити>>;

-

торочити <<говорити одне й те саме,
повторювати щось багато разів; гово
рити нісенітниці, базікати•>; р. то

рочить <<говорити про що-небудь (бага

то разів)>>, бр. [тарочьщь] <<Везти з гур
котом>>, схв. торокати <<базікати>>;

-

торта>>; слц.

dort,

р.
вл.

бр.
нл.

torta, болг. м. торта, схв. тдрта, слн.
torta; - очевидно, через посередництво
німецької мови (н. Torte) запозичено з
італійської; іт. torta <<ТС.>> походить від
лат. tortus <<кручений, звивистиЙ>>, пов'я

звуконаслідувальне утворення, очевид

заного з torquёre <<повертати, крутити>>,

но, пов'язане з торкотсіти (пор.).

СПОріднеНИМ З гр. атрахтщ
НО>>, дінд. tarkul) <<ТС.>>, нвн.

торпеда, торпедИст, торпедівець

Куз, торпедник, торпедо (іхт.)

<<Tor-

електричний скаТ», торпе
дувсіти; р. торпеда, бр. тарпеда,
п. torpeda, ч. слц. слн. torpedo, вл. torpedo, болг. м. торпедо, схв. торпёд,
слн. torpedo; запозичення з англій
ської мови; англ. torpedo <<електричний

pedo Hout.,

скат; торпеда (у цьому значенні назву
ввів Фультон на початку ХІХ ст.)•> по
ходить

від

лат.

torpёdб

<<заціпеніння;

електричний скат•>, пов'язаного з torpё
<<бути нерухомим, ціпенітИ>>, спорідне-

re
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<<Верете

drechseln

<<ТОЧИТИ>>; пор. др. т'Ьрт'Ь (вид стра
ви), пов'язане з лат. tortus «круче
ниЙ>>. - СІС 2 833; Горяев 373; Фасмер

lV 87; Ць1ганенко 431; Чернь1х ІІ 252253;,КЗСРЯ 448; Bruckner 574; Machek
ESJC 123; Holub-Lyer 138; HolubKop. 104; Walde-Hofm. ІІ 692-693,
694. - ДИВ. Ще Т0рОК 1 •

тортура (мн. тортури) <<катуван

НЯ>>, lтантури, туртури] <<ТС.>> Нед,
тортурувсіти

<<Піддавати

тортурам>>

Куз, [потурт6ваний] <<ПокалічениЙ>> О;

торувати

тост

бр. [тартурьt], п. ч. вл.

-

слц. слн.

tortura,

-

через польське посередництво запозиче

но з латинсько·і мови; лат.

tortora

<<му

ка, катування>> пов' язане з дієсловом
torquёre <<крутити; катувати•>. Аку
ленко 135; S1:. wyr. obcych 766; Holub-

Lyer 485. -

Див. ще торок1 ' торт.

торувати

-

пісі

tortura,

м. схв. тортура;

див. тор.

торф, торфище, [торфнuк] <<ТОрф'я
НИЙ мох•> Куз, торфовИк <<торфове бо
лото•>, торфовисько, торфовище, тор
ф'янИще <<ТС.>>, торф'янИк <<ТС.; робіт
ник на торфорозробках», торфування,

[торець] <<торфове болото•> Ч, [торч]
<<ТС.>> Ч, торф'янИстість, [торфИстий]

<<ТОрф'ЯНИСТИЙ>> Нед, торф' я нИй, тор
ф'янИстий, торфувсіти <<удобрювати
торфом»; р. бр. болг. торф, п. torf;
- запозичення з німецької мови; н. Torf
<<торф•> споріднене з англ. turf <<дерн,
торф•>, швед. дісл. torf, дат. t0rv <<ТС.•>,

псл. *dь[П'Ь <<дереН>>.

(вигук,

яким

супроводжують

плескання в долоні, граючись із дити

ною), тосіньки, [тося] <<ТС.>>, тосі (в

значенні іменника, невідм.), [т6сяти]
<<плескати в долоні,

-

бавлячи дитину•>;

п. [tosiac] <<плескати в долоні•>;

афективне утворення на основі почат
кового елемента багатьох звуконасліду

вальних слів to- (пор. токотати, то
рохтіти, р. [тотошкать] <<бавити ди
тину•> ); кінцева частина -сі характерна
для українських
ладусі, купусі.

пестливих слів,

<•страх,

пригніченість,

пор.

тоска <<туга, сум•> СУМ, Нед, [тоск]
тривога,

неспо

кіЙ•> Нед, [тоскливець] <<Який тужить•>
Пі, [тоскна] <<Туга, сум•> Бі, тоскність
<<туга•>, [тескнИця] <<ТС.>> Пі, [тосклИ
вий] <<тужливиЙ•> Нед, тоскний <<ТС.>>,
[тоскнИтися] <<тужити•> Бі, [тоскнути,
тоскувсіти, тоснИти] <<ТС.>> Нед; - р.
тосксі, бр. [тасксі] <<туга•>, др. т'Ьска

- СІС 2 833; Фас
lV 87; Чернь1х ІІ 253; Горяев 373;
S1:. wyr. obcych 765; РЧДБЕ 866-867;
Кluge-Mitzka 784. - Див. ще дерен 1 •

<<ТС., неспокіЙ•>, тоска <<ТС.», п. t~skпy,
ст. teskпy, ч. слц. teskпy <<тужний, туж
ливиЙ•>; псл. t-ьska <<туга, сум•>; -

рожа з вертикально укріплених палок

тж), стиексіти

мер

tторчати] «виступати, стирчати»
Нед, [торч{ти] <<ТС.>> Нед, [торч] <<ого
Г; частина підвалини дерев'яної будівлі

Бі•>, [торчИна] <<одна палка з огорожі•>,
[т6рчевий] ~поставлений сторч•> Бі,
тор_чкувсітий <<сторчкуватиЙ•>, [торчо

вИй] <<зроблений з вертикально укріпле
них палок•> (про огорожу), [торч]
(присл.) <<Сторч•> Бі, торчмсі <<ТС.»; р. торчать <<стирчати•>, бр. тарчсіць,

др. торчати, п.

sterczec ( < starczec)

<<СТИрЧаТИ>>, Ч. trceti, СЛЦ. trcat' <<ТС.>>; псл. *Prceti <<стирчати•>, паралельне до
*st"rceti <<ТС.•>. - Див. сторч.
торшер <•світильник на високій під
ставці•>; р. болг. торшер <<ТС.•>, бр.
тарш3р; запозичення з французької
мови; фр. torchere <<ТС.>> утворено від
torche <<факел•>, що пов'язується з нар.
лат. *torca, яке походить від лат. tor-

quёre

<<вити,

РЧДБЕ

крутити>>.

867; Dauzat 752. -

торок 1 , торт.

СІС 2

Див.

833;
ще

зіставляється з тощий (ЦьІганенко 431;
Чернь1х ІІ 253; Brilckпer 570; Holub-

Kop. 383-384),

тошнИти (Brilckпer

(Holub-Kop. тж; Holub-Lyer 481 ), далі з лит. tauciu, taGs:
ti <<тужити•>, tauta <<туга•> (Machek ESJC
641); іє. *tus- / teus- <<опорожняти, спус
тошувати•>. Фасмер lV 88; Горяев
373; Mikl. EW 369.- Пор. тошно,
тощий, туск, тщий.
тост <<здравиця, коротка застільна
промова•>; р. бр. болг. м. тост, п.
ч. слц. toast <<ТС.•>, схв. тост <<Підсма
жена скибочка хліба; коротка застіль
на промова•>; запозичення з англій
ської мови; англ. toast <<тост; підсмаже

на скибка хліба•> (в Англії існував зви
чай при проголошенні здравиці вмока

ти в келих підсмажену скибку хліба)
походить від лат. tostus <<Підсушений,
підсмажениЙ•>, пов'язаного з torrere <<су
шити,

смажити•>,

спорідненим

з

дінд.

tar~ayati <<Відчуває спрагу, томиться•>,
двн. derreп <•сохнути, в'янути•>, дісл.
репа <<сухиЙ•>, а також з лат. terra <<зем-
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точИти

тостер

ЛЯ>>.

- СІС 2 833; Горяев 373; Чернь1х
253; Kopalinski 980; Holub-Lyer 484;
Walde-Hofm. ІІ 694.
ІІ

ТОСТер <<ПрИСТріЙ ДЛЯ Підемажування
хліба>>; р. тостер, бр. т6сцер, болг.
т6ст'Ьр <<ТС.>>; запозичення з англій
ської мови; англ. toaster «ТС.>> утворено
від дієслова

шувати>>,

toast

звідки

<<Підсмажувати, підсу

також укр.

тост.

-

СІС 2 833; РЧДБЕ 867. -Див. ще тост.
[тось-тось] (вигук, яким підкликають
коней) Л; - результат видазміни вигу
ка кось-кось <<ТС.>>.

Див. ще кося.

-

[тот] <<ТОЙ>>, [тота, тот6, тот],
[натотеж] «зненацька>>; р. тот,
др. т'Ьт'Ь, п. [toteп, tota, totej, toto],
ст.

tet,

ч.

tet; -

результат подвоєння

вказівного займенника

tь ( стсл. rь.)
- Фасмер IV 88-89; Чернь1х ІІ
253-254; Ць1ганенко 431; Горяев 373;
Holub-Kop. 382. - Див. ще той.
тотайка,
тотсійко,
тотсічка <<ТОЙ>>.

містuчний; р. болг. тотем, бр. та
там, П. Ч. СЛЦ. БЛ. totem, М. тотем,
схв. тотем, слн. totem; - через посе

редництво англійської мови (англ.

totem)

запозичено з мови американських індій

ців; мовою оджібва (алгонкінською) ototemaп означає <<Його рід>>. - СІС 2 834;
Kopaliriski 985; Holub-Lyer 485; КІеіп

1633.
тотожний, ототожнити, утот6ж
нювсіти <<ототожнювати>> Куз; слц.
totozпy; запозичення з чеської мо
ви; ч. totozпy <<ідентичниЙ>> утворено в
ХІХ ст. від займенника tote:l. <<Те саме>>

(із сполучення

to tez,

букв. <<ТО теж>>)

або на основі р. тот же <<ТОЙ же>>, де
займенники to, тот відповідають укр.
той, а частк.а ze, же укр. же. -

Machek ESJC 648; Holub-Lyer 485;
Holub-Kop. 387. - Див. ще той,

див. татайко.
тоталізатор <<механічний лічильник

тот, же 1 •
точИти 1 <<ЛИТИ, випускати (рідину),
цідити; розводити (теревені); провади
ти (війну)>>, точИтися <<текти, витіка

на перегонах; гра на гроші під час пе

ти; тривати,

регоніВ>>; р. болг. м. тотализсітор,
бр. таталізсітар, п. totalizator, ч. totalisator, totalizator, слц. слн. totalizator,

тися назад>>, [токсінитися] <<Викочува

схв.

тотализатор;

-

французької мови; фр.
лізатор;

запозичення

totalisateur

підсумовуючий»

з

<<тота

утворено

від

тягтися;

хитатися;

посува

тисЯ>> Нед, заточuтися <<Втратити рів

новагу; з'їхати, сповзти вбік>>, [наточи

тись]

<<набитися,

оточuти,

ТИ>>

Нед,

налетіти>>

[nотоканити]

сточuти

ЛексПол,

<<ЗаПрОТОрИ

<<Зрушити

назад>>,

totaliser <<Підсумовувати>>, похід
ного від total <<Весь, повниЙ>>. СІС 2
833; Kopalir\.ski 985; Holub-Lyer 485;
Dauzat 716. -Див. ще тотальний.

[сточuтися] «скотитисЯ>>, [ст6чки] <<ЗЛИ

тотальний <<загальний, всеосяжниЙ>>,
тоталітарний, тоталітарuзм; р.
тотсільньtй, бр. татсільньt, п. вл. totalпy, ч. totalпl, слц. totalпy, болг. то
тсілен, М. тотален, СХВ. тотtілан,
слн. totaleп; запозичення з францу
зької мови; фр. total <<Весь, повний>> по
ходить від елат. totalis «ТС. >>, утворено

ливати>>,

дієслова

го від

totus

<<Весь, цілиЙ>>, що вважаєть

ся похідним від

*touetos <<наповнений»,
- СІС 2 833-834;
Чернь1х ІІ 254; Kopalir\.ski 985; HolubLyer 485; Walde-Hofm. ІІ 695-696.
*toueo

<<наповнюю>>.

ТОТеМ <<Об'єкт релігіЙНОГО культу В
первісних релігіЯХ>>, тотемізм, тоте-
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ті разом залишки»;

-

р. точuть <<ВИ

пускати (рідину)>>, бр. [тачь'щь] <<налива
ТИ», др. точити <<ВИділяти вологу, про

поточити

<<Відіслати,

висла

ти, вигнати>>, п. toczyc <<Проливати>>, ч.
toCiti <<ЛИТИ, цідИТИ», СЛЦ. tocit' <<ЦіДИТИ,
наливаТИ>>, схв. точити <<наливати, ли
ти; ТеКТИ, ЛИТИСЯ>>, СЛН. tocfti <<ЛИТИ>>,

стсл. точнтн <<випускати (рідину); гна
ти, переслідувати>>;
ти,

бігти,

текти;

-

псл.

гнати>>,

toCiti

<<пуска

каузатив

від

*tekti «Текти>>.- Бузук ЗІФВ 23 (1929),
23; Фасмер lV 90; ЧерJіьІх ІІ 254; Brilckпer 573; Machek ESJC 637-638; Holub-Lyer 478, j84; Holub-Kop. 380381; Schuster-Sewc 1511; Mikl. EW
347-348.- Див. ще тектИ.- Пор.
тачати 2 •

точИти

точний

точИти 2 <<гострити; надавати потріб
ної форми, обробляючи краї або висту
пи;

гризти,

про.ідати;

позбавляти

сил,

здоров'я; [котити]•>, [точИтися] <<коти
тися•>, токарювати, [точ] (ент.) <<жук
Platypus•> Нед, [точИлисько] <<точило•>
Нед, точИло, точИльник <<Гострильник;

(ент.)

шашіль,

Anobium Fabr.•>,

[то

чИльщик] «Гострильник•> Нед, [точіль

ник] «ТС.•> Куз, точИльня, [точИтель]
(ент.) <<Коро.ід, Bostrychus•> Нед, [точка]
<<польова миша, HypodaueS•>, [точок]
<<посудина з водою і бруском для гост

ріння коси•>, [тічка] <<ТС. ДзАтл І; ко
лісна пара Нед•>, [тічки] <<видовжений
ВіЗ>>, токар, токареНКО, токарuха, то
Карівна, токарня, токарство, то

чИльний, [точлИвий]

<<гризучиЙ•> Нед,

токарний, токарський, вИточка, від

точка, дот6чка, заточка,
тись] <<На"істися•> ЛексПол,
<<горіхи,

Нед,

нанесені

обт6чка,

мишами

[наточИ
[нат6ка]

на

обточувальний,

зиму•>

пере

точка, [прот6чина] <<дірка, прогризена
мишами

чи

черв'яками•>,

розточка,

стки зерна•>, [оточини] <<ВисівКИ•>, [під
точИти] <<просіяти зерно на решето•>,
[підточини] <<найдрібніше зерно, що
просіялося через решето•>;
<<сито, решето•>;

псл.

-

tociti

<<просію

то

робити

решетом

горизонтальні

ко

ла), пор. укр. оточення, оточувати,
ч.

tocit

<<вертіти, крутити•>, слц,

tocit'
{Machek ESJC 646);
можливий семантичний зв'язок і з tociti <<ВИпускати рідину; сиnати•> (Machek
638). -Див. ще точИти 1 , точИти 2 •
<<вертіти, обертати•>

ТОЧКа <<ГрафіЧНИЙ знак; ЦЯТКа; (мат.,
фіз.) місце, що не має виміру; пункт•>,
lточківка] <<пунктирувальна голка•> Куз,
[точкованкаj <<Пунктирувальне перо•>
Куз, [точковиця] <<ВИд гідрокоралів мі
лепора, Millepora•> Нед, [точечкова
ний] <<поцяткованиЙ•>, [точковuтий]

«ТС.•>, [точкувати] <<цяткувати•> тж; р. болr. М. точка <<ТОЧКа>>, бр. {точка]

<<радіоточка•>, п. ст. tecz <<точка•>, ч. tecСХВ. тачка, СЛН. tocka, С.-ЦСЛ. rь

ka,

розточувальний, [сточник] <<різьбяр по

ЧЬКА <<точка•>; -

від *t"Ьсь <<ТС.>>, пов'язаного з

<<гнати, змушувати бігти, текти•>, че
рез nізніше значення <<Обточувати, обер
таючИ•>; пор. і лит. tekёti <<Текти, бігти•>

tociti

вати на решеті, вертіти, крутити•> (тоб

дереву у гуцулів•>; р. точИть <<гост
рити; гризти•>, бр. тачь'щь <<ТС.•>, др.
точити <<Проїдати•>, п. toczyc <<гостри
ти•>, Ч. tocit, СЛЦ. tocit' <<ТС.•>, БЛ. tocic
<<ТС.; грИЗТИ>>, болг. точа <<ГОСТрЮ•>, СХВ.
точити <<Гострити; гризти•>, слн. ст.
tocfti <<КОТИТИ, ВертіТИ>>; - ПСЛ. tociti
«гострити, обточувати•>, nов'язане з toci-

ti

ч.

-

<<просіювати зерно (на решеті)•>, [tok]

псл. [t"Ьська], похідне
*t"ЬknQ

ti / tykati <<Ткнути, тикати•>; пор. первіс
не значення <<Місце, куди ткнули,

слід від протикання•>; [точ(в)точ] <<точ
НО•> Нед, р. точь в точь <<ТС.•>; за семан
тикою аналогічне лат.

punctum

<<Точка•>

при pungere <<колоти•>. Булаховський
Вибр. пр. ІІІ 418; Фасмер IV 90; ЦьІ
ганенко 431-432; Чернь1х 11 254; Го:
ряев 373; Bruckner 567; Machek ESJC

була спроба

638; Holub-Lyer 478; Holub-Kop. 381;
Mikl. EW 368. - Див. ще тИкати. -

зблизити слов'янські слова з вірм. t'ek'em <<Кручу, плету, намотую•>, лат. texe-

Пор. точний.
точний, точнісінький, уточнИти;

і «гострити•>

(Bruckner 61 );

re <<Ткати, плести•> (Scheftelowitz WZКМ
34, 219).- Бузук ЗІФВ 23 (1929), 23;
Фас~ер IV 90; Bruckner 573; Machek
ESJC 637-638; Holub-Lyer 478, 484;
Holub-Kop. 380-381; Mikl. EW 347348. - Див. ще тектИ, точИти•.
точИти 3 <<nросівати, очищати обмо

лочене зерно, горох через сито•>, [то
чій] <<робітник, який очищає зерно на
грохоті•>, [вИточки] <<Залишки від очи-

р. точньtй, бр. (так) точна <<ТОЧ
НО>>, др. тачьньtu <<рівний, nодібниЙ•>,

болг. м. т6чен <<ТОЧНИЙ•> (з рос.), схв.
тачан, СЛН. tocen <<ТС.>>, СТСЛ. 'rЬЧЬН"Ь
<<рівний, однаковиЙ•>; похідне утворе

ння від давнішого точь ( < *t"Ьсь) <<точ
ка•> (пор. [точ(в)точ] <<ТОЧНО•> Нед);

пор. аналогічний зв'язок у німецькій мо
ві: Punkt <<точка» і punktlich <<Точний,
пунктуальниЙ•>. - Булаховський Вибр.
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точок

тпрусь

пр. ІІІ 378; Фасмер lV 90; Горяев 373;
Ць1ганенко 432; Младенов 636; Mikl.
EW 368. - Див. ще точка.

ТОЧОК

-

(заст.)

<<ТОВКучка,

ТОВЧОК>>;

результат зближення товчок з то

чок (зменш. від тік). -

Див. ще тік 1 ,

Чернь1х ІІ

254-255; Шахматов ИОРЯС
17/1, 287; Bruckner 74; Stawski І 114115; Куркина ОЛА 1982, 285; Trautmann
333; Muhl.-Endz. lV 257-258; Meillet
Etudes 380; Uhlenbeck 113; Гамкрели
дзе-Иванов 417; Pokorпy 1085.- Пор.

товктИ.

тоска, тошно.

ск~fжитися, скиглити Дейн•>, [тошно

криваво-червона, Geranium
gruneum L.; вербазілля звичайне,

[тошно] <<нудно; сумно, тоскно•>,
[тошнuти] <<нудити Нед; набридливо
та

<<нудота;

Дейн;

-

нудна,

марудна

людина•>

р. тошньtй <<нудний, нудот

ниЙ•>, бр. [тошна] <<нудить•>, др. тошь
ньtи

<<Неприємний, важкиЙ•>, п. заст.
<<ТужниЙ•>, teszniC «сумувати,
тужити•>, вл. tysny <<боязкий; смутний,
зажурениЙ•>, нл. tesny «ТС.•>; псл.
*tьscьn- <<нудний; сумний, журниЙ•>,
пов'язане з tьska <<туга, сум•>. Фас
мер lV 90; Горяев 373; Саболевский
Лекции 137; Mikl. EW 369; Mikkola
RSI І 16. - Див. ще тоска. - Пор.
тощий.

teszny

[тоща] (бот.) <<ТИмофіївка лучна,
pгatense L.» Mak, [троща] <<ТС.»

Phleum
Mak; -

похідне утворення від т6щий
<<худиЙ•>; назва вказує на непоживність
плодів цієї злакової кормової рослини;

пор. р. [тощий овес] <<Вівсюг щетинис

тоя (бот.) <<аконіт,

Aconitum L.;

рань

[ге

sanLysi-

machium vulgaris L.]•>, [тояд] <<аконіт•>
Mak, т6ядь Нед, туя <<ТС.•>; п.
[toja] <<кендир, Apocynum L.•>, toina <<ТС.•>,
tojad <<аконіт•>; - не зовсім ясне; п. tojad ([ tojesc]) пояснюється як утво_еене
від словосполучення to jest, to je (Bruckner 572-573); форма укр. [тоядь]
пояснюється (Дзендзелівський St. z fil.
12, 195) як утворення з суфіксом -ядь
від тоя (первісно

<<зарості тоЇ•>);

на

українському грунті тоя зближується

з туя (туя-т6я в Словнику Грінчен
ка); може бути виведене як зворотне

утворення від [нетоя] <<аконіт•> (див.).
тпру (вигук, яким зупиняють коня
або іншу робочу тварину), [птру Нед],
тпр, [тпрру Нед] «ТС.•>, [тпру-гоу] (ви
гук, яким зупиняють волів) Мо, тпру

Див. ще тощий.

кати, тпрукнути;- р. тпру, тпррр,
бр. тпру, п. tprr, tpru <<ТС.•>; - давнє ут

ний] «нудний•> Нед, [тощовата] (земля)

ру, можливо, споріднене з тпрусь; пор.

тий,

Avena

stгigosa•>.

-

[тощий] <<худий, виснажениЙ•>, [тощ

<<пісна•> Гриц, [изтощuти] <<Виснажити•>

Ж, отощати <<Схуднути•>;

-

р. т6щий

<<дуже худий, виснажениЙ•>, бр. [тош

чьt] <<порожніЙ•>, др. т-ьщь (т-ьщии) <<ПО

рожній, даремниЙ•>, п. czczy, ст. tszczy,
ч. ст. tstf, схв. ташт, слн. tesc, стсл.
rьш'ГІ> <<ТС.•>; псл. tьstь < *tuskios

<<порожніЙ•>; -

cias

<<ТС.>>,

бідниЙ•>,

tukss «ТС.; ХОЛОСТИЙ;
tucch(y)al) «порожній,
афг. tas <<порожніЙ•>, ав. tu-

дінд.

нікчемниЙ•>,
saп

споріднене з лит. tЬs

ЛТС.

<<Втрачати

самовладання•>;

припус

tesqua (tesca) <<глухі місця, степ•> (Walde-Hofm. ІІ 675; Persson Beitr. 470;
Brugmann Grundriss ІІ 1, 475); іє.
*teus- / tus- <<ПОрожній, опорожняти•>.
- Фасмер lV 90-91; Горяев 373-374;
кається також спорідненість з лат.
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ворення звуковідтворювального характе

також тюрк. тпруаі (вигук, яким під
кликають овець - Радлов ІІІ 2, 1606).

-

Фасмер

lV 91. -

Пор. тпрусь.

тпрусь (вигук, яким відганяють ко

та), [тпрускацJ <<ТС.•> Мо, [тпрус] <<ТС.
Дейн;

вигук,

яким

відганяють

овець

Мо•>,
тпрс (вигук, яким відганяють
овець) Мо, [тпруч-тпруч] <<ТС.•> Мо,
[тпрускu] (вигук, яким відганяють ко
тів) Дейн, [прс( ь) О, прус-прус О,
пруц ЛЧерк] «ТС.•>, тпруськати; - р.
[тпрсё] (вигук, яким підкликають коня),
[тпрсель] «ТС.•>, [тпрусень] (вигук,
яким підкликають теля), бр. [попру
лЮх-тпрулЮх] (вигук, яким підклика

ють лоша), [тпІJуська-тпруська] «ТС.•>,

[тпрусь-тпрусь] (вигук, яким підкли
кають корів);

-

давнє утворення афек-

травертИн

тпрутпрру

тивного характеру, можливо, спорідне

не з брись, тn[!у, треш (пор.).

[тпрутпрfу] (дит.) <<надвір, гуляти•>

Ме, [тпруті (дит.) <<гуляти•> ЛЧерк;

-

афективне утворення, можливо, nов'я
зане

з

тпру

-

вигуком,

зверненим до

коня.

[тпрутьки] <<зась, дзуськи»;
тивне

утворення,

що

виникло,

афек

-

очевид

но, на основі вигуку тпру (див.).
ку; [квітень] Пі•>, [травець] (ент.) «Ме

Hiparchia janina•>

-

р. бр. трава, др. трава <страва; сі

но», трtва

слн.

trava,

«Tt".•>, п. вл. trawa, ч. слц.
tsawa, болг. тревсі, м.

нл.

трева, [трава], схв. трава, стсл. 'Гр'Ь

trava/treva <<трава•>, пов'язане. з
traviti / truti <<поїдати•>; первісно означа

&А, 'ГрА&А <страва; паростки; зелень•>;

туава, травень <<п'ятий місяць ро
телик,

[безтрсівиця] «брак трави•>, [безтра
в' я] <<ТС.•> Куз, [без травний] «позбав
лений трави•>, підтрсівок, [підтрсівна]
(про косу) «добре насаджена•>, [потрсів]
<<Отава•> Куз, [потрсівиця] <<ТС.•> Нед;

Нед, травИна

(<стебло трави•>, [травина] (зб.) <страви•>,
травИця, [травище] <<некошена стара
трава•> ВеНЗн, [трав{нка] (ент.) <<тра
в'яний комар, Sylvia•> Нед, травка,
травник «гербарій; книжка про лікар

ські трави; (орн.) птах ряду куликопо
дібних, Triпga totanus L.; l чирка мен
ша; кропив'янка, Troglodytes troglodytes L.; плакун Шарл]», травнИк <сна
стоянка на травах; місце, поросле тра

вою; лікар, що лікує травами•>, [тра
внИця] (орн.) «трав'яна сова, Xylina
graminis>> Нед, [травнИчка] (ент.) «Мі
шечниця, Psyche graminella•> Нед, [трав

псл.

ло <<Те, що поїдається•>; словотворчі від
ношення такі ж, як у slaviti: slava; у ко
рені відбито давнє чергування а:е. Фасмер-Трубачев lV 91-92; ЦЬІганен
ко 432-433; ЧернЬІх 11 255; .Горяев
374; Briickпer 575; Machek ESJC 649-

650; Holu)?-Lyer 487; Ho\ub-Kop. 389;
Schuster-Sewc 1525-1526; Младенов
637; Mikl. EW 363-364; Trautmaпп 327;
Pedersen Kelt. Gr. І 160; Jagic AfSIPh
37, 203; Rozwadowski JP 1, 112; Slawski JP 38/3, 228. -Див. ще травИти.
траверз <<поnеречна перегородка на
судні•>, траверза <<поперечна перекла
дина

у

машинах,

спорудах;

поперечна

юік] <<Настойка на різних траваХ•>, [тра
в'янець] (бот.) «вид гвоздик, Dianthus

балка у верхній частині стовпа•>, тра
верса <<ТС.>>, треівере <<Насип у окопах;

Carthusiaпorum

дамба; напрям, перпендикулярний до
курсу судна, літака; перехід альпіністів

L.;

польові

гвоздики

Пі•>, [трав'янИк] (бот.) <<Вид лілійника,
Hemerocallis gramiпea Aпdr.; (іхт.) би
чок,

Gobius ophiocephalus Pall.•>,

тра

в'янИця (ент., назва кількох видів ме
теликів), трав'Янка (бот.) «гвоздики
дельтовидні, Diaпthus deltoides L.; [зі
рочник лісовий, Stel!aria ho\ostea L.;
вид козельців, Tragopogon Hoccosus;

(ент.) трав'яний комар, Sylvia Нед; тра
в'яна жаба Дейн; (іхт., невелика щука
та інші риби, що живуть у зарослях)
тж, (орн.) широконіска, Anas clypeata

L.; шилохвіст, Anas acuta L.; славка,
Sylvia Шарл; проститутка]•>, [трав' Ян
чик] (бот.) <<Гіацинтик блідий, Hyacinthella leucophaca Нед, Mak•>, травИс

по гребені гірського хребта», травер
зний, траверсний, траверсувати; р. траверс, бр. траверз, траверс, п.

trawers, ч. travers, слц. traverza, вл. trawersa, болг. траверса, м. траверза,
схв. траверза, слн. travE!rza; - запози
чення з французької мови; фр. traverse
«перекладина, поперечний брус» через
проміжну форму елат. traversus зводи

ться до лат.

transversus

<<ПоперечниЙ•>,

що складається з nрефікса trans- «Че
рез, пере-» та іменника versus <<бороз
на; ряд, лінія•>, спорідненого з nсл.

тий, травневий, [травний] «травис

*v•rteti <<вертіти•>. - СІС 2 834; Фасмер
IV 92; Kopaliriski 994-995; Ho!ubLyer 487. - Див. ще верства•, верті

тий»

ти, транс-.

Нед,

травнИстий,

трав'янИй,

трав'янИстий, [трав' янкувсітий] <<тра
вистиЙ•> Нед, [трав' Ястий] «ТС.>> Нед,

травертИн <свапняковий туф•>; - р.
болr. травертИн, бр. траверц{н, п. tra-
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травестія

травник

wertyn,

ч. travertin, слц. travertfn, схв.
травертин; заnозичення з італій

ретравний, [потрава] <<страва>>, [по
травка] <<страва з дрібних шматків м'я

ської мови; іт. travertino ( <tivertino) nо
ходить від лат. tiburtinus, прикметника
від назви міста Тібур (ТїЬur, тепер Тіво
лі), що здавна було відоме покладами
вапнякового туфу. - СІС 2 834; Holub-

са•>, потравний, протрава, протравлю
вач, розтравИти <<поглибити малюнок
кислотоЮ>>, розтравлювач <<фахівець із
травлення рисунків•>, стравИти <<nровес

Lyer 487; Dauzat 762; Mestica 1952.

травестія (вид гумористичної пое

зії), травесті, травестійний, травес
тований, травестувати; - р. травес

ти,

бр.

травесці, п.

trawestacja, (літ.),
ч. travestie, слц. travestia, болг. травес
тия, схв. травестиjа, слн. travestfja;
- запозичення з французької мови; фр.
travesti <<переодягнениЙ•> пов'язане з діє
словом travestir <<Переодягати, трансфор
мувати•>, що походить від іт. travestire
<<переодягати, пародіювати•>, яке склада

ється з префікса

tra(ns)- <<Че
vestire <<одягати>>,
vestire <<ТС.>>, пов'я

tra-

<лат.

рез, пере-•> та дієслова

що продовжує лат.
зане з

vestis

<<Одяг; покривало; шкіра•>,

спорідненим з гр. Єvvбf..it <<одягати>>,
Єаv6<;; <<одяг>>, дінд. vastё <<Одягається•>,

wasti <<ОДЯГ•>, wasjan <<одягатися•>,
werjan <<ОДЯГаТИ>>, хет. wes- «ТС.>>.
- СІО 834; Kopalinski 995; HolubLyer 484, 488; Dauzat 762; WaldeHofm. ІІ 775-776. -Див. ще транс-.
гот.

ДВН.

травИти <<обробляти поверхню спе
ціальним розчином; засвоювати їжу;

[цькувати Нед; тратити, втрачати]; по
троху відпускати,

послаблювати

натя

гання каната•>, [травИти] <<Випасати;
цькувати; перетравлюватИ>>, [тромИти]
<<цькуватИ•> О, травИльник <<робітник,
що

займається

травленням

металів•>,

травлення, [травл6] <<Протрава>> Нед,
[травляник] <<пепсин» Она, [тр6ви]
<<Полювання з собаками>> Нед, [тровлЯ]

ти спаШ•>, [стравувати] <<харчувати•>,
страва, [стравець] <<Той, хто цькує>>
Нед, [стравне] «гроші на харч>>, [страв
нЯ] <<харч•>, [стравунок] <<ТС.•> Нед,
стравнИй <<ЇстівниЙ•>; р. травИть
<<Отруювати; обробляти поверхню; ви
пасати;

тратити;

цькувати;

попускати

(канат)•>, бр. травіць <<ТС.•>, п.

trawiC

<<Споживати, з'їдати; обробляти метал•>,
ч. traviti, слц. travit' <<ТС.>>, болг. тр6вя
<<отруюю•>, схв. травіи-ьати <<безперерв
но їсти, жуватИ>>, тровати <<труїти•>,
СТСЛ. трАВ.t1Тt1 <<ПОЇдаТИ>>; ПСЛ. traviti
<<ПОЇдати, знищувати, тратитИ•>, пов'я

trava <<Трава•>, truti нратити;
- споріднене з гр. тpww <<ра
НЮ•>, ТlTpWO)(W <<ТС. >>, трі3w <<ЗНИЩУЮ>>,
двн. drawa (droa) <<загроза•>, дангл. drea
<<ТС., кара•>; іє. *treu-/trou-/tro-, похід
не від *ter- <<Терти, розтирати•>; викли
кає сумнів зіставлення з гот. dreiban
<<гнати•>, двн. triban <<ТС.>> (Matzenauer
415). - Фасмер IV 92; Чернь1х ІІ 255;
Горяев 374; Ць1ганен~о 432-433; Bruckner 575; Machek ESJC 650; Holub--:Lyer
488; Holub-Kop. 389; Schuster-Sewc
1525-1526; Skok ІІІ 494, 507-508;
Mikl. EW 363-364; Trautmann 330;
Muhl.-Endz. IV,247.- Див. ще п~р
ти. Пор. труїти.
зане з
труЇТИ•>;

травма, травматизація, травма
тИзм, травматИчний, травмувати;
- р. болг. травма, бр. траf}ма, п. ч.
слц.

trauma,

вл.

trawma,

схв. траума,

<<цькування тварин•> Нед, травИльний,

слн. travma; запозичення із західно
європейських мов; н. Trauma, фр. англ.

травнИй, [втfавитися] <<внадитися•> Ж,
[втровИтися <<ЗВИКНУТИ>> Ж, вИтрав

trauma походять від гр. трабJ..Іа (іон. і
дор. трwJ..Іа) <<рана, пошкодження>>, по

ка, витравник, [вистравний] <<Який
швидко споживається>> Ж, [затравка]
<<протрава>> Ж, [натрава] <<отрута•>, [от
рава, отр6ва] «ТС.•>, [отравниця] (бот.)
<<беладона,

Atropa belladona L.>> Mak,

[отравитися] <<звикнути до їжі•> тж, пе-
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в'язаного з дієсловом птpwcrxw <<раню,

ушкоджую>>.

- СІС 2 834; Чернь1х Il
255; Kopalinski 994; Holub-Lyer 487;
Frisk ІІ 905. -Див. ще травИти.
[травник] (орн.) <<Чирок свистунок,
(Querquedula) crecca•> Шарл,

Arias

трагедія

тр ай

[травничок тж, трав' Янка ЛексПол]
<<ТС.>>;
назва

-

похідне утворення від трава;

зумовлена

тим,

що

чирки

влаш

товують гнізда в густій траві. Пти
цьІ СССР 89. -Див. ще трава.
трагедія, трагедійний; р. болг.
трагедия, бр. трагедьtя, п. tragedia,
ч. tragedie, слц. tragedia, вл. tragedija,
м. трагедиjа, схв. трагёдиjа, слн. tragedija; - запозичення із західноєвро
пейських мов; н. Tragodie, фр. tragedie,
англ. tragedy через лат. tragoedia зво
дяться до гр. трау<-!'Оіа, утвореного з ос
нов іменників траущ; <<КОзеЛ>>, пов'яза
ного з дієсловом траує'іv, тpwyw «Гриз
ти, їсти; жити>>, спорідненим з тох. АВ
trask- <•жувати, гризти•>, та фо~ <<пісня•>

(грецька трагедія розвинулась з народ

них співів, що виконувались на вакхіч
них

урочистостях

акторами,

одягнени

- СІС 2 835; Фас
мер lV 92; Чернь1х ІІ 255-256; Горяев
374; Ць1ганенко 431; Kopalinski 988989; Holub-Lyer 485; Будагов Ист.
слов 194-223; Frisk ІІ 915-916; 938939. - Див. ще ода.
трагік, трагізм, трагічний; р.

ми в козлині шкури).

трагик, бр. трагік, др. трагик-ь <<тра
гічниЙ•>, п. ч. слц. вл. tragik, болг. тра
гИк, м. трагик, трагичар, схв. траги
чар, слн. tпigik; - запозичення із захід
ноєвропейських мов; фр. tragique «тра
гіК>>, н. Tragiker через лат. tragicus <<ТС.>>
зводяться до гр. трау1х6с;; <<цапиний; тра
гедійниЙ>>, похідного від траущ: <<КО

донського садівника

XVII

ст. Дж. Тра

- СІС 2 835;
ССРЛЯ 15, 791; Kopaliriski 987-988;
Кlein 1636.

десканта (J. Tradescaпt).

традИція, традиціоналізм, тради
ціоналіст, традиційний, утрадицій
нитися <<стати традицією>>;

-

р. болг.

традuция, бр. традь'щьtя, п.

tradycja,
ч. tradice, слц. tradfcia, вл. tradicija, м.
традициjа, схв. традіщиjа, слн. tradfcija; - запозичення із західноєвропей
ських мов; н. Tradition <<традиція>>, фр.
англ. tradition <<ТС.>> походять від лат.
traditio «Передача, навчання>>, утворено
го від дієслова tradere «вручати, подава
ТИ>>, що складається з префікса tra(ns)<<чepeз, пере-•> та дієслова dare (>dere)
«давати>>, спорідненого з псл. dati <<да
ТИ». - СІС 2 835; Ць1ганенко 433; Kopalinski 988; Holub-Lyer 485; WaldeHofm. І 360-362. - Див. ще дати,
транс-.

траєкторія, траєкторний; р.
болг. траект6рия, бр. траект6рьtя,
п. trajektoria, ч. trajektorie, слц. trajektoria, схв. траjекториjа, слн. trajektorija; - запозичення із західноєвропей
ських мов; н. Trajektorie <<траєкторія>>,
фр. trajectoire, англ. trajectory <<ТС.» по
ходять від елат. trajectбrium, пов'яза
ного з лат.

кидати>>,

trajicere

що

<<переміщати, пере

складається

з

префікса

- СІС 2 835; Фасмер lV 92; Kopaliriski 988; РЧДБЕ 868; Frisk ІІ 916. -

tra(ns)- <<Через, пере->> і дієслова jacere
(>jicere) «кидати, жбурляти•>. - СІС 2
835; Kopalinski 989; Holub-Lyer 486;
Walde-Hofm. І 666-667. - Див. ще
ін'Єкція, транс-. - Пор. об'Єкт, про

Див. ще трагедія.

ект, суб'Єкт.

зел>>.

[трагін] (бот.) <<полин астрагон,

temisia dracunculus L.>> Mak; -

Ar-

резуль

тат видазміни назви естрагон (астра
гон) <<ТС.>> (див.).
традесканція (бот.) <<рід багаторіч
них трав'янистих рослин, Tradescantia
р. традесканция, бр. тра
дзсканцьtя, п. tradeskancja, ч. tradeskaпcie, слц. tradeskaпcia, вл. tradeskaп
tija, слн. tradeskancija; - назва, засвоє
на з латинської наукової номенклату
ри, в якій утворена від прізвища лон-

Rupp.>>; -

[трай] «доля, успіх, щастя>>;

-

позичення з румунської мови; рум.

<<ЖИТТЯ•>

(trai

за

trai

Ьuп <<добробут») пов'яза

не з traf <<ЖИТИ>>, запозиченим з півден
нослов'янських мов, у яких форми болг.
трая <<триваю, продовжуюсь>>, м. трае

<<продовжується, зберігається>>, схв. тра
jати «тривати, зберігатися; прожива
ТИ>>, слн. trajati <<тривати>> відповідають

укр. тривати. Skok ІІІ 488-489;
DLRМ 872, 876; СДЕЛМ 437-438. Див. ще тривати.
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трайлер
трайлер

трактор
<<тягач

з

платформою•>,

трейлер <<ТС.•>; р. трайлер, бр.
трЗйлер, п. trejlerowiec, ч. trajler, слц.
trailer; - запозичення з англійської мо

ви; англ. trailer <<Тягач (з
мою)•> утворено від дієслова

платфор
<<ТЯГ

trail

ТИ•>, що через фр. ст. trailler і нар.-лат.
*tragulare <<ТС.•> зводиться до лат. tragula <<Невід•>, пов'язаного з дієсловом tra-

here «ТЯГТИ•>. - СІС 2 835; Kopalir\ski
995; Holub-Lyer 486; Кlein 1637;
ODEE 935; Partridge 731. - Див. ще
тракт. - Пор. трал.
трак <<Кільце гусениці трактора, тан

ка•>; р. бр. болг. трак, схв. трак
<<стрічка•>, трака «ТС.>>, слн. trak <<стрі
чка,

вузька

смужка;

-

тасьма»;

запо

зичення з англійської мови; англ.

track

<<траК•>, первісно «слід, шлях•> походить
від фр. ст. trac <<слід коней; слід•>, оче
видно,

засвоєного

з

германських

мов;

пор. гол.

trekken <<ТЯГТИ•>, двн. drehhan
- СІС 2 835; РЧДБЕ 868; Кlеіп
1636; ODEE 934; Partritdge 731.

<<ТС.•>.

тракт <<ШЛЯХ, велика проїзна доро

га•>, [трахт] «ТС.», треіктовий «проїж
джиЙ•>, [трахтовИй] «ТС.•>, [трахтовИ
тий] <<З багатьма шляхами•> Нед; - р.
тракт, бр. тракт, [трахт], п. trakt,

tracht

<<тракТ», ч. слц.

trakt

<<Крило бу

дови; флігель; (анат.) тракт; шлях•>, вл.

trakt
шлях;

нракТ», болг. тракт «поштовий
напрям•>,

схв.

тракт

«витяган

НЯ•>, слн. trakt <<тракт•>; - запозичення
з німецької мови; н. Trakt «rракТ» по
ходить від лат.

tractus

<<тяга,

протяж

ність; смуга, слід•>, пов'язаного з дієсло
вом trahere <<ТЯГТИ•>, спорідненим або з
гот. дангл. dragan, двн. tragan <<ТС.•>,
або з кімр. troed <<нога, ступня•>, слн.
trag <<Слід•>, схв. тражити <<шукати•>.

СІС 2 835; Коломиец 3тимология
1984, 97; Фасмер lV 93; Чернь1х 11 256;
Ць1ганенко 433-434; Brlickпer 574;
Kopalinski 989; Holub-Lyer 486; Walde-Hofm. ІІ 698-699. - Пор. абстра
гувати, екстракт, трактат, трактор.

[трактамент (трахтсімент)] <<час
тування•> Нед;

-

п.

traktament

<<ТС.; по

водження (з ким)•>, ч. traktameпt;
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-

через посередництво польської мови за
позичено з латинської; елат. tractamen-

tum

«поводження

від лат.

tractare

(з

ким)•>

утворено

«тягти; обробляти; ке

рувати; поводитися (з ким)•>, пов'язано
го з дієсловом trahere <<ТЯГТИ•>. Фас
мер IV 93; Brlickner 574; Kopalinski
978. - Див. ще тракт. - Пор. трак
тИр, трактувати.
трактат <<договір між державами;
наукова праця•>, тракт6вка, тракту

вати, [трахтувсіти] <<Міркувати; засу
джувати; обмовляти, характеризувати
в непривабливому світлі Чаб, ДеЙН•>,

[трахтуватися] <<сперечатися•>, пере
трсіктація, перетракт6вувати; - р.
бр. болг. м. трактат, п. вл. traktat, ч.
слц. слн. traktat, схв. трактат; за
позичення з німецької мови; н. Traktat
походить від лат.

tractatus

<<Обговорен

ня,

розгляд•>, пов'язаного з дієсловом
tractare <<поводитися; розглядати; обма
цувати•>, яке через іменник tractus <<ТЯ
га; смуга, слід•> зводиться до trahere

«тягти•>. СІС 2 835; Фасмер lV 93;
Brlickner 574; Kopalinski 989; HolubLyer 486; Holub-Kop. 106. - Див. ще

тракт.

трактИр «У дореволюційній Росії будинок для зупинки та ночівлі проїж
джих, із шинком, де можна поїсти; за

кусочна•>) [трактерня, трактИрня,
трактиїрня, трахтИр] <<ТС.•>, трак
тИрник «,власник, господар трактиру•>,

[трактиїрник, трахтИрник]
«ТС.>>,
[трахтИрників]; - р. болг. трактИр,
п. traktier, traktiernia, ч. заст. trakter,
traktfr; - через посередництво поль
ської мови запозичено з німецької; н.
traktferen «поводитися з ким-небудь;
пригощати•> зводиться до лат. tractare
«поводитися; обробляти; трактувати»,

пов'язаного з trahere <<ТЯГТИ•>. Фас
мер lV 93; Горяев 374; Brlickпer 574;
Kopalinski 989; Holub-Lyer 486; Кlu
ge-Mitzka 786. - Див. ще тракт. Пор. трактувати.
трактор, тракторизація, тракто
рИст, тракторизувати; р. болг. м.
трактор, бр. трсіктар, п. ч. слц. вл.

трамбувати

трактувати

traktor,

схв. трактор, слн. tпiktor;

-

запозичення з англійської мови (можли

з дієсловом trahere <<ТЯГТИ>>; вважаєть
ся також варіантом форми trail <<хвіст;

во, через посередництво німецької, пор.

слід>> (Кlein

н.

мер IV
трак. -

англ.

Traktor);

вісно

<<тягач>>

tracHire

tractor

утворено

<<трактор>>, пер
на

основі

лат.

<<тягти, обробляТИ>>, пов'язаного

trahere <<ТЯГТИ>>. - СІС 2
835; Чернь1х ІІ 256-257; Ць1ганенко 434;
Kopaliriski 989; Holub-Lyer 486; Holub-Kop. 106, 388. - Див. ще тракт.
- Пор. трактат, трактИр.

з

дієсловом

трактувати (заст.) <<частувати, при

гощати>>, [трахтувати] «ТС.>>, [трах
товuтий] <<ТаКИЙ, ЩО ВМіЄ пригощаТИ>>,
[утрактувати] <<пригостити>>; р.
[трактовать] <<міркувати; домовляти
ся; поводитися з ким-небудь; пригоща

ТИ>>, бр. [трахтаваць] <<частувати>>, п.
traktowac <<поводитися (з ким); (заст.)
частувати>>, [trachtowac] <<ТС.>>, ч. traktovati (заст.) <<пригощати, частуваТИ>>,
traktyrovat, trach tyrovat <<ТС. >>, [trach ta]
«частування>>, [trachtace] «ТС.>>, слц. traktovat' <<частувати>>, вл. trakt(er)owac,
схв. трактирати «міркувати; поводи

тися (з ким); частувати>>, слн.

traktfrati

<<Обмірковувати; частувати>>; через
посередництво польської і, можливо,

німецької мов (пор. н. traktiereп <<ПОво
дитися з ким-небудь; пригощати>>) за
позичено

з

латинської;

елат.

tractare

«поводитися (з ким)>>, потім «пригоща

ТИ>> продовжує лат.

tractare

<<тягти; об

робляти; керувати; поводитися (з ким)>>,
пов'язане з trahere <<ТЯГТИ>>. Горяев
374; BrUckпer 574; Kopaliriski 989; Holub-Lyer 486; Holub-Kop. 106, 388.
- Див. ще тракт. - Пор. трактИр.
трал

<<Велика сітка для лову мор

ської риби; пристрої для гідрографіч
них досліджень або для вилову міН>>,
тралер <<судно,
оснащене тралОМ>>,
тральник «Те.; фахівець, який керує
траловим ловленням>>, тральщик «ТС.>>,
тралити; р. бр. болг. трал, п. trat,
ч. tralovat <<тралити>>, слц. trawl <<трал~>,
схв.

травл

«ТС.>>;

-

запозичення з анг

лійської мови; англ. trawl «трал, при
стрій для тралення риби~ утворено на
основі лат. tragula «невід>>, пов'язаного

1643). - СІС 2 836; Фас
93; Kopaliriski 989. - Див. ще
Пор. траулер.

тра-ла-ла

(вигук

для

вираження

радості);

- р. тра-ля-ля, п. tra la la,
ч. trala, tralala, tralalovati <<співати tralala>>, слн. tralala; - звуконаслідуваль
не утворення; схожі слова, що виника
ють спонтанно як вияв певного психіч
ного стану людини, можуть з'являтися
в різних мовах паралельно, пор. лит.

talala (вигук), talaluoti (дієслово), нвн~
trallern <<наспівувати>>. - Machek ESJC
649. - Пор. ляші 2 •

[трам] «сволок; балка,>, [трамок,
тром ВеБ, трям, трямок] <<ТС.>>, [ат

рам] <<поздовжня балка стелі хати>> Я,
tотрамувати] <<Обтесати (колоду) з
усіх чотирьох боків>> Ж, [підтрамни
ця] «гадюка, що живе під підвалинами
О; жаба>> ВеНЗн;

бр. трама «опор

-

на балка>>, [трам, тран] <<ТС.>>, п.

tram

<<брус, балка; сволок>>, ч. слц. tram <<бал
ка, брус>>, вл. trama <<поліно; балка>>,
нл. tram <<балка~>, trama <<ТС.>>, слн. tram
<<колода, брус, балка>>; запозичення

з німецької мови; нвн.
ка>>, снн.

tram(e)
в'яний

trame

[Tra(h)m]

«бал

<<ТС.>> споріднене з дфриз.

<<брус, балка>>, норв.
поріг>>,

дісл.

tram <<дере
promr <<ВістрЯ>>;

менш переконливе виведення (Лаучю
те 41) від лит. atrama <<Підпора, опо
ра».

-

769;
649;
388;

Фасмер lV 93; St. wyr. оЬсусЬ
BrUckпer 574-575; Machek ESJC

Кluge-Mitzka

Holub-Lyer

486; Holub-Kop.
785; Кlein 1638. -

Пор. страм 1 •
трамбак «Невелике вітрильне кабо
тажне судно на Азовському морі>>; -

р. [трамбак, требака] <<ТС.>>;

-

неясне.

трамбувати, трамбівка «знаряддя
для
трамбування>>,
трамбувальник,
трамбувальний, утрамбовувальний; -

р.

трамбовать, бр. трамбаваць, п.
болr. трамбовам <<трамбу
вати; ходити пішки>>, трамбувам «rC.>>;
- запозичення з німецької мови; нвн.
trampelп <<топати; топтати>> пов'язане з

trambowac,
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трамвай

транець

снн. trampeп <<Топати•>, звуконаслідуваль
ним утворенням, спорідненим з англ.
tramp <<Важко ступати, топати•>. -

Фасмер

lV 93; Горяев 374; Булич
ИОРЯС 9/3, 426; РЧДБЕ 731; Кluge
Mitzka 786.
трамваи, трамвайник, трамваи
ний; р. бр. болг. трамвай, п. tramwaj, ч. слц. tramvaj, вл. tramwajka, м.
трамваj, схв. трамваj, слн. tramvaj;
- запозичення з англійської мови; англ.
tramwaj <<трамваЙ•> утворено з іменни
ків

tram

<<візок, вагон•>, первісно <<Їзда

по трамах (тобто де~ев'яних коліях)•>,
спорідненого з нвн. [Tram] <<брус, бал
ка•>, і way <<ШЛЯХ•> з дангл. weg, яке від
повідає дфриз. wei, гот. wigs, нвн. Weg

- СІС 2 836; Фасмер lV 93; Чер
ньІх ІІ 257; BrUckner 574-575; Sf. wyr.
obcych 769; Holub-Lyer 486; HolubKop. 388; Кluge-Mitzka 786; Кlein
1638.- Див. ще трам.
<<ТС.•>.

трамонтана

<<холодний

північний

вітер•>, трамонтан, [тримунтан Берл]
«ТС.•>; р. трамонтана, трамонтан,
бр. трамантана, слц. tramontana, болг.
трамонтана, схв. трамонтана <<ТС.•>;
- запозичення з італійської мови; іт.
tramontana <<холодний північний вітер•>
складається з префікса tra- ~через•>

(<

лат.

na

<<гора•>, що продовжує лат. montaпa

trans-

~гористі

~ТС.•>) та іменника moпta

місця,

нагір'я•>,

похідне

від

moпs (род. в.

montis) <<гора•>, спорідне
myпydd, корн. meneth,
брет. meпez <<ТС.•>. - СІС 2 836; Фас
мер lV 93; Walde-Hofm. ІІ 108109. -Див. ще транс-.
ного

з

кімр.

трамплін ~пристрій для відштовху
вання під час спортивних стрибкіВ•>,

[тремплін] <<ТС.•> Куз;

-

р. болг. трам

плuн, бр. трамплін, п. trampolina, ч.
слц. trampolfna, trambulfna, м. трамбу
лuна, схв. трамполuн, трамбулuна,
слн. trampolfn; запозичено з італій
ської мови, можливо, через французьку

(фр.

trempliп);

іт.

ТИ•>, англ.

trample

<<топтати, важко сту

пати; топтання, тупання•> зві'конасліду

вального походження. - СІС
мер lV 93; Чернь1х ІІ 257;
989; Holub-Lyer 486; РЧДБЕ

836; Фас
Kopalir\ski
731; Mes-

tica 1938, 1942.

[тран] <<риб'ячий жир•> Нед, [трон
Нед, трін] ~тс.•>; бр. [тран], п.
ч. tran «ТС.•>; запозичення з ні
мецької мови; н. Tran <<риб'ячий жир•>

tran,
є

результатом

скорочення

складного

слова

Fischtran, в якому -traп зводить
ся до снн. tran <<крапля•>, спорідненого
з гол. traan, дат. норв. шв. tran, двн.
свн. дангл. trahan «ТС.•>, нвн. Тrапе ~сльо

за•> (краплями витікав жир при підви
щенні температури). Holub-Lyer

486;

Кluge-Mitzka

786.

[трандадай] <<ВИд рибальської хват
КИ•> Бевз НзУжДУ 26/2, [трандада]
<<рибальська снасть (велика сітка круг
лої форми)•> Берл;

неясне.

-

[трандафиль] (бот.) <<троянда, Rosa centifolia L.•>, [трандафира] ~тс.•>,
[трандахил] <<бузок, Syringa vulgaris
L.•>, [трандахuловий] ~бузковиЙ•> Г,
Нед; - болг. трендафил, трандафил,
м. трендафил, трандафи;ь, схв. тра
ндави;ье, трандови;ье, тренда, трен
дофио; запозичено з грецької мови

(можливо, через посередництво східно
романських

мов;

пор.

рум.

trandaffr

<<троянда•>); нгр. траvпхсроЛЛо( v) «Тро
янда»

складається

з основ числівника

трнхvта ~тридцять•>, що відповідає укр.

тридцять, та іменника срuЛЛо(v) <<лист;
пелюстка•>, спорідненого з лат. folium
<<ЛИСТ•>. - Німчук 281; Паномарів Мо

вози.

1973/5, 65; Габинский Вост.-сл.
Boi-

молд. взаим. ІІ 140; РЧДБЕ 874;
sacg 1041. -Див. ще чнt:дцять.

Бі;

lтранди] <<танці•> Бі, lтранти] <<ТС.•>
- р. [трандь'tкать] <<бренькати на

гітарі,

балалайці•>;

-

не

зовсім

ясне;

очевидно, афективне звуконаслідуваль
не утворення.

<<трамп

транець <<плоский зріз корми у суд

лін•>, trappolino «rc.•> утворено від trampoli <<ходулі•>, що є запозиченням з гер

на•>; - р. бр. транец <<ТС.•>; - видозмі
нене запозичення з англійської мови;

trampolino

манських мов, пор. нвн.
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trampeln

«rупа-

англ.

transom << Паперечи на,

переклади-

транслЯція

транзИстор

transvertranstrum <<ПОпе
речина•>. СІС 2 836; Weekley 1533;
ODEE 937; Кlein 1641.
на; транець•> зводиться до лат.

<<ПоперечниЙ•> або

sus

транзИстор
<<Напівпровідниковий
прилад; портативний радіоприймач•>; р. болг. транзИстор, бр. транз{стар,
п. tranzystor, ч. tranzistor, transistor,
слц. tranzistor, вл. transistor, м. тран

зистор, слн. traпzfstor, transfstor; запозичення з англійської мови; англ.

transistor

нранзистор•> є складноскоро

ченим словом, утвореним з частин слів

tran(sfer) <<Переносити•> і (re)sistor <<опір•>;
прилад винайдено американським уче

ним Берклі (Berkeley) в 1945 р. СІС 2 836; Kopaliriski 993; Holub-Lyer
Кlein 1640.
транзИт <<перевезення пасажирів або
вантажів без пересадки або переванта
жування•>; р. болг. транзИт, бр.

487;

tranzyt, ч. transit, traпzit,
tranzit(o), вл. transit, м. транзит,
транзит, слн. tranzft; запози

транзіт, п.

слц.

схв.
чення

із західноєвропейських мов; н.
Transft, фр. англ. transit утворено в іта
лійській мові; іт. tпinsito <<прохід, про
їзд, транзиТ>> зводиться до лат. transitus
<<проходження, перехід•>, пов'язаного з
дієсловом

transire

<<переходити, проходи

ТИ•>, що складається з префікса trans<<пepe-•> і дієслова ire «іТИ>>, спорідненого

з псл.

iti <•іТИ>>. - СІС 2 836; Горяев 374;
Kopaliriski 993; Holub-Lyer 487; РЧДБЕ
731. -Див. ще ітИ, транс-.
транс (форма психічного розладу);
р. бр. болг. м. транс, схв. транс,

-

п. ч. trans, слн. trans; запозичення
з англійської мови; англ. trans нранс•>
виникло
на основі
фр.
ст.
transe
«смерть; жах>>, пов'язаного з дієсло
вом traпsir <<умирати, переходити на
той свіТ», що походить від лат. transїre

486;

переселятисЯ>>.
Kopaliriski 990; Holub-Lyer
1638; Dauzat 720. - Див.

<•переходити,

СІС 2 836;
Кlein

ще транзИт, транс-.

транс- (перша частина у словах ти
пу трансарктИчний, трансконтине/і
тальний, трансморський із значенням

<<Через, пере-, за-•>);

-

р. бр. болг. м.

схв. транс-, п. ч. слц. вл. слн. traпs-;

-

виділено із

запозичених слів типу

транскрИпція, транслЯція, трансмі
сія, які походять з латинської мови;

лат. trans (прийменник) «через, за•> (пре
фікс перед приголосними tra-) «через,
пере-, за-•>; споріднене з дінд.

tirab <•Че
taro, кімр. tra <<ТС.•>. - СІС 2
836; Kopaliriski 990; Holub-Lyer 486;
Walde-Hofm. ІІ 700.
рез•>, ав.

транскрИпція <<точне передавання
на письмі звуків•>, транскрипційний,
транскрибувати; р. болг. транс
крИпция, бр. транскрьтцьtя, п. transkrypcja, ч. transkripce, слц. traпskripcia,
вл. transkripcija, м. транскрипциjа, схв.
транскрітциjа, слн. transkrfpcija; запозичення
із
західноєвропейських
мов; н. Transkription, фр. англ. transcrip-

tion

утворено на основі лат. transcrїpio

<<переписування•>, пов'язаного з дієсло
вом traпscrїbere <<переписувати•>, що
складається з префікса traпs- <<пере-•> і
дієслова scribere <<писати>>, споріднено
го з гр. ахарїсро<;; <<грифель, стило; на

рис, ескіз•>, дірл. scrїbam «ПИШУ•>, двн.
scrїban <<ПИсати•>, дангл.

skriban, дфриз.
- СІС 2 837; Цьtганенко
434; Kopaliriski 991; Holub-Lyer 486;
РЧДБЕ 732; Gr. Fwb. 772; Dauzat 720;
Кlеіп 1639; Walde-Hofm. ІІ 499-500.
- Див. ще транс-.
skrїfa

<<ТС.>>.

транслітерація,
транслітерува
ти; р. болг. транслитерация, бр.
транслітзрацьtя, п. transliteracja, ч.
transliterace, слц. traпsliteracia, слн.
запозичення із захід
ноєвропейських мов; н. Transliteration,
англ. transliteration, фр. traпsliteratioп
утворено з прийменника лат. traпs
<<ПeQe->> та іменника \ittera <<літера•>. -

transliterfrati; -

СІС 2 837; Kopaliriski 992; Holub-Lyer
486; РЧДБЕ 732; Gr. Fwb. 772; Кlein
1640. - Див. ще транс-, літера.
транслЯція, транслЯтор, транс
ляційний, траІіслювати; р. траІіс
лЯция, бр. транслЯцьtя, п. translacja,
ч. translace, слц. traпslacia, болг. транс
лация, схв. транслациjа, слн. transla-
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трансмісія

трансфер

запозичення із західноєвропей
ських мов; н. Traпs\atioп, англ. фр.
traпslation походять від лат. translatio

cija; -

«передавання,

перенесення»,

яке

скла

дається з префікса traпs- <<Пере->> і ос

нови latum (дієприкм. до дієслова ferre
«НОСИТИ>>), пов'язаного з tollo «Підій

- СІС 2 837; Kopaliriski
991-992; Holub-Lyer 486; РЧДБЕ
732; Gr. Fwb. 772; Dauzat 721; Кlein
1640; Walde-Hofm. І 772, ІІ 688689. - Див. ще Анатолій, транс-.
маю, усуваю>>.

трансмісія

вання

руху>>,

<<механізм

для

переда

трансмісИвний

(мед.),

трансмісійний; бр. трансмісія, п.

р.

трансмИссия,
transmisja, ч. trans-

слц. transmisia, вл. traпsmisija,
трансмИсия, м. трансмисиjа,

mise,

болr.
схв. трансміtсиjа, слн. transmisfja; запозичення
із
західноєвропейських
мов; н. Transmissioп, фр. англ. transmission походять від лат. transmissio
«пересилання, передача>>, пов'язаного з
дієсловом

transmittere

реправляти>>,

префікса

mittere

<<пересилати, пе

утвореним

за

допомогою

trans-

<<Пере->> від дієслова
<<посилати,
відправлятИ>>,
до

якого зводиться й укр. місія. -

СІС 2

837; Kopaliriski 992; Holub-Lyer 487;
РЧДБЕ 432; Gr. Fwb. 772; Dauzat 721;
Юеіп 1641.- Див. ще місія, транс-.
транспарант «тканина чи папір з
лозунгом або зображеннЯМ>>; р. бр.
болr. транспарант, п. ч. слц. вл. transparent, м. транспарент, схв. транспа
рент, слн. traпsparent; запозичення
з

французької

мови;

фр.

<<прозорий; транспаранТ>>

елат.

transparens

transparent
походить від

(род. в. -eпtis) <<прозо

риЙ>>,

утвореного

parёre

«просвічувати>>, що складається

від

дієслова

tгans

з префікса trans- <<Пере-, через>> і діє
слова parёre <<бути очевидним, з' явля
тися>>, спорідненого з гр. rrє:тгарєїv <<ВИ

явити, показати>>.

- СІС 2 837; Kopalinski 992; Holub-Lyer 487; РЧДБЕ 732;
Dauzat 721; Walde-Hofm. ІІ 252253. - Див. ще транс-.
трансплантація

тканин
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та

органіВ>>,

<<Пересаджування

трансплантат

<<жива

тканина,

призначена

для

транс

плантаціЇ>>, трансплантаційний, транс
плантувати; р. болг. трансплан
тсіция, бр. трансплантсіцьtя, п. transplaпtacja, ч. transplaпtace, слц. transplantacia, вл. traпsplantacija, схв. транс
плантациjа, слн. transplantacija; за
позичення із західноєвропейських мов;
н. Transplaпtation, англ. фр. transplaпta

tion

утворено з префікса лат. trans<<пepe->> і дієслова лат. plantare <<Саджа
ТИ», похідного від іменника planta <<са

- СІС 2 838; Kopaliriski 992;
Holub-Lyer 487; РЧДБЕ 732; Gr. Fwb.
773; Dauzat 721; Юеіп 1641. - Див.

джанецЬ>>.

ще плантація, транс-.
транспорт, транспортер, транс
портник., транспортувальник., транс
портабельний, транспортерний, транс
портувальний, транспортувати; -

р.

болr.

парт,

м.

п.

транспорт,

ч.

слц.

бр.

транс

transport, схв.
traпsport; запози
вл.

транспорт, слн.
чення із західноєвропейських мов; н.
Transport, англ. фр. transport утворено
на основі лат.
ти,

transportare

переправляти»,

префікса

trans-

що

«переноси

складається

<<Пере->> та дієслова

з

por-

tare <<носити, возити>>. - СІС 2 838; Че
рньІх ІІ 257 -258; Фасмер lV 94; ЦьІга
ненко 320; Kopalinski 993; Holub-Lyer
487; РЧДБЕ 732; Gr. Fwb. 773; Dauzat
722; Кlein 1641. - Див. ще порт-,
транс-.

транспортИр «Прилад для побудо
ви і вимірювання кутіВ>>; р. болг.
транспортИр, бр. транспарцір, схв.
транспортер; запозичення з фран
цузької мови; фр. заст. transporteur
«транспортир>> утворено на основі лат.

transportare
принципу

СІС 2

838;

<<переносити>> відповідно до
використання

ТСБМ

V 508;

732. -

приладу.

РЧДБЕ

Див. ще транспорт.
трансфер «Переказ валюти; переда
ча цінних паперіВ>>, трансферт «ТС.>>,
трансферний, трансфертний; р.
бр. трансферт, п. transfert, ч. слц.

transfer,

болr.

трансфер, слн.

трансфер( т),

transfer; -

схв.

запозичен-

трансформація

трапеза

ня із західноєвропейських мов; н. Transfer <<переказ валюти; передача цінних
паперів•>, англ. фр. traпsfert <<ТС.>> утво
рено від лат. transferre <<переносити•>,

trans-

що складається з префікса

ре-•> і дієслова

ferre

<<Пе

<<носити, приноси

ТИ•>, спорідненого з псл. bьrati <<брати>>;
лат. transferre розглядається як калька

гр. Jд,тacptpєtv.

- СІС 2 838; Kopaliriski
991; Holub-Lyer 486; Gr. Fwb. 771;
Dauzat 720; Кlein 1639. - Див. ще
брати, транс-. - Пор. конференція.
трансформація <<зміна, перетворен
ня•>, трансформатор, трансформатор
ник.,
трансформізм,
трансформест
Она, трансформістський, трансфор
мувати; р. болг. трансформсіция,
бр. трансфармацьtя, п. transformacja,
ч. transformace, слц. transformacia, вл.
transformacija, м. трансформациjа, схв.

трансформациjа,

-

слн.

transformacija;

запозичення із західноєвропейських

мов; н. Transformati6n, англ. фр. transformation утворено на основі лат. transformare <<перетворювати•>, що складаєть
ся з префікса trans- <<пере-•> та дієслова
formare «формувати•>, похідного від імен
ника forma <<форма, вид•>. СІС 2 839;
Kopaliriski 991; Holub-Lyer 486; РЧДБЕ
733; Gr. Fwb. 771; Dauzat 721; Кlеіп
1639.- Див. ще транс-, форма.

[трант]

(мн.

[транти])

лахміття•> Нед, Шейк;

[трандьt] <<ТС.•>;

-

<<Ганчір'я,

бр. трантьt,

-

не зовсім ясне; мож

ливо, результат фонетичної видазміни

форми [дрант] «Тс.•>, похідної від дра
ти; може бути також похідним утворен

ням від терти ([*трати], пор. р.
[трать] «терти•>).
транш <<одна з частин цілого (пар
тія

товару

або частина

емісії цінних

паперів чи державної позики)•>;
транш, п. traпsza «ТС.•>;

-

-

р. бр.

запозичення

з французької мови; фр. traпche <<Шма

запозичення з французької мови;
фр. traпchee <<Траншея•>, давніше <<про
сіка, ріВ>> є похідним від traпcher «роз
різати, відсікати•>, що зводиться до лат.
truпcare <<Відсікати, відрубувати•>, похід
ного від truпcus «стовбур, обрубок; ту
луб•>, спорідненого з лит. treiikti <<Силь

-

но штовхати•>, кімр. tгWch <<Скалічений~>.

- СІС 2 839; ЧерньІХ rr 258; Фасмер rv
94; Kopaliriski 993; Dauzat 759; Walde-Hofm. ІІ 710.
трап <<сходи•>; р. бр. болг. трап,
п. trap; запозичення з голландської
мови; гол. trap <<сходинка; сходИ•> спо
ріднене з англ. trap «сільце, пастка>>,
нвн. Treppe <<сходи». - СІС 2 839; Чер
ньІх li 258; Фасмер IV 94; Горяев 37 4;
Kopaliriski 993; Matzenauer 350; Vries
NEW 6, 745; Кlein 1642; Кluge-Mitzka
789.- Див. ще драбИна.
трапа, трапіца, трапкач, трап
кун, трсіпошник- див. трЯпка.

[трапаш] «зимова дорога, утоптана

вівцями;

стежка,

Шух•>;

схв. [трап] «колія•>, трала

ти

-

<•топати,

утоптана

тупотіти;

вівцями

швендяти;

по

спішно йти•>; неясне; можливо, спо
ріднене з тропа; пор. алб. trapit «хо
джу туди і сюди•>. - Skok ІІІ 491.

трапеза «(у монастирі) обідній стіл,

стіл з їжею та частуванням; обід, вече
ря за таким столом; страва, їжа взага
лі•>, трапезар, трапезна, трапезник,
трапезувати, затрапезний <<буденний

(одяг)•>;

-

р. трапеза, бр. трапеза,

др.

трапеза «Їжа, стіл, вівтар•>, слц.
trapeza «кам'яна надгробна дошка•>,
болr. трапеза «стіл; трапеза, помин

КИ•>, м. трпеза, трапеза, схв. трале
за, тfтеза «ТС.•>, стсл. трАПЕЗА «стіл;
банкет; страва, їда•>; через церковно
слов'янське

посередництво

запозичено

з грецької мови; гр. траrrє~а «стіл; стіл
для їжі; дошка; час прийняття їжі•> є

ток; обріз (книги); черга•> є похідним від

результатом

trancher <<різати;
Kopaliriski 993. -

rrє~а (букв. <<чотиринога•>), утвореної з
тира- «чотири•> і -rrє~a ( < *ped-ia), по
в'язаного з гр. rrou<;; (род. в. rro06<;;) <<НО
га•>, спорідненим з лат. pes (род. в. pe-

відрізати, відсікати•>. Див. ще траншея.
траншея <<вузький глибокий рів•>; р. болг. траншея, бр. траншЗя, п. ст.
transzeja, слц. traпSfrovat' «розрізати•>;

dis)

спрощення

форми тира

«ТС.•>, укр. під, піший.

-

Фасмер
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трапеція

трас

lV 94; гез ІІІ 203-204; ЧерньІХ ІІ
258; Mikl. EW 306; Holub-Lyer 487;
Skok ІІІ 492; Frisk 11 917-918; КІеіп
1642. - Див. ще під 1 , піший, тет
радь, чотИри. Пор. велосипед,
кварта, квартет, педаль, тетраедр,
трапеція.

трапеція (геометрична фігура; гім
настичний прилад); р. трапеция,
бр. трапецьtя, п. trapez, ч. trapez, trapeza, слц. trapez, вл. trapez, болг. тра

пец, м. трапез, схв. трітёз, слн. trapez, trapec; - очевидно, через росій
ську і німецьку (нвн. Trapez(ium) <<ТС.»)

Исслед. п. яз. 249; Shevelov Hist. phoпol. 631; Richhardt 16, 106; Фасмер ІУ

94-95; Bri.ickner 574; Machek ESJC
534; Skok ІІІ 436; Mikl. EW 360; Кlu
ge-Mitzka 788.
[трапити 2 ]

чувати,

<<переслідувати, пригні

мучити,

дошкулювати>>

Нед,

ВеЛ, Шейк, О, [трапИтися] <<Мучити
ся, журитися О; лаятися,

сваrИТИСЯ>>

Нед, ВеЛ, Шейк, [трапениця <<Заму
чена жінка>> ВеЛ, [трапл{ння] <<сум,
печаль, клопоти>> Нед; очевидно, за
позичення з польської мови; п. trapic
<<мучити, докучати, непокоїти, переслі

мови запозичено з середньолатинської;
елат. trapezium походить від гр. тракЄ

дувати>>, ст. tropiC <<мучити>>, як і ч. trapiti <<мучити, терзати>>, вл. trapic <<Му

~юv <<столик; трапеціЯ>>, димінутива від

чити, утискувати, лякати>>, болг. треі

СІС 2 840; Фасмер
lV 94; Чернь1х 11 258; Kopaliriski 994;
Skok ІІІ 492; Frisk 11 917-918; Кlein

пен <<ЯКИЙ не прийшов до тями (після
переляку та ін.)>>, истрізпна (истрізп
вам) <<ціпенію>>, слн. trap <<дурень>>, trapiti <<МуЧИТИ>>, СТСЛ. 'Т'рАПН'Т'Н, ЗВОДИТЬСЯ
до псл. *torpiti <<мучити, утискувати>>,

тращ:~а <<стіл>>. -

1642.

-Див. ще трапеза.

[трапити 1 ] <<потрапити; спіткати; влу
чити>>, трапитися, [траплЯти], трап
лЯтися, [трафити] <<попасти, влучи

ти, потрапити>>, [трсіфитися, траф
лЯти, трафлЯтися], [тfаф' я тися]
<<траплятися>> О, [трсіхвити <<влучити>>,
[трсіхвитися] <<трапитися>>, [трап] <<ВИ

падок; спосіб>> Нед, [трапа Нед, Пі,
трапля Нед, Пі, Шейк, трапок Нед]
<<ТС.>>, трапунок <<випадоК>>, [траф] «Те.;
випадкова зустріч; (виг.) влучено» Нед,
[трафунокj <<Випадок; нещасливий ви

падОК>> Нед, [трсіпкий] <<КмітливиЙ>>
Гриц АВ, [на-трапку] <<де трапиться>>,
[прИтрапка] <<випадоК>>, [притрапунок,
притраф!}нок Чоп] <<ТС.>>, ст. трафи
ти (1579), трапити (XVII ст.); р.
[трапить]
<<потрапити;
трапитись»,
трафить <<влучити; догодити>>, бр. трсі

піць

<<влучити;

опинитися;

[знайти,

встигнути]>>, п. trafic <<влучити>>, trefiC,
ч. trefiti, слц. trafit', схв. трефити
<<ТС.»;

-

через польське

посередництво

запозичено з німецької мови; нвн. treffen <<Потрапляти, влучати; зустрічати>>
( свн. trёffen, двн. trёffan <<ТС. >>) спорід
нене з снн. drepeп, дангл. drepan, дісл.
drepa <<ТС.>>. - Шелудько 48; Дзендзе
лівський УЗЛП
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130-131;

Онь1шкевич

пов'язаного чергуванням голосних з
*tьrpeti <<т~рпіти>>; зіставляється також

(Schuster-Sewc

1575) з лит. [stropti]

<<сохнути, тверднутИ>>, дісл. starf <<важка

праця, труд>> або ( Варбот 31) з ч. tropiti <<збуджувати (суперечку, сварки і
под.)>>. - Фасмер JV 85-86; Bri.ickner
575; Machek ESJC 391, 649. - Див.
ще терпіти.

[траптовати] <<топтати, знищувати>>
- не зовсім ясне; можли
во, результат контамінації слів [трапи
ти] <<МучИТИ>> і (тратувсіти] <<ТОПТаТИ>>.

Нед, Шейк;

траранок, трарИнок
ренька.

-

див. тара

[трас] (вигук на позначення тріску,
ляскоту, гуркоту, шуму) «Трісь, лясЬ>>
Нед, [траск] <<тріск; ляскання батога;

удар батогом>>, [трсіскіт] <<ТС.>>, [трсіс
кало] <<тріскачка>>, [трсіскати] <<ляска

ТИ>>, [траскотсіти] «ТС.>>, [траскот{
ти] <<ЛЯСКОТіТИ>> ТЖ, (трсіснути] <<ЛЯС
нути тж; (про грім) ударити 0>>, [тра
скИй, трсіскаючий] Нед; п. trzas,
trzask, trzaskot, trzaskac, trzasnq_c, схв.
tras (вигук для передачі звуку від уда
ру, падіння предмета), traskati <<базіка
ти>>, traskati <<стукати, ударяти>>; зву-

траса

тратта

конаслідувальне утворення, пов'язане з
тріскати, трЯскати; думка про запо

затрата, затратний, перевИтрата,

зичення з польської мови
106) сумнівна. - Skok ІІІ

тратник, розтратливий, стратити

(Richhardt
492; Mikl.

-Пор. тріскати, трЯскати.
траса, трасовИк, трасувальник,
трасувальний, трасуючий, трасува
ти; р. трсісса, бр. м. траса, п. ч.
слц. trasa, болг. трасі, схв. траса, слн.
trasa; - запозичення з німецької мови;
н. Trasse походить від фр. trace <<тра
са•>, пов'язаного з tracer <<Креслити, на

EW 361.

мічати (зокрема, напрямок руху)>>, яке

через нар.-лат.

tractus

лат.

*tractiare

зводиться до

<<риса, смуга, лінія, напрям•>,

traho <<Тягну, витягую•>. 840; Черньtх ІІ 258; S!. wyr. obcych 676; Holub-Lyer 487; Dauzat 718;
КІеіп 1635. -Див. ще тракт.
[траска] <<тріска•> О; очевидно,
запозичення з польської мови; п. trzaska <<ТС.>> відповідає укр. тріска 1 (див.).
траскапка - див. трускавка.

[потрата] <<утрата•>, розтрата, роз
<<Втратити,

згубити;

позбавити

життя;

[втратити право на продовження гри
MeJ•>, страта, стратенець (заст.) <<За
суджений до смертної кари; [борець
Нед]•>, [стрсітище! «місце, де карають
смертною кароЮ>> Нед, [стрсітниця]
«ТС.>>, [стрсітка] <<помилка у грі, втра
та

права

на

продовження

гри>>

Чаб,

[стрсіток] <<смертна кара•>, [страч]
<<аборт•>, [страча] «страта•>, [страча]
<<достроково народжена дитина•>, [стра
че] <<ТС.>>, [страччук] «достроково наро

похідного від

джена

СІС 2

який губить людеЙ•> тж, утрата; р.
тратить <<ВИтрачати, споживати, про

[траскун] (ент.) <<Жук родини кова

лики,

Elateridae•>

Дейн;

-

запозичення

дитина;

покинута

ціць, п. traciC, ч. tratiti <<губити•>, слц.
<<ТС.•>, схв. тратити <<Витрачати,
втрачати•>, слн. tratiti, стсл. трАтнтн,

tratit'

трАЦJЖ

tratiti; -

<<Знищувати, губити•>; псл.
споріднене з лит. trotiпti, tro-

tiпu <<дражнити; знущатися•>,
<<ТОЧИЛЬНИЙ КаМіНЬ», ЛТС.

є

ЛО>>, гот. us-propjaп

похідним

від

зумовлена

трашчсіць

<<тріщати•>;

тріскучими

звуками,

які видає ця комаха; пор. р. [трещсіл
ка] (ент.) <<ковалик•>. - Див. ще тріск.
трасовИна

-

див. трясовИна.

трат 1 - див. трач 1 •
трат 2 , трата, трсітка

-

тратта.

[тратва] <<пліт, паром•> Нед;

-

див.

запо

зичення з польської мови; п. tratwa, ст.
trafta, trawta <<ТС.>> походить від нвн.
Trift <<сплав лісу; дреЙф>>, пов'язаного з

tгеіЬеп (двн. tribaп) «гнати; приводити
в рух; відносити (вітром); плисти (за те
чією)•>, спорідненим з днн. dribaп, снн.
снідерл. driveп, дфриз.

driva,

faп, дісл. drїfa, гот. dгеіЬап
Bri.ickпer 575; Кluge-Mitzka
- Пор. дрейф.
тратити,

треітитися

дангл. drї

«ТС.•>. 788, 790.

<<робити ви

трати; губитися, зникати; [жаfтувати,
робити витівки] 0•>, [трачсіти <<трати
ТИ>>, трата, втрата, втрсітний, вИ

трата, вИтрати, [витрсітний] Куз,

чорт,

живати; [годувати; псувати]•>, бр. трсі

з білоруської мови; бр. траскун <<ТС.>>
назва

дитина;

[truotas]
truots <<ТОЧИ

<<розучувати», двн.

drat (нвн. Draht)
praor (ісл. praour)

<<дріт, нитка•>, дісл.
<<ТС.>>; припускається
можливість походження псл. trata (із
суфіксом -t-, як у *v•rsta < *v•rt-t-a) від
іє. *ter- (*tr-), того самого, що і в псл.

traviti

<<травити•> або

*terti

«терти•>; не

достатньо обгрунтоване пояснення псл.

tratiti як результату 15онтамінації traviti
і ratiti (Machek ESJC 649). - Фасмер
IV 94-95; Чернь1х Il 258-259; Bri.ickпer 575; Skok ІІІ 493; Trautmaпп 326;
Buga RR ІІ 631; Feist 503. - Див. ще
терти. -Пор. травИти.

тратта «переказний вексель•>, [трат
Нед, трата Куз] <<ТС.•>, [трсітка] <<ТС.

Нед; договір купівлі-продажу землі на
гербовому папері 0>>; р. бр. трат
та, п. ч. слц. trata, схв. трата, слн.
trata; - запозичення з італійської мо
ви; іт. tratta «ТС.>> пов'язане з trarre <<тя
гнути; переводити на іншу особу•>, що

зводиться до лат.

840;

Онь1шкевич

traho «тягну•>. - СІС 2
Исслед. п. яз. 249; S!.
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тратувати

трахея

wyr. obcych 773; Holub-Lyer 63, 487.
- Див. ще тракт. - Пор. траса.
[тратувати І <<топтати, витоптувати,

псувати; (переважно про коней) витоп
тувати; розбивати (людину) Ме•>, [пе
ретратувати] <<Наступити на черго
вий підніжок під час ткання для зміни
взаємного розташування ниток основи•>

Ме,

[страт]

місце•> Нед;

<<ВИтоптане,

розтоптане

днн.

driusaп <<ТС.•>.
траф 1 ,

трафити,

трафитися,

трафлЯти, трафлЯтися, траф!)нок,

траф' Ятися - див. трапити•.
траф2 , трафИти, трафнИй- див.
треф.

<<топтати но

трафарет <<nлатівка, в якій проріза

treto-

ні малюнки, літери чи цифри для від

tr~towac <<ТС.>>, Ч. СЛЦ. trat' <<ДОрога,
шлях•>, схв. тратина <•луг, вигін•>, слн.

творення їх на якійсь поверхні; зразок,
шаблон•>, трафаретка, трафаретник,
трафаретити; - р. болг. трафарет,
бр. трафарЗт, п. trafaret, слц. traforetпy <•шаблонний, трафаретний•>; - запо
зичення з італійської мови; іт. traforetto, букв. <•продірявлениЙ•> пов'язане з
traforo <•продірявлювання, проколюван

гами,

-

п.

driosan «падатИ•>, гот.
- СІС 2 840; Фасмер lV
95; Чернь1х 11 259; Горяев 374; Кluge
Mitzka 787; Кlein 482, 484; Feist 126.
вільним•>,

tratowac

копитами;

розтоптувати•,

wac,

trata

«дерен, газон,

польське

мурава•>;

посередництво

-

через

запозичено

з

німецької мови; н. treteп (свн. tгёtеп,
двн. trёtaп) <•ступати, крокувати; насту
пати,

топтати•>

снідерл.

дангл.

споріднене

trёdan,

з

днн.

treda,

дфриз.

дісл. trooa, гот. trudaп <•те.•>. Ше:
лудько 48; Bri.ickner 576; Machek ESJC
649; Holub-Lyer 487; Skok ІІІ 493;
Кluge-Mitzka 789.
траулер <•рибопромислове судно для
лову риби тралом.; р. траулер, бр.
траулер, п. trawler, traJ:owiec, слц. trawler, болг. тралер; - запозичення з анг
лійської мови; англ. trawler <<ТС.•> пов'я
зане з trawl <•трал; донний невід; трали

НЯ»,

traforare

проколювати»,

<<свердлити;
яке

пробивати,

походить

від

лат.

traпsforare «ТС.•>, що складається з пре
фікса trans- <•крізь, через•> і дієслова foro, forare <•свердлити, проколювати•>,
спорідненого з двн. boron <<ТС.•>, гр. cpap6w <•ОРЮ•>, псл. *Ьогпа <•борона•>. -

СІС 2

840; Фасмер lV 95; SJ:. wyr. obcych
672; Kopaliriski 988; Walde-Hofm. І
481-482. -Див. ще борона•, транс-.

ти, ловити рибу тралом; тягнути по дну•>

трах (вигук, що означає різкий, силь

і далі, можливо, з trail <•іти по сліду;
тягнути•>, сангл. trailen, що походить
від фр. ст. traillier, trailler <•тягнути на

ний шум, тріск від падіння, удару то

буксирі

(човен)•>,

джерелом

якого

є

нар.-лат. *tragulare, що виникло з лат.
tragula <•невід», похідного від traho «ТЯГ

що), трах-трах, трах-тарах <<ТС.•>,
[трахати] <•ступати•>, трахкати, трах
котіти,
трахнути,
трахнутися,
трахкотлИвий; р. трах, трахать,
бр. трахаць <•стріляти•>, трахнуць <<стук

- СІС 2 840; Kopaliriski 989, 995;
КІеіп 1637, 1643; Walde-Hofm. 11 697698. - Див. ще тракт, трал. - Пор.

нути; упасти•>, схв.

дорога.
траур; р. болг. м. траур;
позичення з німецької мови; н.

Skok

ну•>.

(свн.

trilre)

<•туга,

скорбота,

- за
Trauer

печаль,

жалоба•>, пов'язане з trauerп <•плакати,

горювати, носити траур•> (двн. trilrёn
<•опускати очі, плакати, горювати•> ), спо

trak (вигук для пе
- звуконасліду
- Фасмер lV 95;

редачі звуку пострілу);
вальне

утворення.

ІІІ 489. - Пор. тарах, торох.
трахея <•дихальне горло•>, трахеї,

трахеіди (бот.), трахеі'т (мед.);

-

р.

бр. болг. трахея, п. ч. слц. trachea, схв.
трахеjа, трахеа, слн. traheja; засво
єно з латинської медичної номенклату

рідненим з англ. dreary <•похмурий,
смутниЙ•>, drowse <•дрімати, бути сон
ним, навівати сон•>, данг л. drёosan <•па

ри; елат. trachea ( < пізньолат. trachia)
походить від гр. (apтflpia) трахс:іа <•ди
хальне горло•> (букв. <•Шорстка арте
рія•>), що є формою жін. р. від трахu<;

дати,

<•шорсткий,
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опускатися,

ставати

млявим,

по-

нерівниЙ•>,

пов'язаного

з

трахома

треба

&paaaw ( &рааає1v) «турбую, непокою•>,
спорідненим з дісл. dregg <<осад, дріжд
жі•>, псл. *drozgьje <<Закваска, дріжд

жі•>. - СІС 2 840; ССРЛЯ
paliriski 987; Holub-Lyer

679-680; Кlein 1635.жі. - Пор. трахома.

15, 848; Ko486; Frisk І

Див. ще дріжд

трахома (інфекційне захворювання
очей), трахоматозний; р. бр. болг.
трахома, п. trachoma, ч. trachom, слц.
trachom, схв. трахом, трахома, слн.

[трач 3 ] <<пуголовок>> ВеНЗн; -

не

ясне.

[трачій] (ент.) <<товстун (вусач?),
Lamia aediliS>> Шейк; - неясне.
траш

-

див. треш.

треба (присудкове слово) <<необхід
но, потрібно, слід>>, [тра, тре, треа]

<<ТС.~. треба (іменник) <<жертвоприно

шення; релігійний обряд, здійснюваний
священиком

на

замовлення

віруючих;

плата за виконання такої відправи; [ока
зія; потреба ВеУг]>>, требище <<місце,

медичний термін, засвоєний
з новолатинської наукової мови; нлат.

де відбувалося принесення жертви бо

trachoma

гаМ>>,

trahom; -

походить

від

гр.

тp&.xwtJa

<<Шорсткість•>,
пов'язаного
з
трахu<;
<<грубий, шорсткий, нерівниЙ•>; хвороба
названа так через те, що внутрішня по

верхня повік стає шорсткою. -

841;
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Чернь1х ІІ

259; Kopaliriski 987; Holub-Lyer 486; Frisk ІІ 921; Кlein 1636.

-

Див. ще трахея.
трахт, трахтовИй,

-

див.

трахтовИтий

тракт.

трахтувати 1
трахтувати 2

-

-

див. трактат.
див. трактувати.

[трахулі] <<пристрій для колихання
дітеЙ•> ЛЧерк; -

очевидно, запозичен

ня з білоруської мови; пор. бр. [тра

хаць) <<ТРЯСТИ>>.
трач

<<пиляр; той, що розпилює ко

лоди на дошки; [пристрій для розпилю
вання колод на дошки 0]•>, [трат]
<<тирса; обрізок шкіри•> Нед, [трачар]
<<трач•>, [трач{вня] <<лісопильня•>, [тра
чИна] <<тирса•> ВеБ, [трачИння] <<ТС.•>,
[трачка] <<лісопильня; козли, на яких рі
жуть дошки О; ручне розпилювання де

ревини на дошки Корз•>, [трачник]
<<трач•>, [тротовИна] «тирса•> Она, [тро
чИна, трощина] «ТС.•> ВеУг, [траць
кий] <<лісопильний•>, [трачувати] <<роз
пилювати на дошки•>; очевидно, запо
зичення з польської мови; п. tracz «роз
пилювач, лісопильня•> пов'язане з trzec
«тертИ>>. Дзендзелівський
RKJ LTN
XV 159; Bruckпer 580.- Див. ще терти.
трач 2 (ент.) <<пильщик, Teпthredo

L.>>; несення

результат метафоричного пере
на

ляр>> (див.).

комаху

назви

трач

<•ПИ

требник

<<богослужбова

книга,

що містить молитви для треб>>, [тріба]
<<потреба; спроба•> Нед, [трібунок] <•спро
ба>> Нед, [трібний] <<потрібний, необхід
НИЙ>>, [требно] <<потрібно•>, [требИти]
<•тратити, затрачувати, вживати>>, [тре

бувати] <•Вимагати, потребувати, нама
гатися; дуже просити; пробувати>>, [тре
буватися] «бути потрібним>>, [тріб6ва
ти] <<Пробувати>> ВеУг, [трібувdти]
<•зазнавати,

требувати;

переживати;

пробуватИ>>,

вимагати;

по

вИтребувати,

затребуваний, затребувати, [нетреб
ство] <<Непотребство>> Ж, [нетрібняк]
<<непотріб>> ВеУг, непотребство, непо

тріб, потреба, [потребизна] «потреба>>,
[потребина] <<Потреба, належність, не
обхідні видаткИ>> Куз, [потребник] <<нуж
НИК>> Куз, [потріб] <<потреба>>, [потрі
б'є] <<ТС.>> Нед, потрібка (розм.) <•що
небудь

потрібне;

потреба>>

СУМ,

О,

[потрібки] "все зужите>> Нед, потрі
бен, потрібний <<необхідний; [охочий
до праці; старанний у праці] 0>>, [по
трімний] <<потрібний; який потребує;
здібниЙ>> О, потрібно, [потрінно] «по
трібно>>

О,

потребувати

<•відчувати

необхідність; [мусити]>>, потребувати
ся, [потрібувdти] <<потребувати; попро
бувати>>, [стріба] <<проба~ О, [стрібо
вок] <<спроба, проба>> Нед, [стрібунок]
<<ТС.>> Нед, стребувати (розм.), [стрі
бувdти] <•спробувати; попроситИ>> Г,
Нед, О, [струбовати] <<спробувати>>
Нед, [спотребник] "споживаЧ>> Нед,
[спотребноj <•потрібно>>, [спотребИти]
<•спожитИ>> Нед, [спотребувати] <<спо-
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требич

требух

живати•> Нед; р. требовать <<вима
гати•>, бр. траба, др. трt.бовати <<ВИ
магати,
потребувати;
користуватися;
приносити жертву•>,
трt.б'Ь <<Потріб

чення давнішого *требикінь (*треби
конина > [трепиконина] <<Конюшина
польова•> Mak, [трепіконіна] «конюши
на лучна•> тж), збереженого як запози

ниЙ•>, трt.ба <<Жертва•>, п. trzeba <<тре
ба•>, potrzebowac <<потребувати•>, ч. tfeba <<треба•>, potfebovati <<мати потребу•>,
слц. treba «rреба•>, potrebovat' «мати по
требу•>, вл. trjeba, trjebac <<вживати, по
требувати•>, potrjebowac «мати потребу,
користуватися•>, нл. trjeba, trjobas <<ПО
требувати•>, trjebas <<ТС.•>, болг. треба

чення в ч.

<<бути необхідним•>, м. треба <<Потрібно•>,

sci kon «конюшина лучна•> (Machek Jm.
rostl. 121) нічим не обгрунтоване. -

(церк.), требвам <<вимагати•>, трЯбвам

схв.

требати

вати

<<мати

<<потребувати•>,

потребу;

требо

вимагати•>,

слн.

«потрібно•>, стсл. тp'"ksA <<жертво
приношення; потреба», тр'"ksовдтн <<при

treba

носити жертви•>; псл. *terba <<Потре
ба, необхідність•>, очевидно, пов'язане
з *terbiti <<очищати від лушпиння; тере
бити; корчувати; м'яти, смикати; термо
сити;

каструвати•>;

у такому разі

роз

виток семантики йшов від <<корчувати,
чистити, робити корисним•> до <<Потребу
вати, споживати, куштувати•>; східносло

в'янські форми на треб- (замість *те
реб-) пояснюються впливом церковно
слов'янської мови ( Фасмер IV 45, 96;

Meringer IF 18, 215-216; Holub-Kop.
393; щодо української мови може йти

ся й про вплив польської); псл. *tегЬ

enterpen <<КО
en terpo <<приносити користь•>,
tfpyati ( trpQ6ti, tarpati) <<насичу

зіставляється далі з прус.

рисний»,

дінд.

ється•>, гр. тЄркw <<насичую, радую•>,
дісл. parfr <<потрібний, корисниЙ•>, гот.

раuгЬап «відчувати потребу•>

(SchusterSewc 1527-1528; Mikl. EW 354; Bruckпer 579; Тогр 182; Feist 491-492). Sheve!ov Hist. phoпol. 99; Фасмер IV
45, 96; Черн,ьІх ІІ 253; Bruckner 579;
Machek ESJC 656; Skok ІІІ 501-502;
Zubaty І/2; 73-74; Топоров ІІ, 5557. -Див. ще теребИти•.
[требич] (бот.) <<конюшина

польова,

Trifolium arvense L.; конюшина лучна,
Trifolium pratense L.•> Mak, [требічl <<КО
нюшина лучна•> тж; - ч. [trebic] <<ТС.•>
(з укр.?); - очевидно, результат скоро-
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[trebikuii] <<конюшина•>, [trebikonina, trepikonina, trepikonisko] «rc. •>;

пов'язане з дієсловом [требuти] <<спо
Живати•>; другий (скорочений) компо
нент давнішої назви співвідноситься з
простими назвами тієї ж рослини коню

шИна, [к6нич, конЯтин] і т.д.; значен
ня первісної назви «трава, яку спо
живають коні•>; зіставлення з п. ст. chro-

Див. ще кінь, конюшИна, треба.

[требуля] (бот.) «бугила, Anthriscus
cerefolium Hoffm.•> Mak, [теребуля,
трембулька] <<ТС.•> Mak; - п. trybula,
[trebula, trzebula], ч. ст. tfebule, слц.
trebul'a, trebul'ka, вл. trjebula, trybula,
схв. [trbulja, крбу;ьица] <<ТС.•>; - через
посередництво польської мови запози
чено з чеської, в якій, очевидно, похо

дить від іт.

(через

cerfoglio

*crebule),

що відбиває латинську наукову назву
одного з видів бугили cerefolium

(caerefolium),

яка передає гр. хшрЄсрuЛ

Лоv; до латинської наукової назви зво
диться також інша назва цієї рослини

укр.

[кервель].

-

Бісюліна-Клоков

238; Анненков 39; Bruckпer 580; Machek ESJ,C 656; Jm. rostl. 168-169;
Schuster-Sewc 1529. - Див. ще кер
вель.

-

Пор. трибулька.

[требух] <<черево; шлунок; нутрощі

тварини Нед, Шейк; свинячий шлунок,
начинений м'ясом і пров'ялений Лекс

Пол•>, [требухd] <<Черево; шлунок; нут
рощі•> Нед, Пі, [трибух] <<нутрощі, шлу
нок Нед, Шейк; свинячий шлунок, на
чинений м'ясом ЛексПол; нутрощі зарі
заної тварини, непридатні для вживан

ня Л•>, [трибу ха] <<все, здатне розтру
шувати ся (тирса, висівки і под.)•> Чаб,
[трибухu] <<Зернові відходи; нутрощі

(переважно

риб'ячі)•>

Чаб,

[требіт]

<<Відходи, покидьки; м'ясо, неспоживне

для людеЙ•> Нед, Куз, Шейк, [трембу
хdч] <<черевань•>, [трuбло] <<великий, не-

тре б ухи
наситний

трек

живіт;

чоловік,

що

багато

їсть>> Ва, [требухатий] <<товстий, ви
пуклий; череватий>> Нед, Шейк, [три
бухатий Нед, трембухатий] <<ТС.>>,
[трибушuть] «розсипати, розтрушува
ти; видаляти нутрощі з риби чи забитої

худоби•> Чаб, [трибушuться] <<розсипа
тися, розтрушуватися•> Чаб;

-

р. тре

буха <<нутрощі•>, бр. трьtбух, [трзбух]

бух] <<живіТ>> або контамінації слів [тре
бух] і труба, трубка.
[тревка] <<невелике кам'яне корит
це,

в яке наливається вода для домаш

ньої птиці•> Мо;

запозичення з мол

-

давської мови; молд. [треукз] ( < тро
акз, рум.

troaca)

<<ГОДіВНИЦЯ; ВОДОПіЙна

колода•> виводиться від нвн. Trog ([ trok])
<<корито>>,

спорідненого

з

днн.

данг л.

<<ТС.>>, трьtбушьщь <<рвати, терзати, по

дісл.
псл.

віт, нутрощі>>, болг. т'Ьрбух <<Шлунок,
живіт>>, м. трбув <<ЧеревО>>, схв. трбух,
слн. trebuh <<ТС.>>, р.-цсл. трнS\(Х'Ь <<нутро
щі>>; єдиної етимології не має; мож

тред-юніон <<професійні спілки у
Великобританії та деяких інших краї

трошитИ•>, п. [telbuch, terbuch, trybuch],
ч. [terboch] <<Черево», ст. tefbuch, слц.
[terbuch, trebucha] «ТС.>>, нл. tarbuch <<ЖИ

ливо, псл.

*terb-, [*t-ьгЬ-], у якому -Ь- є

trog <<ТС.•> і, через іє. *dru-ko-, з
*dervo «дерево>>. - СДЕЛМ 434,
435; DLRM 883; Кluge-Mitzka 792793. - Див. ще дерево.
нах•>, тред-юніонізм, тред-юніоніст;
р. тред-юни6н, бр. трзд-юніён, п.

-

що джерелом є псл. *tгьЬuхь, яке скла
дається з префікса *tгь-, що зберігся

ч. trade-uпioпs, слц. trade-uпioп, болг.
трейд-юни6н, схв. тред-jинjен, слн.
tradeunion; - запозичення з аІ;Іглійсь
кої мови; англ. trade-union складається
з іменників trade «ремесло, професіЯ>>,
яке продовжує сангл. trade <<стежка,
слід, курс>>, що походить від снн. trade
<<ТС.>>, спорідненого з днн. trada, двн.
trata «ТС.•>, нвн. treten <<ступатИ>>, англ.
tread <<хода, ходіння>>, і uпіоп <<об'єднан
НЯ•>, що походить від пізньолат. uпіо,
до якого зводиться й укр. унія. -

в р.

СІС 2

розширювачем кореня *ter-, що висту
пає в псл. *terti «тертИ>>; у такому разі
пов'язане з псл. *terbiti <<теребити, чис

тити•>, а також укр. [тереб] «живіт•>,
[теребух] <<ненажера•>, схв. трба <<ЖИ
віт>>; при цьому -ух, -уха (з псл. -uхь,

-uxa) розглядаються як словотвірні фор
манти (St. prast. І 74; Groselj Sl. revija
5-7, 122); менш вірогідне припущення,

n;tpe-

(в прикметииках церковно

слов'янського походження, напр., тре

святой, треклятьtй), і кореня

bux-

(в

укр. бухнути, набухати Фасмер lV
96); мало переконливі зіставлення з п.

torba

(Bri.ickпer

567),

лат.

strebula

(мн.)

<<м'ясо на стегнах тварини, що приноси

ться в жертву•> (Groselj тж), іт.
<<Черево>> (Matzeпauer 3v52), лат.
<<череВО>> (Machek ESJC 641). мер-Трубачев

IVV 96;

trippa
uterus

Фас

Вгі.ісkпег

567568; Machek ESJC 641, 657; SchusterSewc 1499, 1528-1529; Skok ІІІ 495. -

Див.

ще

теребИти•,

терти.-

Пор.

треба.

[требухи] <<трубчасті, випукло роз
дуті листки цибулі>> Шейк, [трибухи]
«ТС.>> Шейк, [теребух] <<малий качан
кукурудзи

з

неповним

зерноМ>>

Гриц,

[трибух] <<ТС.>> тж; - неясне; можли
во, результат метафоризації слова [тре-

841; ССР ЛЯ 15, 868; Kopaliriski
988; Кlein 1636, 1644. -Див. ще унія.
- Пор. тратувати.
трейлер «великоваговий причіп>>; р. трейлер, бр. трЗйлер, n. treilerowiec <<судно для перевезення товарів у
контейнерах», ч. trajler <<причіп>>; за
позичення з англійської мови; англ. trailer <<Тс.; будиночок на колесах>> пов'яза
не з trail <<тягти; переслідувати>>, яке
походить від фр. ст. trailer <<тягнути на
буксирі>>, що зводиться до лат. tragula
<<невід; волок; сани•>, trahere <<ТЯГТИ>>. СІС 2 841; Kopaliriski 995; Holub-Lyer
486. - Див. ще траулер. Пор.
трелювати, трен.

трек 1 <<спортивна споруда для прове
дення велосипедних або мотоциклетних
гонок»; р. болг. трек, бр. трзк, п.
track, схв. трек; - запозичення з анг

лійської мови; англ.

track (сангл. trak)
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тременталь

трек

<<слід, дорога•> походить від фр. ст. trac
<<слід, колія•>, яке, можливо, германсь
кого походження; пор. снідерл. treck,

гол.

<<Лінія, риска, штрих•>, снідерл.
гол. trekken <<Тягнути•>, двн.
trehhaп <<Тягнути, штовхати•>, свн. tre-

trek
trecken,

cken <<тягнути•>. - СІС 2 841; ССРЛЯ
15, 875; ТСБМ V 539; КІеіп 1636.

[трек 2 ] (знев.) <<старе луб'я (про ста

ру людину)» Корз;

-

неясне; можли

во, результат видазміни запозиченого з

польської мови

tryk

<<баран•>.

трель <<переливчастий звук•>, [тре
ля, триль] «ТС.» Нед; - р. трель, бр.
трзль, п. trel, tryl, ч. trilek, слц. trilok,
болг. трел, схв. трйла, трйлица, слн.
trflec; - запозичення з італійської мо
ви; іт. trillo <<ТС.>> пов'язане з trillare
<<брязкотіти•> звуконаслідувального по

ходження.

- СІС 2 841; Фасмер lV 9798; Черньtх 11 260; Горяев 375; Kopaliriski 1002; Matzenauer 351; Mestica 1960.
трельЯж <<дзеркало з трьох стулок;

легка гратка для витких рослин•>;

-

р.

трельЯж, бр. трзльЯж, п. treliaz <<Грат
ка для витких рослин•>, ч. слц. trelaz
<<ТС.•>; запозичення з французької мо
ви; фр. treillage утворене від treille, що

походить від лат. trichila <<альтанка (з
витких рослин)•>, яке, можливо, є резуль
татом скорочення слова tricliпium <<три
місний стіл»; значення <<дзеркало з трьох
стулок•> виникло на грунті російської
мови

в

результаті

народноетимологіч

ного переосмислення фр. treillage <<аль
танка•> за аналогією до треугольник,
трен6жник як *trillage <<з'єднане з

трьох частин•>.

- СІС 2 841; Чернь1х 11
260; SJ:. wyr. obcych 774; Holub-Lyeг
488; Dauzat 723; Walde-Hofm. 705.
трелювати <<Підтягати зрізані дере

trail <<ТЯГТИ•>, нвн. Treil <<трос,
treilen «тягнути, буксирувати•>

середництво французької мови (фр. traille <<пором•>) зводяться до лат. tragula
<<невід•>, пов'язаного з traho <<тягну•>. Фасмер lV 97; КІеіп 1637. Див. ще
траулер.

[трембей] <<ручка (у пилці)•> О,
[фрембей] «Те.; закрутка; клямка•> О;
-неясне.

трембіта <<гуцульський музичний
інструмент у вигляді довгої дерев'яної

труби•>, [тримб{та, трдмбіта, тром

бета Лизанец] «ТС.•>, [трубета] <<ТС.•>,
[трумбета] <<ТС. Нед; труба•>, [трембі

танник] <<Музикант, ЩО грає на трембі

Ті>>,

трембітар

-

п.

trq_bita, trombita,

кої мов; рум. молд.
рма,

горн•>

трель6в

-

запо

trlmbfta

походять

від

«Труба, су

південносло

в'янськ. trQbica «трубка•> (пор. стсл.
тржsнцА <<ТС.•> ), зменш. від trQba <<тру
ба•>; уг. trombita <<труба•> виводиться від
іт. trombetta <<трубка•>, зменш. від tromba «труба•>, що пов'язується з лат. tuba
<<ТС.>>. - Vincenz 5; Scheludko 143; Ко
билянський Гуц. гов. 86; Crfшjala 399402; СДЕЛМ 437; DLRМ 882; Лизанец
628, 629; MNTESz ІІІ 990; Mestica
1966. - Див. ще труба.
трембулька - див. требуля.
трембухатий, трембухсіч див.
тре бух.

[тременталь] (бот.) «герань болот
на, журавець, Geraпium

palustre L.•>; -

не зовсім ясне; розглядається як склад

не утворення з основ *тремен-, спорід

неного з нл.
днене з лит.

трель6вка,

[tr~bita];

зичення зі східнороманських і з угорсь

ліс

О,

трембітсіти

трумбитати О, трумбітсіти] <<ТС.>>;

якого є псл.

гори•>

<<ТС.•>,

<<грати на трембіті•>, [трумбетсіти О,

ва до дороги•>, [трилювати] <<Звозити
з

буксир»,
через по

tsmjeri <<болото•>, джерелом
[ *tгьmепь] <<болото•>, спорі
trlmti <<тремтіти; заспокою

щик, трелювальник, [триль6вка] «зве

ватися (про біль); ставати спокійним•>,

зення лісу з гори•> О, трель6вочний,
трелювальний; р. трель <<трос для

tremti

буксирування (суден)•>, трелевать, бр.
траляваць, [тралёваць, трзлЯць]; -

товкти; проганяти•>, гр. тpEIJW <<тремчу•>,
лат. tremo <<ТС.•>, укр. тремкИй, трем
тіти, і -таль <<рослина•>, пов'язаного з

запозичення з англійської або німець
кої мови; англ. trail <<слід, шлейф•>, to
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<<нищити, проганяти•>, лтс. trimet
зрушувати», tremt <<тупати;

<<рухатися,

цсл. тмнн (тмня) <<молодий пагіН•>, яке

тремоло

тренчик

вважається запозиченням з грецької
мови і зіставляється з гр. &аЛЛіоv {&аЛ

ріднене з лат.

М<;) <<молодий пагін•>.

ти від холоду; лякати•>, лтс.

1552-1553;

Фасмер

- Schuster-Sewc
lV 13.

тремоло (муз.) <•швидке повторюван
ня одного звука або чергування двох

несуміжних звуків чи акордів•>, [тре
моль] <•ТС.•> Куз, тремолювати; р.
тремоло, тремолИровать, бр. тр3ма
ла, трзмаліраваць, п. tremolo <•вібра
ція голосу», tremolowac, ч. слц. tremolo, болг. тремоло, схв. тремоло, слн.
tremolo; - запозичення з італійської
мови; іт. tremolo «тремтячиЙ•> походить
від лат. tremulus <•ТС.•>, пов'язаного з

tremo, tremere

«дрижати,

тремтіти•>,

спорідненим з гр. трЕІJW <•тремчу•>, лит.
trlmti <<дрижати від холоду; лякати, про

ганяти•>, укр. тремт{ти. -

СІС 2 841;
SJ:. wyr. obcych 774; Mestica 1955; Walde-Hofm. 11 701.- Див. ще тремтіти.

[тремпель] <•жердина в домі, на яку

можна що-небудь повісити•> НикНикБЛ,

[тремпуй] <•козли, до яких прив'язують
вівцю, коли їі стрижуть•> Нед, [трuн
піль] <•палка, на яку вішають забиту вів
цю для зняття шку.РИ•>, [трuнпуль]
<•тс.»; - пов'язане з lкремпілець] <<КО
сяк для закріплення полиці•>, [кремп6-

tremo

<<дрижу; боюся•>,

гр. трЕІJW «тремчу•>, лит.
ти, проганяти•>, дангл.

бати•>,

гот.

trlmti <•дрижа
tremt <•ляка
thrlmman <•стри

pramstei (ент.) <•КОНИК>>,
trem «лякатИ•>, тох. А tгаm
<<тремтіти•>; ієо *t(e)rem- «тремтіти•>. Machek ESJC 659; ZfS!Ph 17, 261;
Walde-Hofm. 11 701. -Пор. трЯстИ.
трен <•шлейф»; - р. трен, бр. трзн,
п. tren, болг. ст. трен <•ТС.•>; - запози
чення з французької мови; фр. tralne
<•ТС.•> пов'язане з tralner <•ТЯГТИ>>, яке че
рез нар.-лат. *traginare, похідне від *tragere, зводиться до лат. traho, trahere
<<ТЯГТИ>>. - СІС 2 841; ССРЛЯ 15, 879;
S!. wyr. obcych 774; Kopalinski 995996; Dauzat 719. - Див. ще траулер.
алб. trєmp,

трензель <•металеві вудила•>, [трен
зелька, трензля] <<ТС.•> Нед; - р. трен
зель, бр. тр3нзель, п. tr~zla, ltrenzla],

болг. трензел, схв. трензла; запо
зичення з німецької мови; нвн. Treпse
<•кінська

вуздечка•>

походить

від

гол.

лець] <•козли, просте дерев'яне ришту
вання•>, [тримпайло] <•nалка, що підБі

trensse <•ТС.•>, джерелом якого є ісп.
trenza <•коса (з волосся); канат, трос•>,
що бере початок у пізньолат. *trinicare
<•сплітати з трьох вірьовок•> (від лат. trini <•ТРИ•> ). - СІС 2 842; Шелудько 48;
Фасмер lV 98; Горяев 375; Bruckner
576; Matzenauer 352; Кluge-Mitzka 789.

шується до шиї домашньої тварини і
стримує їі при ходінні; палка в основі
постромка•> ЛексПол. - Див. ще крам
плі.

Куз, тренування, тренований, трену
вальний; р. тренировать, бр. трз
ніраваць, п. вл. trenowac, ч. trenovati,

[тремполя] (бот.) <•тополя пірамі

дальна, Populus pyramidalis Roz.>> Mak;
- результат контамінації слів трем
т{ти і тополя, зумовленої аналогією

до [трепета] <•тополя чорна; осика•>.
Див. ще
трепета.

тополя,

тремтіти.

-

Пор.

-

тренувати, тренер, треніювання

слц. trenovat', болг. тренuрам, м. тре
нИра, схв. тренuрати, слн. trenfrati;
- запозичення з англійської мови; англ.

train

<•тренувати, виховувати, навчати»
traiпen зводиться до фр.

через сангл.
ст.

trainer

<•тягти, витягати•>, що похо

*traginare, джерелом
trahere <<ТЯГТИ•>. - СІС 2
842; Чернь1х 11 261; Bruckner 576; S!.
wyr. obcych 774; Holub-Lyer 488; Кlein
1637. - Див. ще траулер. - Пор.

дить від нар.-лат.

тремтітиj [треміт] «тремтіння» Куз,
[тремтівка <•мембрана•> Куз, трем
кИй <•тремтячий; дзвінкиЙ•>, [тремткИй]
<<тремтливиЙ•> Куз, тремтлИвий, трем
тЮчий, тремтЯчий; - бу. трьtмцець,

[тромцець], п. [trzemciec], ч. ст. ti'meti
<•хитатися»; - псл. [*trьmteti] <•дрижа
ТИ•>, пов'язане з tr~sti <•трясти•>;

ст.

-

спо-

якого є лат.

тракт, трен.

тренчик (спец.) <•вузький ремінець
для прив'язування ременя до ложа гвин

тівки, сідельних сумок та ін.», [трИнь-
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трепетень

треп

чик] <•вузький чоловічий ремінний по
ЯС>> Л, [трінчик] «ТС.>> Л; - запозичен

ному уборі офіцера),>,

трепетлИвий,

ня з російської мови; р. тренчик <•ремі

трепетний, трепітний, трепетсіти
<<тремтітИ>>, трепетатися <•тріпотати,

нець>>, [трень] «тонка вірьовка, проклад

здригатися>>,

ка між пасмами каната»

гол. нн. treпsiпg <•ТС.>>.

виводиться з

Фасмер

-

IV 98.

[треп] (іхт.) <•ялець, Leuciscus vulgaris>> Нед, [трепdк] <<ТС.>> Нед; - неясне.
трепан <•хірургічний інструмент для
свердління кістки>>, трепанація, трепа
нувати; р. трепан, трепанdция,
бр. трзпdн, трзпанdцьtя, п. tгерап,
trepanacja, ч. tгерапасе, слц. trepanckia,

болг. трепанdция, схв. трстан, тре
пан, трепанациjа, слн. trepaшkija; запозичення з французької мови; фр.
trepan <•свердел» походить від елат. trepanum, джерелом якого є гр. тptnravov
<•ТС.>>, пов'язане з трuкаw «свердлити>>,
спорідненим з лит. trupeti <•кришитися>>,

trupus <•ламкиЙ>>, псл. trupь «ТРУП>>; іє.
*treu-p-, похідне від *teren- І tren- І tег
<•терти, свердлити>>. - СІС 2 842; Фас
мер IV 98; Kopaliriski 996; Holub-Lyer
488; Dauzat 724; Frisk 937; Кlein
1646. -Див. ще терти, труп 1 •
трепанг (промислова
видів їстівних

тварин

-

морських

голотурій);

назва групи
безхребетних

-

р.

бр. трзпdнг, п. trepa~g, сл.~.
запозичення

trїpang,

з

малаиськ01

teripang). -

СІС 2

трепанг,

trepang; мови

(мал.

842; Kopaliri-

Кluge-Mitzka 789; Кlein 1646.
трепати, трепdть, трепанка, тре
пачка, трепкdч, трепло, трепок, тре
пуха, треп' ях - див. тріпати.

ski 996;

трепел (осадова гірська порода);

-

р. болг. трепел, бр. трЗпел, п. trypel,
trypla, ч. tripel, tripl, слц. tripel; - за
позичення з німецької мови; н. Tripel
походить від іт. tripolo, утвореного від
Tripolis - назви міста Триполі в Північ
ній Африці, звідки цей камінь вивозив

ся в Європу.

- СІС 2 842; Фасмер IV
99; Matzenauer 352; SJ:. wyr. obcych
780; Holub-Lyer 489; Gr. Fwb. 778;
Mestica 1963. - Пор. трИпля.
трепет <•тремтіння>>, трепіт «ТС.>>,

[т,t?епеття] <•все тремтяче>>, [трепіт
тя] <<ТС.>>, [трепітка] <<султан (у голов-
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[трепесіти]

<•дрижати з

переляку•> О, [тfепетіти] <•труситися•>
О, [трепотdти <•трепетати>>, [трепо
тіти] <<ТС.>>, [трепещіти] <•тремтітИ>>
Нед, [стрепетіти] <•дfижати, трусити
СЯ>>

О,

[страпотіти

«ТС.>>

О;

-

р.

трепет, трепетсіть, бр. трапятdць,
др. трепетати, п. trzepot, trzepiotac,

ч. tfepetati, слц. trepotat', вл. [trepjet],
tfepot, tfepotac, болг. трепет, м. тре
пети <•тремтить>>, схв. трепет, трепе
тати, слн. trepet, trepetati, стсл. тре

- псл. trepotь, tretrepetati пов'язані з tre- споріднене з лит. tre-

nеrь, треnетАтн;

petь, trepotati,
pati <•тріпатИ>>;

pumas <•спритністЬ>>, гр. трЄкw <•повер
таю, схиляЮ>>, лат. trepido «Тремчу,
здригаюсь», trepidus «тремтячиЙ>>, дінд.
trprab «неспокійний, метушливиЙ>>; іє.
*trep- «Тупотіти, дріботіти». - Фасмер
IV 99; Черн_ьІх ІІ 261; Bri1s:kпer 583;
Machek ESJC 657; Schuster-Sewc 1543;
Младено в 638; Skok ІІІ 496-497; Trautmann 329; Арг. Sprachd. 450; Perssoп
Beitr. 620; Pokorny 1094. - Див. ще
тріпати.

[трепета] (бот.) <•осика, Populus tremula L.; тополя чорна, Polulus nigra L.>>
Г, Mak, [трепетина] <•осика» Mak,
[трепетліка Mak, трепота Mak,

трипета См] <•ТС.>>, [трепетнuк] <•міс

це, заросле осикамИ>> О, [трепітник]
«ТС.>> О; - п. [trzepiecina] <•осика>>, болг.
трепетлuка,

м.

трепетлика,

схв.

[трепетлика, трепет;ьика, трепету
ша], слн. trepetlfka, [trepetlka] <•тС.>>; похідне утворення від трепет, тре
петати; назва пояснюється біологіч
ною особливістю осики, яка має листя
з

довгими

черешками,

через

що

вони

весь час тремтять. Німчук 277278; Бісюліна-Клоков 139, 140; Гутш
мидт Сл. и балк. язьІкозн. 207; Аннен
ков 268; Bruckner 581; Skok ІІІ 496;
Симоновиh 373. -Див. ще трепет.

[трепетень] (орн.) <•припутень,

lumba palumbus L.>>

Co-

Шарл, Куз, Дейн;

тресува ти

трепетйвець

-

недостатньо ясне; можливо, як і
стрепет «Otis tetгax•>, похідне від тре
пет у зв'язку з

характерним шумним

старі

чоботи

з

обрізаними

халявами•>

Корз, [трепиІ <•дерев'яне взуття, обши
те

матерією•> Л;

п.

-

tгеру (tгepki)

хлопанням крилами при відльоті і в пе
ріод токування; може розглядатися і як

<•взуття, що складається з підошов, які
прикріплюються до ніг ремінцями; при

результат видазміни деетимологізова
ної назви прuпутень, зближеної з ос

tгepky <•домашнє взуття•>;

мітивне взуття з дерева або лика», ч.

-

через посе

новою трепет. Булаховський Вибр.
пр. ІІІ 222. Пор. прИ:путень, стре

редництво польської й чеської мов запо

пет, трИ:путень 1 •
[трепетйвець]

ре <•сандаля•> пов'язане з Тгерре «сходи•>,
tгippeln <•тупати, дріботіти•>, tгaben «біг
ти риссю•>, tгарреІп «rупотіти•>; усі наве

(бот.)

<<ВИд

гриба,

що І?осте під осикою•> Нед, [трепе
тЮкj <•тс. Нед; вид гриба 0•>, [трепе
тяк] <•вид гриба•> О, [трепетянн.ик]
<•ВИд

гриба,

(осиковик,

Нед,
О; -

Boletus aurantiacus Регs.
Kгombholzia aurantiaca Gilb.)•>

Mak, [трипит6вець] <•вид гриба•>

похідне утворення від [трепета]

<•осика•>;

назва

пояснюється

тим,

що

цей гриб росте поблизу осик; пор. інші
назви цього гриба з тією самою моти
вацією: укр. осиковик, підосиковик,

[підос{н.н.ик, підосИчник Нед,
подосuн.овик.

-

Mak],

р.

Див. ще трепета.

[трепетик І <•металева дужка, крізь
- не

яку проходить черезсідельник»;
ясне.

[трепето] <•сито, підрешіток» Ва;

-

неясне.

[трепещук] <•жайворонок звичайний,
польовий жайворонок, Alauda aгvensis
L. ВеНЗн, Куз, Шарл; боривітер звичай
ний, Falco tinnuculus L. ВеНЗн, Шарл•>,

[трепетуха]

<•Польовий

жайворонок•>

Дейн; очевидно, похідні утворення
від трепетати; в основу мотивації назв
покладено,
мабуть,
тріпотіння
крил
птахів, які перемагають повітряні пото

ки вгорі. - Див. ще трепет.
трепиконина, трепіконіна
тре бич.

-

див.

[трепілка] (орн.) <•Перепел, перепе
лиця, Coturnix coturпix L.•>, [трепюл
ка] <•ТС.>> ВеЛ, ВеНЗн, Шарл; ре
зультат видазміни деетимологізованої
назви перепілка, зближеної з основою
трепет. Булаховський Вибр. пр. ІІІ
222. - Див. ще перепел.

[трепки] «дерев'яне взуття•> О, [тре

ле] <•взуття з дерев'яними підошвами;

зичено з німецької; н. Тгірреn (мн.), Тгір

дені

слова

мають

звуконаслідувальне

походження. - О ІІ 300; Вгuсkпег
SJ:. wуг. obcych 775; Holub-Lyeг
Кluge-Mitzka 785, 789, 791.

576;
488;

трест, [трест6вецьІ <•член тресту•>

Куз, О, трестовИк, трестувати; р. трест, бр. трзст, п. tгest, tгust, ч.
слц. вл. tгust, болг. тр'Ьст, м. труст,

схв. труст, слн.

trust; -

запозичення

з англійської мови; англ. tгust (сангл.

tгost) «довіра, віра, кредит, опіка•>
походить від дісл. tгaust «довіра•> (звід

trust,

ки також дат. tгost, шв. tгost <•зручність,

втіха•> ),

спорідненого

з

дфриз.

trast,

снідерл. гол. tгoost <<зручність, втіха•>,
двн. trost «довіра, вірність», свн. tгost,
нвн. Trost <•Затишок, втіха•>, гот. tгausti
<•угода, союз•>, дангл. tгeowian <•вірити,
довіряти•>, які через іє. *dru- <•сильний,
вірниЙ•>, що означало спочатку <<Міцний,

як дереВО•> (пов'язане з основою *deгeu- / dreu- <•дерево•> ), співвідносяться з
псл. *deгv- <•дерево>>. - СІС 2 842; Чер
ньІх ІІ 262; Kopalinski 1001; Holub-Lyer
Кlein 1660. - Див. ще дерево.
треста «спеціально оброблена солом
ка льону, конопель та ін., з якої одер
жують ВОЛОКНО>>; - бр. траста «ТС.>>;
- запозичення з російської мови; р.

491;

треста

«rc.; очерет•>, [троста, тресть]

<•ТС.•>
пов'язане з трость «палка•>,
тростнuк <•очерет», яким відповідає

укр. трость (див.).
[тресувати]
<•дресирувати»

Нед,
Куз, tтресура] «дресирування•> Куз; запозичення з польської мови; п. tгeso

wac
sura

<•дресируваТИ>>,

dresowac

«дресирування•>

<<ТС.>>,

походять

tre-

від

н.
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третнрувати

dressieren
ся до фр.

<<дресирувати•>, яке зводить
<<ТС.•>. S!. wyr. ob-

dresser
cych 775. - Див.

ще дресирувати.
третИрувати; р. третИровать,
бр. трзціраваць, болг. третИрам., м.
третИра, схв. третирати, слн. tretfrati; - запозичення з німецької мови;
н. traitferen <<ТС.•> походить від фр. trai-

ter

«обходитися,

поводитися,

ставити

tractare <<по
водитися, зачіпати, оброблятИ•>. - СІС 2
842; Фасмер IV 101; ССРЛЯ 15, 920;
Dauzat 719.- Див. ще трактувати. -

ся•>, яке зводиться до лат.

Пор. траулер, трен, тренувати.
третій <<порядковий числівник, від
повідний до кількісного числівника три•>,

[трейтій, третий] «ТС.•>, третє (імен
ник) <<десерт, яким закінчується обід з

двох страв•>, [трайтЯк] <<Трирічна тва
рина•> Л, [трейтИна] <<третина•>, [трей
тіни] <<день поминання мертвого через
три дні після смерті•> Л, [трейт.Як]
<<третяк•>, [трейт.Яка] <<трирічна тели
ЦЯ•>, [третИльниця] <<третя пілка в со
рочці; вставна частина полотна по лі

вому боці сорочки•> О, третИна, [тре
тинець] <<третій ріЙ•> ВеНЗн, [третИ
ни] <<третій день після смерті людини•>,
[тJ:zетИнниці] <<третя пілка в сорочці•>
О, [третчик] <<третейський суддя; посе
реднИК>> Нед, [треть] <<третина•> Нед,
третЯк <<трирічна домашня тварина;
третій рій зі старого вулика; (заст.) по

трійне притоптування в танці; [учень
третього класу Чаб; трьохсажневий від
рубок стовбура дерева; молодший пас
тух

при

чабані;

коліно

в

танці;

час

ник]•>, [тритИна] (міра поля, землі) О,
[тритЮха] <<третя частина земельного
наділу•> Корз, [тритЮшник] <<власник
тритюхи•> Корз, третейський, третИн

ний, [третuчний] <<третинниЙ•> Нед,
[третний] <<який стосується третини•>,
[третно] «За третинами•>, втретє, по
третє, [потретИнний] (геол.) «третин
ниЙ•> Куз, [потретuнній] (у сполучен

слц.

вл. treci, нл. tsesi, полаб.
болг. трети, м. трет, схв. тре
hи, слн. tretji, стсл. третнн; псл.
tretьjь, пов'язане з tri <<ТРИ•>; спорід
нене з лит. trecias <<третій•>, лтс. tress,

tretf,

trite,

прус. tїrts, дінд.

trtfyab, дперс. 8гіtїуа,
pridja, лат. tertius, гр.
тріто<;, кімр. trydydd ( < *trtiio-), тах. В
trit, ал б. tretё; іє. *trtїio- / trШio
<<TC.•>. - Фасмер IV 101-102; Черн~І.((
ІІ 262; Bri.ickner 580; Machek ESJC
657; Schuster-Sewc 1545-1546; Skok
lll 500-501; Trautmann 327; Frisk ll
921-922; Pokorny 1090-1091. ав.

8ritya-,

гот.

Див. ще три.

[третЯк] «порода часнику•>;

з особливостями культури часнику (пор.
цибуля-сем.илітка). -Див. ще третій.
третЯчка - див. терти.
треф <<Не дозволена іудейською ре
лігією страва•>, трефне <<Те, що є тре

фом•>, [траф] <<ТС.>> Нед, трефнИй СУМ,
Нед, [трафнИй] <<трефниЙ•> Нед, [тре
фИти] <<робити нечистим (у євуеїв -

у ритуальному розумінні)•> Нед, [потра
фИтися] <<мимоволі покуштувати неба
жаної їжі•> Ме; р. треф, бр. трзф,
n. tref; - запозичення з мови ідиш; ід.

tref(e)

<<ритуально нечистий, або непри

датний до вжитку•> походить від гебр.
terёfa <<роздирання; тварина, роздерта
дикими звірами і тому непридатна до
вживання як нечиста•>, пов'язаного з

taraf <<роздирати•>. Kopalinski 995.
трефа

<<Масть

позначувана
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trzeci,

ч.

tretf,

картах,

хрестиком

у

ви

-

р.

(давніша форма Treffle) походить від фр.
<<трефова масть•>, давніше значен
ня

р. третий, бр.

гральних

trefle

лат. *trїfбlum

-

IV 101;

трефа, трефьt, бр. трЗфа, трЗфьt, п.
trefl, trefle, ч. слц. tref, болг. трефа,
схв. треф, слн. tref; запозичення з
німецької мови; н. Treff <<трефова масть•>

якого кожна третя нитка конопляна•> ),
трЗці, др. третии, п.

у

чорним

Фасмер

гляді стилізованого трилисника•>;

ні потретиннє сукно <<сукно, в основі

[утрейтє] <<утретє•>;

похід

-

не утворення від третій; мотивація
назви неясна; можливо, вона пов'язана

<<КОНЮШИНа>>,

(<

ЩО

ЗВОДИТЬСЯ ДО

лат.

trifolium)

нар.

«коню

шина•>, букв. <<З трьома листками•>, яке
є калькою гр. трісрuЛЛоv <<ТС.•>. Ше-

трефити

три

лудько

48; Фасмер IV 101; ЧерньІх ІІ
262; S!. wyr. obcych 774; Holub-Lyer
488; Dauzat 723. - Див. ще трифолія.
[трефити]

<<кучерявити;

заплітати
дрібно волосся, щоб були кучері•>; -

очевидно, запозичення з польської мо
ви; п. trefic, заст. trefnic, trafic, trafiac
<<ТС.>> виводиться від н. treffen <<потрап

ляти; (заст.) поліпшувати•>. ner 574; S!. wyr. obcych 774.
ще трапити•.

BruckДив.

,

[треш] (вигук для відгону овець),
[треш-треш-треш] (вигук, яким зганя
ють докупи овець) Нед, [тереш] (крик
на овець), [траш] <<ТС.>>, [триш-триш]
(вигук, яким відганяють овець) Мо,
[вuтришкати] <<Прогнати•>; очевид
но, пов'язане з тпрусь (див.).
три, [трийе] (чол. р.) <<ТРИ•> О,

трійко, троє, [трої] <<тfоє•>, тройко,
[троєчка] <<ТС.•>, [траЯк
тістю

<<монета вар

вила -

трІИчата Чаб>>,

[тройчатка]

<<батіг, сплетений з трьох ременів або з
трьома кінцями; вила з трьома ріжками

Ва», троЯк (розм.) <<Грошовий знак вар
тістю три карбованці; трирічна твари

на; тройка (коней); [монета вартістю
три копійки Л, Нед; вид гри Нед]•>,
[троякИ] <<вила з трьома зубами» Нед,
троЯн <<троє (коней); батько трьох
близнят; вид танцю; рід гри•>, [троянИ]
<<дерев'яні вила з трьома зубами•> Ме,

[троянuць] <•плуг з трьома залізами•>
О, [троЯнка] <<мати трьох близнят•>,
[троянкИ] <<дерев'яні вила з трьома зу
бами; козли, на яких носять сніпки для
вшивання стріХИ>> О, троЯчка <<Грошо
вий знак вартістю три карбованці•>,

[троячок] <<ВИд монети•> Нед, [трейча
тий] <•тройчатИЙ>>, [трийчатий] (фольк
лорний епітет барвінку) О, [трійнас
тий] <<троякиЙ•> ВеБ, трійнИй (мат.),

копіЙОК>> Л, трієчник, трій

трійчастий,

<<предмет,

би, ягоди•> О, трійнЯ <<Троє близняТ>>,

Тройці•> Нед, [троїчний <<ТС.>> Нед,
[тройнuй] (у сполученні тройн{ вила
<<вила з трьома ріжками•>) Чаб, [трой
частий] <<СПЛеТеНИЙ ВТрОЄ>>, (тройча
тий] <<ТС.•>, [тройчuстий] <<ЯКИЙ стосу

трійнЯта, Трійця <<Триєдине божество

ється
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ка, трійкар (заст.) <<Візник на трійці>>,
трійнИк

що

складається з

трьох частин; [шлея з трьома смугами]•>,
[трійниця] <<тоненькі гілки смереки,
очищені від кори, на які нанизують гри·

(трОЇЦЬКий]

Тройці•>,

(у християнській релігії); християнське

[тро,Яковий]

релігійне свято; троє; три з'єднані ра·

троїти

зам свічки; [клеймо на овечому вусі у

трійчатий,

троїстий,

<<ЯКИЙ , СТОСrЄТЬСЯ

троЯкий

«ТС.>>,

<<ді~ити

<<потрійниЙ>>,

[троєм]

натроє;

СВЯТа

<<утроє•>,

збільшувати

формі розтину на три частини; рід ор
наменту на вишивках, комбінація зна

ків Х та У 0]», [трійчак] «вила з трьо

втроє>>, троїтися, [тройнuти] (безос.)
<<ТJЮЇтися, здаватися потрійним•>, [в трій
ку] <<утрьох>>, [втрійню] «ТС.>> Ж, втроє,
[во-тройци] <<Втретє>> Ж, [впотр{йні]

ма зубами•>, трійчакИ, трійчата <<ТС.•>,

«Тричі•> Ж,

трійчатка (розм.) <<Предмет, що скла
дається

з

трьох

однакових

частин•>,

тр_ійчатки <<Вила•>, тр6єчник, [троЄш
ки] <<ТріЙНЯ>>, (троuнка] <<ЛИСТОК КОНЮ·
шинИ•> Нед, тройка <<троє коней, запря
жених в один екіпаж; екіпаж із запря

женими в нього трьома кіньми•>, [трой
нИк] <<ВИд гри в м'яч•>, [тройнЯк] <<зв'я
зані докупи три кулики, якими криють

будівлю•> Л, тройнЯта, Тройця <<хрис
тиянське релігійне свято; Зелені свя

та•>, [тройчак] «трьохлемішний плуг
Дз; вила з трьома ріжками Ва•>, [трой
чакu] <<ВИЛа З трьома зубами; залізні

натроє, потрійний, по

троє ний, потроювати (ся), строєний,
(утрійку] <<уТрЬОХ>>, [утр_ійці] <<ТС.>>,
утроє, утрьох, [употр{йні] «утроє•>;
р. три, трое, бр. трьt, тр6е, др. трье

{чол. р.), три (жін., с. р.), трои, п.
trzej (про чоловіків), trzy, troje, ч. tri,
ст. tfie (чол. р.), tri (жін., с. р.), tre
<<Троє•>, trojf, troje, слц. traja (про чоло
віків), tri, вл. tfo (про чоловіків), tfi,
troji, нл. tso (про чоловіків), tsi, tsoji,
полаб. tc'\ri, болг. м. три <<три; троє•>,
схв. трй, троjе, слн. trije (чол. р.), trf
(жін., с. р.), tr6je, стсл. трнк (чол. р.),
трн (жін., с. р.); - псл. trьje (чол. р.),
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триб

tri

трибуна

(жін., с. р.), trojь;
<<ТРИ>>, лтс.
двн. drїe, drїo,

preja,
prfr, лат.

trls,

гот.

нвн.

drei,

preis,
дісл.

trёs (чол., жін. р.), tria (с. р.),
гр. трЕТ<;; (чол., жін. р.), тріа (с. р.),
дінд. traya-b (чол. р.), trї, triпi (с. р.),
ав.

8rayo, алб. tre, tri, тах. А tre, хет.
tri; іє. *trei- (кількісний числівник),
*treio-/ troio- (збірний). - Фасмер IV
101-102; ЧерньІJ' ІІ 262; Bri.ickner
580; Machek ESJC 657; Skok ІІІ 500501; Trautmaпn 327; Apr. Sprachd. 449;
Pederseп Kelt. Gr. І 132; Frisk ІІ 921922; Гамкрелидзе-Иванов 845; Pokorny 1090-1091.- Пор. третій.

триб <<(заст.) хід, порядок, спосіб;
( техн.) шестірня; [частина ткацького
верстата],>, [трuба] <<інструмент масло

бійника>> Нед, трибок <<шестірня>>, [три
бувка] (заст.) <<кінна молотарка, бара

бан якої приводиться в рух за допомо
гою системи зубчастих шестерень>> Корз,

[трибовuй] <<зубчастий, зубчатиЙ>> Куз;

- п. tryb <<звичай; спосіб; шестірНЯ>>,
trybek; - через польську мову запози
чено з німецької; нім. Trieb <<прагнення,
схильність; ( техн.) привід, тяга; пере
дача;

імпульс>>

трибулька (бот.) щибуля-скорода,

споріднене з

-

trys

лит.

пов'язане

з

дієсловом

(двн. trїЬап) <<гнати; приводити
в рух; займатися (чим)>>, спорідненим з

Allium schoenoprasum L.; [цибуля-ша
лот, Allium ascalonicum L.; Mak]>>, [тре
булька] <<ТС.>> Mak, Г, Нед, [трембуль

ка] <<цибуля-скорода>> Нед, [тримбуль
ка] щибуля-скорода Mak; дрібна цибу

ля, що призначається до садіння Ме>>;

р. [трибулка] <<цибуля-шалот>>, бр.
[трзмбулка] <<озима цибуля>>; - резуль
тат поширення назви бугили [требуля]

-

на деякі види цибулі за ознакою схо

жості

застосування їх

у

кулінарії як

присмаки, прянощів; перенесенню наз

ви могла сприяти і подібність звучання

слів

требуля

і

цибуля.

-

Див.

требул я.
трибун <<У Стародавньому Римі

ще

-

назва різних державних і громадських

службових осіб; громадський діяч, ви

датний оратор і публіцист; [один з на
глядачів за учнями в старих українсь

ких школах]>>;

-

р. болг. трибун, бр.

трьtбун, п. trybun, ч. tribun, слц. tribun, схв. трИбун, слн. tribun; - запо
зичення з латинської мови; лат. tribunus <<народний трибун; чиновник>> утво
рене від tribus <<округ, територіальна
одиниця в Стародавньому Римі>>, яке

treiben

спочатку означало <<третя частина рим

снн. днідерл. drїven, дфриз. drїva, дангл.
drїfan, дісл. drїfa, гот. dreiban, які озна

ського народу>>; споріднене з умбр. trifu від італьського *tribhu <<третина>>,
складного утворення з *tri- <<ТРИ>> і ос

842;
Шелудько 48; Kopaliriski 1ОО 1; Bri.ickner 578; S!. wyr. obcych 778; Кluge
Mitzka 788. - Пор. тратва.

*bhu-/bheu- <<бути>>. - СІС 2
843; ЧерньІх ІІ 262; Sl. wyr. obcych
680, 681; Kopaliriski 1002; Holub-Lyer
488; КІеіn 1647, 1648; Walde-Hofm. ІІ
703-704. - Див. ще бути 1 , три.

молоток>> Нед;

Пор. трибуна.
трибуна, трибунал; р. болг.
трибуна, бр. трьtбуна, п. trybuna, ч.
вл. tribuna, слц. слн. tribuna, м. схв.
трибuна; запозичення з французь
кої мови; фр. tribune через іт. tribuna,
елат. tribuna <<трон єпископа>> зводить
ся до лат. tribuпal <<підвищення для ви

чають примусовий

[триблик]

рух.

-

СІС 2

<<Калатало; бондарський

-

очевидно, запозичен

ня з польської мови; п.

trybel

<<залізний

клин, який підставляють під молоток
при набиванні обручів на бочки>>, мож
ливо, пов'язане з trybowac <<вибивати

(чеканити) візерунки на металевій бля
сі; fемонтувати, виправляти начинНЯ>>.

триблИ:стий] <<із запалими боками>>

(про тварину);

-

неясне; можливо, ре

зультат видазміни форми ребрИстий у
значенні

<<схудлий,

ють ребра>>.
трйбло -
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у

якого

проступа

нови іє.

голошення промов; підвищене місце;
трибуна судді, вождя, претора>>, пов'я
заного з tribunus «Народний трибун; чи

новник>>.

див. требух.

- СІС 2 843; ЧерньІХ ІІ 262;
Kopaliriski 1002; Holub-Lyer 489; КІеіп

тривога

трибушон

164 7, 1648; Dauzat 725; Gamillscheg
868. - Див. ще трибун.
[трибушон] <<ШТопор•>; - бр. трьt
буш6н, п. trybuszoп <<ТС.•>; - запозиче
но з французької мови, можливо, через
посередництво польської; фр. tire-bouchon <<ТС.•> утворене з основ tirer <<ТЯгну
ТИ•> і bouchon <<корок, затичка•>, похідно
го від boucher <<закривати•>, пов'язаного
з bois <<ліс•>, яке через елат. boscus <<ЛіС>>
виводиться з гіпотетичного гал. *boscos
<<ТС.•>. Kopalinski 979, 1002; Dauzat
95, 1ОО, 711; Gamillscheg 123, 130. Див. ще тире.
тривати <<Відбуватися протягом пев

ного часу; чекати; [жити, існувати]•>,
[тревати] «Те.; терпіти, страждати•>
Нед, [трівати] <<тривати; перебувати;
жити; чекати•> Г, Нед, [тривай] <<ТОЙ,
що вагається, бариться; повільний, заба
рний, недбалий, лінивиЙ•> Нед, трива

лість <<час, строк•>, [трИвок] <<життя
Нед; тривалість, час, термін Куз•>, [трі
в6к] <<життя, існування; спосіб існуван
НЯ•> Г, Нед, [тревалий] <<тривалиЙ•> Нед,
[тревкий] «тfивалий, тривкиЙ•> Нед,
Куз, [тревний <<ВитривалиЙ•> Нед, [три
вавий] <<ВИТрИВаЛИЙ>>, (тривавкИй] <<ТС.>>,
тривалий, [тривальний] <<Міцний Г;
постійний Куз•>, тривкИй, [тривузней]
<<тривкиЙ•> Корз, витривалий, [витре
валий]
<<Витривалий;
стійкиЙ•> Нед,
стривати, [стрівати] <<почекати•> Нед,
[стИрвати] <<почекати, потерпіти; осла
бнути

Нед;

минати;

проходити

ВеЛ>>,

[стИрватися] <<стриматися•> Нед, пост

ривати; бр. трьtваць <<тривати; ви
тримувати; терпіти; служити, бути при

датним•>, нл.

[trwas] <<тривати•>; -

запо

зичення з польської мови; п. trwac
<<тривати; жити, існувати; перебувати;
витримувати; чекати; бути відданим; бу
ти терплячим; дбати, зважати•>, як і ч.

trvati

<<тривати; наполягати•>, слц.

trvat'

«ТС.>>, ПОХОДИТЬ Від ПСЛ. (*trьvati] <<ТС.>>,
пов'язаного з [trajati], звідки ч. ст. trati
<<тривати•>, вл.

trac,

нл.

tras

<<ТС.•>, болг.

трая <<тривати; терпіти•>, м. трае <<ТС.•>,
схв. траяти <<Тривати; жити•>, стсл.

трАІАІ.ТН <<тривати•>; псл. [*trьvati] спорід-

нене з а в. taurvaya- <•перемагати•>, дінд.
tarati (tirati, turati, tarute) <<переходить,

переїжджає,

перемагає,

перевищує•>,

turvati <<перемагає, пересилює•>, далі з
хет. tarh- <<Перемагати, пересилювати•>,
лат. termo <<Мета; кінець; межа•>, гр. тЄр
/.Ю <<ТС.•>, vЄх-тар «Нектар•> (початкова
<<ЩО перемагає смерть•> ); іє. [*trva-], по

з детермінативом -v- від кореня
зіставляється далі з дінд. trayate
«береже>>, ав. vrati <<ЗахисТ», і рл. trath

хідне

*tr-;

«час•>

(BrUckner 578);

виводилось також

з незасвідченого псл. *t-ьrv-ь- «трива
лиЙ•> і зіставлялося з дінд. dhruva- <<Міц
ниЙ•>, лат. durus <<твердиЙ•>, durare <<ТРИ:

вати•>, нвн.

dauern <<ТС.•> (Machek ESJC
Holub-Lyer 491). Труqачев
Зтимология 65, 58-60; Schuster-Sewc
1523.- Пор. трИвнИй.
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тривіальний <<звичайний, буденний,
неоригінальниЙ•>;

р.

-

тривиальньtй,

бр. трьtві.Я.льньt, п. trywialny, ч. trivialnf, слц. trivialny, вл. triwialny, болг. три
виален, м. тривиjален, схв. трйвиjа
лан, слн. trivialen; запозичення із
західноєвропейських мов; н. фр. англ.
trivial походять від лат. trivialis <<Те, що
знаходиться на дорозі; вуличний, зви
чайний, вульгарниЙ•>, похідного від tri-

vium

<<перехрестя трьох доріг•>, утворе

ного З ОСНОВ
ЖаЄТЬСЯ,

походить

tri-

що

від

<<ТрИ>> і

сучасне

назви

середньовічної школи
лися три

предмети

-

via

<<ШЛЯХ>>; ВВа

значення

нижчого

trivium,

слова

ступеня

де вивча

граматика,

рито

- СІС 2 843; ССРЛЯ
15, 958; Kopaliriski 85, 999, 1004; Holub-Lyer 490; Gr. Fwb. 779; Dauzat 728;
Кlein 1655. -Див. ще віадук, три.
рика і діалектика.

трИвнИй <<поживний, ситний; [аnе
титний Чаб; легкотrавний, зручний, nри

датний).>, (тревнИй «ПОЖИВНИЙ, СИТНИЙ>>
Г, Нед, [тривній] <<ситніше>> ЛексПол;

результат семантичної видазміни по
хідних утворень від тривати, зближе

-

них з травИти (травнИй). -Див. ще
тривати.

-

Пор. травИти.

тривога, [терв6га] <<Тривога•> Нед,
[тревога Нед, Куз, трів6га] <<ТС.•>,
[тревожИтель] <<ХТО викликає тривогу•>
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тригольник

трИжде нь

Нед, [тревожлИвий] <<боязкий, несміли
вий; лякливий; тривожниЙ•>, [тревож
ний] <<ТС.>> тж, тривожний, тривожити,
[тревожити] <<Непокоїти, викликати три
вогу, лякати•> Нед, [трівожити] <<ТС.•>,
затривожений, [натривожний] <<Три

рення з основ три

вожнИЙ>>

винному

Куз, розтривожений, стри

назви неясна.

<<двадцять сьомий; дуже віддалениЙ•>;

вять

-

-

єдиної ети

мології не має; пов'язується (Фасмер
IV 97) з р. отвага; вважається (Чер
НЬІХ ІІ 259-260) похідним із суфік
сальним -(цо)оg- від іє. *tris <<тричі•> з
початковим значенням «Тричі повторе
ний сигнал про небезпеку•>; слово зі
ставлялось

також

(Младенов

6З7 -6З8),

з

іє.

з

*ter-

гр.

<<терти•>

пхрj3о~

<<СТраХ>>, Tapj3Єw <<ЛЯКаЮСЬ>>, дінд.

tarjati

<<лякає•> (Горяев З75), з п. trwac <<трива
ТИ•>, ч. trvati <<ТС.>> (Bri.ickner 578, 684).
[триг6льник] (бот.) <•нетреба колюча,

Xanthium

spiпosum

L.>>

Нед;

складне

-

утворення з числівника три та іменни
ка голка; назва пояснюється тим, що в

основі листків цієї рослини є по

1-2

трироздільні міцні жовті колючки; пор.

інші назви цієї рослини: [триножник]
Нед, Шейк, [трикутник-(бу

Mak,

дяк)] См. - Див. ще голка, три.
тригонометрія (розділ геометрії),
тригонометрИчний; р. болг. три
гоном.етрия, бр. трьtганам.етрьtя, п.

trygonometria,

ч.

trigonometrie,

слц.

tri-

goпometria, вл. trigonometrija, м. три
гоном.етриjа, схв.
тригоном.етриjа,

слн. trigonometrfja; науковий термін,
засвоєний з новолатинської мови; нлат.
trigoпometria утворено з основ гр. тpiyw

vov

<•трикутник•>, що складається з трt-,

спорідненого з укр. три, і

ріг•>, та 11єтрЄw <<Міряю•>. -

ywvia

<•кут,

СІС 2 84З;

ССРЛЯ

15, 959; Kopalinski 1002; Holub-Lyer 489; КІеіn 668, 849, 1647,
1651. - Див. ще геометрія, діаго,
наль , метр , три.
І

І

[тригуза]

(бот.)

<•водянка

чорна,

Empetrum nigrum L.>> См, [тригузі]
<•ТС.>> Mak; очевидно, складне утво6З6

-

р. [тридевята] <•двадцять сім (у старо

болг. (з р.?) тревога, бр. трьtвога, п.
псл. *trьvoga;

і гуза; мотивація

Див. ще гуза, три.

трИдев'ять <•двадцять сіМ•> (у старо
винній лічбі дев'ятками), тридев'Ятий

воженість, стривожений, [ст.оевожи
ти(ся) Нед, стрівожити(ся)]; р.

trwoga; -

-

способі

трИдевять

лічби

<<девятами•>),

<•[ те.]; (у виразі за триде
земель <•далеко•> ), тридевЯтьtй;

результат

стягнення

компонентів

словосполучення *три девять. Див.
ще дев'ять, три. -Пор. трИдцять.

[тридільник] (бот.) <•ситник трироз
дільний,

-

Juncus trifidus L.>> Mak,

складне

утворення

з

основ

Нед;

три

і

ділИти; можливо, калька латинської
наукової назви цього виду trifidus, букв.
<•розщеплений натроє•>; назва зумовле
на, очевидно, яйцевидно-трикутною фор

мою плода (Федченко-Флеров
Див. ще ділИти, три.

трИдцять,

[трИйцять,

214). -

трИйцят

О, трИйціт О, трИтьціть О], трИ

десять <•ТС.•>, трИдцяте.оо, [трИйця
теро] Нед, тридцЯтий, [трейцЯтий]

Куз, [трийцЯтийj Нед, тридесЯтий,
[тридьцятовий] «Який складається з
ЗО>> Нед, [трийцятовий] <•ТС.>> Нед,
тридцЯтка «тридцять; [асигнація в ЗО

карбованців; тонке nолотно]•>, [трий
цЯтка] <•ТС.>> Нед, [трицЯтка] «винна

бочка місткістю в ЗО відер; рибальська
сітка з вічком у ЗО мм•> Дз, тридцЯ
ток; р. трИдцать, бр. трьщцаць,
др. три десяте, п. trzydziestu, trzydziesci, ч. tficet, слц. tridsat', вл. tficeci, НЛ. tsizasca, болг. трuдесет, М.
триесет, схв. трИдесет, слн. trfdeset; - псл. trьje des~te, tri des~ti, скла
дений числівник, утворений з числів

ника trьje

(tri)

<•ТРИ•> і форми множини

числівника des~tь <<десять•>. Лукіно
ва ІУМ Морфологія 218, 229; ECYVM ІІ
16-17; Вступ 197, 200; Schuster-Sewc
1546; Skok ІІІ 500-501. - Див. ще
двадцять, десять, три.

[трИждень] <•три дні, три доби•>;

-

результат контамінації виразу три дні
і слова тИждень. Див. ще тИждень,
три.

трилобіт

трИжди

[трИжди] «rричі•> Нед, Чаб;

-

р.

трuждьt, бр. [тр6ждьt, тр6жджьt],
болг. триж, схв. [трйж, трйш]; - оче
видно, запозичення із старослов'янської
мови; стсл. трншьдн, трнш'тн зводиться
до словосnолучення псл. *tгі sьdy з чис
лівника tгі <<ТрИ>> і форми sьd'Ь, що ЯВЛЯЄ
собою дієприкметник від xoditi <<ходити•>.
- ЕСУМ ІІ 18-19; Фасмер lV 102.

трИзна <<поминки•>, [трuзнище] <<по

ле битви>> Нед, Шейк, [тризнувdти]

<<битися, боротися; бенкетувати після
битви>> тж; р. трИзна, бр. трьtзна,
др.

тризна

<<змагання,

подвиг,

нагоро

да; поминки•>, трьtзна <<ТС.>>, п. tгyzna

[трИкати] <<З шумом випускати га
ЗИ•> Нед;

-

звуконаслідувальне утво

рення.

триклЯтий <<проклятий (з відтінком

підсилення); [тричі проклятий]•>, [тре
клЯтий] <<ТС.>> Нед, триклятущий; р. трекл.Ятьtй, бр. [тріклЯтьtй], схв.

tгiklet; - очевидно, запозичення з цер
ковнослов'янської мови, в якій гіпоте
тична форма *трькль.rь могла склада
тися з префікса трь- як форманта най

вищого ступеня прикметників (пор. р.
тресвят6й, тресветльtй, стсл. трьБлА

женоь, трьв.елнчьств.ьноь), пов'язаног_о з
числівником три (nop. лит. tгigalvis

«поминки з ігрищами як частина пахо

<<ТрИГОЛОВИЙ>>, tг\gubas <<ПОТріЙНИЙ>>, дінд.

вального обряду>>, tгуzпіс <<Тратити (час)>>,

tгipad- <<ТрИНОГИЙ>>, ЛаТ. tгірёs <<ТС.>>), і

ч. tгyzen <<мука, тортури•>, tгуzпа <<по

кль.rь <<КЛЯТИЙ>>. - Фасмер IV 95, 97;
Skok ІІІ 500-501; Tгautmann 327; Walde-Hofm. ІІ 669. - Див. ще клЯстИ,

минки>> (з п.), tгyzniti <<мучити, допиту
вати>>, слц. tгyzna <<тризна•>, tгуzеП <<МУ
ка>>, tгyznit' <<мучити>>, стсл. трнзнА <<На
города•>; єдиної етимології не має;
реконструюється псл. *tгуzпа, пов'яза
не з tгaviti <<поїдати>>, і припускається
початкове

значення

«поминальне

час

три.

трико <<вовняна або напіввовняна
тканина; спортивний або театральний
трикотажний костюм; жіночі трикотаж
ні панталони>>, трикотаж, трикотаж

тування>>

ник, [трикотdжня] <<трикотажна фаб
рика•> Куз, О, [трикотdрство] <<Трико
таж>> Куз, [трuкорт] <<трикотаж, в'язан

формою вважається також псл. *tгіzпа,
яке пов'язується з др. тризь <<трирічна

[трикотарський]

(Фасмер-Трубачев IV 102;
Вгі.ісknег 979; Holub-Lyeг 492; Mikl.
EW 362; Саболевский Лекции 139140; Jagic AfSIPh 23, 617); вихідною
тварина•> (стсл. трнзь <<трирічниЙ>>),
спорідненим з лит. tгeigys, tгeig~ <<Три

НЯ•>

Нед,

триковий,

Куз,

трикотажний,

[трикот6вий]

Куз; р. болг. м. трико, бр. трьtк6,
п. tгykot, ч. tгiko, tгikot, слц. вл. tгikot,
схв. трИко, слн. tгiko; запозичення

річниЙ>>, тоді тризна спочатку могло

з французької мови; фр. tгicot

означати <<принесення в жертву триріч

tage)

ної тварини>> або інші особливості по
ховальних жертв чи обрядів, пов'язані

з числом <<ТрИ>> (Трубачев ВСЯ

IV 130-

гevija 11, 219-224; Топоров
Зтимология 1977, 3-20; Вукавич Рус.

135; Sl.

и сл. язь1козн.

68-74);

пов'язувалося

ще з дісл. stгfd <<суперечка, війна, неспо

І)ій, мука•> (Peгsson Веіtг. 442; Meillet
Etudes 448); непе,реконливе припущен
ня (Machek ESJC 656) про зв'язок з

(tгico

<<плетіння; трикотаж, плетена тка

нина>> є зворотним утворенням від tгі

соtег <<ПлестИ>>, яке не має певної ети
мології; припускається, що воно є ре
зультатом контамінації флам. stгikken
«ПЛеСТИ>>, фр.
СЯ>>,

яке

СТ.

зводиться

tгісоtег <<ХВИЛЮВаТИ
до

того

самого

гер

манського кореня (пор. фр. ст. estгiquieг
<<хвилюватися>>). СІС 2 844; ЧерньІх
ІІ 262-263; S!. wуг.
lub-Lyeг 489; Dauzat

obcych 779; Ho725; КІеіn 1649.

Гр. хтЄрєа <<ТрИЗНа>>, XTEpiOj.IO <<ТС.>>,
звідки могло розвинутися псл. *teг-izna

трилобіт (клас викопних морських
тварин); - р. болг. трилобuт, бр. трьt

і далі tгizna. Фасмер-Трубачев IV
102; Львов Лексика ПВЛ 38-39; Му

лабіт, п. tгylobity, ч. слц. tгilobit, схв.
трилобити, слн. tгilobft; адаптована
новолатинська наукова назва; нлат. tгіІо-

рьянов Зтимология

1985, 54-56.
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трилогія

трИ: на

ЬИае (позначення викопних тварин ти

стрим.,

пу членистоногих, які характеризуються

<•стриманиЙ•>

стрИманість,

[стрим.алий]

Нед, стрИманий, утрИ

поділом тіла на три поздовжні частини)

мати (ся), утрИманець, утрИманка,

утворено на основі гр. тріЛо[)щ <<Який

утрИмання, утрИманство, утрИму
вач; бр. трьtм.аць, п. trzymac <•три
мати•>, ч. tflmati <•тс.; стискатИ•>, слц.

має

три

частини•>,

що

складається з

ос

нов трt- <•трИ•> і Ло[36~ <•частина, част
ка•>, можливо, спорідненого з двн. Іарро
<•обвислий шматок тканини,
шкіри•>,

псл. sІаЬ'Ь <•Слабий•>.

- СІО 844; Kopalir\ski 1002-1003; Holub-Lyer 489; КІеіn
1651; Frisk ІІ 131-132.- Див. ще

три. - Пор. слабИй.
трилогія <•три самостійні твори од
ного автора, пов'язані єдністю сюжету,
задуму•>; - р. болг. трилогия, бр. трьt
л6гія, п. trylogia, ч. trilogie, слц. tri16gia, вл. trilogija, м. трилогиjа, схв.
трилогиjа, слн. trilogfja; запозичен
ня з грецької мови; гр. трtЛоуіа <<три
зв'язані внутрішньою єдністю трагедіЇ•>

утворене з компонентів трt- (від трєі<;
<<ТрИ>>) і -Лоу\ а (від Л6ущ <<СЛОВО, роз
ПОВіДЬ•>).- СІС 2 844; ССРЛЯ 15, 969;

Kopalir\ski 780; Holub-Lyer 489;
1651. - Див. ще логіка, три.

КІеіn

трильйон; - р. трилли6н, бр. трьt
льён, п. trylion, ч. tгіІіоп, слц. tгіІі6п,
болг. м. трили6н, схв. трилuон, слн.
trilij6n; - запозичення з французької
мови; фр. trillion утворено на основі
million шляхом заміни початкового скла

ду компонентом
ССРЛЯ 15,
КІеіn 1651;

tri- <•ТРИ•>. - СІС 2 844;
968; S!. wyr. obcych 780;
Dauzat 726.- Див. ще

мільйон, три.

тримати,

тр~м.атися,

тримач,

втрИмати, втриматися, [вИтрим.]
<<Витримка•> Куз, [витрИм.анці] (про
терпляче чекання) Ж, вИтримка, [ви
трим.алий] <•Поміркований, витрима
ниЙ•> Ж, вИтриманий, [встрИм.ати]
<•стримати•> Ж, [встрим.ало] <•стрима
но•> Ж, дотрИмати( ся), дотрИманий,
затрИмати,

затрИматися,

затрИм

ка, затрИманий, невтрИм.ний, [не
стрим.] <<нестриманість•> Она, нестрИм
ний, [нестрім.но] <•Надмірно•> Ж, отрИ
мання, [отрИм.ач] <•одержувач•>, [під
трим.] <<Підтримка•> Куз, підтрИмка,
[підтрИм.ок Куз, Она] <•ТС.•>, стрИмати,
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trimat' «тримати•>; mati <•держати•>; -

очевидно, псл. triдальші зв'язки не
зовсім ясні; зіставляється з нвн. stramm
<•міцний, здоровиЙJ, strammen <<стягува

ТИ>>

(Machek ESJC 658),

з укр. стрім

кИй, стремено, р. стрем.Ить, стрем.я

(Zubaty St. а сІ. І 2, 167), а також з
слн. trma <•упертість>> (Bezlaj Eseji 150).

[тримбай] (знев.) <•плаксіЙ•> Корз,

[трим.ба/ско] <•ТС.•> тж; -

очевидно, за

позичення з польської мови; може бути

зведене до незафіксованого п. [*tr~baj]
<•ТС.•>,

пов'язаного

з

tгц,Ьіс

<•трубити;

[*голосно плакати]•>; пор. укр. [трупкі,
-бак] <•плач•> Гор. - Див. ще труба.
[тримботати] <<Шепелявити, нечітко
говорити•> О;

-

звуконаслідувальне ут

ворення.

[тримбулЯк] (геол.) <•рід каменю•>
О;- неясне.
ТJ!иместр <•частина навчального ро

ку

(3 місяці)•>; -

р.

триместр,

бр.

трьtм.естр, п. trymestr, ч. trimestr, слц.
trimester, болг. трим.іст'Ьр, м. трим.е
стар, схв. трuм.естар, слн. trimester;

- запозичення з французької
trimestre <<Квартал; плата за

мови; фр.

квартал•>
походить від лат. trimёstris <•тримісяч
ниЙ•>, утвореного з основ tri- {від tres

- С!С 2 844;
ССРЛЯ 15, 969; Kopalir\ski 1003; КІеіn
1652; Dauzat 726. - Див. ще місяць,
«Три») і mёnsis <<МіСЯЦЬ•>.

три.

- Пор. семестр.
[тримнИ:й] <•тривалиЙ•> Куз; -

ре

зультат контамінації основ тривати і

тримати (ся) (див.).
[тримонний] (у лайці: Оттам. до
триманного (біса?));- неясне.
тримпайло - див. тремпель.
[трИ:на] <•потерть; сін на тру ха, подріб
нене

сіно

або

солома;

тирса;

полова

Мо; нечисте зерно для коней 0•>, [трИ
ни] <<сінна труха, подрібнене сіно або
солома, тирса•> Г, Нед, [тринИця] <•тс.;

тринадцять

трИпчик

об'їдки сіна•> Г, Нед, [трИння] (зб. від
трИна), [трИнити] <<перетворювати в

ставлення польського слова з

труху;

са>>

жадібно

їсти,

жерти,

глитатИ•>

Нед, Куз; - п. [trzyny] «Відходи (соло
ми, зерна)•>, ч. [tfina] <<стерте сіно•>,
болг. [трИна] «ТС.•>, схв. трuна <<дріб
ниця•>, трuне «сінна труха•>, трйнити
<<кришити, подрібнювати•>; псл. *tьri
na, пов'язане з *terti <<терти•>, tьrQ <<ТРУ•>.

- Дзендзелівський St. sl. 10/1-2, 9192; Варбот 142; Budziszewska t83; Bri.ickner 580; Machek ESJC 658-659. -

Див. ще терти.- Пор. трач 1 •

тринадцять, [тринайціть О, три

найцять Нед], тринадцятеро (зб.),
[тринайцятеро] Нед, тринадцятий,
[тринайцятий] Нед, [тринацятний]
(про полотно) «тонкий, кращого сорту•>
Ме, тринадцятка (заст.) <<Тонка нит
ка; полотно в 13 пасом, [товсте полот
но в 13 ниток Нед]•>, [тринайцятк:а]
Нед, [тринацник] (заст.) «Срібна моне

та вартістю 1/3 австрійського гульдена•>

Нед; р. тринадцать, бр. трьtнац
цаць, п. trzynastu, trzyпascie, ч. tfinact,
слц. trinast', вл. tfinace, нл. tsinasco,
болг. тринадесет, м. тринаесет, схв.
трИнаест, слн. trfnajst, стсл. трнн: НА

Д€СА\'Г€; псл. trьje (tri) па des~te, що
складається з числівника trьje ( tri)

<<ТРИ•>, прийменника na <<На•> і форми міс
цевого відмінка числівника des~tь <<де
сять•>.- Лукінова Вступ 197, 200; JYM
Морфологія 218, 228; Schuster-Sewc
1546; Skok ІІІ 500-501. - Див. ще

десять, на 1 , три.

Пор. двадцять,

-

дванадцять, трИдцять.

[тринд]

(ент.)

<<трутень>>

ВеНЗн,

ВеЗа; запозичення з польської мо
ви; п. ст. trqd, trqt <<ТС.>> пов'язане чер
гуванням звуків з truteri <<ТС.>>. Фас
~ер IV 111; Вгі.ісkпег 578; Schuster-

Sewc 1540-1541.-

Див. ще трут2 •

[трИндати] <<трясти одягом на собі;

іти трясучись•> О, трИндатися <<Вешта

тися, тинятися, бродити•>; - п. [trzyndac
(si~)] <<крутитися, вертітися, волочити ся;
не сидіти на місці; танцювати; з трудом
пересуватися; плутатися під ногами, за

важати•>, [tr~dac si~] <<ТС.•>; -

не зовсім

ясне; очевидно, афективне утворення; зі
tryny <<ТИр

(Bri.ickner 579) непереконливе.
[трИнди] (приспів), трИнди-рИнди

(вживається в ролі присудка для по
значення

пустої,

беззмістовної розмо

ви), тИнди-рИнди <<ТС.>>, триндИкати
<<невміло або недбало грати на щипко
вому інструменті; відтворювати якусь

мелодію без слів; [весь час повторюва
ти тринди у співі Нед, Шейк; невпин

но говорити Нед; нічого не робити Пі]•>,

[триндичИха]

<<балакуха,

торохтілка•>

Чаб, триндИчка <<Жартівлива пісня•>;

-

р. [трьtндить] <<говорити те саме», п.
tryndy-ryпdy (приспів);

-

звуконасліду

вальне утворення, можливо, пов'язане

з трИнькати <<бренькати•>.

tтрИндити] <<марнувати,

переводи

ТИ•> Па; очевидно, результат конта
мінації слів трИнькати <<Транжирити•>

і [трИнити] «перетворювати в труху•>.
тринк,

тринкар,

тринкувати

-

див. тиньк.

[трИнкаль] <<могорич, хабае; гроші
на

могорич•> Г, Нед; п. ttrynkal,
trynka!, trunka!, tryngield, tryngielt,
trynkgield, trynkgeld] <<ТС.•>; - заnози
чено через польську мову з німецької;
н. Trinkgeld <<гроші на могорич•> утворе

но з основ trinkeп (двн. triпkaп) <<ПИТИ•>,

спорідненого з днн. drinkan, англ. drink,
дісл. drokka, гот. drigkan, і Geld <<гро
ші•>, пов'язаного з н. gelten <<коштува
ти; мати вартість•>. Шелудько 48;
Bri.ickner 578; Kopaliriski 1003. - Див.
ще rелтунок.

[трИнкати] <<гаркавити•>, [трИнька

ти] <<Тс.; погано вимовляти•>, [трИн
кавка] НЗ УжДУ 14, [трИнкавий]
<<ГаркавиЙ•> ВеУг, [тр6нькавий] <<ТС.>>
тж;

-

звуконаслідувальне утворення.

[тринкач] <<Віхоть з ганчіроК>> Л; неясне; можливо, пов'язане з [триньк]
<<ТИНЬК•>, [тринькувати] <<ТИНькувати•>.
[трИнчик] <<Три взятки при грі в
карти•>; бр. [трьщка] «Гра в кар

ТИ•>; - п. trynka <<трійка (в картах); ща
сливий добір карт у грі (три тузи); по
трійне щастя•>;

-

похідне утворення від
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трИнькати

трИскати

три; можливо, запозичене з польської

мови.

-

Bri.ickner 578. -

Див. ще три.

трИнькати 1 <<бренькати»;- р. трьtн

р. трИптих, бр. трь'тціх, п. tryptyk,
ч. слц. triptych, болг. триптИх, схв.

триптихон, слн.

trfptih(oп);

-

запо

тренькать <<награвати на струнах; [ба

зичення з грецької мови; гр. тріптuхщ
<<потрійний, складений втроє•> утворено

зікати, балакати; дзвонити, доїти коро

з

ву; смикати]•>, бр. трьtнкаць <<бренька
ти•>, п. [trq_k] <<брязкання, легкий стук

три-, і ктuх~ <<складка>>, пов'язаного з
mcrcrw <<складаю в складки•>, етимоло

кать

<<грати

на

струнах,

награвати•>,

від удару•>; звуконаслідувальне утво
рення, паралельне до дренькати, брИнь
кати, бренькати; зіставлення з н. droh-

nen <<гриміти•>, гот. drunjus <<звук•>, дінд.
dhral).ati <<звучить•>, гр. 8р~vщ <<нарікан
ня•> (Горяев 375) необгрунтоване. Фасмер IV 98. Пор. брень, дрень,
трумкати.

трИнькати 2 <<неощадливо, нерозум
но витрачати гроші; транжирити», про

трИнькати, розтрИнькати, розтрИнь
кувач; запозичення з польської мо

ви; П.

[trynkac]

<<ПИТИ, ПИЯЧИТИ>>,

trynk-

ПqC <<ВИПИТИ, УПИТИСЯ>> ПОХОДИТЬ Від Н.
trinkeп <<ПИТИ•>; первісно означало <<Про
пивати гроші, майно». - Шелудько 48.
- Див. ще трИнкаль.
трИньчик, тр{нчик див. трен

[тринЯнка]

4; -

(назва

вовни)

Доп.

неясне.

трИпер (венерична хвороба);

- р.
tryper, ч.

трuппер, бр. трьтер, п.
tripr, слц. triper, болг. м. трИпер, схв.
трітер, слн. trfper; запозичення з
німецької мови; н. Trfpper <<ТС.•> є похід

ним від

[trippen] <<Капати•>, пов'язаного
з tropfen <<ТС.•>, двн. tropfo <<Крапля•>,
англ. drop <<ТС.•>. СІС 653; Фасмер
IV 103; Kopaliriski 1003; Holub-Lyer
489; РЧДБЕ 878; Вуjаклиjа 972; Кlu
ge-Mitzka 792, 793.
[трипиза] <<непрохідні місця, бездо

ріжжя•> Корз;

-

неясне.

[трИпля] (мін.) <<трепел•>; -

запо

зичення

з польської мови; п. trypla,
trypeJ, [trypela, trypola] <<ТС.•> походять
від н. ТгірреІ <<ТС.>>. - Bri.ickner 579. Див. ще трепел.
трИптих «твір мистецтва з трьох са
мостійних частин, об'єднаних спільною
темою; ікона, що має три стулки•>;
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трt-,

якому

відповідає

укр.

- СІС 2 845; Фасмер
Трубачев, IV 103; Kopaliriski 1003; HoJub-LyE!r 490; РЧДБЕ 879; Вуjаклиjа
972; Frisk ІІ 616-617.
[трИпутень 1 ] (орн.) <<припутень, Columba palumbus L.•> Дейн, [трuпотень]
гічно неясним.

<<ТС.•> Дейн; результат видазміни деети
мологізованої назви прuпутень з пере
осмисленням префікса при- як числівни

ка три. Див.
По[>. трепетень.

ще

прИпутень.

-

[трИпутень2 ] (бот.) «Подорожник ве
ликий, Plaпtago major L.•>, [трuпут
ник] <<ТС. Mak, См; подорожник серед
ній, Р. media L. (Р. агапагіа) Г, Нед•>; бр.

трьtnутнік

«ПОДОrОЖНИК>>,

СХВ.

[трипутац, тропутац , слн. trpбtec,
[tripotec] <<ТС.•>; - результат видазміни
незафіксованої форми *припутень <<ТС.•>,

чик.

УжДУ

основ

-

утвореної з прийменника при- та імен

ника путь; пор. [прrтутник] <<подорож
ник середніЙ•>. -Див. ще попутник.

[трипуфель] (бот.) <<скорзонера ни

зька,

Scorzonera humilis L.•> Mak; -

неясне.

[трИп'Ять] <<п'ятнадцять•> Г, Нед;
складне

утворення,

яке

виникло

-

шля

хом стягнення компонентів три і п'ять

(див.).
трирИнки

-

див. тараренька.

трисвятИй (церк.) <<ЯКИЙ перевер
шує всіх у святості; пресвятиЙ•> СУМ,
Г; р. тресвят6й, трисвят6й; - за
позичення з церковнослов'янської мо
ви, в якій незасвідчена форма *трьс
RА\Т'Ь складалася з префікса вищого
ступеня порівняння трь- і прикметника
CRA\Th

<<СВЯТИЙ•>.

-

Фасмер

IV 95. -

Див. ще святИй, триклЯтий.

[трИскати] <<бризкати, прискати, би
ти джерелом•> Нед, [трuснути], [трuс
кавець] «фонтан•> тж;

-

п.

tryskac

<<бриз-

трИста

трифтонг

кати; прискати; бити джерелоМ•>, ч.

try-

«бити джерелом•>, вл. tryskac <<би
ти джерелом•>, нл. tryscas <<З шумом ви

skat

nорожнятися•>;

джерелом•>,

псл.

-

давнє

звуконаслідувальне

утворення, пов'язане з

ти рідиною•> (пор. вл.

driscas

<<мати

[tryskati] «бити

dryskati <<бризка
dristac <<ТС.•>, нл.

пронос•>,

укр.

Bri.ickner 579; Schuster-Sewc
1541-1542.- Пор. дристати.

трИста, трьохсотий; р. трИс
та, бр. трь!ста, п. trzy stu, trzysta, ч.
tfi sta, слц. tristo, вл. tfi sta, болг. м.

трИста, схв. трИста (три стотине),

-

trfsto, стсл. трн t"ЬТА, трн С"ЬТ"Ь;
tri s-ьta; - результат зрощення

псл.

словосполучення, що складалося з чис

лівників псл.

tri

(с. р.) і s-ьto (мн. s-ьta).

-Лукінова Вступ 197, 201; ІУМ Мор
фологія 218-230. Див. ще сто,
три. - Пор. двісті.
тристЯ - див. трістЯ.

трИтій (хім.)

<•надважкий радіоак

[трифолія] (бот.) <<бобівник трилис

тий,

Menyanthes trifoliata L.>> Mak,

Лік.

росл. Енц. дов., Куз, [трифоль «ТС.•>
См, водяний трифоль Лік. росл. Енц.

дов., тріфолія, тріф6льr Нед] «ТС.•>,
[тріфойj <<КОНЮШИНа ПОЛЬОІ;а, Trifo\ium
arvense L.•> Mak; - р. тjJUфоль, бр.
трьtфоль «ТС.•>, п.

<•конюшина»,

trifelium

ч. [trymfulia] «бобівІ'іиК>>, слц. trifolium
<•Конюшина•>, болг. [трифИл] «Те.; бобів
НИК>>, трифолиум <•ТС.•>, схв. трифоли
jум <<бобівниК>>; запозичення з ла
тинської ботанічної номенклатури; лат.
trifolium <<Конюшина•>, trifoliata <<Трилис
ТИЙ•> утворені з основ tri-, якому відпо

відає укр. три-, і

тивний ізотоп водню•>, трітій <<ТС.•>; р. болг. трИтий, бр. трьtтьtй, п. tryt,

tus

tritium, слц. tritium, trfcium, слн. trftij; - засвоєна з інтернаціональної на
укової номенклатури назва нлат. tritium, утворена на основі гр. тріто~ <<тре
тіЙ•>. ТСБМ V/ 1, 537; Kopalinski
1003; РЧДБЕ 879. -Див. ще третій.
[трИтко] (орн.) <•деркач, Сгех pratensis Bechst.•> ВеНЗн, ВеЗа, [тришко]

що

ч.

запозичення

-

triath (род. В. trethan) <<МОре>>. - С!С 2
845; ССРЛЯ 15, 976; Kopalinski 1003;
Holub-Lyer 490; РЧДБЕ 879; Вуjак
лиjа 973; Кlein 1654; Frisk ІІ 933-934.

дрщ:тсі

ти). -

слн.

тони (мн.), слн. trftoп;

з грецької мови; гр. Tp!тwv <<міфічне
морське божество•> пов'язується з дірл.

folium

<<ЛИСТ•>,

назва

ПОЯСНЮЄТЬСЯ

<<ЛИСТКОВИЙ>>;

folia-

своєрідною формою листків цих рослин,
складаються

з

трьох

пластинок;

звукова форма [тріфой] походить від
рум. trifoiu <<ТС.•> (Scheludko 143). СІС 2 845; Сабадош ОЛА 1981, 79; Ан
ненков 215; Kopalinski 998; Machek
Jm. rostl. 182; Вуjаклиjа 973. - Див.
ще три, фоліант. - Пор. трефа.

<<ТС.•> Шарл (можливо, помилкове напи
сання замість тритко); очевидно,

ТрИфон, [ТрИхвон, ТрИхон Нед],
ст. Трифанов (прикметник, 1487), Трv
фt:!Jн'Ь <<суживаючи роскошьІ>>" (1627);

звуконаслідувальне утворення, яке мо

-

тивується

голосом

птаха,

що

являє

со

бою скрипучий крик <<крек-крек ... крек

крек•> (ПтицьІ СССР

209);

пор. синоні

мічні назви деркач, [дерчак, скрип,
скрипак] та ін.; думка про походження

назви тришко від власного імені ТрИ

фон (Булаховський Вибр. пр. ІІІ

214)

викликає сумнів.

тритон «У грецькій міфології морсь

ке божество; (біол.) fід земноводних,
Triturus•>, [тритонка жін. р. <<Тритон
звичайний, Triturus vulgaris L.•> Дейн;
- р. болг. тритон, бр. трьtт6н, п. tryton, ч. слц. tritoп, м. тритон, схв. три-

р. ТрИфон, бр. Трьtфан, болг. ТрИ
фон; через церковнослов'янське
посередництво запозичено з грецької
мови; гр. Tpucpwvo~ утворено від тpu
cpaw <<розкошую•>, пов'язаного з 8pu1rтw <<роздроблюю, розслаблюю•>, 8pu1rT0/1Ш <•Живу в розкоші•>, можливо, спо
рідненими з лтс. drubaza <<обломок, руї
на•>, drubazas <•тріска•>. - Вл. імена 90;
Беринда 237; Илчев 494; Frisk І 688-

689.
трифтонг <<Поєднання трьох голос
них звуків в одному складі•>; р. болг.
схв. трифтонг, бр. трьtфтонг, п.
tryftong, ч. слц. tгiftong; - запозичен-
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трИ:хи

трі€р

ня із західноєвропейських мов; н. Triphфр. triphtongue, англ. triphthong
утворено за аналогією до дифтонг з

thong,
основ

гр.

три-,
ниЙ>>.

і

трt-,

якому

відповідає

укр.

ср&6~ущ <<звук, голос, голос
СІС 846; ССРЛЯ 15, 979; St.

wyr. obcych 779; Holub-Lyer 489;
РЧДБЕ 879; Вуjаклиjа 973; Gr. Fwb.
778; Dauzat 727; КІеіn 1652-1653. Див. ще дифтонг, три.
трИ:хи - див. терти.

хіноз,

Trichinella spiralis•>,

триш

[трИ:шкатися] <•неспокійно тримати
ся, поводитися•> Нед;

-

очевидно, по

в'язане з [трuхи] у переносному зна
ченні <•метушня, клопоти, неспокіЙ•>.
Див. ще терти.
тришко - див. трИ:тко.
триш-триш

три

tтрихіноза] Куз, трихінела,
трихінельоз; р. болг. трихuна, бр.
трьtхfна, п. trychina, ч. trichina, слц.
схв. трихина, слн. trihfna; засвоєне з новолатинської наукової но
менклатури; нлат. thrichina утворено
від гр. тpiXtVO~ <•ВолосяниЙ•>, похідного
від &рі~ <•ВОЛОС•>, яке виразних етимо

trichfna,

- СІС 2 846;
Kopaliriski 1002; Holub-Lyer 489; РЧДБЕ
880; Вуjаклиjа 973.

логічних зв'язків не має.

трихотомія <•Поділ на три частини•>;
р. трихотомuя, бр. трьtхатам{я,
ч. trichotomie, слц. triтрихотомия, схв. три
хотомиjа, слн. trihotomfja; - запозичен
ня із західноєвропейських мов; н. Tri-

-

п.

trychotomia,
chotomia, болг.
chotomle,
trichotome

Sbdn (від xoditi <<ХОДИТИ>>). - Пор. трИ:жди.
- див. треш.

-

див. треш.

трищ- див. тріщук.

трихіна (зоол.) <•паразитичний кру

глий черв'як,

МеТНИКОМ

Див. ще три.

англ. trichotomy <•ТС.•>, фр.
<•який ділиться натроє•>, утво

[триярати] <<товкти, місити, топта
ти (солому, землю тощо)•> Ме;

-

неяс

не; можливо, пов'язане з трієрувати
<•очищати, сортувати на трієрі•>, збли

женим З терти, (трuнити] <<ПереТВО
рЮВаТИ В труху>>.

тріада <<єдність, утворювана трьома
окремими частинами•>; р. болг. три
ада, бр. трьtЯда, п. triada, ч. слц. слн.
triada, м. схв. триjада; - запозичення
із західноєвропейських мов; н. Triade,
фр. triade, англ. triad через пізньолат.

зводяться до гр. трнх~ (род.
в. трнхоо~) <•число три; група з трьох
осіб, речеЙ•>, похідного від трєї~ (с. р.
тріа) <•три•>. СІС 2 846; ССРЛЯ 15,

trias, -adis

955; Kopaliriski 997; Holub-Lyer 488;
РЧДБЕ 875; Вуjаклиjа 970; Gr. Fwb.
775; Dauzat 725; КІеіn 1647; Frisk 11
921. - Див. ще три.
тріас <<Перший із трьох періодів ме

рено з основ гр. тріха <•натроє, на три

зозойської ери•>, тріасовий; -

частини•> і ТОІ-І~ <•розтин, розріз, розсі

триас, бр. трьtЯс, п. ч. слц. trias, схв.
тpujac, слн. tr(as; запозичення з ні
мецької мови; н. Trlas походить від гр.

кання•>; пор. гр. трtхотоj.Ієїv «ділити на

- СІС 2 846; ССРЛЯ 15,
979; St. wyr. obcych 779; Holub-Lyer
489; РЧДБЕ 880; Вуjаклиjа 974; Gr.
Fwb. 776; КІеіn 1649.
три частини•>.

трИчі <•три Р.ази•>, [трuчи, трейки,
трейчи, тречи] <•ТС.•>, утрИчі; р.
[троичи, трuдчи], бр. тр6йчьt, [трЗй
чьt]; очевидно, псл. *trejьtji, що
утворилося поєднанням основи числів

ника tri- ( *tre-) з іменною формою
*jьtjь <•Хід•> від дієслова jьti <•ЙТИ•> (Нім
чук Пр. ХІІІ діал. н. 122-123; ЗССЯ
5, 193), подібно до того, як -sьdy у се
мантично тотожних d-ьvasьdy <•двічі•>,
trisьdy <•тричі•> пов'язується з дієприк-
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р. болг.

трнх~ <<три; трійця•>.

- СІС 2 846; Kopaliriski 997; Holub-Lyer 488; РЧДБЕ
875; Вуjаклиjа 970; Gr. Fwb. 775; КІеіn
1647. -Див. ще три, тріада.
тріба, трібовати, тр{бувати, трі
б!}нок - див. треба.
трі€р <•Машина для очищання та сор

тування насіння>> СУМ, Куз, [треїр]
«ТС.•> Чаб, трієрувати <•очищати, сор

тувати на трієрі•>, [треїрувати] <<ТС.•>
Чаб;

р. м. трuер, бр. трь'tер, п. trier,
ч. слц. trier, болг. три6р, схв.
тpujep, слн. trier; запозичення з
французької мови; фр. trieur <•сортуваль-

tryjer,

трійка

тріпалка

нию> є похідним від tгіег <<сортувати, пе

ребирати•>,

етимологічно

неясного.

СІС 2 846; ССРЛЯ 15, 963; Kopaliriski
998; Holub-Lyeг 489; РЧДБЕ 878; Бу
jаклиjа 970; Dauzat 726.
[трійка 1 ] (бот.) <<Конюшина лучна,

Tгifolium егаtепsе

троЯн. <<ТС.>>,

L.>) Mak,

[тройн.Яг] <<конюшина середня, Tгifoli
um medium L.>>, [тройн.ячок] <<Конюши
на повзуча, Tгifolium герепs

р.

L.>>; -

бр. [троица] <<Конюшина лучна•>, ч. [tгoj
ka, tгojacka] <<ТС.>>; - похідне утворен
ня від три; назва зумовлена будовою
листка,

що

має

три

пластинки;

пор.

трилИстник <<конюшина>>. Сабадош
ОЛА 1981, 79; Бісюліна-Клоков 218,
220; Анненков 359; Machek Jm. гostl.
121; Симоновиh 476. - Див. ще три. Пор. трифолія.
,

трійка 2

трійнЯ,
терти.

див. труїти.

-

тріля,

Hypeгicum peгfoгatum L. Mak•>; оче
видно, результат фонетичної видазміни

співзвучного

-

див.

Трійця• <<триєдине божество>>, Трой
ця <<Християнське свято
ці; Зелені свята>>; р.
бр. Тройца, п. Тгоjса,
tгojica, вл. Тгоjіса, схв.

на честь Трій
болг. Троица,
ч. tгojice, слц.
троjица, тро

jице (мн.), слн. Тгоjіса;

-

[божа

крівця]

(божа) і наявністю червонуватого соку,
який виділяється на зламі стебла (крів

ця).

Бісюліна-Клоков

-

183; Ней

штадт 388; Machek Jm. гostl. 148; Си
моновиh 241-242. -Див. ще кров.
трін -див. тран.
тріні, трін.ьки - див. троні.

тріо (муз.);

-

р. болг. м. трuо, бр.

трьtо, п. ч. слц. вл. tгіо, схв. трі'.tо, слн.
tгfo; - запозичення з італійської мови;
іт. tгіо тлумачиться як результат конта

мінації форм tге <<ТРИ>> і duo <<дует>> (Фас
мер IV 103; Gamillscheg 870) або як ут
ворене від лат. tгes (с. р. tгіа) <<ТРИ•>, за
аналогією до іт.

duo, архаїчної форми
(Dauzat 727; Кlein 1652).
- СІС 2 846; Kopaliriski 998; HolubLyeг 489; РЧДБЕ 878; Буjаклиjа 972.
від

трічачка

виразу

<<ТС.>>, мотивованого цілющістю рослини

due

<<два•>

тріод «триелектродна електронна
лампа>>; р. болг. триод, бр. трьtёд,
п. ч. tгioda, слц. слн. tгioda, схв. три

ода; - запозичення із західноєвропей
ських мов; н. Тгіоdе, фр. англ. tгiode

запозичення

утворено з компонентів tгі-, що відби

зі старослов'янської мови; стсл. 'Гронц"

ває гр. трt-, якому відповідає укр. три,

утворено від 'Грн,

і

'Грон

як

калька

гр.

Трнх~ <<Трійця•>, похідного від трєі~ (тріа)
<<ТРИ>>. - Фасмер IV 104-105; Чернь1х
ІІ 262. -Див. ще три.

[трійця 2 ] (бот.) <<Беfоніка лежача,
Veгonica pгostгata L.>>, тройця] <<ТС.>>
Нед, [тройца] <<вероніка австрійська,
Veгonica austгiaca

ясне; можливо,

L.>> Mak; -

не зовсім

пов'язане з труі'ти,

-ode

(як у англ. electгode <<електрод>>),

що походить від гр. 666~ <<дорога, шлях•>,

спорідненого з псл. хоd-ь <<Хід>>. - СІС 2
847; ТСБМ V/ 1, 531; Si. wуг. obcych

776;

Holub-Lyeг

489;

Див. ще три, ходИти.

Gг.

-

Fwb. 778. Пор. катод.

тріоль (муз.) <<Тридольна ритмічна
фігура>>; р. триоль, бр. трьtёль, п.
ч. слц. tгiola, болг. м. три6ла, схв.

-

оскільки деякі види вероніки вживали

триоле;

ся в народній медицині від укусів га

мецької мови; нім. Тгіоlе <<ТС.>> походить
від іт. tгіо <<Тріо>> або від нлат. tгiola

дюк та скажених тварин,

пор.

р.

змеи

очевидно, запозичення з ні

<<ритмічна

jигьа трава, трав од змиjе <<вероніка
дібровна, Veгonica chamaedгys L.>>. -

847; Sl. wуг. obcych 776; Holub-Lyeг
489; РЧДБЕ 738; Буjаклиjа 972. -

Лік. росл. Енц. дов. 85; Бісюліна-Кло
ков 275, 280; Анненков 378; Нейштадт
498; Симоновиh 493, 494.

Див. ще три, тріо.

[трійця 3 ] у сnолученні [божа трій
ця] (бот.) <<Звіробій гірський, Hypeгicum
montanum L.

Нед; звіробій звичайний,

музична

фігура•>.

СІС 2

н.ое зелье <<Вероніка лежача>>, схв. зми

-

[тріпалка] <<Круглі ясла в овечому
хліві•> Нед, [трипак] <<рептух (для ко
неЙ)>> О, [трепак, трепок] <<ТС.>> О; видозмінене запозичення з німецької мо

ви; нвн. КгІрре <<Корито, ясла•>, двн. kгір-
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тріпати

тріск

ра <<ТС.>> споріднене з дангл. сгіЬЬ <<ТС.>>.
Див. ще крйпа. - Пор. рептух.
тріпати <<дрібно махати, трясТИ>>,
тріпати <<смикати, тіпати, бити; іти,

-

бігти; [їсти Нед]>>, тріпатися <<судорож
но

смикатися;

мерехтіти;

сердитися>>,

тріпатися
<<розвіватися>>,
трітцjти,
тріпнутися, тріпонути, тріпонути

ся, [тріпати] <<тріпати, трясти Г, Нед;

іти Г; іти поспішаючи О; поволі йти О;

жадібно їсти Г; (у виразах [трепати
собов] <<ТремтіТИ>>, [трепати язиком]
<<базікати>> 0)>>, [трепать] <<Тіпати (ко
ноплі, льон); трясти, бити>> Л, [тре
пат] <<ТС.>> Л, тріп (вигук для вира

ження струшування, [тремтіння]), [трі
пу] (вигук для вираження тривалості

тріпання або тремтіння Г, Нед), [тра
пашка] <<ПрИЛаД ДЛЯ ГОСТріННЯ КОСИ,
мантачка>> Л, [трепанка] <<ВИтіпаний і
вичесаний льон>> Л, [трепачка] <<Кити
ця на кінці батога Г; мантачка; прилад,
за допомогою якого льон остаточно очи

щають від костриці Л>>, [трепкач] <<бовт
для полохання риби>> Л, трепло <<довге
весло

для

керування

човном,

плотом;

примітивний прилад для тіпання льону;

базіка, хвастун>>, [трепуха] <<балакуха>>
Чаб, [трепок] <<Відходи тканини у крав
ця; торочки, що звисають із порваного

одягу>>

Корз,

звисають

із

[треп' ях]

<<торочки,

порваного

одягу>>

що

Корз,

[тріпайло] <<ВітрогоН>> Нед, тріпанИна,
тріпачка <<батіг, плітка; [малярія Мо;
тіпальниця Чаб]», [тріпуха] <<Пліткар
ка>> Чаб, [втріпатиj «Пройти довгий
шлях пішки>> Нед, [натрепати (соло
ми)] <<(у великій кількості) накласти
(соломи)>> ВеЛ, [натріпати] «натру
СИТИ>> Нед, [потріпки] <<клапті льону,
що відпадають при тіпанні>>, [п6тріпки]
<<Торочки>> Нед, [п6тряпки] «ТС.>> Нед,
[роз трепанство] <<легковажність>> Нед,
[р6зтріп] <<обачність, розсудливість>>
Нед, [розтріпанець] <<ВітрогоН>> Нед,
[розтріпаний] <<легковажниЙ>> Нед, стре
пенути,

стрепенутися,

стріпнути

<<Тріпнути; [стрепенути]>>, [стріпихи]
<<Торочки>> Нед, [стріпки] <<ТС.>> Нед,
[стріпчастий] <<З торочками» Нед; -
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р. трепать, бр. трапаць, др. трепа
ти

<<хльоскати,

ляпатИ>>,

притрепати

<<Прибити>>, п. trzepac, ч. tfepati, слц. trepat', вл. tfepac, нл. tsepas, tsapas, болг.
трепя <<убиваю>>, схв. трепнути <<Мор

гнути>>, трепача <<терницЯ>>, слн. trepati <<моргати>>, trepati <<Тріпати,>; псл.
trepati, пов'язане з trepet-ь <<ТрепеТ>>, tropa <<дорога>>; споріднене з прус. ertreppa <<Переступати>>, trapt <<ступати>>,
лит. trept <<Звук при тупанні>>, trepsёti
<<тупати>>, trapinёti <<Штовхати ногами>>,
гр. трштЄw <<ступаю, видавлюЮ>>, гот.
prabon <<бігти риссю>>, дінд. trprab, trpalab <<Непостійний, рухливиЙ>>, лат. trepidus <<ХТО часто перебирає ногами; трем
тячий; трепетниЙ>>, афг. drabal <<Трясти,
сипати; насипати>>; в основі лежить зву

конаслідувальний корінь іє. *trep- <<сту

nати; тупотіти; дріботіти (ногами)». Фас мер-Трубачев lV 98-99; Чернь1х
11 261; Булаховський Вибр. пр. ІІІ .526527; Bri.i~kner 581; Machek ESJC 657;
Schuster-Sewc 1543, 1551; Skok ІІІ 496497; Mikl. EW 361; Trautmann 329; То
поров Е-Н 87-88; Walde-Hofm. 11
701-702; Pokorny 1094. - Див. ще
трепет. - Пор. тропа, трЯпка.
трісеничка, трісулька

-

див. тря

сУчка.

[трісирубичка] (бот.) «Трясучка се
редня, Briza media L.>> Mak, [тросьоруб
ка] <<ТС.>> Mak; - складне утворення з
основ [тріси-], пов'язаної з трястИ, і
руб, рубець, [руб' я] <<лахміття>>; пор.
приказку <<треба прясти, щоб руб'ям не

трясти>> (Г

lV 85);

назва зумовлена тим,

що колоски цієї злакової рослини мають
тонкі ніжки і тому трясуться від наймен
шого руху повітря. Див. ще руба
тина, трЯстИ. - Пор. трясУчка.

тріск, [тріскавець] (бот.) <<Мак ди
кий, Papaver rhoeas L.>> Mak, [тріска
виця] <<гроза>> ВеБ, [тріскавка] (ент.)
«коник, Acridium>> Нед, [тріскало]
«Підвішений кусок заліза, який від віт
ру вдаряє об дерево, видаючи дзенькіт,
для відлякування диких свинеЙ>> О,

[трескало, траскало] <<ТС.>> О, [тріс
кач] <<балакун Нед; той, ЩО тріскається

тріска

трістЯ

(у загадці

-

ряддя для

утворення

мак)», трісксічка <<ЗНа
тріску;

машинка

для очищання насіння льону; [балакуха
Нед]», тріскіт, [тріскот] Нед, тріс
котнеча,

тріскотнЯ,

тріскотнЯва,

(Даль IV 429), оскільки висушена риба
розщеплюється, як дерево (пор. нвн.
Stockfisch <•ТС.•>, букв. «Палка-риба•>); зі
ставляється (Milhi.-Endz. IV 195; Кlu
ge-Mitzka 139; Pedersen IF 5, 72) з

[трєскун] <•сильний мороЗ>> Л, [тріс

дісл.

кутинj

tirza

<<Тріск;

сильний

мороз•>

Корз,

[тріскуч] (бот.) «льон-стрибунець, Linum crepitanS•> Нед, [т.Іzіщсіник] <<шер

хебель» О, тріщина, [трісксітий (у
сполхченні [мак. т.] (бот.) <•дикий мак•>

Mak)], тріскотлИвий, тріскучий, тріс

нутий, тріскати, тріскотати, тріс
котіти, тріснути, тріщати, трісь

porsk, нвн. Dorsch <<Тріска•>, лтс.
«форель•>; необгрунтованим є ви
ведення (Schuchardt IF 7, 273; Matze-

nauer 352; Младенов 638) з
ких мов. Фасмер IV 1ОО;
261-262. - Пор. тріска•.

германсь

Чернь1х ІІ

тріскати (вульг.) <•жадібно їсти,
жерти»; - р. трескать, бр. [трЗскаць]
<<ТС.>>;

-

результат видазміни значення

(виг.), [розтріск] <•розрив•> Нед, [роз
тріскати] <•розбити•> Нед; - р. треск,

тріскати «утворювати тріск, тріща
ТИ>>; спочатку означало <•Їсти горіхи і

бр. трзск, др. трtск'Ь <<Тріск, грім•>, n.
ч. tfesk, слц. tresk, вл. tfeskac

под.•> (розкусуючи чи розламуючи шка
ралупки). - Див. ще тріск. Пор.

trzask,

<•тріщати•> (про мороз), болг. тріскот,

схв. трйjесак «rрім•>, тресак «грім;
тріск, стук•>, слн. tresk <<тріск, шум•>,
стсл. 'Грі!.скА'f'н; - псл. treskь, treskati,
пов'язані з troska <•блискавка», troskot-ь
<•тріск•>, споріднені з лит. treskёti <<трі
щати•>, traska <<ламкість•>, tr6skis "тріщи
на•>, лтс. tras~is <•шум, шерех•>, можли
во,

також з гот. priskan <<Молотити•>,
<<ТіК•>, нвн. dreschen <<Молоти

троск.

[тріскопліт] (орн.) <•кропивник, ва
лове очко,

Troglodytes troglodytes L.•>
-

Шарл, [треск6пліт] «ТС.>> ВеНЗн;

результат пов'язання основ двох різних

назв того самого птаха [тріщук]
тріск) і [поплітник] (див.).
[тріскун] (іхт.) «окунь, Регса fluvia-

(<

ga-prask

Дейн; неясне; можливо, по
в'язане з тріск, через те що луска оку

ТИ>>.

ня відділяється дуже важко, при чищен

Фасмер IVV 99-100; Machek
ESJC 658; Schuster-Sewc 1545; Младе
нов 642; Skok ІІІ 502-503; Trautmann
329; Fraenkel ZfSIPh 20, 282; Кluge
Mitzka 142. - Пор. витріщати.
V-

tilis L.•>

ні риби створюється ніби сухий тріск.

[тріскунчик] (орн.) «кроншнеп се

редній,

Numenius phaeopus L.>>

Шарл,

тріскунок <<[те. Ша рл]; у сполученні

тріска• <•скіпка; уламок чогось де

чирок тріскунок Querquedula (Anas)
querquedula L. Воїнств.-Кіст.•>, [тріс
кунка] <•чирок тріскунок» Шарл; · - р.
чирок трескунок <•Querquedula (Anas)
querquedula L.>>; - звуконаслідувальні

tfiska, слц. trieska, вл. tfeska, нл. tseska, болг. тресксі, м. треска, схв. тре
ска, слн. treska, р.-цсл. 'Грі!.скА; - псл.
treska, пов'язане з treskati <<тріскати».
- Фасме_р IV 100; Brilc~ner 579; Machek ESJC 658; Schuster-Sewc 1545. -

утворення, пов'язані з тріск, тріща

Див. ще тfіск.
тріска (іхт.) «риба,

лаховський Вибр. пр. ІІІ 202; Птиць1
СССР 95, 266. - Пор. трускунець.

рев'яного; стружка•>, [трісочок] «дріб
ні щепки для розпалювання•>, [трісчu
на] «одна трісочка•>; р. [треска],
[треста], бр. трЗска, п. trzaska, ч.

L.»; -

бр. трасксі, ч.

Gadus morhua
слц. treska, болг.

треска, схв. треска; -

запозичення з

російської мови; р. треска єдиної ети
мології не має; пов'язується з тріска

ти; назви приблизно передають вражен

ня від голосу птахів, який імітується

як р. ки-рё-рё (тривожний крик крон
шнепа), гаркаве, <•дерев'яне•> р. кзр-р-р
(крик селезня чирка-тріскунка). - Бу

[трістЯ]

<•тrясовина, драговина; оче

рет•>, [трісці

<<трясовина>>, [тристЯ]

<•болото, калюж,а; ТЮ,РМа>> Пі;
зане

з

тростина,

[трость,

-

п.ов'я
трtсть,
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тріумвірат

троглодИт

(зб.) трістЯ] <<ОЧерет•>; початкова озна
чало <<Місце, заросле очеретОМ•>; пізні
ше могло зазнати зближення з тряс

ти( ся).

Див. ще трость.

-

тріумвірат
мі

-

ща, тріск.

<<У Стародавньому

Ри

союз трьох впливових політичних

діячів і полководців, що мав на меті за
хоплення верховної влади; колегія з

трьох осіб, що обиралася з певною ме
ТОЮ•>, тріумв{р <<учасник тріумвірату•>;
- р. болг. м. триумвират, бр. трьtум
вірат, п. triumwirat, ч. triumvirat, слц.
схв. триjимвират, слн. triumviпit; запозичення з латинської мови; лат.
triumviratus «Тріумвірат•> є похідним від
triumvir <<учасник тріумвірату•>, склад
ного утворення з основ trium <<трьох•> і

vir

<<чоловік•>, що виникло як зворотне

утворення від форми род. в. мн. слово

сполучення

trium virorum (<<один -з
- СІС 2 847; Kopaliriski 999; Holub-Lyer 490; РЧДБЕ 879;
Вуjаклиjа 970; Кlein 1654, 1655. трьох чоловіків•>).

Див. ще віртуоз, три.
тріумф, тріумфатор, тріумфаль
ний, тріумфувати; р. болг. три
умф, бр. трьtумф, п. triumf, tryumf, ч.
слц. вл. triumf, м. триумф, схв. тріt
jумф, слн. triumf; запозичення з ла
тинської мови; лат. triumphus <<урочис
тий вступ у Рим полководця і його ар
мїі після переможного закінчення вій
НИ•> походить від ви гука triumpe!, вжи
ваного в релігійних процесіях на честь
свята родючості,

&ріщфщ

що зводиться до гр.

<<процесія

на

честь

Вакха•>,

847; Kopaliriski 999; Holub-Lyer
490; РЧДБЕ 879; Вуjаклиjа 971; Кlein
1654; Walde-Hofm. 11 707.
слова

СІС 2

доеллінського

походження.

[тріщ] (орн.) <<дрізд омелюх (деря

ба),

Turdus viscivorus L.•>, [тріскучий
дрізд] <<ТС.>> Шарл; похідне утво

рення від тр{скати, тріщати; назва
пояснюється

го

голосом

сприймається

як

птаха,

крик яко

голосний

(р.) трррр (ПтицьІ СССР

тріск

433). -

"інств.-Кіст. 318.- Див. ще тріск.
Пор. тріскопліт, тріщук.
тріщати - див. тріск.
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[тріще] <<Хмиз; різки•> Нед; ре
зультат контамінації основ [ріще] ([рі
ща]) <<ТС.•> і тріщати. - Див. ще рі

Во

-

п.

[тріщуватий] <<ВитрішкуватиЙ•>; trzyszczowaty <<ТС.•>; - зворотне утво

рення від витріщати (див.).
[тріщук] (орн.) <<Кропивник, валове

очко, Troglodytes troglodytes L.•>, [трищ
Шарл, трішюк ВеНЗн, тріщ тж] <<ТС.•>;

-

похідне утворення від тріщати; на

зва передає враження від голосу птаха,

який відтворюється як (р.) черр-черр,
(н.) zerr і сприймається як певне трі
щання; зіставляється також зі стриж

(ВеУг

263). - Булаховський Вибр. пр.
202; ПтицьІ СССР 430. - Див. ще
тріск. Пор. тріскопліт.
тровИти, трови, тровлЯ див.
ІІІ

травИти.

[трогати]

непокоїти,

[тронути]

<<торкатися,

набридати

Нед,

<<торкнутися;

ворушити;
смикатИ•>,

зворушити•>

Нед, тронутися <<Стати трохи ненор
мальним, психічно хворим•>, lтрогатель

ний] <<Зворушливий, захоплюючиЙ» Нед
(з рос.), [трогаючий] <<ТС.•> Нед, Куз;

- р. трогать <<торкатися; мацати; чі
пати; непокоїти; викликати співчуття•>,

бр. [тр6гаць] <<чіпати•>, болг. трогвам
<<торкаю•>; єдиної етимології не має;
зіставляється з лтс. treksne <<удар, по
штовх•>, дісл. preka «давити, тіснити•>,

данrл.

oraku <<Натиск, насилЛЯ>> (Mi.ihl.Endz. lV 230), з терзати, з лат. traho
<<ТЯГТИ•> (Горяев 376), з лат. tergeo, tergo «прати; чистити•>, гот. pairko «дірка•>
(Petr ВБ 18, 285); р. тронуть виводи
ться з [тр6пнуть] <<тупнути•>, а тро

гать пояснюється як результат впливу

форми двuгать (Vaillant Gr. comp. І
існує припущення про виникнення

93);

дієслова в результаті фонетичної видо

зміни форми типу р. [торгать, торг
нуть] <<рВаТИ, СМИКаТИ>>, укр. торгати
<<СМикати•>

(Mikkola Ursl. Gr. ІІІ 92). lV 104; ЧерньІх 11

Фасмер-Трубачев

263-264.
троглодИт <<nервісна печерна люди
на•>; р. болг. троглодuт, бр. траг-

тро€нка

трон

ладьtт, п.

troglodyta,

ч. слц.

troglodyt,

м. троглодИти (мн.), схв. троглодйт,
слн. troglodit; запозичення із захід
ноєвропейських мов; н. Troglodyt, фр.
англ. troglodyte походять від лат. tro-

glodytae

(мн.), яке відтворює гр. трw

уЛооuтf]~ <<Який живе в печері>>, утворе
не з основ іменника трwуЛf] <<нора, пе

чера>> (первісно <<прогризена діра>>), по
хідного від тpwyw <<гризу>>,

го

з

вірм.

t'urc

<<жувати>>, і

traskкаюся;

надягаю>>,

споріднено

<<Щелепа>>,

ouw

тох.

АВ

<<ховаюся, опус

спорідненого з дінд.

upa-du- <<надягати>>. - СІС 2 847; Kopaliriski 999; Holub-Lyer 490; РЧДБЕ
880; Вуjаклиjа 97 4; КІеіn 1655; Frisk І
427-428, 11 938-939.

[троонка] (бот.) <<Мухомор червоний,

Agaricus muscarius L.>> Г, Нед, [троян
ка] <<ТС.>> Mak; - пов'язане з труtти;
назва вказуt; на отруйність гриба. Див. ще труїти.
тройнЯг, тройнячок
ка•.

назва

зумовлена,

струмознімач; візок>>, можливо, спорід
неного з troll <<КОТИТИ>>, і bus, як в ав

тобус, омнібус. -

СІС 2

847; Коваль
36; Черньtх 11 264; Kopaliri.ski 1ООО; Holub-Lyer 490; РЧДБЕ 880; Вуjаклиjа
975; КІеіn 1656. - Див. ще автобус,
омнібус.
тромб <<Згусток крові>>, тромбоз; р. бр. болг. тромб, п. tromboza, ч.
trombus, слц. tromb, вл. tromba, м. схв.
тромбоза, слн. trombus; запозичен
ня із західноєвропейських мов; н. Thrombus, фр. thrombus, англ. thrombosis,
нлат. thrombus утворено на основі гр.
&p6j.Jj3o~ «грудочка, згусток>>, пов'яза
ного з трЄсрw <<ущільнюю, годую>>. -

СІС 2

847; Черньtх 11 264; St. wyr. obcych 777; Holub-Lyer 490; РЧДБЕ
880; Вуjаклиjа 975. - Див. ще тро
фіка.

-

див. трій

(троЙчак] (бот.) <<ПЛакун ВеІJбОЛИС
ТИЙ, Lythrum salicaria L.>>; - бр. [трой
нік] <<ТС.>>; похідне утворення від
три;

- запозичення з англійської мови; англ.
trolleybus утворено з trolley <<роликовий

очевидно,

тим,

тромбон (муз.), тромбоніст; -

р.

болг. м. тромбон, бр. трамбон, п. tromboп, ч. слц. слн. trombon, схв. тром
бон; - запозичення з італійської мови;
іт. tromboпe <<велика труба» є похідним
від tromba <<труба>>, яке вважається сло

га; [вузька шкіряна смужка для шиття

- СІС 2
84 7; Фасмер lV 105; Kopaliri.ski 1ООО;
Holub-Lyer 490; РЧДБЕ 880; Вуjак
лиjа 975; КІеіn 1659. Див. ще тру
ба. - Пор. трембіта.
[тромкач] (орн.) <<ворон, Corvus corax L.>> НикНикЕЛ, [крЯмкат] <<Карка
ТИ>>, [крам] (крик ворона) тж; - зву

упряжі, зшивання пасів до молотарки
та ін.; торочки, що звисають із порва

до [кромкач] «ворон>>.

що квітки цієї рослини бувають трьох
видів, які розрізняються співвідношен
ням довжини стовпчика, тичинок і ча

шечки.

штадт

- Бісюліна-Клоков 224;
357; Анненков 205.

Ней

трок <<ШИрокий ремінь для закріп
лення сідла або папони на коні; попру

ного одягу Корз]>>, [трочки] <<тонень

вом германського походження.

конаслідувальне утворення, паралельне

108.

-

НикНикЕЛ

-Пор. кромкати.

кий мотузок, яким підв'язується спід
ниця>> Мо; запозичення з польської
мови; п. troki <<ремені, вірьовки, зав'яз
КИ>> відповідає укр. торок <<торочка>>,
торокИ <<ремені ззаду сідла; тороч
КИ>>. Фасмер lV 85; Bri.ickner 576.

[тромпак] (бот.) <<Картопля, Solanum tuberosum L.>> Mak, ВеУг, ВеЗн;
- не зовсім ясне; можливо, результат

-

трон 1 «Монарший престол>>; р.
бр. болг. м. трон, п. нл. tron, ч. trun,

Див. ще торок 1 •

тролейбус, тролейбусник; р.
троллейбус, бр. тралейбус, п. ч. слц.
вл. trolejbus, болг. тролейбус, м. тро
леjбус, схв. тролеjбус, слн. trolejbus;

фонетичної видазміни іншомовного за

позичення (пор. ч. [krompach] (Аннен
ков) або укр. [кромпель] <<ТС.>>).

слц. вл. слн. tron; запозичення із
західноєвропейських мов; н. Thron, фр.
trбne, англ.

throne,

іт. ісп.

trono

похо-
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тропа

трон

дять від пізньолат. thronus <<ТС.•>, яке
зводиться до гр. 8р6vщ <<Підпора, стой
ка, опора; сидіння, престол•>, спорідне

ного з лат. firmus <<міцний, стійкиЙ•>,
дінд. dhaлiyati «підтримує, держить•>.

СІС 2

-

264;
687.

848;

Фасмер

Кluge-Mitzka

IV 105; Черньtх 11
778; Frisk І 686-

-

див. тран.

[тQоні] <<Трішечки•> Чаб, [тріньки,
тріні] <<ТС.•>; - р. [троньки, тронеч
ки] <<ТС.•>, каш. [tron] <<Попіл•>, [v tron (v
tronё)] <<Зовсім, дощенту, на шматки•>,
болг. [тронка] <<мало, трохи•>, [трон
ца] <<ТС.•>, [трона(са)] <<обсипати(ся)•>,
м. [тронsе] <<мало»; - очевидно, псл.
*t(ь)ron- <<Невелика частина, крихта•>,
похідне,

як і troxa <<ТС.•>, від основи
*terti, tьrQ <<тертИ•>. - Куркина Зтимо

-

1983, 27-28. -

Див. ще терти.

Пор. трохи, труха 1 •

[тронка] <<дзвіночок, який вішають
на шию тваринам•>, [тронга] <<ТС.•> Мо;
- очевидно, пов'язане з [тронькати]
<<бринькати•> (див.).
[тронок] <<держално вил НикСгЛ,
Корз, ручка лопати НикСгЛ>>, [то
ранок] <<fучка лопати•> НикСгЛ; - бр.

lтронак <<ручка (ножа, вил, ціпа, пил

ки)•>, [тронка] <<ТС.•>; - запозичення з
польської мови; п. trzonek <<ручка (інст
рументів); ніжка (гриба)•> є зменш. від
trzon <<ручка (інструментів); ніжка
(гриба); анат. тіло, корінь; техн. під;
СТрИЖеНЬ>>, споріднеНОГО З укр.

<<ручка (ножа)•>, черінь (у печі). -

емер lV 340; Bri.ickner
черен, черінь.
тронути,
гати.

582. -

тронутися

-

черен

Фа

Див. ще
див.

тро

[тронькати] <<бити по струнах,
бринькати•> ВеУг, [тромкати] <<ТС.>> (з
бр. ?) ЛексПол; бр. тромкаць <<ТС.»;
- звуконаслідувальне утворення, пара
лельне до трИнькати, р. тренькать.

-

Фасмер lV 98. -Пор. трИнькати•.
троп 1 «слово чи вислів, вжиті в пе

реносному, образному значенні•>, тро

піка КІМ, тропеі'чний, тропічний; р. бр. троп, п. trop, ч. tropus, слц. trop,
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ВИ•>, яке зводиться до гр. тр6ко~ <<На
прям, спосіб, зворот•>, пов'язаного з
тротl <<поворот, повертання•>, трЄжw
<<Повертаю, кручу•>, спорідненим з дінд.

трон 2

логия

tropus, болг. троп, тропа, м. тропа,
схв. троп, слн. trop; запозичення з
французької мови; фр. trope походить
від лат. tropus <<переносний зворот мо

trapate <<Соромиться•>, хет. trep- <<пра
цює•>, лат. trepit <<повертається•>. СІС 2 848; Фасмер lV 105; Kopalirlski
1000; Holub-Lyer 490; Вуjаклиjа 975;
Frisk 11 923-925; Pokorny 1094.
[троп 2 ] <<Кінська рись з підскакуван
НЯМ•>, у виразі [іти (бігти) у троп]
«іТИ

(бігти) рИССЮ»,

тrюпак

<<украЇН

СЬКИЙ народний танець•>, [тропець] <<Кін
ська рись•>, [тропіт] <<галас, крик Ме;

гудіння, грім, брязкіт, тупіт; рись, втом

ливе ходіння Нед•>, [тропота] <<танець»
(?) Г, Нед, [трьопота] «ТС.•>, тропо
тЯнка (танець), [тропати] <<тупати,

притупувати Г; бігти риссю Нед; танцю

вати тропака Нед•>, [тропотіти] <<Моло
тити язиком, цокотіти•> О, [тропцюва
ти] <<дріботіти•> Нед, [тропака] присл.
Нед, [тропаком] <<ТС.•> Нед; - р. [тро
пать] <<Тупати НОГаМИ, стукаТИ>>, (троп
нуть] <<Злегка ударити•>, болг. тропам
<<стукаю, тупаю•>, тропот <<ТупіТ», схв.

тропот <<шум, тріск, гуркіт•>, тропа
ти <<стукати; важко ступати•>, слн.

tro-

pati <<стукати, бити•>; -

псл. tropati <<ту

пати; стукати; шуміти•>;

-

зіставляєть

ся з лит. trapineti <<постукувати нога
ми•>, прус. trapt «ступати•>, гр. тракЄw
<<ступаю, витискаю•>, днн. thravon «біг
ти рИССЮ>>, даНГЛ. orafian <<ТіСНИТИ, да
ВИТИ>>, свн. draben <<бігти риссю•>, нвн.
traben <<ТС.•>, що зводяться до звукона
слідувального іє. *trep- <<ступати, топ
тати; ходити дрібними кроками•>. Фасмер lV 105; Черньtх 11 264; Skok ІІІ

496-497, 506; Trautmann 329; BOga
RR І 489, 11 631; Fraenkel 1111; Кlu
ge-Mitzka 784-785; Pokorny 1094.
-

Пор. тріпати, тропа.

троп 3 - див. тропа.
тропа <<стежка; [шлях,

напрямок,

слід Г, Нед, Пі]•>, [троп] <<ТС.•> Нед,

тропар

тро ск

[тріп] <<Вузька гірська стежка О; пра
вильна думка про щось КорЗ>>, тропка

<<стежка>>,

троповuк

<<стежечка>>,
дорогу,

тропИти

стежку;

<<ТС.>>,

[тропок]

<<Протоптувати

насліджувати

звіра,

йти по сліду>> СУМ, Нед, [стропuти

ся] <<Збитися з шляху, з пантелику>>,
[утропі] <<Слідом,>; р. тропа, бр.
троп,

др.

тропа

<<шлях,

дорога>>,

п.

trop <<слід, колія>>, tropic <<Висліджува
ТИ>>; псл. trop-ь, tropa; споріднене
з лтс. trapa <<Натовп, купа>>, алб. trap
«СТеЖеЧКа>>,

ріжка>>. -

Гр. аТра1ТО~ <<СТежка, ДО

Фасмер

lV 105; ЧерньІх 11
264; Bri.ickner 577; Skok ІІІ 491, 496497; Коломиец Зтимология 1984, 98;
Trautmann 329; Pokorny 1094. - Див.
ще троп 2 •

тропар (церк.)

<<МОЛИТОВНИЙ В~рШ

для співу на честь якого-небудь свята
або святого,>; р. тропарь, бр. тра
пар, др. тропарь, трепарь, болг. тро
пар, М. тропар, СХВ. tropar, СТСЛ. 'ГрО
ПАрь.; через церковнослов'янське по
середництво запозичено в давньоруську

мову з грецької; сгр. трошхрюv щер
ковний вірШ>> походить від гр. тр61Тщ

<<спосіб, манера, фасон>>. -

СІС 2 848;

Фасмер lV 105; ГСЗ ІІІ 206; Срезневс
кий ІІІ 1002; РЧДБЕ 881; Skok ІІІ 506.
-Див. ще троп 1 •

[тропечка] (бот.)

<<жабник польо

Ло~ троmх6~, у якому тро1Тtх6~ є похід
ним

від

тр61То~ <•оберт,

напрям>>.

-

СІС 2

848; Фасмер lV 105; ЧерньІх 11
264-265; Kopalinski 1000; Holub-Lyer
490; РЧДБЕ 881. - Див. ще троп 1 •
[тропник] (бот.) <<чина весняна, Lathyrus vernus (L.) Bernh. (Orobus vernus L.>>; - похідне утворення від тро

па <<стежка»; назва могла бути зумов
лена місцями, де зустрічається чина.

-

Бісюліна-Клоков 215, 216; Нейштадт
358; Анненков 236.
трос; - р. бр. болг. трос <<ТС.>>; запозичення з голландської мови; гол.
tros «ТС.>> разом з снн. trosse <<міцний

канат на кораблі>> (нвн. Trosse) похо
trousse, пов'язаного з trousser <<крутиТИ>>, джерелом якого є елат.
tortiare <<ТС.>>, що зводиться до лат. tortus, дієприкметника від torquere <<кру

дить від фр.

тити>>, спорідненого з псл. *tork-ь <<МО

тузка, зав'язка>>. -

lV 106;

СІС 2

Кluge-Mitzka

848; Фасмер
702. - Див. ще

торок 1 •

[троск] <<ляскання батога Г; удар,
тріск, шум Нед>>, [троска] <<шлаю>,
[троскітj
<<хльоскання
батогом Г;
тріск, шум, ляскання батога Нед; тріс
кання, цокання О; крик, сокотання ку

рей Г, Нед>>, [троскати] <<ляскати ба

тогом; бити; ударяти (про хвилі, воду,

ка>>; назва пояснюється місцем, де рос

кров) Куз; пожирати Пі>>, [троскота
ти] <<кричати; сокотати (про курей) Г,
Нед; тріскотати, цокати 0>>, [троско
тіти] «ТС.>>, трощuти <<ЛаМаТИ, rозби
вати; жадібно їсти>>, [торощити <<тро

те жабник (на полях, дорогах, піщаних
схилах). - Бісюліна-Клоков 315; Ан

щити, розбивати>> Она, потрощuти
СУМ, Нед, розтрощити тж, розтро

вий, грудна травка, Filago arvensis L.>>

Нед; -

р. [тропник] <<ТС.>>; -

очевид

но, похідне утворення від тропа <<Стеж

ненков 145; Нейштадт 548. -Див. ще
тропа.
тропік, тропіки, тропічний, суб
тропічний; р. болг. тропик, бр.
тропік, п. tropikalny, ч. tropicky, слц.
tropy, вл. tropy, м. схв. тропи, слн.
tropi; - запозичення з англійської або
французької мови; англ. tropic <<тро

щений, розтрощувальний; - р. [тро
скот] <<тріск, хруст>>, [троскотать]

піК>>, фр.
зньолат.

ч. troska <<уламок, руїна>>, troskotati
<<розбивати>>, слц. troska <<уламок>>, схв.
троска <<ШЛаК>>, СТСЛ. 'ГpOCKO'f'A'f'H <<Ла
МаТИСЯ, тріскатися>>; псл. trosk-ь, tros-

tropique
tropicus,

«ТС.>> походять від пі
яке бере початок від

словосполучення circulus tropicus <<по
воротний круг>>, що відбиває гр. xux-

«гриміти, тріщати, стукати>>, др. троска
<<удар блискавки>>, троскота <<трісК>>,
троскотати <<Тріщати; скрекотаТИ>>, п.

troskot <<шум, галас, тріск>>, troskotac
<<розбивати>>, troskac si~ <<Кричати, со
котати; скликати курчат (про куреЙ)>>,
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троска

трость

утворення;

[тростаІ <<рід шкірної хвороби у ко

пов'язане чергуванням голосних з treskь,

ней, при якій тріскається шкіра і з ран

споріднене з лит. trasketi
<<хрустіти, гриміти, клацати•>, traska
<<Крихкість_:>. - Фасмер IV 106; Machek ESJC 652-653; Skok ІІІ 506507; Trautmaпп 329; BOga RR І 489;
Fraeпkel1ll2-1113.- Див. ще тріск.

ки

kati; -

звуконаслідувальне

treskati; -

·

-Пор. трас.

[троска] <<Турбота, смутна думка; ли
хоманка•> Нед, Пі, [тросклИвийj <<неспо
кійний, турботливиЙ•> Нед, Шейк, [тро
скатися]

<<Турбуватися,

непокоїтисЯ•>

Нед, Шейк, [троскотсітися Нед; тро
щИтися Бі] <<ТС.•>; - бр. троскаць <<Тур
бувати, непокоЇТИ•>; запозичення з
польської мови; п. troska <<турбота•>,
troskac si~ <<турбуватися, піклуватися•>,
troszczyc si~ <<ТС.•> розглядаються як
результат

розвитку

семантики

п.

ст.

troski <<тирса•> і зіставляються з ч. troski <<руїни•>, р. троскотсіть. - Bruckпer 577. -Див. ще троск.
[троском] <<у безладді, як попало•>;

- пов'язане з [троск] <<удар•> (пор. п.
troskotac <<розбивати•>, ч. troska <<ула
мок, руїна•>, слц. troska <<уламок•>); ут
ворене за моделлю лоском <<У безлад

ді•>. -Див. ще троск. -Пор. лоск 2 •
[троскотій] (орн.) <<Костогриз, Co-

ccothraustes coccothraustes L.•> Шарл,
Куз, [траскотій] <<Coccothraustes vulgaris BrisS.•> ВеНЗн; - не зовсім ясне;
можливо, пов'язане з траск, троск,
троскотіти і пояснюється сприйнят
тям

голосу

птаха,

невиразна

пісня

якого складається з грубих, тріскучих
звуків; назва може бути також пов'я
зана з тріск, трощИти, оскільки кос
тогриз живиться насінням дерев та кіс
точками плодів, розлущуючи їх; мож
лива і подвійна мотивація назви. -

Воїнств.-Кіст.

240;

ПтицьІ

СССР

[тросок] <<Ягня з перерослими смуш
ками, також і самі смушки•>, [трусок]
<<Шкура з піврічного, ще не стриженого

-

р. [тресок] <<Вівця, на якій

ще ніколи не стригли шерсть>>;
ясне.
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кров;

кров,

яка

витікає

з

очевидно, пов'язане з тріск, троск,
трость; основою мотивації назви є
ламкість, сухість і розтріскування шкі

ри

хворої

худоби.

Див.

-

ще

тріск,

троск, трость.

[тростинЯк] (у сполученні лунь
тростиняк) (орн.) «болотяний лунь, оче
ретяний лунь, Circus aerugiпosus L.•>
Нед; похідне утворення від трость

(тростина) <<ОЧереТ•>; назва зумовлена
місцем гніздування цих птахів (на озе

рах, болотах, заболочених річках, де є
густі зарості очерету, комишу або ін

ших болотяних рослин).
Кіст. 174; ПтицьІ СССР
Див. ще трость.

[тростка]

- Воїнств.
159-160.-

<<Хлопавка>> Нед;

-

не зо

всім ясне; очевидно, Rезультат видазмі

ни основи [троскати] <<Хлопати>>, збли
женої з [тростка] <<Тростина; пали
ЦЯ>>.- Див. ще тrоск, трость.

[тростомолоч (бот.) <<хондрила сит
никовидна, Chondrilla juncea L. (Hieracium juncea Bernh.)>> Mak, Нед; - склад
не

утворення

з

основ

слів

трость,

тростИна і молоко; назва пояснюєть
ся

каучуконосним

характером

хондри

ли і схожістю цього їі виду до трости

ни (ситнику); пор. р. [молочайник ко
зий, молочайник волчий], п. [kozimlecz]
<<ТС.•>.

-

Анненков

96. -

Див. ще мо

локо, трость.
трость <<Сnеціально оброблена довга
палиця;

тонка,

переважно

очеретяна

або комишова, пластинка в духових му

зичних

інструментах;

[(бот.)

очерет,

Phragmites communis (L.) Trin, Mak,
Нед; гілка, гілки; стеблина очерету; ча

559-560.

ягняти•>;

витікає

ранки при цій хворобі•>, [трость] <<ТС.•>,
[тростИстий] <<хворий на трасту>>,
[тростИти] <<Хворіти на трасту•>; -

-

не

стина ткацького верстата]>>, [терстина
(тирстина)] <<Очерет•> Mak, [трість]
Mak, троск <<ТС.•>, [троснИк] <<ТС. Mak;
зарості

очерету

Г,

Нед•>,

тростИна

<<стеблина очерету, комишу та ін.; оче
рет; спеціально оброблена довга пали-

тротуар

трость

ЦЯ>>, [тростинuско] <<Зарості очерету>>
Нед, [трост[лка] <<стеблина>> Нед,
[тростінник] <<ОЧереТ>> Mak, тр6стка
<<nалка; [частина ткацького верстата
Корз]>>, [тростнuк] (бот.) <<очерет Mak;
комиш

озерний, куга озерна, Scirpus
lacustris L. Mak; зарості очерету Нед>>,

[тростоватка] (зоол.) <<Трубчатий по
ліп, Tubularia calamaris>> Нед, [т.оосто
вачка] <<Зарості очерету>> Нед, [трос
товнuк] <<Очерет>> Нед, [тр6стя] «ТС.>>
Нед, тростянИця (бот.) «Трав'яниста
рослина

родини

злакових,

Scolochloa

Link.>>, [тросьть] <<очерет; гілки, сучки;

палицЯ>> Нед, [тросьць] <<частини ткаць
кого верстата>> Корз, [трощ] <<Очерет>>
Нед, [тр6ща, трустина] <<ТС.>> Mak,
[тр6щі] <<Низина, заросла осокою>> Пол,
тростевИй, тростИнний,

тростИно

вий СУМ, Нед, [тростuстий] <<ЯКИЙ
має товсте стебло>>, [т.оостоватий]
<<ОчеретоподібниЙ>> Нед, [трост6вuй]
<<З трості; подібний до трості>> Нед, трос
тянИй; р. трость <<легка оброблена

палиця; (бот. заст.) очерет>>, тростнuк
<<очерет>>, [тресна, тресняк, треста,
трест, троста] <<ТС.>>, бр. трьtсціна

Фасмер IV 106; ЧерньІх ІІ 265; Мерку
лова Очерки 46-47; Анненков 51; BOga RR І 489; Собалевский РФВ 64, 116;

Ильинский ИОРЯС 22/1, 193; Machek
Jm. rostl. 290; Skok ІІІ 510; Симоновиh
52, 351; Persson Beitr. 444; Pokorny

1026, 1097.

[тростянй:к] (орн.) <<очеретяна вів

сянка, Emberiza schoeniclus L.>> Шарл,

ВеНЗн, [тростИнка] <<ОЧеретянка став
кава, Acrocephalus scirpaceus Herm. (Sa-

licaria arundinocea)>> Нед, [потростИн
ник] <<ТС.>>, [п6трост] <<Очеретяна вів
сянка>>
ВеНЗн; похідні
утворення

від [трость] (тростИна); назви пояс
нюються тим, що ці птахи гніздяться
на болотах і болотистих луках, часто
із заростями очерету, чагарників. -

Воїнств.-Кіст. 260; ПтицьІ СССР
- Див. ще трость.

555.

тросьорубка - див. трісирубичка.
тротИл <<сильна вибухова речовина,
тринітротолуол>>; р. болг. тротИл,

бр. тратьtл, n. ч. слц. trotyl, слн. trotil; - запозичення з англійської мови;

на (цукрова)>>, [трасн[к
<<очереТ>>,
[тр6снік, трьtсн{к, трзсн{к, трас
ціна, тростfна, трЬtсціна, трзсціна]
<<ТС.>>, [траснЯг, траснЯк, траснЯх,

trotyl є результатом скорочення
trinitrotoluen <<Тринітротолуол>>,
яка була утворена з основ tri- (<<ТрИ->>),
nitro- (<<Ні тро->>, від гр. viтpov <<Селі тра>>)
і toluen <<Толуол>> (органічна сполука)
від ісп. Tolu (Santiago de Tolu - назва
міста в Колумбїі) з доданням суфікса -yl,

трЬtснЯг,

в основі якого лежить гр. uЛf] <<дерево,

<<очеретина,>, трьtснёг <<очеfет; трости

трьtснЯк,

трьtснЯх,

трьtс

нёх] <<Те.; рогіз, Typha L.>>, [трастка]
<<nластинка у берді>>, [трасцё, трЬtсцё]
<<ТС.>>, др. тр'Ьсть <<СТебло тростини;
суха гілка>>, п. trzcina <<очерет>>, tresc,
ч. tftina, слц. trst', tfstie, trstina, вл.
нл. scina, болг. тр'Ьст, тр'Ьстuка
<<ТС.>>, М. трска <<ТС., КОМИШ>>, СХВ. тре,
трска, трс;ьика <<ТС.>>, тjJСт <<очерет>>,
трстика, третина <<ТС.>>, слн. trst
<<ОЧерет, КОМИШ>>, trstlka <<ТС.>>, tfstje
<<Зарості
рет,

очерету>>,

КОМИШ>>,

стсл.

'Гр'ЬС'ГЬ.Н:

тр'Ь.с'Гь.

<<ОЧе

-

ПСЛ.

<<ТС.>>;

tr-ьstь <<ТС.>>; споріднене з лит. trusls
<<Очерет, комиш>>, trius\s, лтс. trusis
<<ТС.>>, лит. strust\s <<смуга лика в ситі>>,

можливо, з гр. &puov ( < *trusom) <<СИ
товник>>, далі з

труха;

іє.

*trus-. -

англ.
назви

матеріЯ>>. -

СІС 2

Kopaliriski

1001;

1625; 1652.

-Див. ще нітрат, толу-

ол, три.
тротй:на

-

848; ССРЛЯ 15, 1012;
РЧДБЕ 881; Кlein
,

див. труїти.

[тротй:нниця] (зоол.) (у сполучен
нях [т. ивова] <<Червиця вербова, трач
вербовий, Cossus ligniperda ( Cossus cossus L.)>>; [т. каштанова] <<трач каш
тановий, Cossus aesculi»); - назва ко
мах-шкідників дерев, пов'язана з [трат]
<<тирса>>, [тротовИна, трочuна] <<ТС.>>,
трач (ент.) <<nильщик>>. -Див. ще
трач•.
тротовй:на

-

див. трач•.

тротуар; - р. тротуар, бр. тра
тусір, n. trotuar, ч. слц. слн. trotoar,
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трофей

трохи

болг. м. тротосір, схв. тротоар;
запозичення з французької мови; фр.

trottoir

є похідним від

trotter

<<іти, мар

ширувати, бігти риссЮ>>, яке походить
від двн. trottoп <<іти, крокувати, ступа

ТИ>>, спорідненого з англ. tread <<іти, сту
пати, крокувати>>, норв.

traa,

дісл.

tro-

oa, гот. trudaп <<іТИ>>. - СІС 2 848; Фас
мер lV 106; Черньtх 11 265; Kopalir\.ski
1000; Holub-Lyer 491; РЧДБЕ 741;
Вуjаклиjа 976; Кluge-Mitzka 789, 793;
КІеіп 1657; Dauzat 729.
трофей <<воєнна здобич», трофей
ник, трофейщик; - р. болг. трофей,
бр. трафей, п. trofeum, ч. слц. trofej,
вл. trofeja, м. трофеj, схв. трофёj,
трофеjа, слн. trofeja; запозичення з
французької мови; фр. trophee через
нар.-лат. trophaeum і лат. tropaeum зво
диться до гр. тр6катоv <<Пам'ятник на
честь перемоги над ворогоМ>>, тр6кш<,;
<<Пов'язаний з поворотом, пов'язаний з

дом;

хореЙ•>,

трохеі~чний; -

р.

болг.

трохей, бр. трахей, п. ч. слц. trochej,
м. трохеj, схв. трохёj, слн. trohej; запозичення з грецької мови; гр. троха

іщ (коu<,;) <<(нога, стопа) що біжить>>,
пов'язане з тр6хо<,; <<біг>>, трох6<,; <<коле
СО>>, трЄхw <<біжу>>, спорідненими з дірл.
droch <<колесо>>, вірм. durgn <<гончарний
круг>>, лит. pa-drosti <<бігти швидко>>,
можливо, також лат. traho <<тягну, ви

СІС 2 849; ССРЛЯ 15, 1015;
Kopalir\.ski 999; РЧДБЕ 882; Вуjаклиjа
976; Кlein 1655; Frisk 11 927-929.
трохи (присл.), [троха] <<трохи•>,
[трохсі] (у сполученнях трохсі лиш

тягую>>. -

(лишень), трохсі чи) <<Навряд; ледве,

ледь>>, [т,оохась]
«rрохИ>>, [троху]
«ТС.>> Нед, [трошка] <<трошки•>, трош
ки, [трішка 0], трішки, [трошком
Нед, трошку Нед] <<ТС.>>, трошечка,
трошечки, трішечки, [трошечку «Тро
шечки>> Нед, трошіньки О, трошuцу

поразкою>>, похідних від троm1 <<Поворот;

Нед, троценька ВеЗа], [тріні], тр6нь

відкидання ворога; змушення (ворога)
до втечі>>. - СІС 2 849; Фасмер lV 107;

ки, тріньки, трінечки, тріночки, трі

Kopalir\.ski 999; Holub-Lyer 490; РЧДБЕ
882; Вуjаклиjа 976; Кlein 1657; Dauzat
729. - Див. ще троп 1 • - Пор. тропік.
трофіка <<живлення й обмін речо
вин у тканинах організму>>, трофіч
ний; - р. трофика, трофuческий, бр.
трофіка, трафічньt, п. trofika, troficzпy, ч. trofika, troficky, слц. troficky, болг.
трофuчески, схв. трофичан, слн. troficen; - запозичення із західноєвропей
ських мов; н. Tr6phik, фр. trophique
«ТрофічниЙ>>, англ. trophic <<ТС.>> утворе
но на основі гр. троqнх6<,; <<який стосу
ється живлення>>, похідного від тро<р~
«живлення, їжа>>, пов'язаного з трЄ<рw
<<Годую,

виховую,

зміцнюю>>,

спорідне

ним з лит. drlbti <<Падати, опускатися>>,
дісл. draf <<ПокидькИ>>, англ. draff <<брага,

дріжджі», р. [дробсі] <<осад, пивні дріж
джі». - СІС 2 849; ССРЛЯ 15, 1014;
Kopalir\.ski 999; РЧДБЕ 882; Вуjаклиjа
976; Кlein 1656; Frisk 11 925-927. Пор. атрофія, дистрофія, тромб.

трохей (літ.) <<двоскладова стопа з
першим довгим і другим коротким скла-
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нЮні, трінЮсі <<ТС.>>, нітf.охи, потро

хи, потроху, [потрішки , потрошки,
потrошечки, потрошечку, [потр6ш
ник
<<дрібний торговець>> Нед; р.
[троха] <<Трохи•>, [трохи, троху, трош
ки, трошку], бр. трохі, трошкі, [тро
ха, трохо, троху, трошка, трошку]
<<ТС.>>, др. трошьн'Ь <<дрібниЙ>>, по тро
шьну

<<детально>>,

тр'Ьх'Ьт'Ь

<<крихта;

дрібна монета>>, тр'Ьхот'Ь <<ТС.•>, п.

troch~ <<трохи>>, [trochu, trochy], troszk~
<<ТС.•>, trocha (заст.) <<Невелика кількість,
шматок, частина; трохи>>, ч. trochu <<тро
ХИ>>, trocha <<невелика кількість», слц.
trochu <<трохИ>>, trocha <<ТС.; невелика
кількість•>, в л. trochu <<трохи•>, ст. trocha <<шматочок; залишок>>, нл. tsochu
<<трохи; дещо>>, tsosku <<ТС.•>, tsocha <<не
велика річ, шматочок; мала кількість>>,

болг. [трошка] <<ТрошКИ>>, трохсі <<Крих
та хліба; дрібниця•>, м. трошка <<ТрОХИ>>,

схв. трошицё «rрошки>>, троха «крих
та>>, слн. tr6ho <<трохи>>, trбha <<уламок,
шматочок•>,

с.-цсл.

ТР'ЬХ'ЬТІ.

трох:" <<крихта; шматочоК>>;

-

<<трохи»,

псл.

troxa { tгьхь) <<Невелика частинка, шмата-

ТрохИм
чок, крихта, уламок•>, пов'язане чергу
ванням голосних з truxa <<потерть•>; споріднене з лит. trausti <<розбивати•>,
лтс. trausle <<крихкий, ламкиЙ•>; іє. *ter-,
звідки псл. *terti, укр. терти. Фас

мер

117; Жураускі
1972 І l, 63-64; Brilckпer 576; Machek ESJC 652; SchusterSewc 1530-1531; Младенов 640; Skok
ІІІ 507; Mikl. EW 362. -Див. ще тру
хоР. - Пор. потрох.
lV 107;

Преобр. ІІІ

Бел ар. лінгв.

ТрохИм (чоловіче ім'я), [Трофuм
Нед, Трофин ВеЛ], Тронь, Тронько,
[Троць, Тр6шка], Трушк6, ст. Трофім'Ь
<<питатеЛ» (1627); - р. Трофuм, бр. Тра

(Меркулова Зтимо.І)огия 1983, 5960). -Див. ще труїти, Юда.
[троЯн 1 ] (бот.) <<коріандр посівний,

кінза, Coriandrum
росл. Енц. дов.; -

Лік.
не зовсім ясне; мож

sativum L.•> Mak,

ливо, пов'язане з труі'ти, оскільки зе

лень і насіння рослини мають різкий
запах і можуть вживатись для відляку
вання шкідників; може бути також по

в'язане з три (дрібні квітки рослини
зібрані в складні три-, шестипромене

ві зонтики).

-

Бісюліна-Клоков

Лік. росл. Енц. дов.

232;

213-214.

троЯн 2 - див. трійка•.
троЯн 3 - див. три.
троЯнда• (бот.) <<Rosa

схв.

фім, Трахім, болг. м. Тр6фим, стсл.
Трофнм'Ь; - через церковнослов'янсь

[тренда] <<ТС.>>; -

ке посередництво запозичено з грецької
мови; гр. Тр6qЩ.ІЩ походить від іменни

(пелюстків)•> виникло в результаті ско

ка тр6qщ.Іщ <<годувальник, хазяїн; вихо
ванець•>, пов'язаного з трЄ.q)(u <<Годую, ви

ховую•>. - Вл. імена 90; Беринда 237;
Петровский 21 О; Спр. личн. имен 463;
Илчев 495. - Див. ще трофіка.
трохИ-трохИ - див. трЮхати.

[трощак] (бот.) <<бруслина бородав

часта, Evonymus verrusoca Scop.•> Mak,
Нед; - неясне.
трощИти - див. троск.
троЮдити <<викликати подразнен

ня, запалення; ятрити, [дражнити, роз
травляти Г; підбурювати, під'юджувати

Куз]•>, троЮдитися <<ятритися•>, [троЮ
да] <<отр.хйниця Нед; підбурювач Куз;
забіяка•>, [троЮдник] <<Підбурювач•> Куз,
[натроЮдити] <<наструнчити, підбури

L.»; -

запозичення з ново

грецької мови; нгр. трніvта <<тридцять
рочення назви нгр. трюvТ<іqюЛЛо, букв.
«rридцятилисник•>. Понамарів Мо

вози.

1973 І 5, 63; Критенко Мовозн.
197312, ЗІ; Німчук 281; Коваль 80; Га
бинский Вост.-сл.-молд. взаим. 11 140;
Фасмер ГСЗ ІІІ 206. - Див. ще тран
дафиль.

[троЯнда2 ] (бот.) <<Печіночниця зви
чайна, Hepatica nobilis Gars. (Anemone

hepatica L., Hepatica triloba Gilib. )•>
Mak; - р. [троянок], п. trojanek, схв.
[троjица, трокрпа] <<ТС.•>; - похідне

утворення від три (троє); назва зумо
влена тим, що квітка цієї рослини має
покривало з трьох цілісних зелених ли
сточків; це відображено і в науковій
назві виду triloba, і в таких українсь

ти, нацькувати Ж; наговорити неправ
ди або з метою настроїти когось нега

ких назвах, як [підліска трилатчас

тивно Г•>, [натруЮдити] <<ТС.•> тж, роз

[златни трилистник] <<ТС.>>, які мо

троЮдити <<роз'ятрити•>, розтроЮдже

ний, [розтроЮдитися] <<запалитися (ко
ханням)•>, [Ст,QоЮдити) <<СТрИВОЖИТИ>>,
[строЮдитися) <<СТрИВОЖИТИСЯ>>; - оче
ВИДНО;

Rезультат

контамінації

дієслів

[троїти] «труЇТИ•> (пор. розтравлЯти
<<викликати болісні переживання•>) і
[Юдити] <<Підбурювати; спокушатИ•>;
менш

переконливе

пов'язання

компо

нента тро- з підсилювальною часткою

р.

тре-,

як

у

р. трезв6нить

і

под.

та, праліска трилатчастаj

Mak,

схв.

жуть бути калькою латинської науко
вої назви; українська форма троянда
виникла шляхом зближення назви пе
чіночниці типу *троянка з назвою ро
зи, шиnшини троЯнда. - Лік. росл.
Енц. дов. 337; Бісюліна-Клоков 120,

125;

Анненков

34;

Симоновиh

35. -

Див. ще три.

труба

<<довгий порожнистий пред

мет; духовий музичний інструмент, (при
судкове слово) кінець, загибель; [димо-
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труд

хід Нед]>>, [трубанка] (зоол.) <<молюск
Spirula•> Нед, Шейк, [трубар] <<трубач•>
Нед, [трубарня] <<фабрика труб•> Куз,
трубач, [трубаш] <<трубач•> Нед, [тру
беня] <<дуже товста жінка>> Л, [трубі
та] <<трембіта•>, [трубівкu] (зоол.) <<Pro-

Machek ESJC 653; Schuster-Sewc 15341535; Skok ІІІ 513.

topoda•> Нед, трубка <<назва різних при
ладів або їх частин, що мають форму

ч. слн. trubadur, слц. trubadur, схв. тру
бадур; - запозичення з французької
мови; фр. troubadour походить від пров.
ст. trobador <<ТС.•>, похідного від trobar

труби; назва стебла злаків; [люлька
Нед]•>, трубкування <<вихід злакових у
трубку•>, трубник, [трубниця] <<димо
хід•> Нед, [трубнич6к] (зоол.) <<інфузо
рія, Steпtor•> Нед, [трубніца] <<Посуд
для зерна з колоди дерева•> Л, [труб
чак] (зоол.) <<Черв'як, Serpula>> Нед,
трубчатка (техн.), [трубчаткИ] (зоол.)
<<Tubicola•> Нед, [трубuсти] <<дуже тов
стиЙ•> (про людину) Л, трубковИй,
[трубкуватий] <<ЯКИЙ має форму тру
би•> Куз, [трубоватий] <<ТС.>> Шейк,

трубадур

<<Середньовічний

прован

сальський поет і співець; (перен.) той,
хто прославляє кого-, що-небудь•>; р. бр. болг. м. трубадур, п. trubadur,

<<віршувати, творити, знаходити•>, дже
релом якого є нар.-лат. *tropare <<Вір

- СІС 2 849; ССРЛЯ
15, 1019; Kopaliri.ski 1001; Holub-Lyer
491; Dauzat 729; Gamillscheg 873.
[трубИти] <<багато ЇСТИ>> Г, Нед; бр. трубіць <<ТС.>>, П. trqbic <<дудЛИТИ>>,
вл. trubiC <<Жадібно й багато пити•>; шувати, співати•>.

бачем>>, трубИти <<видобувати звуки,
дуючи в трубу; поширювати чутки; дов

результат семантичної видазміни слова
трубИти <<ВИдавати звуки; дути в тру
бу»; спочатку, очевидно, стосувалося
uиття з вузької посудини. - SchusterSewc 1535. -Див. ще труба.- Пор.
дудлити.

го займатися чимось Г, Нед; [вити по
вовчому Шейк; голосно гавкати]>>, [тру
біти] <<трубити•> Нед, [вuтрубити] <<про

lustris)>>, [трубки] «ТС.>> Mak, Нед; -

трубний,
трубочний,
трубчастий,
трубчатий, [трубачувати] <<бути тру

брати сіно або солому так, щоб посере
дині купи утворилось заглиблення у ви
гляді труби>> Я, патрубок, розтруб;

- р. бр. труба, др. труба, п. trqba, ч.
trouba, слц. truba, вл. truba, нл. tsuba,
болг. тр-ьба, м. траба, схв. труба,
слн. tr6ba, стсл. тржБА; - псл. trQba; загальноприйнятої етимології не має;
звичайно розглядається як раннє запо

[трубка] (бот.) «жовтозілля болот
не, Sепесіо paluster DC. (Ciпeraria paрезультат перенесення

на рослину наз

ви трубка, зменш. від труба; назва
пояснюється трубчатою будовою стеб
ла рослини. - Див. ще труба.

[трув (у сполученні трув лісовий)]
(бот.) <<куцоніжка периста, Brachypodium
pinпatum Р.В.>>

Mak,

Нед;

-

неясне.

[тругедзини] (бот.) <<брусниці,

Vac-

зичення з германських мов і зіставляє

ciпium vitis idaea L.>> О, [тру.гідзини,
трогедзи, тро.rедзи, тронфедзи, тру

ться з двн.

федзи] «ТС.•> О; -

trumba ІІ trumpa <<Тимпан,
франк. trumba <<ТС.>>
(звідКИ фр. trompe <<МИСЛИВСЬКИЙ ріЖОК>>
і далі trompette <<труба>>) звуконасліду

барабан,

труба•>,

вального походження;

припускається та

кож запозичення з елат.

trumba

<<духо

ва труба•>; менш вірогідною видається
гіпотеза про випадковий збіг звукона
слідувальних утворень *tromba незалеж
ного

походження

у

германських,

ро

манських і слов'янських мовах (Младе
нов 642; Matzenauer 85). - Фасмер lV

107-108;
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Чернь1х

11 265; Brilckner 575;

неясне.

труд 1 <<праця•>, трудар, трудівнИк,

[трудівнИцтво] «rрудова повинність>>
Куз, труднація, трудність, [труднів
ки] «труднощі, клопоти•>, труднота,
труднощі, трудовИк <<член політичної
організації в Росії на початку ХХ в.•>,
трудовник заст. <<трудівник•>, трудЯга,

[трудЯк], трудЯка <<ТС.>>, труджений,

трудівлuвий, трудівнИцький, трудів

нИчий, [трудлuвий] <<ПрацьовитиЙ>> Нед,
трудненький, труднИй <<важкий; втом

лений; тяжко хворий; [мертвий Нед]•>,

трудонатіти

труд

трудніший, труднуватий, труднЮ
щий, трудовИй, тр_удовИтий <<Працьо

lV 108;

Шейк, трудЯщий, тружденний, [тру

ІІІ

витиЙ•>, [трудЯчий] <<працьовитиЙ•> Г,

жений] <<трудящий, діловиЙ•>, [трунний]
<<стомлениЙ•> О, [трудніще] «важче•>
Нед, [трунькі] <<важко; годі•>, трудИ
ти «втомлювати, турбувати, непокоїти;

[муляти]•>, трудИтися,
[труднИти]
<<утруднювати•>,
[труднішати]
Куз,
труждеітися

<<Працювати,

трудитися;

[старатися]•>, [затруд] «труд, зусилля•>,
[нсітруд] <<гній; пухлина•> Куз, Ж [на

трудні] <<найгірше•> Кур, [нетруд] <<Не
роба•> Ж, [нетружений] <<Непрацьо
витий Ж; нетрудовиЙ•>, [прИтр_ут] <<на
рив на нозі між пальцями•> О, [ростру
дИти] <<роздавити, наїхавши•>, [стру

джений] <<втомлений•> Нед, утfудне
ність, утруднення, [утрудлИвий <<важ
кий, втомливий Нед•>, утруднений,
утруднИти, утруднювати, утруднЯ
ти; р. труд <<Праця, труд; [важка,

затяжна хвороба]•>, бр. [труд] <<праця•>,

трудзіць <<трудити•>, [трудавсіць] «Важ
ко народжувати•>, [трудсіць] <<мучитись•>,
др. труд'Ь <<робота; турбота; страждан
ня; хвороба; горе, сум•>, п. trud <<зусил
ля; турбота, неспокій; втома•>, ч. trud
«важка праця;

зусилля;

напруга;

утруд

нення•>, слц. trud <<сум; важка праця•>,
болг. труд <<Праця, труд•>, м. труд
<<ТС., зусилля•>, схв. труд <<Праця; зусил
ЛЯ•>, СЛН. trud «ТС.>>, СТСЛ. трОІ(Д'Ь <<СТраж
даННЯ, мука, зусилля; боротьба•>; - псл.
trudь <<ТС.•>; споріднене з лит. triйsas
<<робота, клопоти•>, triUsti <<клопотати
ся•>, лтс. traйds <<КрихкиЙ•>, свн. dr63
<<Важка ноша; досада; трудність•>, дісл.

praut

<<важке завдання; утруднення; важ

ке випробування•>, гот. us-priutaп <<обтя

жувати•>, двн.

(bi)driozan «пригнічува
ти; утруднювати•>, urdrioz <<досада•>, нвн.
verdriesseп <<сердити, дражнити•>, Verdru~ <<досада•>, лат. trildo <<Примушую;
штовхаю•>, і рл. trot ( < *trudпo-) <<спір•>,
алб. treth ( < *treцdo) <<обрізую•>; іє.
*tr-eu-d- І troud- <<м'яти, тиснути, дави
ТИ•>, похідне від *ter- І tr- <<Терти•>; поча
тковим значенням псл. trudь, очевидно,

було <<Важка ноша, тягар•>. Фасмер
Чернь1х 11 266; ~ЗСРЯ 452;
Brilckпer 577; Machek ESJC 654; Skok

514; Trautmaпп 326; Pederseп Kelt.
Gr. І 160; Walde-Hofm. 11 71 О; Pokorпy
1095-1096. - Пор. терти.
[труд 2 ) (бот.) <<ЗОЛОТОТИСЯЧНИК ма

ЛИЙ, золототисячник зонтичний,

Centaurium umbellatum Gilib. (Ceпtaurium erythraea Raf., Ceпtaurium miпus Моепсh,
Erythraea ceпtaurium Pers., Gепtіапа
ceпtaurium L.)•> Mak, Нед, [трудниця]
<<родовик лікарський, Seпguisorba officiпalis L.•> Mak; - р. [трудница] <<родо
вик лікарськиЙ•>; пов'язане з труд
нИй

<<тяжко

хвориЙ•>,

р.

труд

заст.

«хвороба, б~ь•, бр. [трудавсіць] «важ
ко народжувати•>, др. труд'Ь <<хвороба,
страждання•>; назви зумовлені цілющи
ми властивостями обох рослин, вико
ристовуваних при різних захворюван

нях. -Лік. росл. Енц. дов. 182,
Симоновиh

Machek Jm. rostl. 182;
- Див. ще труд 1 •

378;
108.

[труд3 ] <<Трутень•> ВеЛ; -бр. [тру
дні] (мн.) <<трутні•>, п. ст. trq_d, слц. trud
<<ТС.•>; - псл. [*trQdь], паралельне до
*trQtь «ТС.•>. - Brilckпer 578; SchusterSewc 1540-1541.- Див. ще трут2 •
[трудоваті ти] <<розбухати, ставати

більшим в об'ємі•>, [натрудовсітіти]

<<стати шолудивим; стати на обличчі
брезклим і мідно-червоного кольору:~; очевидно,

запозичення

з

польськоt

мо

ви; п. tr~dowaciec <<діставати шкірну
хворобу•>, trq_d <<Червоний висип на об
личчі;

струп;

тяжка

шкірна

хвороба

(лепра, парша)•>, trq_dzik <<Висип на об
личчі•>, як і р. [водньtй труд] (мед.)
<<ВОДЯНКа>>, бр. [труд, трут] <<ВИСИП>>,
др.

труд'Ь <<Хвороба•>,

ч.

trud

<<вугор,

прищ•>, схв. т{!ут «нарив на пальці ру

КИ>>, СЛН. [trбt) <<КОЛЬКИ>>, СТСЛ. трЖД'Ь
<<Важкий понос•>, походять від псл. trQdь
<<порох; гниль; назви різних хвороб•>,
до якого зводиться й укр. р. трут, по
в'язане з псл. trudь <<Праця•>. - Фас:

мер IV 110; Brilckner 575; Machek ESJC
654; Skok ІІІ 514-515. -Див. ще

труд 1 •

-

Пор. трут 1 , тряд.
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труfзм

трунок

тру~зм -

ди~. тrюfзм.

труїти, [троїти <<труїти>>, [трути]
<<ТС.>> Нед, [трійка] <<отрута Г; труїння
ВеЗн•>, [трійло] <<ТС.•> Г, ВеЗн, [тро
тИна] <<отрута•>, [троЯк, троЯн] <<ТС.•>,
[троянкі] <<ВИд отруйних грибів•> О,
[труїзнq] <<отрута•> Корз, [труйка] <<ТС.•>
О, труїння, трунок <<отрута•>, трута
СУМ, Нед, трутИзна, трутИнd, тру

тівка, [трутка] <<ТС.•>, [трутник] «от
руювач•>, труєний, труйнИй, [трут
нИй] <<отруйний, отруєниЙ•> Нед, [втро
і'ти] «qтруїти•> Ж, [затроі'ти] <<ТС.>> Ж,
затруїти <<отруїти,; [наситит11 отрутою;
заразити]•>, натруїти, [строїти] <<стру
ЇТИ•>, отруі'ти, [атрій] <<отрута•>, [отрій
ниця] <<отруйниця•> Ж, [отр6ва] <<отру
та•>, отруйник, отруйність, отрута,
отрутник, отрутність, отруюван

н~, оr":дуювач~ tотруя] <<~::рута•>: [от

ровнииj <<отруинии•>, отруиливии, от

руйний, отрутний, [утрійний] <<отруй
ниЙ•> ВеЗн, протруїти, протруєння,
протруйник, протруювання, протру
ювач,, протруєн.ий, протруюваль11:ий,

[трутити (тручdти)] <<ТС.>> і турлЯ
ти <<ТС.•>. - Див. трутити, турИти. Пор. друлити.
трумбета, трумбетdти, трумби
тати, трумбітdти - див. трембіта.

ни;

[трумкати] <<Зачіпати пальцями стру
починати

плакати

(про дитину);

безперервно нити, боліти (про втомле

ні ноги)•> Корз, [трЮмкати] <<бринька
ТИ>>; бр. [трумкаць] <<тринькати, грати;

плакати, ревти, нити; невиразно вимов

ляти>>, [трумкало]

<<скрипка•>; -

зву

конаслідувальне утворення, паралельне

до трИнькати 1 (пор.).
труна <<домовина>>, [трумло, трум
на, тр.tJ.мно Нед, трунва, труно Нед,

трунов] «ТС.>>, [т,оумчина] (зменш. до
[трумна]) Корз, [трунка] <<маленька
труна•>, [трунИна Нед, трунвІ.і.на Нед,
трунвонька, трунвочка], трунонька,

труночка, [трунце Нед] <<ТС.•>, [на
трумник] <<Покривало для труни•>, [на
трувник Ж, ВеЗн, натрунник] <<ТС.•>;

- р. діал. бр. труна <<ДОМОВИНа>>; запозичення з польської мови; п. trum-

ТОЮ>>, бр. травіць <<Перетравлювати•>,
атрута <<отрута•>, др. трути, траву
«Тратити•>, трьtти, трьtю «ТС.>>, п. truc,
truj~ <<труїти; знищувати; споживати•>,

na <<труна•>, ст. truna, trunna, [truhta,
trugtaj <<ТС.>>, як і вл. нл. truna <<ящик,
скриня», походить від нвн. [ truhne]
<<скриня, домовина>>, Truhe <<ящик, скри
ня», свн. truhe, двн. truha <<ТС.•>, пов'я
заних з нвн. Trog <<корито•>, нн. trilgge
«ТС.>>, НОрВ. trygja <<КОШИК ДЛЯ рибИ>>,

тити; споживати•>, нл.

ВО>>. -Москаленко УІЛ ЗО; VФасмер

[строїти]

струєний;

<<отруїти•>

-

Нед,

струїти,

р. травИть «Перетравлю

вати (їжу); споживати; знищувати отру

ч. ltrut', truju] «rруЇТИ•>, слц. trovit' <<тра

tsus, tsuju <<бути

позбавленим, втрачати», болг. тр6вя
<<отруюю•>, отр6ва <<отрута•>, м. труjе

що зводяться до іє. *dereц(o)- <<дере

lV
109; Brilckner 577; Schuster-Sewc 1538;
Кluge-Mitzka 794. - Пор. дерево.

«отруює>>, схв. тровати, труjем <<труї
ТИ•>, отров «ОТруТа>>, СЛН. trovati, tru-

трунок• <<Напій; [горілка]•>; [трунак] <<алкогольний напіЙ•>; -

«ТруЇТИ>>, СТСЛ. трАКНТН, ТрАМІЖ
<<ПОЇдаТИ>>; ПСЛ. truti, trOVQ <<СПОЖJ;І.

позичення з польської мови; п. trunek
<<напіЙ•>, ст. trunk, trank, як і ч. заст.

jem

ВаТИ,

витрачати,

перетравлювати;

труt

ТИ» пов'язане чергуванням голосних з

ітеративом traviti <<травитИ•>. Фас
мер lV 91-92; Черньtх 11_ 255; Brilckпer v575, 577; Machek ESJC 650; Schuster-Sewc 1550; Trautmaпn 330; Pokorny
1072-1073. - Див. ще травИти. Пор. трава.

lтру л Яти]

видно,
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«штовхати•> Нед; -

результат

контамінації

оче

основ

бр.
за

trunk, truiik, trunek <<ТС.•>, слц. [trunok]
<<алкогольний напіЙ•>, вл. нл. заст. trunk
<<напіЙ•>, походить від нвн. Trunk <<напіЙ•>,
пов'язаного з trinken <<ПИТИ•>, спорідне
ним з днн. drinkan, снідерл. гол. drinken, дфриз. drinka, дангл. drincan, англ.
drink, дісл. drёkka, гот. drigkan. - Richhardt 107; St. wyr..: obcych 778; Brilckner 57 8; Schuster-Sewc 1538; Mikl. EW

363;

Кluge-Mitzka

790-791.

трунок

трупішати

[трунок 2 ] <•шлунок, живіТ•>, [отру
нок] <•шлунок•>, [утрунок] <•ТС.•>; - не

тень•> або Р.езультат контаміна~ії [трут]
<•трутень•> 1 труп <•Мертве ТІЛО•> (пор.

ясне; можливо, результат контамінації
назв утроба і шлJінок; менш перекон

укр. [трупсік] <•безпомічна людина•> і

ливе пов'язання (Німчук

НИ•> і <•мертва бджола•> ). - Пор. труп 1 ,
трут2 •
[труп 3 ] (вигук на позначення крику

з тру

339)

нок <•напіЙ•> або з давнім трути <•Пере
травлювати•>. - Див. ще утроба, шлу
нок.

трунок 3

див. тру"іти.

-

труп 1 «мертве тіло•>, [трупсік] <•мерт

вяк

Чаб;

безпомічна

людина•>

ВеУг,

[трупсір] <•Наглядач у морзі•> Куз, тру

парня <<МОрГ>>, [трупuцяJ <<Мертве ТіЛО
жінки; (лайл.) стара відьма•> Нед,

[трупінє] <•ГНИТТЯ•> Нед, [труп'я] (зб.)

<•тр~ПИ•>, [трупій]

«власт~вий" трупу;

якии належить трупу•>, трупнии, tтру

повuй] <•трупний; наповнений трупа
МИ•>, [труп' я ний] <•труп'ячиЙ•> Куз,

труп'ячий, [трупішати] «трухнути,
гнити, руйнуватися•> Г, Нед, [трупіші
ти] <<ТС.•> Нед, [стрипіти] <•розкласти
СЯ•>

Нед;

р.

-

труп

<•мертве

тіло•>,

[трупuть] <•кришити•>, бр. труп <•мерт
ве тіло•>, др. труп'Ь «те.; стовбур дере

ва; леньок; побоїще», п. trup «труп•>, ч.
слц. trup <•тулуб; корпус; фюзеляж•>,
вл. trup «струп•>, нл. tsup «ТС.•>, болг.
труп «Труп; тулуб; тіло без голови і
кінцівок; стовбур дерева», схв. труп

<•тулуб; корпус (корабля); пеньок, ко
лода•>, слн. trup <•тулуб; корпус (кораб
ля)•>, стсл. тро\(П'Ь <•мертве тіло•>; псл.

pus

trupь;

-

споріднене

<•ламкий, крихкиЙ•>,

з лит.

trupeti

trau-

<•криши

тися•>, ЛТС. trupet <<ГНИТИ, КрИШИТИСЯ•>,
прус. trupis <•колода», гр. тpunaw <•сверд

нрутень•>, п.

trup

<•мертве тіло люди

крука), [трупкати] (про ворона) <•кри
чати•>;- п. [trup] (крик ворона, що ві
щує смерть);

-

афективне утворення,

в основі якого лежить звуконаслідуваль

ний вигук кру на позначення крику то
го самого птаха, під впливом народних

забобонів зближений з труп <•мертве

тіло•>. -Див. ще крук 1 , труп 1 •
трупа; - р. труппа, ст. труп, бр.
болг. м. трупа, п. ч. заст. слц. нл. trupa, схв. трf}па, слн. trupa; - запози
чено з французької мови, можливо, че

рез посередництво німецької (н.

Truppe); фр. troupe <•гроМада, натовп, бан
да•>, ст. trope походить від пізньолат.
troppus <•гурт•> і далі від франк. *prop
«група•>, що виникло внаслідок метате

зи з *porp <•Натовп, гурт, село•>, спорід
неного з дангл. porp, prop, англ. thorp

<•село» (іст.), нвн. Dorf <•село•>, кімр.
treb <<ЖИТЛО>>, ЛИТ. troba «будіВЛЯ>>, ЛТС.
traba <•ТС.•>. - СІС 2 849; Чернь1х 11
267; Фасмер lV 109; Kopalinski 1001;
Dauzat 729, 730; Кluge-Mitzka 794795; Кlein 1656, 1658.
трупахИ,
пехИ.

трупеші

-

див.

стру

[трупесок] <•сухі тріски для розпа
лювання» Л; - бр. [трупесок] «друз
ки, тріски•>;

-

результат видазміни на

ЛЮ•>; іє. *trou-p(o)- <•колода, пень•>, по
хідне
від
кореня
*ter- І treu- І trou(*ter-ltr-) «терти». - Фасмер lV 109;

зви трусок <•дрібний хмиз•> (див.).
[трупіш] (ент.) <•пілюльник, Byrrhus•>

Чернь1х

11 266-267; КЗСРЯ 452;
Brilckner 578; Machek ESJC 654-655;
Младенов AfSIPh 36, 132; Skok ІІІ 516;
Trautmann 326; Karulis 11 433; Persson
Beitr. 858; Pokorny l 071, 1074. - Пор.

назви жука на основі п. truposz <•труп•>,
спорідненого з укр. труп «Мертве тіло»;

струп, теrти, труд•.
tтруп 2 (зоол.) <•трутень»

-

[трупсік] <•ТС.•>; -

ла»;

-

не

зовсім

ВеНЗн,

п. trup <•мертва бджо
ясне;

можливо,

ре

зультат видазміни форми [трут 2 ]. <•тру-

Нед;

-

очевидно, результат утворення

назва мотивована тим, що при тривозі
цей жук підтягує до тіла ніжки і завми

рає, ніби неживий.

-

Горностаев

129.

Див. ще труп 1 •
[труп(шати] <•трухнути, тліти, гни

ти, знищуватися•> Г, Нед, [трупішіти]

<•ТС.» Нед; - очевидно, запозичення з
польської мови; п. ст. trupieszec <•мор-
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трус

тру ск

щитися, порохнявіти, не розсипаючись;

гнити•>, trupiec (майже виключно про
дерево) «ГНИТИ•> пов'язані з trup <•труп•>.
- Див. ще труп 1 •
трус 1 <<боягуз•>, [труссі] <•страх•> Нед,

[труссік] <•боягуз•> Нед, тfJуслИвий <•бо

ягузливий, легкодухиЙ•>, [труслИвень
кий] (зменш.) Нед, [трусовсітий] Нед
<<ТС.•>, [трусно] <•боягузливо•> Нед; -

р. трус, бр. [трус], др. трус'Ь <•трясін
ня;

трепет•>,

стсл.

трн.с'Ь

<•ТС.•>;

-

оче

видно, псл. [trusь] <•страх•>, пов'язане з
tГQS'Ь <<ТрЯСіННЯ•>, tr~sti <<ТрЯСТИ•>; ПОр.
п. truchliwy <•боязкий, боягузливиЙ•>,
вл. truchty <•боязкий, смутниЙ•>, нл.
tsuchty <<соромливий, малодушний; бо
язкий, смутниЙ•>, лтс. trausaties <•бояти

ся•>. - Фасмер lV 109-110; Чернь1х 11
267; Schuster-Sewc 1536; Milhl.-Eпdz.
lV 227. - Пор. трус 2 , трЯстИ.
[трус 2 ] (орн.) «страус, Strutio camelus L.•> Нед, [трусько] <•ТС.•> Шарл,
[трусевий] <•страусовиЙ•> Г, Нед; - ре
зультат спрощення форми струсь <•ТС.•>

(див.).
трусИ

<<короткі штанИ•>, трусеюі
та, трусики;- бр. трусь't;- очевид
но, запозичення з російської мови;
р. трусьt виводиться від англ. trousers
<•штани•>, фр.

trousses «rc.»;

наголос на

останньому складі і кінцеве -ьt в росій

Г, Нед•>, [труска] <•обшук•>, [труснИця]
<•лихоманка•>, [труснЯ] <<трусіння, тря
сіння•> Куз, [труснИй] <•який стосуєть
ся трусіння•> Куз, труськИй, трусько,
труськом <•дрібною риссю•>, трусцем,

[трушксі НикНикТрЛ, трушки, труш
ком тж] «ТС.•>, витрушувати, [нсітрус]
<•зерно, змішане з соломою після моло

тьби•>, [натруска] <•ТС.; посудина, з якої
насипали

порох

на

паличку

стародав

ньої рушниці, ріг-порохівниця•>, неітрус
ка

<•Натрушування;

догана,

прочухаю>

СУМ, Нед, lнсітрусом] <•(про міряння

сипких тіл) не ущільнюючи зверху, за
довольняючись тим, скільки ввійде при

насипанні•>, обтрушувати, [одтрусИ
ти] <<Відсипати•> Нед, отрушувати,
[перетрус] «Перетрушування•> Куз, пе
ретруска, [пітрухе] <•риссю•> Корз,
lnoтpyc] <•струс•> Куз, [потрусини] <•Зі
брання близьких гостей на другий день
після бенкету•>,

притрушувати,

про

трушувати, розтрушувати, [розтрус]

<•огляд•> Куз, розтруска, розтрушу
вач, розтруснИй, струс <•Поштовх; пе

реполох; [суєта, сум'яття; струшування
плодів з дерева і самі струшувані пло

ди]•>, [струсанuна] <•ТС.•>, утруска; р. трусИть <•трясти, сипати; бігти рис
СЮ•>, трусИться <•трястися, боятися•>,
бр. трусіць <•трясти; шукати•>, трусіц

ському слові пояснюються впливом р.
штаньt. ЧерньІХ 11 267; Фасмер
Трубачен lV 11 О.

ца <•сипатися; тремтіти•>, др. трусити

ясне; можливо, пов'язане з трусИти;

розсівати•>,

припускається також (Німчук

86-87)

тр'Ьс <•рись•>, схв. трус <•землетрус•>,
слн. trositi <•розсипати•>, стсл. трн.с'Ь
«Землетрус•>; псл. trQsiti, форма кау
затива до псл. tr~sti «трястИ•>; 1\jенш

трусИти «трясти, розсівати; робити

обшук; [кришити Нед]», трусИтися,
труснути, трусонути, [тfJУсювсіти]

переконливе виведення (Schuster-Sewc
1539-1540) від псл. *trQs(k)-, *trus(k)- <
іє. *treu(п)s(k)- <•розтирати, розсівати,

ти•>, тр_ус <•трясіння; сум'яття; обшук»,

диться

[трусим] «грудень•>; -

не зовсім

можливість зв'язку з [просИмець] <•гру
день; січень•>, [просИнець] <•ТС.» як їх
деформації.

<•трусити•> Нед, [трухнути]

<•трусну

[труссі] «сум'яття, тривога•>, трусанИ
на, lтрусенИця] <•обшую> Нед, трусИль
ник, lтрусини] <•рештки•> Нед, [тру
сИнка] <•крихта•> Нед, [трусій] <<ТОЙ,
хто трясе Нед; той, хто робить обшук
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<•обтрушувати•>, ч. trousiti <•сипатИ•>, trus
<<ПОСЛід•>, СЛЦ. trusit' <<СИПаТИ•>, trus <<ПО
слід•>, вл. trusyc «посипати, розсипати,

нл.

tsusys

<•трясти•>, болг.

розсипати, подрібнювати•>, звідки виво

трухсі, трухлий. 110; Чернь1х 11 268;

trQX-, trux-, укр.
Фасмер lV_ 102,
Machek ESJC 653;

Pokorny 1092-1093.

-Див. ще трЯс

тИ.

-

також

псл.

Пор. трость, трух<іl, трЮхати.

труск

-

див. трусок.

трускавка

трусь

[трускавка] (бот.) <<суниця, полу
ниця, Fragaria L.•> О, [труск] мн. <<Fragaria соІІіпа Ehrh.•> Mak, [трусксівки]
<<полуниці•> ЛексПол, [трусксівчина]
<<ягода полуниці•> ЛексПол, [траскав

ка] <<Fragaria elatior Ehrh.» Mak; трусксілкі

[трусксіукі,

бр.

трасксіукі,

трасксілкіJ, п. truskawka, ч. [truskavec,
troskavec], ст. truskavice, слц. [truskavec, truskavica], truskavky, вл. truskalca, слн. [troska, troskalica, truska, truskalica, truskavice, truskovec]; - похідні
утворення від звуконаслідувального ко
реня trusk- <<тріск; хруст; гуркіт; ше

лест; ляскання (батога)•>, пор. укр. р.

[труск] нріск•>, п. [trusk] <<ТС.» та ін.;

єдиного пояснення мотивації назви не
має; найпростіше було б приnустити,
що назва зумовлена тріщанням на зу

бах насінин плодів при їх розкушуван
ні; назва пояснюється тим, що при зри

,ванні

ягід

'!Ується

специфічний

шум

(Machek ESJC 655; Schuster-Sewc 15381539), або тим, що полуниця має лам
ке листя і названа за легким його тріс
ком; аналогічні назви полуниць розви
нулися в різних мовах від різних зву
конаслідувальних дієслів і мають спіль

ну мотивацію; пор. укр. [хрускавка,
хруставка] (від хрускати, хрустіти),
ч. lpraskavec, prascak}, chrustavec, слц.
druzgavica, вл. [pruskєlcy], болг. [прас
кавиц_а], лит. braske (від brasketi <<хрус
кати•>), нвн.

Knackbeere

(при

knacken
207,
209; Нейштадт 319; Анненков 146;
Bruckner 578; Machek Jm. rostl. 104105; Симоновиh 201. - Див. ще т~у
сок. - Пор. трас, тріск.
трускати - див. трусок.
«хрустіти•>).

-

Бісюліна-Клоков

[,-рускунець] (орн.) <•чирок трі<;l<;у
нок, Querquedula (Anas) querquedula

L.•>

Дейн;

-

похідне

утворення

від

[труслИн] (бот.) <<Волошка скабіо
зовидна,

вина•> Л; - похідне утворення від тру
сuтися, трясинсі, паралельне до тря
совИна, похідного від трястИся, з ті
єю самою мотивацією; можливо, вини

кло на основі [трясовина] як пізніший
варіант. -Див. ще трусИти. -Пор.
трЯстИ.
трусок <<дрібний хмиз; сухі тріски;

[дрібні тріски, що відлітають, коли ру
бають дрова
переважно

влена голосом птаха, що сприймається
як гаркаве, тихе, <<дерев'яне•> кер-р-р.
- Птицьt СССР 95.,-96. - Див. ще
трусок. - Пор. тріскунчик.

після

обтісування

[труснЯк] «сухі гілки, сушняк, хмиз•>
Л, [трускати] <<Тріщати, хрустіти Г,
Нед; хлопати Шейк;

голосно ударяти

Нед•>, [трускати собою] <<багато працю

вати; неспокійно бігаТИ•> Нед, [труск]
(вигук для

позначення моменту тріс

кання, тріщання) Нед; - р. [трус] «тру
СОК•>, [труск] <<тріск, хруст, хмиз•>, бр.
[труссік] <<тонкі гілки, тріски•>, [труск]
<<дрібНИЙ ХМИЗ>>, [труснік] <<ХМИЗ, тріс
КИ>>, [трус6чьtк] <•дрібний хмиз•>, [трус
нуl{ь] <<Тріснути•>, др. труск-ь <<Тріск•>,
п. [trusk] <<шелест, хруст, тріск•>, [trzusk]
<<ТС.•>, слц. [truskat'] <<Тріщати•>, trust'at',
«ТС.•>, вл. trusk <<розкидані шмат
КИ•>, болг. тр'Ьскам <<трясти; грюкати

trustit'

(дверима)•>;
в'язане

з

- псл. *trQskь/ truskь, по
*trQskati <<відокремлювати;

тріскатися, розриватися; тріщати, гур

кати•>,

паралельне

до

treskь

нріск•>,

*druzgati <<З тріском ламати, трощи
ТИ•>. - Ф,асмер IV 110; Bruckner 578;
Schuster-Sewc 1539. ---' Пор. друзки,
lus•>,

назва зумо

дерев'яний дріб'язок,

не.;
дрібно
побиті
гілки,
лозиння
ЛЧерк; тріск сухих рослин під ногами,
самі ці рослини, сухі гілки дерев Шейю>,

р.

<<Те.»;

Г;

відходи

Ме; дрібно порубане гілля До]•>, [труск]

1'рі.;к.

трескунок

не

[трусовина] «Мокра, заболочена ни
зина; драговина•> Ч, [трусuна] «Трясо

[трускати] <<Тріщати», паралельне до
[тріскунка] Шарл, чирок тріскунок,
чирок

Centaurea scabiosa L.•>; -

ясне.

[трусь] (зоол.) <<Кріль, Lepus cunicu[труня] (дит.) <<Кролик•> Чаб,
[трус] <<Кріль•> Чаб, Л, До, [труссік]
4ТС.•>, [трусенЯ] <<кроля•> Чаб, [трусє
та] <<Кролята•> ВеНЗн, [трусик] розм.
4Кролию>, [трусuця] <<кролиця•> Чаб,
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трусь-цьке

трут

ВеНЗн, [труска] <<ТС.>> Дор, [труснuк]
<<заєць>>, [труська] <<Кролиця О; моло
дий кролИК>> ВеУг, [трусь6к] <<Кріль;
молодий кролиК>> ВеУг, [тр!lся] дит.
<<кролик Чаб; кроленя Q,>, [трусЯк]
<<Кріль>> НЗ УжДУ 14, [трусЯтник]
<<Приміщення

для

кролів;

кролівник>>

Чаб, [трусЯтниця] <<Кролівниця>> Чаб,
[трухсі) <<КрОЛИК>>, [трухсіня) <<ТС.>>,
[трусЯчий] <<кролячиЙ>> Чаб, [трунь
трунь] (вигук для підкликання кроли
ків) Чаб, [трусь-трусь] <<ТС.>>; - р.
[трус] «кролик>>, бр. трус, п. trus, trusia, ст. truska, [ trus, truska, trusz] <<ТС.»,
trus trus (вигук для підкликання кроли
ків), слц. trus-trus <<ТС.>>; -очевидно,
пов'язане з

трусtіти( ся); початкове

значення «ТОЙ, хто труситься>>; можли
во, слово походить з дитячої мови. Фасмер IV 109-110; Брандт РФВ 25,
ЗІ; Bri.ickner 57 8.

[трусь-цьке] (вигук, яким відганя

ють овець) Мо, [трусь-трусь] (вигук
для підкликання кролів); - п. trus-trus

neti <<ПСуваТИСЯ>>, ЛТС. trenet <<Псувати
СЯ, гнити», дінд. troatti <<розколює, від
криває, продірЯВЛЮЄ>>, гр. TЄpГJOWV «де
ревНИЙ черв'яю>; припускається мож
ливість зв'язку з труд <<робота», др.
труд'Ь <<Хвороба>>, стсл. тржд'Ь <<ТС.>>, п.
tщd <<Проказа, парша, струП>>, схв. трут
<<Нарив

на пальці

рукИ>>,

«колькИ>> (Bulat AfSIPh

слн.

[ tr9d]

37, 470),

які зі

ставляються, в свою чергу, з гол.

stront

<<КаЛ>>. (Uhlenbeck

ll5J. - Фасмер ІУ
110; Bri.ickner 575, 577; Machek ESJC
653; Skok ІІІ 514-515; Trautmaпn 328;
Buga KZ 52, 285; Zubaty AfSIPh 16,
416; Mi.ihi.-Endz. IV 230, 250. - Пор.
труд•.

трут2 (ент.) <<трутень; самець бджо
ли», трутень «ТС.>>, [трутик] зменш.
Нед, трутівка <<робоча бджола, з яєць
якої виходять трутні>>, трутнівка <<щіль
ник

з

комірками,

з

яких

виводяться

трутні; окрема така комірка>>, [трут
нь6вка] <<бджола-трутівка Чаб, Лекс
Пол; комірка, з якої виходить трутень

очевидно,

ЛексПол>>, [трут6вка] <<трутівка Чаб,

пов'язане з тпрусь, тпрус; до другої

ЛексПол; комірка, з якої виходить тру

<<ТС.>>;

-

складне

утворення,

частини пор. [цік] - вигук, яким під
ганяють овець. Пор. тпрусь.
трут1 <<Гніт або висушений гриб-тру
товик, який займається від іскри і ви
користовується для

викрешування

вог

ню; [падаюча зірка Г; зоряний пил
Нед; (бот.) трутовик, Polyporus Mich.

Mak; губка несправжня, Fomes igniarius (L.) Gib. (Piyporus igniarius L.) Mak,
Нед]>>, трутник <<Гніт; гриб-трутовик>>,
[трутняк] <<трутовИК>> Mak, трутовuк
<<гриб, що паразитує на деревах>>, тру

тові

«гриби,

Polyporaceae>>,

[6трут]

«зоряний пил; астероЇд>> ВеЗн; р.
трут, др. тру_д'Ь <<деревна губка», ч.

troud <<ТРУТ>>, [ trud] <<ПОрОХНЯ>>, [ trudnet'] <<ТруХЛЯВіТИ>>, СТ. trudny <<СПале
НИЙ>>, слц. trud <<ТІ?УТ>>, болг. тр'Ьт,
схв. труд, слн. [trбd] <<ТС.>>, стсл. тржд1.
«деревна губка>>; псл. trQdь, очевид
но, <<ГНИЛЬ>>; зіставляється з лит.
trandes (trand~) <<личинка молі; дерев
ний черв'яК>>, trendeti <<бути побитим
міллю або поточеним черв'яками>>, tre-
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тень ЛексПол», [труц] <<трутень>> ВеУг,
ВеНЗн, [труп, трупак] <<ТС.>> ВеУг,
[трутовuй] «властивий, належний трут
НЮ» Нед; р. трутень, бр. труцень,
п. truten, ст. trucien, tщd, [trut, trctt.
tr~d. tr~t. trynd], ч. trubec, ст. trup
<<ТС.>>, [trut, trut', trout] <<ВИд комахи>>,
слц. trud <<трутень», вл. truta, нл. tsut,
болг.

ті>ртей,

трут,

м.

трут, схв.

трут, слн. trot «ТС.>>; - псл. *trQtь/
trutь, [*trQdь]; споріднене з лит. tranas
нрутень>>, лтс. tran(i)s «ТС.»; зіставляє
ться далі з нвн. Drohne, свн. trёne,
двн. trёno, снн. drane, drone <<ТС.>>, по
в'язаними з нвн. drohnen «гудіти>>, що
зводяться до звуконаслідувального коре

ня іє. *dher(eu)-//dhren- <<гудіти, дзиж
чати, бурмотіти, бурчати>>. Ф,§!смер
IV 111; Bci.ickner 578; Machek ESJC 654;
Schuster-Sewc 1540-1541.
[трут3 ] «купа; натовп; зграя>> Нед; р.-цсл. тр'('Г'Ь ( тр\("ГІ.) <<велика кіль
кість», стсл. трн.Т'Ь «ТС.>>; реконст
руюється псл. l *trQtь] < *tronkto- і зі-

трухан

трутити
ставляється з лит.

trafiksmas-

«гул, тис

нява•>, trankus «вибоїстий», trefikti <•уда
рити з гуркотом•>, днн. thringan «дави
ти, тіснитИ•>, дісл.

prQngr

НИЙ•>, ірл. tret «стадо».
110. -Пор. трутити.

<<вузький, тіс

-

Фасмер

IV

ра людина; (ент.) жук, що живе nід ко
рою дерев

і

живиться

комахами-шкід

никами•>, трухлЯтина «трухлявина; [за
nах гнилі Куз]•>, [трухляччина] КІМ,
[трухляччя] ЮМ, [труш] <<Гниль•> Нед,
Шейк, трухленький, трухлий, трухлЯ

вий, [трухлявuнний] «трухлявиЙ•> Куз,
[трухнЯвий] КІМ, [трЮхлий] <•трух

[трутити]
<•штовхнути,
nхнути»,
[трунути] <•торкнути; штовхнути Куз»,
[тручати] <•штовхати, nхати, сnихати,
відштовхувати•>, [тручатися] «штовха
тися•>, втрутитися, [втрутювати]

лиЙ•>

<•втfучати•> Ме, втручатися, [втручи
ти <•Втрутити•> Ж, [втручарний] «nро

[трухніти] <<ГНити, трухнути•>, трух
нути, [трЮ.хнути Нед] <<ТС.•>, ви
трухати, вuтfJухнути, [отрухлий]
«nотрухлиЙ•> Ж, [отрухнути] <<Згнити,

никливий;

струхлявіти;

нав'язливий,

набридливий»

Ж, втручання СУМ, [вuтрутити] <<ВИ
штовхати Ж; вигнати; відібрати», [вu
трутитися] <<ЗНесилітИ>> Я, [витручу
вати] «виштовхувати Ж; виганяти; ви
ривати, відбиратИ•>, відтруЧJJвати, [від
труть] <<болячка, нарив•>, [натручува
ти] <•Наштовхувати, наnихати», [натру

чуватися] <•Нав'язуватися (комусь)•> Ж,
[натрута] «насильство, примус; nо
штовх•> Ж, [натрутство] «Нав'язли
вість» Ж, [потрутити] «Штовхнути; по
гнати•>, [потручити] «ТС.•>, [потруча
ти] <•nоштовхати», [розтрflтити] «роз
штовхати•>, [розтручати] «те.», [роз
тручувати] <•розштовхувати•>, [струти
ти си (болєчк:у)] <<Відчувати біль усе
редині (nісля носіння вантажу)•> О; р. [трутuть] «давити, штовхати», др.
потручати

«бити»,

нути,

стукнути,

рити,

ткнути,

[troutiti]

tщсіс

n.

зачепити,

штурхнути•>,

«ШТОВХНУТИ>>,

СХВ.

<<штовх

злегка

вда

trц_cac, ч.

труhати

nсл.
trQtiti
[*trQtь] «На
товn, велика кількість•>. Фасмер IV
110, 111; Brtickner 575; Skok ІІІ 514;
M-ikl. EW 362; Trautmann 328; Pedersen Kelt. Gr. І 81. -Див. ще трут 3 •
«кидати,

штовхати»;

-

<<штовхнути», пов'язане з

труха 1 <•nотерть; nорохня; [подріб
нене сіно]•>, [трухва] «гниль у дереві,
труха•> Пі, [трухла] <•гнила колода» Пі,
[трухлuна] <•nорохня Г, Шейк; гниле
дерево Нед•>, [трухло] <<ТС.•>, трухлЯви
на <•[те.]; що-небудь трухляве», трух
лЯк: <•шматочок трухлявого дерева, який

у темряві світиться; (nерен.) дуже ста-

стати

Нед,

трухліти,

стомитися,

nриголомшеним•>

трухлЯвіти,

виснажитися,

Ж,

[п6трух]

«nотерть; nорахня Нед», потрухлий,
перетрухлий, притрухлий, притрух

нути, притрухти, протрухлий, [про
друхніти] <•nротрухлявіти» Нед, струх
лілий,

струхлЯвілий,

струхнілий,

струхнЯвілий, [струхти] «струхлявіти,

струхліти•>;

- р. труха, тшJхльtй
трухлЯвьtй, трухнуть, бр. [трухаj
<<nотерть•>, [трухлё] <•Порохня•>, [трух

лЯ] «те.», [трухльt, трухлЯвьt, трух
нець], др. труХ'Ь <<ПріЛИЙ, труХЛЯВИЙ,
nохмурий», n. [truchlec] «nорохнявіти;
сохнути», ч. trouch <<лісовий rрунн,
trouchnivy «трухлявий», слц. truchly
<•Те.», вл. trusenki «січка, дрібний nил•>,

болг. [трухм] «трухлиЙ•>, схв. тpfjo

«ТС.», трунути «трухлявіти; розклада
тися•>, слн. trohneti «гнити, розкладати
ся», стсл. трЖХІ\'Ьj nсл. trux(l)- /

trQx(l)-; -

сnоріднене

з лтс.

tr~шsls

truset «гнити, nрі
ти», trust <•ТС.», лит. trausus «ламкий,
крихкий», trausёti «зношувати•>, trausti
«Ламкий, крихкий»,

«КрИШИТИСЯ•>, далі З ПСЛ. trьstь «ТрОСТЬ>>,

trQsiti

<•трусити•>

і,

можливо,

trupь

~труn•>.

- Фасмер IV 111; SchusterSewc 1536, 1540; Skok ІІІ 515; Buga
RR І 489; ІІ 632; Брандт РФВ 25, 31;
Mladenov AfSIPh 36, 132; Zubaty St. а
сІ. І 2, 120-121; Karulis ІІ 423; Pokorny 1026. -Пор. трость, труп 1 , тру
сИти, трусок.

труха2 , труханя Г - див. трусь.
[трухан] (орн.) <•індик, Meleagris gal-

lopavo L.»,

[трух] «ТС.•> Шарл, ВеНЗн,
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трухліти

трюк

[труханЄта] <•молоді індики, індича
та», [трушенЄта, трушЄта, труши
нЄта] <•ТС.», [труханк:а] <•індичка•>,
[трушк:а] <•ТС.•> тж; запозичення з
німецької мови; н. Truthahn <•ТС.•> скла
дається з основ trut-, можливо, пов'я
заної з снн. droten
<<Погрожувати•>,
дангл. oriltian <<розпухати від гордощів
або гніву», дісл. priltna <<набрякати•>, і

[трущити] <•лущити•> ВеЛ;
тат

контамінації

дієслів

-

резуль

трощuти,

[ труска ти] <<тріщати, хрустіти•> і лу
щити. -Див. луска 1 , троск, трусок.

[трущ6ба] <•густий ліс; перевал; за
глиблення, лощина, яма; печера розбій

ників•> Нед, Ч; - р. трущ66а <•нетрі,
хащі, густий неnрохідний ліс, завалений
буреломом, трухлявими колодами, хми

hahn <<півень•>, спорідненого з дірл. canim <•співаю•>, лат. cano <<ТС.•>, гр. ~ї-иа
v6<;; <<ранній співець, півень•>; висловлю
валася також думка, що нім. trut- імі

зом•>;

тує звуки, якими індичка підкликає ін

очевидно, штучне утворення, пов'язане

дичат.

-

Кluge-Mitzka

282, 795.

[трухлітиj

щіпеніти від страху•> Нед;
р. (с)трухнуть <<злякатися•>, п. tru-

chlec

<•слабнути, мертвіти, кам'яніти, де
рев'яніти•>, truchliwy <•лякливий, зляка
ниЙ•>, truchiy <•ТС.•>, potruchlec <•переляка
тися•>, ч. truchliti <•сумувати, журИТІ1СЯ•>,

truchlivy <<смутний, зажурениЙ•>, слц. truchly, truchlivy <•ТС.», truchlit' <•сумуватИ>>;
- реконструюється псл. trux- або truxli зіставляється з лтс. trausaties <•бояти
ся•>, сірл. truag <•смутниЙ•>; пов'язується
також (Bruckner 577) з укр. трухлий
<•крихкиЙ•>; існує думка (Фасмер IV 112),
що р. ( с) трухнуть є недавнім утворен
ням, пов'язаним з трусить <•боятися»; в

такому разі укр. [трухліти] може бути

запозиченим з польської мови. - Фас
мер IV 109:-110, 112; Bruckner 577;

Machek ESJC 654; Mikl. EW 363.

[трухлЯк] <•друшляк•> Чаб, [трюх
лЯк:] <•ТС.•>; - р. трушлак <•вид сита•>;

-

результат

видазміни

друшлЯк:. - Фасмер
ще друшлЯк.

запозич~ного

IV 112.

-Див.

[труц] <<трутень•> ВеНЗн, ВеУг;
очевидно,

результат

видазміни

-

форм

трут, трутень під впливом п. ст.

tru-

<•ТС.•>. - Див. ще трут2 •
[тр)fчка] (орн.) <•Горлиця звичайна,

cien

Streptopelia turtur L.•>

Шарл,

Куз;

-

-

очевидно, nов'язане з [труск:]

<•хмиз, хруст•>.

-

Фасмер

IV 112.
<<Hippomane mancinella L.•> Mak, Нед; - не зовсім ясне;
[труяб]

(бот.)

з труі'ти, оскільки ця американська
рослина дуже отруйн9; можливо, скла

дене з основ слів труїти і Яблуко (пор.
схв. отровни ябук:а <<ТС.•>). - Аннен
ков

168; Симоновиh 234.
трюїзм
<•загальновідома

труїзм <<ТС.•>;

-

{зм, п. truizш, ч.

істина•>,

р. трюuзм, бр. тру

truismus,

болг. тру

uз'Ьм, трюuзм, схв. труизам; запо
зичення з англійської мови; англ. tru-

ism

~очевидна істина•> утворене від

<<вірний,

правильний,

походить

від

дангл.

правдивий»,

trёowe

true
що

(trlewe)

<•Вірний, надійниЙ•>, спорідненого з днн.

triuwi, дісл. tryggr, гот. triggws, нвн.
treu <<ТС.», лит. drdtas <•міцний, силь
ний», псл. *dervo <•деревО•>. - СІС 2 849;
ССРЛЯ 15, 1067; Kopalinski 1001; Кlein
1659.
трюк, трюкацтво, трюкач, трю
кацький; - р. трюк:, бр. трук:, п. trick,
trik, ч. слц. trik, болг. трик:, трюк:, м.
трик:, схв. трuк:, слн. trik; - очевид
но, запозичення з французької мови; фр.

truc,

букв.

пров.

truc

~палка»,
ходження;

<•спритність», походить від
або від арго іт. trucco, букв.

можливо,
р.

трюк:

герман~кого
виводилось

по

також

(Фасмер IV 112) від англ. trick <•фокус,
трюк, спритний приЙОМ•> (звідки іюхо
дять форми з -і-, (-и-) західнослов'ян

звуконаслідувальне утворення, паралель

ських і південнослов'янських мов), яке

не до [турк:авк:а, турк:очк:а, прук:ав
к:а] <•ТС.•> Шарл, п. [trukawka] «rолуб•>,
пов'язане з trukac <•туркати» (про голу
ба). - Пор. туркавка.

пов'язують з фр.
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trique <•ТРЮК•> неясного
- СІС 2 849; Чернь1х ІІ
267; Kopalinski 997; Dauzat 730; Кlein
1649.
походження.

трЯпка

трюм

trum; -

трюм;
слц.

р. болг. трюм, бр. трум,
запозичення

з

голланд

ської мови; гол. truim походить від het
ruim <<приміщення>>, де het -форма

означеного артикля (скорочено
но, це>>, і

ruim

't)

<<ВО

<<трюм, простір», що по

ходить від снідерл.

ruum (rume) <<прос
rOmo, снн.
rOm, двн. rOmi, дфриз. дангл. rOm,
дісл. rOmr, гот. rOms ~те.», снідерл.
ruum <<Місце>>, дангл. rOm, днн. rOm,
двн. rom, нвн. Raum <<ТС.», англ. room
ториЙ>>, спорідненого з днн.

<<кімната>>, можливо, пов'язаними з лат.
rOs <<ЗеМЛЯ>>, ав. ravah- <<місце>>, псл. га

- СІС 2 849;
IV 112; Горяев
378; Matzenauer 352; Vries NEW 5,

vьn-ь <<рівний,

nлоский».

Чернь1х ІІ

Фасмер

594;

Кlein

267;

1356. -

Пор. рівний.

трюмо <<високе стояче дзеркало; про
стінок між вікнами»; р. болг. трю
мо, бр. трумо, п. tremo, ч. trumeau,
схв. трима, слн. trimo; - запозичення
з французької мови; фр. trumeau «Прос
тір між парою вікон; дзеркало, що за
ймає цей простір» пов'язане, очевидно,
з фр. ст. trumeau <<товста частина но
ГИ>>, джерелом якого, можливо, є франк.

*thrum «шматОК>>, споріднене з двн.
свн. trum, drum <<Кінець>>. - СІС 2 849;
Фасмер IV 112; Kopalinski 995; Dauzat

трюхИ,

трухИ

трохИ-трохИ

«ТС.>>, [трюха]

Шейк,

трухИ

<<кінська

мала

рись» Бі, [трух] <<рись, кінський біг»,
[трухцем] «труськом>>, [трушки] <<ТС.>>
ЛексПол, [трушком] <<риссю», [трю
хачка] «НеШВИДКО, дрібНИМ КрОКОМ (біг
ТИ)>>, [трЮхИ] <<ТС.» Г, Нед, [трюхом]
<<риссЮ>>, [трюшком] <<ТС.>>, [вИтрюха
ти] <<Відійти, прийти до пам'яті>> Я,
[навтрЮхИ] <<бігом» Г, Ж; - р. трЮ
хать <<трястися>>, трюх-трюх (вигук,

який передає їзду риссю), бр. тfухаць
<<бігти, їхати риссю>>, [трухам <<рис
СЮ>>, [трухом, трушка, трушком]
«ТС.>>; - очевидно, афективне утворен
ня, що виникло в східнослов'янський
період у зв'язку з дієсловом trusiti

( < псл.
тичного
укр.

на rрунті його семан
компонента <<трясти>> (пор.

trQsiti)

труськом

<<рись>>).

<<риссю>>,

р.

трусца

- Shevelov Hist. рhопоІ. 639;
IV 110, 112; Brilckner 577. -

Фасмер
Див. ще трусИти.

[тряд]

<<хвороба, нездужаннЯ>> Нед,

Пі; - не зовсім ясне; очевидно, запо
зичення з польської мови; n. trqd <<Чер
воність обличчя; парша; лепра>> пов'я
зане з п. trud, спорідненим з укр.

труд.

-

Bri.ickner 575; Zubaty St.

а

cl.

Tuber

І 2, 121. Див. ще труд 1 .- Пор.
2
труд , трудоватіти.
трям, тrямок - див. трам.

коладних цукерок, які фоr.мою нагаду

для миття посуду Чаб; клапоть; лахміт

Кlein 1659.
трЮфель
<<ІСТІвний

731;

(Mich.) Fr.>>,

гриб,

трЮфелі мн. <<назва шо

ють ці гриби>>, [труфель] <<Трюфель>>
Куз, [труфля Нед, Куз, трЮфля Куз]
<<ТС.>>;

р. трЮфель, бр. труфель, п.
болг. трЮфел, схв. трифла; запозичення з німецької мови; н. Trilffel через фр. truffe та іт. truffa зводить
ся до оск.-умбр. *tufer, лат. to.ber <<буль

-

trufla,

- СІС 2 849; Фасмер IV
112; S1:. wyr. obcych 778; Кluge-Mitz
ka 794.
ба, трюфель».

трЮхати <<бігти або їхати риссю>>,
трухати СУМ, Г, трюхИкати, трухИ

кати, [трухичити КІМ] <<ТС.>>, трю
хuк (nрисудкове слово), трюх-трюх
<<Те.; [вигук для вираження бігу коня
риссю]>>, трух-трух <<ТС.>>, трюхu-

[трЯпка

<<ганчірка Нед, О; віхоть

тя; нитка, бахрома Нед>>, [трапа] <<Ган
чірка>> Л, [трапіца] <<брудна ганчірка>>
Корз, [трапкач] «виплетена або витка
на з латок ковдра чи рядно>> Л, [трап
кун, трапошник] «ТС.>> Л, [трепкач]
<<рушник

з

домотканого

полотна>>

Л,

[трепці] «дрантя, клапті>> Нед, [тре
п'ях] «бахрома>>, [трЯпичка] «ганчір
ка>> тж, [тр.Япошник] <<збирач ганчір'я
та іншої утильсировинИ>> Чаб, [трЯ
пушник] <<Те.; чоловік, хлопець, який
дуже любить наряди>> Чаб, [тр.Япуш
ниця] «дружина збирача ганчір'я; жін
ка, дівчина, яка любить наряди>>, [тряп

чина] «Ганчірка, клапоть» Нед, [трЯ
п' я] <<ганчір'я, лахміття Нед, Чаб»,
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трясИ:дупа

трясолупки

[тряпчаний] <<Виготовлений з ганчір'я»
Чаб, [п6тряпки] <<бахрома•> Нед; - р.
трЯпка,
бр.
[трапка]
<<ганчірка•>,

від пеlеламування чогось твердого)
Шейк, траск] <•звук від удару батога;

трапкач <<великий рушник з бахромою

дя,

ка

підвішений кусок заліза, який від вітру
вдаряє об дерево, видаючи дзенькіт,
для відлякування диких свиней 0•>,

на кінцях; [бахrюма, витріпані нитки]•>,
[трап'е, трап'ё] <<лахміття•>, др. тряп'Ь
«бахрома•>;

-

не зовсім ясне; оче

видно, пов'язане з тріпати, [стріпки]
<•торочки•>; в такому разі я замість і

(р. е) з'явилося в результаті експре
сивної назалізації; зіставляється з п.
strz~pka <<ПОЛЬОВИЙ ХВОЩ>>, strz~pic «МО
ЧаЛИТИ», ч. tfapec <•китиця, китичка•>,
stfapec <•ТС.•>, stfepiti <•розмочалювати•>,

strapec <•бахрома, пучок», нл.
tsumplis se <•розтріпуватися•>. - Фасмер
IV 112-113; Чернь1х IJ 267-268; Го
ряев 375; Machek ESJC 585; SchusterSewc 1550; Абаев Пробл. ист. и диал.
12-13; Mikl. EW 325, 361; Pokorny
1094. -Пор. страпи, тріпати.
[трясИдупа] (орн.) <•плиска, Motacilla•> Нед; - запозичення з польської
слц.

мови; п. [trz~sidupa, trz~sidupka] <•ТС.•>
утворене з основ trzqsc ( trz~si) <•тряс
ТИ» і dupa <•зад•>; мотивація та сама, що
і в трясогузка. - Strutyriski 106. Див. ще дупа, трЯстИ.

[трЯска] (бот.) <•хвощ, Equisetum
L.•>; - очевидно, пов'язане з ч. [trasli-

ce, stfaslicka, (s)tfaslavica, traslena], ре
зультатами видазміни форми preslicka
<<ТС.», похідної від preslice «Прядка» (за
подібністю

стебла

хвоща

до

кужіля,

пор. укр. [прядуха] <•хвощ багровий,
Е. heleocharis (Е. limosum)•>, п. [przqslka] <•ХВОЩ•>, болг. діал. м. преслица,
схв. преслица, слн.

preslica «ТС.», по
< псл. pr~sti). - Machek Jm. rostl. 28; Симоновиh 182183. -Див. ще прЯсти. - Пор. ку
в'язані з прясти

биття, побоЇ•> Нед, трЯскало <•знаряд
за

допомогою

якого

утво

[тряск6тало] «ТС.•> О, трЯскіт, трас
кіт, [траскuй] <•траскаючий•> Нед; -

п. trzaskac <•тряскати», ч. tfaskat <•З тріс
ком вибухати», слц. traskavy <•вибухо

виЙ•>;

- псл.

[traskati],

звуконасліду

вальне утворення, паралельне до
ti <•тріскати•>; пов'язання з вл.

«тр~мтіти•>, нл.

tseskas «трясти»
1542) помилкове. -

ter-Sewc

treskatfaskac
(SchusПор.

тріск.

трясовИна СУМ, Нед, [трасіна]
<<трясовина•> Л, [трасовuна Шейк, тре
сіЯ Ч, трєсєчка О, тресучка О,
трясавІіна Г, Нед, трясавuця СУМ,
Нед, тряссічка О, трясuло О, тря

сuльце Ч] <<ТС.», [трясина] «ТС.; водя
ні рослини Нед•>, [тряснuна] «трясо
вина•> Ч, трясовИння, [трясовИця,
трясун Ч, трясучка Ч, О, трясЯви

на] <<ТС.•>, трясовИнний, трясучий; р. трясИна «трясовина», бр. [трасіЯ],
п. trz~sawica, trz~sawisko, болг. тре
савище «ТС.>>, СХВ. тресетйште <<TOpqYOBe болото•>, тресава <•торф•>; - по

хідне

утворення

від

трястИ( ся);

назви пояснюються тим, що мокра бо
лотиста

земля

угинається,

трясеться

під ногами; пор. драгва «трясовина,
болото», драговина <<ТС.», похідні від
псл. dr~gati <•дрижати, трястися». -

Чернь1х ІІ

268; Bruckner 579. -

Див.

ще трЯстИ. -Пор. драгва, трусо
вина.

[трясолупки] (бот.) <•грицики зви

ділка.

трЯскати «ляскати; [шльопати (че

прилад,

рюється тріск, шум», [траскало] «тс.;

чайні,

Capsella bursa pastoris Moench.•>,
Mak; - очевидно,

ревиками)] Шейк•>, [траскати] <<ТС.•>,
tтраскотати] <•ляскотати•> Нед, [трас
котіти Нед, тряскотіти Нед] <<ТС.•>,
трЯснути, [траснути] «ляснути; уда
рити•> (про грім) О, [трас] (вигук для

складне утворення з основ трясти і
лупити; назва може бути зумовлена
тим, що сухі плоди рослини стру

передачі

ли

тріску,

гуркоту,

шуму)

Нед,

[трась] (вигук для вираження звуку
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[трясилипки] <•ТС.•>

чечки розкриваються (лускаються), ко
слн.

рослина

luscec

трясеться

<•тс.».

-

від

вітру;

пор.

Лік.

росл.

Енц.

трЯстИ

трЯхнути

дов. 128; Нейштадт 292; Анненков
- Див. ще лупИти, трястИ.

394.

тИ; назва ~умо.влен~ тим .. що рутниця
має

ПОНИКЛІ

КВІТКИ

І

ТОНКІ

НИТКИ

ТИЧИ

трЯстИ СУМ, Нед, [трастИ] <<тряс
ти•> ЛексПол, [трясть] <<ТС.» Л, тряс
тИся, тряснути, трясонути, [тря
санИця] «солома з сіном; дрібна соло
ма;· холодець•> Нед, [трясенИця] <<ТС.•>

НОК, які тр~мтять від. вітру; легко при?'о
дить у рух 1 все суцвптя; пор. укр. [вtт

тж,

сучка

трясИлка

<<трясильна

машина•>,

[трясИло] <<палиця, якою витрясають з
клоччя терміття•> О, трясИльник, трЯс

ка, [трЯстя] <<трясця>>, трясун <<При
стрій для транспортування сипких тіл;

член релігійної секти•>, [трясуха] <<ЛИ

хоманка•> Нед, [трясучка], тrЯсця,
[трасьтя Нед] <•ТС.•>, [трісункЄ «сли
ви, що легко струшуються•> ВеБ, тря
сИльний, трясучий, тряськИй, витря

сати, витрясатися, перетрЯска, [по

трястИ] <<помчати (в танці)•>, [потря
сайко] <<ТОЙ, ЩО трясеться•> Нед, [по
трясайло] <<ТС.•> Нед, [п6тряска] <<вид
танцю.>, [п6трясок] <<сильце•> Нед, [роз
трясок] <<розвал, безладдЯ•> Нед, стряс
ки <<(солом'яна) потерть•>; - р. тряс
тИ, бр. трЗсці, др. трясти, п.

tгz~si~.

ч.

trzqsc,
tfasti, tfesu (tfasu), слц.
ti'asc, нл. tsesc, болг. треса,

tгiast', вл.
схв. трести, слн. tгesti, стсл. трАІ.стн;

-

псл.

tг~sti;

-

очевидно,

результат

контамінації іє. *tгemo-, nредставленого
в гр. тpEJ.JW <<тремчу», лат. tгemo <<ТС.•>,
лит. tгlmti <<тремтіти від холоду•>, tremti «звалити», тох. А tгam- <<тремтіти•>, В
tгemen «тремтінНЯ•>, алб. tгёmр, tгem
«лякаюся», днн. thгimman <•стрибати,
скакати•>, та іє. *tгеsб-, що виступає в
дінд. tгasati <<ТреМТИТЬ>>, ав. t;)Г;)Saiti «ТС.»,

гр.

трЄw

(<

*tresб)

<<тремчу•>,

аорист

трtааш; обидві основи походять від іє.

*tег- / tг- <<Тремтіти,

- Фас
268; КЗСРЯ
453; Bri.ickneг 579; Machek ESJC 656;
Skok ІІІ 497 -498; Tгautmaпn 329;
Walde-Hofm. ІІ 701; Pokoгny 1070,
1092-1093. - Пор. тремтіти, трусИ
мер

IV 113;

битися•>.

Чернь1х

ІІ

ти, тряхнути 2 •
[трясулька] (бот.) <•рутниця вузь
колиста, Thalictгum

angustifolium Jacq.;

(рутниця блискуча, Thalictrum lucidum
L. См)•>; - похідне утворення від тряс-

реник] <<ТС.•> См. - Див. ще трЯстИ.
трясУчка (бот.) «Вгіzа L.; [осика,

Populus

tгemula

середня,

L. 0]», [тряска] «тря
Вгіzа media L.>> Mak,

[трасенец, трісеничка, трісулька,
трясунка] <<ТС.>> Mak; - р. трясунка
<<Briza•>, бр. [трасунька], ч. tfeslice,
[tfaslica, ti'esivec, tfesatka], слц. traslica, [tгasienka], схв. трёслица, слн. [tresulja] <<ТС.>>; - похідні утворення від
трястИ( ся); назви зумовлені тим, що
колоски трясучки мають тонкі ніжки, а
листки осики - довгі черешки, через
що трясуться від найменшого повіву

вітру. - Лік. росл. Енц. дов. 311; Бісю
ліна-Клоков 98; Нейштадт 112, 186187; Анненкову 70; Machek Jm. гostl.
280; Schusteг-Sewc 1543; Симоновиh
80. - Див. ще трЯстИ. - Пор. дро
жачка, трепета.

[трясця] (бот.) <<жовтець їдкий, Raасгіs L. (R. асег L.)•> См, [тряс
ця-зілля См, зілля од трясці Mak]

nunculus
<<ТС.•>;
ка•>;

-

пов'язане з трЯсця <<лихоман

виникло,

очевидно,

в

результаті

конденсації словосполучення зілля від
трясці; ця отруйна рослина широко
використовується в народній медицині
в основному як зовнішній засіб для
лікування ран, туберкульозу шкіри,
для натирання тіла при простуді, а та

кож у вигляді відвару при малярії. Лік. росл. Енц. дов. 162; BankowskiKuiпiewski 49. - Див. ще трЯстИ. Пор. ломатник, терпИбіда.

[трят] <<КОНВОЙ•> (?) Шейк; -

не

ясне; можливо, результат видазміни за

позиченого р. отрЯд «загін•>.

трЯхнути' «Підсихати, тужавітИ•>,
[трахнути] <<ТС.» Нед, [трЯхти] <•про
сихати, осідати (про грязюку), густіти•>
Нед, [трахти] «тс.•> Нед, [обтрехати]
«обсихати•> Ж, [обтряхати] <<ТС.•> Ж,
підтряхати <•підсихати•>, притряха
ти, протряхати, протрЯхлий; не
ясне.
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тряхнути

тубероза

тряхнути 2 <<труснути•>, [стряхну
ти] <<Хитнути•> Нед, [стряхнутися]
«здригнутися»

Нед;

р.

-

тряхнуть

лом, біля якого одягаються, зачісують
ся; убиральня•>; - р. бр. туалет, п. ч.
СЛЦ. ВЛ. toa\eta, болr. тоалет, М. тоа

<<ТС.•>, бр. [трахня] <<дрібна солома•>, п.

лет (а)' схв. тоалета, слн.

[trzq_chna._c]

запозичення з французької мови; фр.
toilette, зменш. від toile ~полотно•>, яке
ПОХОДИТЬ Від лат. tё\а <<ТКаНИНа•>, ЩО
виникло з *texla, пов'язаного з texere

зультат

<<труснути•>;

контамінації

очевидно, ре

-

варіантів

основ

тряснути і [трухнути] <<ТС.»; можли
во, сюди ж належить і похідне утворен

ня [отр.Яха]

<<бешкетник,

розбишака,

<<ткати•>; початкова означало, очевидно,

зірвиголова•>, наведене вище на своєму

<<маленьке

місці разом з [отр.Ях] <<неохайна, пога

столика•>.

но одягнена людина•>.
сИти, трЯстИ.

-

Див. ще тру

тс 1 (вигук, що вживається як заклик
до тиші, мовчання), тес <<ТС.•>, тсикну

toaleta; -

покривало

для

туалетного

- СІС 2 849; Чернь1х ІІ 268;
Фасмер IV 113; S1. wyr. obcych 762; Holub-Lyer 483; Dauzat 712. - Див. ще

видно, примітивне комунікативно-зву
кове утворення; пор. нвн. pst <<ТС.•>. -

текст, текстИль.
туба <<тюбик; вид музичного інстру
мента•>; - р. бр. болг. м. схв. туба, п.
ч. слц. вл. tuba, слн. tuba; - очевид
но, запозичення з німецької мови; нім.

Кluge-Mitzka

Tuba

ти КІМ;

-

р. бр. тес, п.

568. -

ts, tss; -

оче

Пор. цить.

тс 2 (вигук на позначення здивуван
ня) Нед, Шейк, [тсе] <<ТС.•> Бі; - слн.

ts

<<ТС.•>; очевидно, результат фонема
тизації дифузного афективного звукови
явлення.

Тсоавіахім, тсоавіахімівка, тсо
авіах{мовець, тсоавіахемівець; - аб
ревіатура, утворена на основі словоспо
лучення ТоварИство сприяння оборо

ні, авіації і хімії (хемії), назви доб
ровільної громадської організації СРСР

(1927 -1948);

калька р. Осоавиахим, ут

вореного з Общество содействия обо
ране, авиации и химии.

[ту] <<ТуТ», [туй] <<ТС. Г; сюди О; не
гайно 0•>, [туй-туй] <<зараз, ось-ось»,
[туйка] <<тут, сюди» О, ВеБ, [туйки]
<<ТС.•> тж, [тука] <<тут» ВеЛ, ВеЗа, [ту
кай] <<ТС.•> тж; - бр. ту, п. ч. слц. вл.
нл.

tu,

схв. ту, слн.

tu

<<тс.•>, стсл. то\(

лат.

<<ТС.», Tube <<тюбик•> походять від
<<труба•>, пов'язаного з tubus

tuba

- СІС 2
849-850; ССРЛЯ 15, 1091; Kopaliriski
1004; Holub-Lyer 493; РЧДБЕ 741;
Gr. Fwb. 781; Walde-Hofm. ІІ 712.
<<ТС.•> невідомого походження.

туберкульоз, туберкульозник, ту
беркульозний; р. бр. туберкулёз, п.
вл. tuberkuloza, ч. tuberkuloza, tuberkulosa, слц. слн. tuberkuloza, болг. м. схв.
туберкулоза; запозичення з німець
кої мови; нім. Tuberkulose, як і фр. tuberculose, англ. tuberculosis, утворено
від лат. tilberculum <<гулька, здуття•>,
зменш. від tilber <<Пухлина; горб•>, спо

рідненого з tumёre <<пухнути•>, дісл.

pufa

~горб•>, за допомогою суфікса -os- (від
гр. -om<;;). - СІС 2 850; Чернь1х ІІ 268-

269; Kopaliriski 1004; Holub-Lyer 493;
Gr. Fwb. 781; Dauzat 731; Кlein 1661.Пор. протуберанець, тубероза.

основи

тубероза (бот.) <<багаторічна деко

вказівного займенника tь <<ТОЙ•> з неяс
ним компонентом -u; в українській мові,
можливо, запозичення з польської; ком
поненти -й-, -к- є залишками давніх вка

ративна рослина Polyanthes tuberosa
L.•>; - р. бр. болг. м. схв. тубероза,
п. tuberoza, ч. tuberoza, tuberosa, слц.
слн. tuberoza; - запозичення із захід
ноєвропейських мов; нім. Tuberose, англ.
tuberose, фр. tubereuse <<ТС.•> утворено
з латинської видавої назви цієї росли

<<там•>;

-

псл.

tu,

похідне

від

зівних основ (псл. і-, k-). - Bruckner
583; Machek ESJC 659; Schuster-Sewc
1533; Skok ІІІ 433; ESSJ Sl. gr. ІІ 697701.- Див. ще той.- Пор. тут 1 •
туалет <<Одяг; наведення порядку у
зовнішньому вигляді; столик з дзерка-
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ни Шberosa, букв. <<бульбаста•> (чол. І?·
tпberosus <<ВКритий бугорками, гулями•>),
похідної від tпber <<пухлина, rуля•>. -

тугай

тубілець

СІС 2 850; ССРЛЯ 15, 1092; St. wуг.
obcych 781; Holub-Lyeг 493; РЧДБЕ
742; Gг. Fwb. 782; Dauzat 731; Кlein
1661. - Див. ще туберкульоз. - Пор.
протуберанець.

тубілець, [тубuлець] <•тубілець>>
Нед, [тубильник ЛексПол, туболець
Нед] <<ТС.•>, тубілка <<туземка•>, [тубі
лиця Куз, туб6лка] <<ТС.>>, [туболія]
~туземне

населення•>

Пі,

ний] <<ТС.>> Нед;

-

<<скрутне становище, го

ре, біда; великий сум, скорбота, [туга

по батьківщині Нед; пригода Нед]•>, при
небіжчика•>, [стуга] <<горе, смуток•>
Нед, [стужати] <•турбувати, мучити>>
Нед, [застужати] <<завдавати клопоту,

бути 1 , тут 1 .- Пор. туземець.
тубо (виг.) <<не можна; не чіпаЙ•>
(вживається мисливцями як заборона
собаці діяти); р. туб6 «ТС.»; - за
з французької мови; фр.
букв. <<все добре•> складаєть

ся зі слів tout <<все, весь•>, що походить
від
нар.-лат.
*tottus < лат. totus

<<весь>>, і beau <<добре, добриЙ>> від лат.
bellus <<Милий, приємний, гарниЙ•>. КЗСРЯ 454. - Див. ще белетрИст,
тотальний.

[тувальня] <<рушник; хустка, хусточ
ка Нед•>, [товальня] <<ТС.>> Нед; - запо

зичення з польської мови; п. tuwalnia
<<Вид рушника; хустка•> походить від іт.
tovaglia ~обрус, серветка•>, яке через
нар.-лат. *tobalia зводиться до франк.
*thwahlja <<рушник•>, спорідненого з днн.
twahila <<ТС.•>, гот. pwahan <<Купати•>,

дісл.

pva, дангл. owёan <<ТС.». - S1. wуг.
obcych 784; Mestica 1931; Кlein 1634.

тувИнці (народність тюркської мов
ної групи), тувИнець, тувИнка, ту

вИнський; ч. Tuvinci; -

ми•>, притуга

бр. тубьtлец, [тубо

ської мови; п. tubylec утворено з основ
tu <<ТУТ» і Ьус <<бути•>. - Shevelov Hist.
phonol. 382; Rachhaгdt 107. - Див. ще

позичення

тужлИвий, тужний, тужuти, [ту
жИть] <<ВИТИ» (про вовка, собаку) Л,
[обтужИти] «Оплакати з примовляння

тужИти <<Надмірною тугою накликати
на себе нещастя або викликати появу

очевидно, запозичення з поль

tout beau,

<<У народному похоронному обряді жінка, що голосить над nокійником•>,

тубільний,

[тубИльний] «ТубільниЙ•> Нед, [туб6ль
лец]; -

жіння•>, туженьк:а, тужільниця (заст.)

р. тувИнцьt, бр. тувінцьt,
запозичення з тувинської

мови, в якій тьtва (тьtвалар, тува,
туба) <<тувинець•> буквально означає
<<Гірська людина•>. - Фасмер IV
Вайнштейн ЗтнонимьІ 218-222;
Яз. нар. СССР ІІ 387; Мельхеев 84.

примушувати•>; - р. туга <<сум, скор
бота•>, бр. туга <<ТС.•>, др. туга <<гноб
лення; мука; сум, біда•>, п. t~ga <<Туга»,

[tuha] (з укр.), ч. touha, слц. tuha <<ТС.•>,
вл. tuha <<духота, спека; пригніченість•>,
нл. tuia <•тс.; горе, страждання>>, болг.

т'Ьга <<журба, сум•>, м. тага ~горе, стра

ждання,

сум;

біль•>,

рбота, біда», слн.
сум•>,

стсл.

тжгА

схв.

t6ga

туга

<<ско

<<лінощі; журба,

~важке

-

становище•>;

псл. tQga <<сила, міцність;
інертність, лінощі; стійкість,
лість, жорсткість>>, пов'язане з
гий, міцниЙ•>; - споріднене з

в'ялість,
витрива
tQgь <<ту
лит. tin-

gus <<лінивиЙ•>, tingёti <<лінуватися•>, дісл.
pungr <<важкий, твердиЙ•>, тох. А tаnk
<<перешкоджати», тох. В tari.k- <<ТС.>>. Фасмер IV 113-114, 115; Brilckner
567, 570; Machek EVSJC 648; HolubLyer 485; Schusteг-Sewc 1554-1555;
Младенов 646;
Skok ІІІ 452-453;
Mikl. EW 350; Tгautmann 318; Fгaenkel
1098; Pokorny 1067. -Див. ще тугИй.
- Пор. тягтИ.
[туга 2 ] <•райдуга, веселка•>; - оче
видно, результат видазміни назви дуга
<•ТС.>>, можливо, зближеної з туга <<сум»
як антонімічною заміною назви, до якої
зводиться веселка. - Німчук 164.

[тугай] <<солончакова рівнина» Чаб,

Сат

тугаї «rусті зарості на берегах річок і
озер в пустелях і напівпустелях Серед

туга 1 «rope, журба, сум, скорбота>>
СУМ Ж, тугонька, [туг6та] · <<туга•>

ньої АзіЇ•>; - р. бр. тугай <<заплавний
ліс річкових долин пустельної і напів
пустельної зони•>; - запозичення з тюрк

113;

О, [тужаночка] <<журба», тужба <<Ту-

ських мов;

тат.

тугай

<<лука,

закрут,
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тугИй

тугопіти

сінокісні луки, заплава•>, кирг. тугай
«зарості чагарнику, змішаного з очере

м'яний дах або віз зі снопами•>, [при

том по заплавах річок, озер, на болотя

<<плетена коробка з лози, обмазана гли

них місцях•>, чаг. тат. [тоrаі] «лука,

ною; коробка з лубу Нед1>, [стуга]
(присл.) <<Туго; тугіше•> СУМ, Нед,
[стугенька] <<ТС.•>, [стугавіти] <<сту
жавіти•>, [стугнути] <<затвердіти•> Нед,
[стужіти] <<стужавіти•> ЛексПол, [спо
туженє] <<зміцнення•> Нед, [сутугува
тий] <<жорсткий, тугуватиЙ•>, сутуж
ний, сутужно <<ВаЖКО>>, [сутЯжна]

низина, покрита лісом•>, чаг. уйг. tokaj
<<ліс у низинах звивистої річки•> виво

togai
Rasanen Versuch 485.

дяться

ріки,

від монг.

річкова

лука•>.

<<лікоть;

закрут

Шипова

328;

тугИй <<дуже натягнений; щільно на

повнений, надутий; [високий, повний,
огрядний (про людину); великий та то
встий (про дерево) О; міцний, суворий;

впертий; сильний, витривалий Нед; по

вільний, терплячий Нед]•>, тугенький,
тугесенький, [тугісінький] Г, тугі
ший, тугуватий, [тугший] «тугішиЙ•>,
тужавий, [туга] <<напруга, напруже
ність, натяжка, енергія•> Нед, [тугати]
<<тужавітИ•> О, тугішати, [тугнути]
<<наливатися; тужавіти (про колос)•> О,
[тугшати] <<тугішати; тужавіти1>, ту
жавіти, тужитися, [тужіти] «тужа
віТИ>> О, [впотужнuти] <<зміцнити;
додати сили•> Ж, затужавілий, нату
жений, натужний, натуга <<фізичне

напруження; [напруга, зусилля]•>, [на
тугам] <<Напружено, натягнено•> Ж, [на
тугою] <<із зусиллям•>, [натузі] <<Напру
жеНО1> Ж, [натужати] <<гнати коня
понад його сили•>, [натужжuтися] <<на
тужитисЯ•> Ж, нат!J.жити, натужува

ти <<напружувати; [натягати]•>, надпо
тужний, [отуга] <<Напруга, напруже
ність1>

Ж,

обнатужити,

потужний,

потуга <<зусилля; міць; (заст.) військо;
[підтримка, утіха; біда, нещастя; влада;
воля, потурання 0]•>, [потуженє] <<зміц
нення, посилення1> Нед, [потужник]
<<союзник, помічник Г; володар Нед1>,
потужність, потугувати <<мучитися

від потуг (під час родів); [напружувати

тЮжити] <<ТС.•>, стужавілий, [стуга]

«ТС.•>, сутуга <<турбота; труднощі; [гні
тюча бідність Нед; мотузка з лози НедJ.>,
сутуж <<утруднення, скрутне станови

ше•>, [употужuтися] <<зміцнитися» Нед,

употужнити; - р. туг6й, бр. тугі,
п. t~gi <<твердий; міцний; мужній; впра
вний; тугий, густиЙ•>, ч. tuhy <<ЖОрст
кий; твердий; жорстокий; впертий, зав
зятий», слц. tuhy <<ТВердий, міцниЙ•>, вл.

tuhi
t6g

<<жорсткий, твердий; впертий1>, слн.

<<тугий,

жорсткий,

міцниЙ•>,

стсл.

'Т'ЖГ'Ь, 'Т'ЖГЬ.ІН «твердий, міцний, нестрим

ниЙ•>;

ПСЛ. tQgn(jь) <<СИЛЬНИЙ, міц

-

НИЙ, упертиЙ•>, пов'язане чергуванням
ГОЛОСНИХ З *t~gti <<ТЯГТИ>>, tQga <<ТуГа>>;

-

споріднене з лит.

<<тугий; впертиЙ•>,

stangus (stangus)
tingl!s <<лінивиЙ•>, stlnk-

<<тужавіти, скипатися (про молоко,
кров)1>, дісл. pungr <<важкий, твердиЙ•>,

ti

ОС. аітьtндзьtн <<ПрОТЯГуваТИ>>, Вірм.
t'andz;)Г <<ГустиЙ•>, ав. 3ang- <<тягти; на

тягати (лукk

- Фасмер IV 114; Чер
269; Bruckner 570; Machek
ESJC 659; Schuster-Sewc 1154-1155;
Fraenkel 1098; Pokorny 1067. - Пор.
ньІх

ІІ

туга 1 , тягтИ.
[тугівка] (бот.) <<ПОросинець плями
стий, Hypochoeris maculata L. (Achyrophorus maculatus Scop.)•> Mak, [туг6в
ка] <<ТС.•>; - р. [туговка] <<ТС.•>; - оче
видно,

похідне

утворення

від

тугИй;

ся; переносити надзвичайні страждання

назва може бути зумовлена тим, що ця

потужніти <<ставати потужним, поту

рослина використовувалась для ущіль
нення пазів між окремими дерев'яними
деталями будівлі, про що свідчать р.

Нед]1>,

[потужuти]

<<зміцнитИ•>

Нед,

жнішим•>, [притужний] «дуже важкий,
обтяжливиЙ•>, [притужина] <<жердина

по краю солом'яного даху, що притис

кає солому•>, [притЮжина] <<ТС.•>, [при
тужити] «зміцнити жердинами соло-
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[пазник, пазная трава] <<ТС.•>.
ненков б.

-

Див. ще тугИй.

- Ан

[тугоніти] <<ударяти, стукати; здій
мати гуркіТ» Нед; бр. [тугонець]

тудИ

тузати

<•тупотіти, гуркати•>, [тугнуць] <•тупну

-

ти, стукнути, загриміти•>;

афективне

звуконаслідувальне утворення, можли

во,

результат

фонетичної

видазміни

форми стугоніти (пор.).
тудИ, [тад] <•туди» Нед, [тадИ,
тадИвай, туд Нед] «ТС.•>, [туда] <•тс.
Нед, ВеБ, О; там 0•>, [тудай] <•туди»
Нед, [тудайк:а ВеБ, тудий ВеЗа, ту
дИйк:а,

тудИма

Нед,

тудійк:а Шейк,

тудік:а] <<ТС.•>, тудою, [студ] «звідти,
звідси•> ВеЗа, [студова] <•звідтИ•> Л; р. туда, [тудь't], бР.. тудь't, [туд, ту
да, тудою, тудаю], др. туда <•туди»,

куртка Шейк•>; - бр. болг. тужурка;
запозичення з російської і, можли
во, польської мов; р. тужурка <•домаш

-

ня або формена куртка•>, як і п. tuiu<•довгий чорний піджак для візитів,
вид сюртука•>, утворено на основі фр.
toujours <•завжди, постійно•>, що виник
ло в результаті стягнення слів tout
<•весь, кожний» і jour <•день•>, букв. <•Кож
ний день». - Чернь1х ІІ 269; Фасмер

rek

IV 115; Brilckner 586; Kopaliriski 1008;
РЧДБЕ 643. - Див. ще журнал, то
тальний, тубо.

туз, [тузЯка], [тузик:, тузинЯ] Нед;
бр. болг. (з р.) туз, п. tuz, ч.

туду, тудьt <•ТС.», тудt <•там», п. t~dy
<•цією дорогою•>, ч. tudy <•сюди•>, вл. tudy <•ТУТ», нл. tud, tudy, tuder «ТС.•>, болг.

- р.
tous,

туд <<Туди; тут; СЮДОЮ•>, туда(р) <<ТС.•>,

свн. tos, dus (нвн. Daus) «туз•> походять
від фр. ст. daus (фр. deux «два•> ), дже

[т-ьдЯ] <•десь туТ», т-ьдЯва <<ТС.•>, схв.

слн.

tod

<•сюдою; тут», заст.

стсл. тждо\( «туди; там•>;

<•туди•>,
ясне

tQda, tQde, tQdu

складне

todi

-

<•ТС.•>,

tQdy

псл.

<•ТС.•>, не зовсім

утворення

з

кореня

вка

зівного займенника tь <•ТОЙ•> і суфіксаль
ного елемента -Qd-, який зіставляється
з лат. uпde <•звідки•>, inde <•звідти•>, або
варіантів підсилювальної частки займен
никового характеру -da, -dy, -du, при
єднаних до основи

tQ-;

зіставлення з прус.

викликає сумнів

(i)stw-endau

<<звід

СИ•>. - Німчук ІУМ Морфологія 344;
Фасумер IV 114; Brilckner 570; Schuster-Sewc 1553-1554; ESSJ Sl. gr. ІІ
694-696. - Див. ще той. - Пор.

кудИ, Ч'·
[туж] «слідом; ось-ось», туж-туж
заст.

<•Ось-ось,

скоро,

дуже

швидко;

тільки що»; - запозичення з польської
мови; п. tui <•зараз; у безпосередній
близькості; ось-ось; тільки щО•>, можли
во, є результатом видазміни форми

tu-

dziei <•зараз, негайно; поруч•>, що, як і
ч. tudii (ст. tudiei), є складним утво
ренням з ~tu-de-i. - Brilckner 583; Machek ESJC 659; ESSJ Sl. gr. ІІ 701702. -Див. ще де 1 , же 1 , той, ту.
тужу - див. тучу.
тужурка <•куртка; формений

верх

ній одяг•>, [тужурок:] «короткий хутря
ний одяг Нед, Пі; шкірянка, бараняча

слц. tuz, вл. нл. tus; - очевидно,
через посередництво польської мови
запозичено з середньоверхньонімецької;

релом якого є нар.-лат. duos «два, двій
ка•>, споріднене з українським <•два•>; при
nускається,

що початкова в картах роз

різнялися двоочковий туз (звідки і на
зва) і одноочковий (так званий ас); пі
зніше це розрізнення зникло. - Чер
ньІх Il 269-270; Фасмер IV 115; Brilck-

ІJer

585; S1:. wyr. obcych 784; SchusterSewc 1561; Кluge-Mitzka 123.
тузати <•штовхати, бити•> СУМ, Нед,

тузатися <•битися, штовхатися; [вози
тися, боротися, сперечатися]», [тузИ
ти] «ТС.», [тузИтися] <<сперечатися,

сваритися; лізти в бійку•>, [тузувати]

<•термосити», тУ.сати <•штовхати, товк

ТИ•>, [тасинути] <<сту~онути•> ЛексПол,
[туз] «удар, поштовх» Нед, [тузИло]
«охочий до бійки•> Нед, тусан «сту
сан•>, стусати, стуснj}ти, стусону

ти, стусувати, [стус] «штовхан•> Пі,
[стусак:] <•тс.•> Нед, стусан, стусанИ
на, стусень; - р. тузИть «бити кула
ками•>, бр. тузаць <<смикати, термоси
ти, шарпати•>, п. tuzac <•бити, шарпа
ти•>, tuzowac «ТС.•>; - не зовсім ясне;

можливо, похідне від туз (пор. [тузИ
ти] <<бити козирем, ходити з козиря•>);
зіставляється також з лит.

tozgenti <•сту
tozgeti «Глухо хлопати», дінд. tohati <•б'є•>, tufijati <<ТС.•>, нвн. Stock «пал-

кати•>,
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туземець

тук

ка•>. - Фасмер IV 185; Bгuckneг 585;
Преобр. Вьш. последний 14.
туземець <<тубілець•>, туземка, ту
земний; - р. туземец, др. т-ьземьць,
тоземьць (також у значенні <<інозе

мець•> ), р.-цсл. СЕЗЕмь.ць., п.
ч.

tuzemec,

tuziemiec,

цсл. 'Т'\{З€МЬ.ЦЬ.; -

складне

<<ТС.•> О, ВеУг;

очевидно, запозичен

-

ня з польської мови; п.

ло не>>,

tuj-tuj

tuj

<<ось-ось, ма

<<ТС.>>, як і болг. [туй]

<<ТуТ•>, схв. [тgj] <<ТС.•>, складається з

основ

tu-

<<тут» і

j-

займенникового по

ходження. Bгuckneг 583; ESSJ
gr. ІІ 697-698. - Див. ще ту.

Sl.

не; можливо, пов'язане з тузінь, ту

[туй 2 ] (виг.) <<ТЮ (крик на звіра; ви
гук, яким нацьковують собак)•>, [туй
туй] «ТС.>> Нед, [туйкати] <<кричати
на вовка або собак туй•>, [т.,Чйкан.н.я]
~крик туй-туй•>; - бр. [туй] <<тримай
його•> ЛексПол, [туй-га] (викрик, яким
відганяють вовків); не зовсім ясне;

зин. <<ДЮЖИНа>>.

можливо, афективне складне утворен

утворення

з

основ

ту-,

що

виступає

в

той, тут, і зем-, наявної в землЯ. Фасмер IV 115; Преобр. Вьш. послед

ний

-

14. -

Див. ще землЯ, той, тут1 •

Пор. т\'білець.

[тузик] <<Пакет, пачка•> ВеБ;

-

неяс

[тузинок] <<найдешевше сукно>> Пі,
Шейк;

ня,

що виникло на основі словосполу

запозичення з польської мо

чення ату його, вживаного для цьку

ви; п. [tuziпek] «Вид сукна середнього
гатунку», [tuzyпek] «ТС.>> вважається

вання звіrа; може бути пов'язане і з

-

похідним від tuzin <<дюжина>>.
neг 585. - Див. ще тузінь.

-

Brilck-

тузінь заст. <<дюжина>>, [тузин., ту
зін.] <<ТС.•> Нед; - р. ст. тужин.а, бр.
тузін.;

-

запозичення з польської мо

tuzin <<ТС.•> через посередництво
ч. tucet (ст. tucen, tusen) походить від
нвн. Dutzend <<ТС.•>, що зводиться до
фр. douzaine, похідного від douze <<два
надцять•>, джерелом якого є лат. duodecim <<ТС.>>. - Фа~мер IV 115; Bгuckneг
585; Machek ESJC 659. - Див. ще дЮви; п.

тю, [тюй] <<ТС.>>.
1

- Пор. ату, тю 1 •

тук <<ЖИр, сало; перегній; мінераль

ні добрива; [родючість, достаток; жир
зі смаженого сала; бараняче сало, лій

Л].>. [тик, ток] <<ЖИр зі смаженого са
ла; ліЙ•> Л, [тукав' ять] «Гладка опаси
ста людина•> О, [тучн.Як] ~мінеральні
добрива•> Нед, [туковuтий] <<жирниЙ>>

Нед, тучнИй СУМ, Нед, тучuти <<роби
ти гладким, відгадовувати СУМ, Нед;

[плекати, пестити
битися
<<ЖИр•>,

0]•>, тучитися <<ро

гладким, жирним•>; р. тук
бр. тук <<розтоплений жИр»,

жина.

др. тук-о <<жир, салО•>, п. ч. слц. вл.

тузлук <<розчин солі для соління
риби, м'яса та ін.; ропа СУМ, Г; соло

tuk, болг. м. тук, схв. [тук, тук] «ТС.•>,
СЛН. [tuca) <<ЖИр>>, СТСЛ. '1'0\(ЧЬ.N"Ь <<ГЛад

на

КИЙ, жирний»;- псл. tukь <<ЖИР>>, похід
не від tyti «Тладшати, набухати•>; - спо
ріднене з лит. taukas <<Шматок сала;
живіТ», лт~. tauks <<жирний, вгодованиЙ•>,
прус. taukis. <<СаЛО>>, ді сл. pjo <<СТеГНО»,
даНГЛ. Oeoh <<ТС.>>, ДВН. dioh «ЖИр>>; іє.

юшка

як приправа до деяких страв;

[варене овече м'ясо Чаб]; (заст.) луг
для зоління білизни>>, [туслук] <<Туз
лук•>; - р. тузлук <<розсіл (для солін
ня риби і особливо ікри)•>, схв. tuzluk
<<Посуд на сіль•>; запозичення з тюрк
ських мов; тур. tuzluk <<сільниця>>, тат.
туздfjк <<солоний навар до м'яса>> є
похідним від тюрк. tuz <<Сіль>>. Фас
мер IV 116; Аракин ТюркизмьІ 135136; Шипова 329-330; Skok ІІІ 529530; Mikl. ТЕ! ІІ 180; Ri:isanen Veгsuch

502.

[туй 1 ] <<Тут; ОСЬ, ОСЬ-ОСЬ>>, [туй-туй]
<<зараз, ось-ось•>, [туйка] <<тут ВеБ, Ве
Уг; ось тут; сюди; негайно 0>>, [туйки]
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нл.

*ttl(k)- / teyk(k)- <<пухнути>>. - Фасме~
lV 116; Bruckner 683; Machek ESJC
660; Schusteг-Sewc 1556; Skok ІІІ 474475; Mikl. EW 367; Tгautmann 311;
Kaгulis ІІ 378; Muhl.-Endz. IV 137;
Peгsson 554; Pokoгny 1080-1081. Див. ще пІти. - Пор. тил.

тук 2 (вигук для передачі коротких
стуків), тук-тук, туки-туки КІМ <<ТС.>>,

тукати <<стукати>>, тукнути, [тука-

тукан

тулИти

нє] «удар голови об голову•> Нед;

-

[тул 2 ] <<ВИд головного убору, шапка,

р.

тук-тук, тукать, бр. тукаць; - зву
конаслідувальне утворення; пор. р.

картуз•>

тuкать щокати (про годинник)», нім.

льЯ, схв. ту;ьак, ту;ьац <<Тс.»; не
зовсім ясне; може бути пов'язане з ту
лИти або з свн. tШІе <<трубка•>, нвн.
ТШІе, двн. tulli <<ТС.>>. Фасмер lV

<<ТС.>>. - Фасмер IV 116; Преобр.
Вьш. последний 15; Machek ESJC 660;
Koffnek 270. - Пор. стук, тЮкати.

ticken

[тукан 1 ] (орн.) <<дятел>> Мо;

похід

Нед,

туліЯ

<<Верхня

капелюха, шапки» (з рос.);

-

частина

р. ту

дієслова тукати <<стукати•>; назва по

Пор. тулій 2 •
[тулан] (бот.) <<кермек, Statice tatarica L. (Limonium МіІІ.)•> Mak, Нед; -

яснюється тим, що дятел харчується пе

не зовсім ясне;

реважно личинками комах, яких добу

тулИти і зумовлене використанням кер

ває з-під кори хворих дерев, стукаючи

меку в народній медицині як кровоспин

-

не утворення від звуконаслідувального

дзьобом по гілках і стовбурах.

-

Див.

ще тук 2 •
тукан 2 (орн.) <<Перцьоїд, птах ряду
дятлоподібних, Rhampastes toco•>; р.
бр. туюін, п. ч. слц. tukan <<ТС.>>; - за
позичення із західноєвропейських мов;
англ. toucan, фр. toucan, ісп. tucan, порт.
tucano беруть початок в індіанських

119. -

можливо,

пов'язане з

ного засобу (тобто такої рослини, що
<<стулює•> рани). - Нейштадт 440-441;
Лік. росл. Енц. дов. 200,
ков 342; Симоновиh 451.

[тулдИкать] «кричати»
ків) Л;

-

201;

Аннен-

·
(про інди

звуконаслідувальне утворен

ня, пов'язане з імітацією звуків, які ви

мовах Бразилії (мова тупі), в яких від

дають птахи; пор. [куглИкать, кулдИ
кать, кл6кат, кулкжать, клукать]

повідна

<<ТС.>> ТЖ.

назва

має

звуконаслідувальне

походження (крик птаха передається
як tocano, tocano). KopaLinski 1005;

Holub-Lyer 493; lvanova-SalingovaManikova 901.

[тул 1 ] <<сагайдаК>> Бі, заст. т!)ла, ту
ла КІМ <<ТС.•>, тульник (заст.) <<майс
тер, що виготовляв сагайдаки; той, хто

носить
к{вна]
ченко]
ство]
даків і

сагайдаки і стріли Бі•>, [тульни
<<дочка тульника•> Бі, [тульни
<<СИН тульника•> Бі, [тульнИче
<<мистецтво виготовлення сагай
стріл•> Бі, [тульничка] <<дружи

на тульника•> Бі;

-

р. тул <<сагайдак>>,

[тула], др. тул'Ь, п. заст.

tut, ч. toul,

toulec, ст. tulec, болг. тул, схв. тул,
СЛН. tul, СТСЛ. '1'0\(NЬ. <<ТС.>>; - ПСЛ. tUI'Ь
<<ТС.»; споріднене з дінд. ШІJаЬ чол.
р. <<сагайдак для стріл•> ( < *tilrl)aQ),
tilni жін. р., t6nirab <<ТС.•>, далі, можли
во, з гр. awЛ~v <<трубка•>, двн. dola <<тру
ба; стічний канал»; іє. *tцo[u]-/tцau-/

to-1- «rруба>> (?). - Фасмvер IV 117;
Bruckner 584; Machek ESJC 648; Мла
денов 186, 542, 642; Skok ІІІ 520-521;
Mikl. EW 365; Uhlenbeck 115; FalkTorp 117, 1452; Bartholomae IF З, 186;
Pokorny 1102. - Пор. тулИти.

тулИти, тулИтися, [тулькати] <<Ту
лити, обнімати•> О, [туленик] <<різновид
книша•>,
[безпритула]
<<безпритуль
НИК•> Я, безпритульник, безпритуль

ний, [втулИти] <<всунути•> Ж, втулка,
втулчастий,
відтулИти,
відтулина
<<ОТвір, діра•>, затулИти, затула <<пред
мет, яким що-небудь затуляють, закри

вають; [заслінка Ме; відлага у верхньо
му

одязі;

каптур,

капюшон;

захист,

прикриття]•>, [затулка] «заслінка коло
печі•>, затулка (зоол.) <<рід черевона
гих молюсків, які мають раковину з кри

шечкою, що зовсім затуляє устя•>, [за
тулок] <<Оздоблення кожуха по борту
смушком•>, [затульщина] <<МИТО з кот
ла на винокурні•>, [непритульний] <<ЯКО
го не можна притулити•>, [нестула] <<Не
вміла людина, ні до чого не здатна», [об
тулИти] <<щільно обкутати•>, [обтула]
<<огорожа•>

Пі,

притулИти,

прuтул

<<(техн.) з'єднання дерев'яних брусків

торцями; [притулок]•>, притула <<прибу
дова; [сарай під одним дахом з хатою;
пічна ніша Нед; заслінка Ме]•>, [при
тулисько] <<притулОК•>, притулок <<Міс
це, де можна перебути якийсь час; пра-
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тулій

туловище

во на проживання іноземним громадя

нам; [затишне місце; помешкання та ут
римання О; пристанище]•>, [притул6виско] <<пристанище•> Нед, розтулИ
ти(ся), [стулИтися] <<сховатися» О,
[стул] «матня•>, стуленик <<пиріг без
начинки», стулень «Те.;
[оберемок
Нед]•>, [стулинь] <<нерішучий, несмі,ІІи
виЙ•> Ба, стулка, стулчастий, упри

тул;

-

р. [тулИть] <<ховати, прихову

вати, закривати•>, бр. туліць «прихову
вати•>, туліцца «приязно ставитися; ту
литися, линути•>, п. tulic «Заспокоюва
ти•>, zatulic «Закрити», ч. tuliti se <<тули
тися, притискатися•>, слц. tulit' sa <<Те.•>,
вл. tulec <<притискати; гнути», tulic
<<ТС.•>, нл. tulis <<гнути; ховати•>, болг.
туля «ховати; прикривати; затикаТИ•>,
м. тули <<ТС.», схв. тулити <<гасити;
тупити•>, слн. tuliti se <<стискати, прити
скати», prituliti se «пригнутися•>, р.-цсл.
ЗА'Г\(1\Н'ГН «ХОВаТИ>>; ПСЛ. tu\iti <<ПрИ
ТИСКаТИ,

тулити,

всовувати,

ховати;

приборкувати; заспокоювати•>; єди
ної етимології не має; найбільш вірогід

ним є виведення від

tuln

<<сагайдак» (з

початковим значенням <<притулок, вміс

тилище•>), зіставлюваного з гр. awMv
(гр. а- з початкового tц-) «канава, жо
лоб•>, дінд. toryal) «сагайдак», turyaval)
«флейта•>; пов'язувалося також з, вірм.

t'oyl <<дозвіл; м'якиЙ•> (Meillet Etudes
420), далі з лит. tunoti <<Залишатися в
тому самому стані; сидіти навпочіпки•>,

лтс.

tauryat «кутати•> (Muhl.-Endz. IV
138); ма.J!о переконливе пов'язання
(Schuster-Sewc 1557) з вл. studty <<про
холодний, теплуватий, холодний», studnyc «охолоджувати; ставати холод
НИМ•>. Фасмер-Трубачев IV 117118; Чернь1х ІІ 270; Преобр. Вьш. по
следний 15-16; Jakobson IJSLP 1 /2J
1959, 273; Bruckner 584; Machek ESJC
660; Holub-Kop. 388; Младенов 642;
Skok ІІІ 520-521; Курки на Зтимоло
гия 1982, 22-23; Pokorny 1102. Див. ще тул 1 • Пор. тулій 2 , тулуб.
тулій 1 (хімічний елемент, метал); р.

болг.

thulium,
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тулий, бр. тулій, п. tul, ч.
слц. tulium, схв. тулиjу.м, слн.

tulij; - адаптована наукова назва нлат.
thulium, утворена на основі лат. Thule

(гр. 8oUЛtl) <<Напівлегендарна краЇна, ЩО
в давнину вважалася північним краєм

землі; Скандинавія•>.

СІС 2

850; Вол
74; Фигуровский 129; St. wyr. gbcych 782; Holub-Lyer 482; lvanova-Salingova-Manfkova 901.

-

ков

[тулій 2 ] «молоде перо птахів, ще з

кров'ю•> Нед, [тулЯк] <<ТС.>> Нед, [ту

лійка] «нижня частина рогу від основи

його•>, [тулійки] мн. <<дрібне пір'я в ку
рей, яке не можна вискубати•> О, [ту
лія] <<Металева трубка, в яку вставляє
ться дерев'яна ручка (у лопаті, багрі та
ін.)•>; - р. тулка «втулка; трубка, яка
вставляється в щось», п.

tuleja «труб
tulejka, [tulja] «лійка; сагайдаК>>,
[tulejek] <<ТС.>>, [tulej] <<Залізна оправа
люшні при колесі», [tuleja, tulija, tulijka] <<ТС.•>, ч. [tulejka] <<трубка•>, [tulaj(ka), tul'aj(ka)], ст. tulej «ТС.•>, слц. tul'ajka <<трубка; втулка; залізна частина
списа•>, вл. tulawa <<сопілка з вербової
кори•>, нл. tulta «втулка, насадка, труб
ка•>,

ка>>, схв. тулайка <<трубочка•>, тулаjи
ца <<Тонка трубочка; дудка», слн. tuljava <<Коротка трубка; шпулька; круглий
отвір;

трубка

для

насадки

на

палку;

[основа пташиного пеІJа]•>; - не зовсім
ясне; можливо, псл. [tuleja] <<трубка•>,
пов'язане з псл. tuln <<сагайдаК>>, tuliti
<<гнути, притискати•>; може бути зістав
лене також з снн. tulle <<трубка•>, свн.
tulle, двн. tulli <<Трубка, особливо стрі

ли або списа•>, нвв. Tulle «носик (чай
ника); трубка (підсвічника); втулка, на
садка»,

при

цьому

припускається

як

можливість походження їх зі слов'ян

ського джерела (Machek ESJC 648),

так і навпаки, зведенняvдо них слов'ян

ських
ВеЗн

слів (Schuster-Sewc 1557). 71; Bruckner 584; Skok ІІІ 520-

Див. ще тул 1 , тулИти.
туліЯ - див. тул 2 •
[туловатися] <<цілуватися (?), люби
тися (?)»; - очевидно, результат конта

521. -

мінації слів тулИтися і цілуватися.
Див. ще тулИти, цілувати.
туловище - див. тулуб.

-

тулшін

туль-туль

[тулшін] <<хустка>> КІМ;

-

чення з румунської мови; рум.

запози

tulpan

<<муслін; хустина з мусліну>> виводиться
від нгр. тouЛ:mxvt <<тонка тканина; ко
синка>>, що зводиться до перс. dulband
«тканина з кроnиви>>. СДЕЛМ 438;
DLRМ 886. - Пор. тюльшін, тюрбан.
тулуб <<тіло людини або тварини;

[кожух Нед]», [тулоб] <<тулуб>> Пі, [то
луб, толуп Пі, туловище Нед] «ТС.>>,
[тулубах] (жарт.) <<Пиріг, з якого вико
лупана начинка>> Корз, тулубець <<Зменш.

до тулуб; [зовнішня оболонка]>>, [то
лубець] <<ТС.•>, [тулубок] «Зменш. до ту
луб» Нед, [тулубастий] «ЯК мішок,
без талії (про кожух, свитку)», [тулу
б'Ястий] <<ТС.>> Куз; р. туловище
«Тулуб>>, [туло, тулово], бр. тулава,
тулаg, [тулува, тулобішчз] <<ТС.>>, [ту
лоб, тулуб, толуб] <<ТС.; великий дов
гий кожух; основа виробу (постала, яте
ра)>>, п. tul6w, болг. туловище (з рос.);

-

ка

єдиної етимології не має; існує дум

(Mikl. EW 365)

про тюркське nохо

дження цих слів, які зіставляються з
чаг. тулб <<Шкіряний мішою>, спорідне
ним

з

тат.

каз.

алт.

телеут.

тулуп

<<ШКіряний мішок без шва з однієї шку
ри>>;

припускається також

можливість

генетичного зв'язку з тул, тулИти че

рез псл.

tu 1- ( < *toul-)

запозиченого

з

або контамінації

тюркських

мов

слова

з

«бурдюк>>, аз. тулук, тур. tulum, аз.
узб. туркм. тулум «ТС.•> виводяться від
монг. tulum <<ТС.». Фасмер IV 118;
Преобр. Вьш. последний 16; Горяев 380;
Шипова 332, 333; Дмитриев 547; Mikl.

EW 365; Lokotsch 164.

тулук 2 «Ведмежа, вовченя; молода
тварина>>, [тулуча] <<ТС.•>; неясне;
можливо, спільного походження з ту

лук <<ШКіра КОЗИ» або З уг. tu\ok <<МОЛО
ДИЙ ВіЛ>>.
тулуманити(ся) -див. тлумИти.
тулумбас «старовинний ударний му

зичний інструмент», [таламбас, талим
баси

Пі,

Нед,

толомбас

талимбаж

Куз,

Нед,

телембас

туломбас

Пі]

«ТС.>>; р. тулумбас <<великий туре
цький барабан>>, ст. тулунбас, тулун

баз, бр. тулумбас, п. tolumbas, [tulumbas] <<ТС.>>, слц. tulumbas <<барабан у да
внину>>; - запозичення з турецької мо
ви; тур. tulumbaz «барабанщиК>> скла
дається з тур. tulum <<ЛИТавра, волин
ка» і перс. baz <<Той, хто грає». - Фас
мер IV 118; Преобр. Вьш. последний
15; Шипова 332-333; Дмитриев 566;
Радлов ІІІ 1472.

тулуп «кожух; [козяча шкіра, знята

цілою

і

використовувана

як

мішок

Нед]>>; - р. тулуп «кожух», бр. [ту
луп, тулап] «ТС.>>, [тулупам] (присл.)
«ЦіЛКОМ>>, П. tulup «КОЖУХ>> (з рос.); -

тул. - Фасмер IV 118; ЧерньІх li 270;
Преобр. Вьш. последний 15; Brilckпer
584; Куркина Зтимология 1982, 22-

очевидно, запозичення з тюркських

23. -Пор. тfл 1 , тулИти, тулуп.

тулуп

мов;

зіставляється з кирг. тулуп «мішок із
шкіри двомісячного ягняти», крим.-тат.
«мішок;

кисеТ»,

кирr.

тулуп

['!'улубете <<Теребити•> (про квасолю,
мак, горох) Корз; не зовсім ясне;

<<ШКіра ягняти,
знята
цілком>>,
каз.
тульtп «опудало; шкіра теляти, набита

можливо, результат контамінації основ

сіном, яку ставлять перед коровою, ко

тулуб, [тулубець] <<Зовнішня оболон
ка•>, [тулубах] «Пиріг, з якого виколу

ли їі доять (замість подохлого теля
ти)>>. - Фасмер IV 118-119; Чернь1х

пана начинка» і теребИти.

li 270;

тулук 1 <<Шкіра кози, знята цілою і
використовувана

<<ТС.>>;

-

як

мішок>>,

тулун

р. [тулук] «шкіряний мішок,

Преобр. Вьш. последний 16;
333; Дмитриев 54 7; Brilckner
Mikl. ТЕІ Nachtr. І 58; Lokotsch

Шипова

574;
164. -Пор. тr'луб, тулук 1 •

наповнений повітрям, який використо
вується при перепfаві через річку; бур

[туль-туль (вигук, яким кличуть ін
диків) О, [тюль-тюль Мо, тунь-тунь
Чаб] <<ТС.•>; - звуконаслідувальні утво

болг. тулум, схв. тулум «ТС.•>; за
позичення з тюркських мов; тур. tuluk

рення, можливо, спроба імітації звуків,

дюк, міх>>, [тулун «Шкіряний бурдюК>>,

які видають птахи {пор. [тулдИкать]
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туляремія

туман

<<кричати•> (про індиків) Л); можуть бу

людина», п.

ти пов'язані з вигуками для скликання

мн. <<хутро з куниці•>; певної
етимології не має; припускається мож

курей тю-тю, тю-тю-тю, [ту-ту
ту] (Чернігівщина).
туляремія (гостра інфекційна хво
роба), туляремічний; р. туляре
мuя, бр. тулярзмія, п. tularemia, ч.
tularemie, слц. tularemia, болг. туларе
мия, схв. туларемиjа, слн. tularem(ja;
- результат адаптації наукового медич
ного терміна нлат. tularaemia, утворе
ного з Tulare назви місцевості в Ка
ліфорнії, де вперше була відкрита ця

хвороба, і суфікса

-aemia від гр. atj.Ja
- СІС 2 850; Kopalinski 1005;
Holub-Lyer 493.
<<Кров•>.

тулЯтися

<<тинятися,

блукати;

по

невірятися•> СУМ, Нед, [тулач] <<блу
кач•> Нед;

-

бр. тулЯІJца <<тинятися;

ховатися, ухилятися•>, [тулЯка} <<блу
кач•>;

-

очевидно, запозичення із захід

нослов'янських мов; п. tulac si~ «тиняти
ся•>, tulak «людина без притулку; воло
цюга•>, tulacz <<ТС.•>, ч. toulati se, tulak,
слц. tulat' sa, tulak пояснюються як по

хідні від псл.

(s~) «Тулити(ся)•>
менш переконливе по

tuliti

(Brilckner 584);
яснення (Machek ESJC 648) як резуль
тату фонетичної видазміни псл. *lutati,

tumak

<<куниця>> (з рос.),

tu-

maki

ливість іншомовного (тюркського) похо
дження (пор. тат. тума <<приплід, на
щадок•>, уйг. чаг. тат. тумак <<зимова

шапка,

малахаЙ•>, узб.

можливе припущення

тумок <<ТС.•>);
про збіг у

цих

словах семантики слів різного походжен

ня (пор. туман, нвн.

Dumme

<<дурень•> ).

Фасмер lV 119; Преобр. Вьш. по
следний 16-17; Добродомов Зтимоло
гия
1970, 115; Шипова 333-334;
Brilckпer 584.

-

[тумак 1 ] <<стусан, штовхан» Нед;

р. тумак «ТС.>>;

з лит.
РФВ 4,

-

неясне; зіставлення

-

stumti «штовхати•> (Потебня
213; Горяев 380) сумнівне; мож

ливо, пов'язане з товкмачити <<бити,
КОЛОТИТИ>>.- Фасмер lV 119.

[тумак 2 ] <<хутряна шапка•>; - запо
зичення з російської мови; р. [тумак]
<<Малахай, шапка-вушанка•> може бути

виведене

від

каз.

тумак

(тьtмак)

<<ТС.•>. - Добродомов Зтимология
115; Шипова 333-334.

туман•

«імла;

1970,

дурень СУМ,

Нед;

нібито спорідненого з гр. aЛ.Uw «блу

[весняна хороводна гра; сорт темношкі
рих кавунів]•>, [туманИско] <<дурень•>
Нед, [туманИще} <<блукаючий вогонь,

каЮ>>. -Див. ще тул 1 , тулИти.

оманливе

тума <<людина, у якої один із бать
ків турок або татарин, а другий ук

раїнець; [метис, гібрид, помісь Нед]; те
мна хмара; похмура людина; [одурма

світ ло•>

Нед,

ту_манність,

[туманьство] <<обман•> Нед, [туманЯр

ство] <<Шарлатанство•> Нед, туманний,
[тумановатий] <<недоумкуватий О; дур

нення, обман Нед; оціпеніння, привид

нуватий Ме•>, тумануватий <<ТС.>>, [ту
манЯрський] «ШарлатанськиЙ•> Нед, ту

Шейк; спокусник Нед; тварина зміша

манИти, туманИтися, туманіти <<ста

ної породи]•>, [тум] <<домашня тварина
поліпшеної породИ•> Бі, [тумак] <<ПО
місь зайця сірого (русака) і зайця біля

ка; фарбоване хутро зайця; куниця лі
сова, Martes martes L. Нед; висохле, по

чорніле яйце Л•>, [підтумок] <<помісь•>,

стума «напівморок•>, [застум] «Затиш

не, відлюдне місце•>, [пf6стумки] <<Пе

вати туманним; чманіти, дуріти [видні

тися

здалеку

Нед;

сидіти

бездіяльно

Нед]•>, [натуманити] <<наварити, Пf!ИГО
тувати багато їжі, іноді несмачноЇ•> (Чер

нігівщина), [потуманИти} <<Швидко пі

ти; обдурити» Ва, притуманений, при
туманити, стуманілий; р. туман

(атмосферне явище), бр.

туман

не.;

рехід тіней•> Пі; р. тума] <<метис,
напівросіянин, напівтатарин•>, [тумак]

[темна, неосвічена людина]•>, п.

«метис;

ських мов; чаг. кирг. балкар. кар. узб.

підфарбований заєць; сибірсь

«те.;

курява•>;

кий тхір; недоумкуватиЙ•>, бр. [тумак}

ног.

«куниця; тупа, неосв~ена, нерозвинена

башк.
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як.

-

туман

томан,

запозичення

<<туман,

каз.

tuman
з

тюрк

морок•>,

туман

«ТС.>>,

тат.

тур.

туман

тундра

dumaп «дим, туман, курява•>, аз. ккалп.
туркм. думак «туман•> виводяться від

тюрк.
СЯ•>;

tum(a)-

<•обволікатися, окутувати

припускається

також,

що

джере

лом південнотюркських форм з почат

ковим d (д) є індоєвропейські мови
(пор. перс. dud : dodmaп <•дим, кіптява•>,
а в. duпman- «туман•>,

dvq_nman- <•хма
- Фасмер IV 119; Чернь1х li
270-271; Преобр. Вьш. последний li
17; Шиnова 334; Дмитриев 547; Mikl.
EW 365, ТЕ! І 287; Lokotsch 164; Рад
лов ІІІ 1518, 1798; Севортян ІІІ 295296; Шервашидзе ВЯ 198912, 73.
[туман 2 ] <•надзвичайно велика кіль
кість•> Нед; - р. [туман] <•десять ти
ра•> ).

сяч•>, [томан] <<ТС.•>; -очевидно, запо
зичення з турецької мови; тур.

tilmen

<•десять тисяч; надзвичайно велика кіль

зводиться до гр. WІJ(}a<;; <<пагорб; могиль
ний курган», спорідненого з лат. tumulus <<пагорб•>, двн. dumo, нвн. Daumen
<•великий палець•>. Фасмер IV 120;
Чернь1х li 271; Преобр. Вьш. последний

17; Kopaliri.ski 1005; Holub-Lyer 493;
Skok ІІІ 523; Frisk П 943.
тунг (бот.) <<субтропічне дерево Aleurites Forst.•> (родина Euphorbiaceae); р. бр. тунг, п. drzewo tungowe, болг.
тунгаво д'Ьрво, схв. тунгаво дрво; -

запозичене з китайської мови (кит.
t'uпg), можливо, через посередництво
західноєвропейських мов (пор. нім. Tuпg

baum <•те.•>). - СІС 2 850; ССРЛЯ 15,
1131; Sf. wyr. obcych 782.
тунгуси (заст.) <<ЄВЄНКИ>>, тунгус,

тунгуска; р. тунгус, тунгуз, бр.
тунгус; - остаточної етимології не має;

кість; натовп•>, як і аз. туман «rуман,

назва виводиться від тюрк. (тат.) тон

старий іранський грошовий знаю>, узб.

гус <<СВИНЯ•>, від як. тонг <•мерзлиЙ•>,
тонг-тонгус <•зовсім темниЙ•> та ін. Фасмер IV 120; Туголуков Зтнонимь1

туман <•десять тисяч; (іст.) тумен (вій
ськова одиниця з десяти тисяч вершни

ків; повіт); грошова одиниця в Ірані•>,
кирг.

монг.

туман

<•незчисленна кіль

кість; десять тисяч•>, виводиться з іран

ських мов, але більш обгрунтованим є
виведення тюркських назв від тох. А
tmaJТІ «десять тисяч•>, тох. В tmane, tu-

maпe <•Те. •> (Шервашидзе ВЯ 1989 І 2,
80). - Фасмер IV 119; Шипова 335;

Mikl. EW 365, ТЕ! li 180; Радлов
1518. -Пор. туман•, тьма 2 •

ІІІ

[тумар] «багата людина; куркуль•>
Л; - р. [тумар] <•скупій, скнара•>, бр.
[тумарнік] <•nонура людина; відлюд
НИК>>, п. [tumar] <•багач•>; - неясне.
[тумарка] <•яма в озері; глибока яма
в болоті•> Ч; - неясне.
тумба <<СТовпчик біля дороги; круг
ла споруда для наклеювання афіш, ого

лошень; невелика шафка•>, тумбочка
«невелика шафка•>; р. бр. тумба
«стовпчик; підставка; шафка•>, п. ч. слц.

tumba

<•саркофаГ•>,

болг.

тумба

«На

204-208.
тундра,
тундровий,
тундрянuй
КІМ; - бр. болг. м. схв. тундра, п. ч.
слц. вл. tuпdra, слн. tundra; запози
чення з російської мови; р. тундра

«безлісий простір; [торфяник; висока
безліса гора]•>, [тундара] <<покіс•>, [тру
нда] «болото; торф; чорнозеМ•> єдиної
етимології не має; зіставляється з фін.
tunturi «висока безліса гора•> або саам.
tundar, tuoddar «ropa•>, duoddar «ШИ

рока гора без лісу»

(Kalima 227-228);

припускається можливість походження

від тунг. (зах).

dundra

<•Земля•>, евенкій

ського dunre «тайга•>, дундрз <•земля;
грунт; могила•> або мане. tuпra, як. tun-

dara

(Rasaneп

ZfSIPh 20, 449);

висува

ється гіпотеза і про власне російське
походження слова, про зв'язок його з

[тунньtй] <<даремниЙ•> на основі слово
сполучення [ *тунна(я) (земля)] (поча
ткове

значення

лежить

«земля,

даремно»).

що

не

родить,

товп, ватага; (заст.) пагорб•>, м. тумба

що

<<Гірка, пагорб, замеТ», схв. tunba <<МО
гила•>, слн. tumba; - запозичення з ні
мецької мови; н. Tumbe <•могила, труна,
яма•> через пізньолат. tumba <<могила•>

Трубачен IV 120-121; Чернь1х ІІ 271;
Преобр. Вьш. последний 17; Шмєлев

-

Фасмер

ВСЯ

V 197; Мурзаев РР 1969 І 1; Kopaliri.ski 1005; Holub-Lyer 493.
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тунель

тупати

тунель, тунельник; - р. туннель,
тоннель, бр. тунЗль, п. ч. слц. tunel,
вл. tunl, болг. тунел, м. тунел, схв.
тунел, слн. tuпel; - запозичено з анг
лійської мови, можливо, через посеред

ництво західноєвропейських мов (пор.
фр. tunпel, нім. Tuпnel); англ. tuппеІ

<•даремно•>;

-

не зовсім ясне; реконст

руюється псл. *tunь-jь «дешевий, доступ

ний,

даремний, безкоштовний» ( <іє.
*teun-) і псл. [ *tanь-jь, *tonь-jь] <•те.•>
(<і є. *ten-); зіставляється з дінд.
tanu-, tanv( <<тонкий, ніжний, худий,

<•тунель•>, букв. «димохід; труба; лійка•>

незначний, неістотний•>, taпuka- <•ТС.>>,
гр. тavu- <<Тонкий, вузькиЙ•>, лат. teпuis

(сангл. tопеІ «ТС.•>) походить від фр. ст.

<•Тонкий, дрібний, ніжниЙ•>, дірл. tап(а)е

<<Круглий, бочкоподібний звід,
бочка•>, зменш. від tonne «бочка•>, яке

tonnelle

<•тонкиЙ•>, корн. taпow, брет. tапао, tа

зводиться до елат. tunпa, toпna <<ТС.>>,

по, двн. duппі, днн. thunпi, дісл. рuппr
<•ТС.•>, лит. t~vas «стрункий, тонкий,

очевидно, галльського

походження; зна

чення «труба•>, зокрема «підземна тру
ба•>, розвинулось, очевидно, на основі
значення «бочка без дна, що лежить

на боці•>.

121;
wyr.
КІеіп

СІС 2

850; Фасмер IV 77,
li 271; Горяев 380; St.
obcych 782; Holub-Lyer 493;
1664.

-

Чернь1х

тунець (іхт.) <•велика промислова хи
жа риба, Thunnus thyппus L.•> СУМ,
Нед, тунцеві; р. бр. тунец, п. turi.czyk, ч. tui'нik, ·слц. tuпiak, болг. тон,

[tunjak], схв. т[рь, tGn, т[рьа, слн. tun;
- запозичено, можливо, через посеред
ництво німецької мови (н. Thun(fisch)
<<ТС.>>) з італійської; іт. tonno <•ТС.•> похо

дить від нар.-лат. thunпus, що зводить
ся до гр. ituvvo<;; <<ТС.», джерелом якого

є гебр.

tannTn <•морське чудовисько•>. -

Фасмер IV 121; Преобр. Вьш. послед
ний 17; Bruckпer 584; Holub-Lyer 493;
Skok ІІІ 523; Matzenauer 356, 415;
Mikl. EW 365; Кluge-Mitzka 778;
КІеіn 1664.

[туний] <•дешевий, доступниЙ•> Нед,
О, [туній] <<ТС.•> О, [туньший] <•дешев
ШИЙ•> О, [тунина] «дешевизна•> О, [ту
нuтися] «дешево продаваТИ>> ВеУг; р. туне (заст.) «даремно•>, [тунньtй]
<<даремний», бр. [тунньt] <<ТС.», др. ту
не <•даремно•>, n. [tuni ( сілез.), toni
(каш.)] «дешевиЙ•>, слц. [turi.i] «ТС.», вл.
tuпi «дешевий, доступниЙ•>, tuпjota <•де
шевизна; доступність; вільний час•>, нл.
tuni <•дешевий, доступниЙ•>, болг. тун
<<фальшивий•>, туне <•даремно•>, слн. tonj
<•дешевиЙ•>, zastonj <•даремно; даром,
безплатно•>, stunja «нероба•>, стсл. 'Г\(tf€
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худий, дрібний, ніжний»; іє.

*te(u)nu-s,

<•тонкиЙ•>; пропонується розви
ток семантики «тонкий, довгий, витягну
тиЙ•> <•невеликої вартості, дешевиЙ•>.
- Фасмер-Трубачев IV 121; Преобр.
Вьщ. последний 17; Горяев 380; Schuster-Sewc 1558-1559; Шустер-Шевц Ис
след. ПО СЛаВ. ЯЗЬІКОЗН. 1971, 474480; Mikl. EW 365; Pokorпy 1069. Пор. таний, тонкИй.
туніка «давньоримський одяг типу
сорочки; верхній одяг вільного крою•>;
- р. тунuка, бр. туніка, п. ч. слц. tunika, болг. туника, схв. туника, слн.
tuпika; - запозичення з латинської мо

*t.nu-s

ви; лат. tuпica

( < *ctunica)

<•Вид одягу•>

було запозичене, можливо, через посе
редництво фінікійців, з арамейської мо

ви; арам. kittuna походить від гебр. kutt6neth, до якого зводиться також гр.
xtтwv. СІС 2 850; ССРЛЯ 15, 1135;
Kopaliri.ski 1005; Holub-Lyer 493; КІеіп
1664. -Пор. тюніка, хітон.
тупати «бити ногами об землю; хо
дити, бути на ногах; топтатися», туп
кати <•переступати з ноги на ногу на од

ному місці; [тупати; безпідставно зви
нувачувати, обмовляти Нед, Пі, Шейк,

клопотати]•>, [тупкувати] «клопотати;
доглядати•>, тупнути, тупонути, ту
потати «часто туnати; tшвидко бігти

Нед, Шейк]•>, тупотіти <<ТС.•>, тупцю

вати, т}Іпцюватися, тупцяти <<туn
цювати; tходити туди й сюди; дріботіти

Нед]», тупцятися, туп, туп-туп, ту
пу-тупу, [тупі] (вигук, яким підбадьо

рюють дітей ставати на ноги), [ту
піньки] <<ТС.•>, [тупа] «Хода; крок; сту-

тупИй

тур

КіТ КОПИТ•>, (тупало) <<ЛЮДИНа, ЩО ту

ТЯГуВаТИ>>,

ПаЄ>>, тупанИна «Часте тупання або ту

ТИВа, рогатка», лтс.

пання багатьох•>, [тупанкu] (взуття)
Нед, тупання, [тупінь] <<Тупін Чаб,
тупіт, [тупот] «Тупіт•> Нед, тупотан
ня, тупотіння, тупотюі, тупотнЯ

ва, [туптанка] «ТrпіТ>> Нед, тупцю
вання, тупЦЯННЯ, тупчак) <<ВіТрЯК З
кінним приводом•>, [топчак]
<<ТС.»,
[тупко] «негрузько•> Л, натупати <<За
лишити сліди бруду, натоптати; тупаю
чи ногами, пригрозити•>, натупатися
«багато ходячи, стомитися•>, натупо
татися, натупот{тися, натупц.юва

тися, підтупце.м;

-

р. [тупать], бр.

тупаць, п. tupac, ст. t~pac, вл. tupac,
нл. tupas, болг. тупа.м <<бити, стукати,
тупати•>, м. тупа <<ТС.>>;

[tQpati]

-

псл.

tupati,

<<стукати ногами, ступати; бігти

риссЮ•>; звуконаслідувальне утворення,
паралельне до topati, tepati; недостат

ньо обгрунтоване припущення (Пре
обр. Вьш. последний 18) про nоходжен
ня р. [тупать] від ступать. - Sheve-

lov Hist. phonol. 533; Фасм~р lV 121;
Bruckner 570, 584; Schuster-Sewc 1559;
Koi'fnek 270. - Пор. топати.

tlmpa <<ТЯ
tiept «натягувати,
робити тугим•>, дісл. pomb <<надутий жи
віт; натягнута тятива•>, pambr <<товстий,
надутий»

затуплене знаряд

<<ТЯГНУТИСЯ>>,

і пов'язується з

псл.

t~tiva

<<Тятива»; пов'язується та
кож (Младенов 646)-з псл. t~ti «тяти,

( <temptiva)

різати, рубати>> і зіставляється з гр. тЄ

ІJVW «ріжу•>; існує думка (Пуеобр. Вьш.
последний
18; Schuster-Sewc
ІІІ 524) про зв'язок з псл.

Skok

1560;
stQpa

<<ступа, ступня» і спорідненість з двн.

свн.

stumpf «скалічений, туnиЙ•>, нвн.
stumpf <<ТупиЙ•>, двн_ stumbal <<обрубок,
обрізоК>>. - Фасмер lV 122; Чернь1х IJ
271-272; Bruckner 570; Machek ESJC
661; Skok ІІІ 524; Mikl. EW 358; Pokorny 1064-1065.
тупик (орн.) <<північний морський

птах з великим, стиснутим з боків дзьо

бом, Fratercula arctica L.•>; бр. ту
пік; очевидно, запозичення з росій
ської мови; р. тупик <<ТС.•>, мабуть, по
в'язане з туп6й <<тупиЙ•>; назва може
пояснюватися формою дзьоба. Пти
цьІ СССР 328. - Див. ще тупИй.
тупИрики, тупір- див. топіро.

[тупілати]

тупИй, тупенький, тупіший, тупак
<<велика тупа сокира;

timpti

Нед;

-

«натискати,

підганяти»

неясне.

[туполька] (бот.) <<лобода,

дя; тупа, розумово обмежена людина,

Chenopo-

[тупий незграбний ніж Ме; тупий ніж

dium urbica L.•> Mak; -

[тупИрь] <<ТС.» тж, тупець <<туnе зна
ряддя; [тупа людина]•>, тупИк <<Залізнич

поля (пор. [туп6ля] <<тополя» Чаб, [ту
полька] (зменш.) тж); назва мотиву

на колія, яка з одного боку обриваєть

ється формою листя лободи, що нага
дує листя тополі. - Див. ще тополя.

OJ•>, [туперь] «Тупа людина•> Нед, Пі,

ся; перешкода; безвихідь; [затуплений
шматок коси]•>, тупИця «тупа сокира;
тупе знаряддя; тупа людина; [знаряддя
для рубання заліза 0]•>, [тупій] «тупа
сторона ножа», [тупіЯка] «тупе знаряд
дя; тупа людина•>, тупИти, тупіти,
тупішати, отупіння, отуплювати,
отуплЯти, притуплений, притуплю
вати, притуплЯти; р. туп6й, бр.
тупь't, др. туп'Ь, п. t~py, ч. слц. tupy,
вл. нл. tupy, болг. т'Ьп, м. тап, схв.
тf)п, слн. top, с.-цсл. тжn'Ь; псл.
tQp'Ь <<тупиЙ•>; - загальноприйнятої ети
мології не має; зіставляється з лит. tempti, tampyti «тягнути, натягувати, роз-

діалектний ва
ріант форми тополька, похідної від то

[тупе-тупе] (вигук, яким відганяють
овець) Мо; - афективне утворення.
тур 1 (зоол.) «Вимерлий дикий бик,

Bos primigenius; гірська коза, Capra
іЬех L.; Сарга caucasica GU!d.•>, [ту

рець] (зменш.) Нед, турИця «самиця
тура», турИще, [туркоj (назва вола з

рогами, які розходяться від основи, а з

середини загнуті всередину), [турЯ]
<<маля тура•>, [турій] (у сполученні ту
рі язикИ - вид рослини) Нед, [тур

катий] (про вола) <<В якого роги повер
нуті один ДО одного

-

r.

Чаб>>, турячий;

р. бр. болг. тур, др. тур'Ь, п. ч. слц.
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турач

тур

вл. нл. tur, полаб. taur, схв. Турjак (то
понім), слн. tur, стсл. 'ГО'fр'Ь; псл.
tuгь; споріднене з лит. tauras <<буй
віл, тур•>, прус. tauris <<Зубр•>, лат. taurus <<бИК>>, гр. таuро<;;, ірл. tarb <<ТС.>>,
ав. staora- <<Велика рогата худоба•>, гот.

stiur <<бик; теля•>; - очевидно, залишок
доіндоєвропейського субстрату. Ко
валь 86-87; Фасмер-Трубачев IV
122; Преобр. Вьш. после.ц,ний 18-19;
Bru~kпer 584; Machek ESJC 661; Schuster-Sewc 1560-1561; Skok ІІІ 524; Тр
убачев Назв. дом. жив. 6-7; Trautmanп 315; Арг. Sprachd. 446; Buga RR ІІ
634-635; Fraeпkel 1067-1068; Гамк
релидзе-Иванов 519; Pokorпy 1083;
Менгес 206-207.
[тур 2 ] (ент.) <<жук-олень, рогач, Lucanus cervus L.•>, [турИця] <<самиця жу

ка-оленя•> Дейн, [туровець] <<жук-олень
Шейк;

жук-геркулес,

Dynastes

Нед•>,

[турок] <<жук-олень•> Дейн, Ва; р.
[тур] <<жук-олень•>; - результат пере
несення на жука назви дикого бика за
формою голови жука, який має великі
роги. Преобр. Вьш. последний 18-

Див. ще тур 1 •
тур 3 содин оберт по колу в тан~;

19.-

етап у конкурсах, змаганнях; на вибо
рах»; р. бр. болг. тур, п. ч. tura, слц.

слн.

tura,

схв. тур, тура;

тура <<Шахова фігура, що формою
нагадує башту•>; р. бр. тура, болг.
запозичення

з

францу

зької мови; фр. tour <<башта; шахова фі
гура•> походить від лат. turris <<башта•>,
запозиченого, як і гр. тUpm<;; сукріпле

не місто, обнесений муром будинок•>, з
якоїсь середземноморської мови. -
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не мають; припускається, що ч. слц.

tu-

є зворотним утворенням від *poltuпik < *ро! vtoreho <<Півтора крейцара•>,
від vtory <<другиЙ•>; за іншою версією

rcik

виводиться від назви французького міс

та

Tours,

де виготовляли гроші; поль

ська назва пояснюється також як <<Пів

гроша турецького•>. -

Machek ESJC

661.

[тур ан] - див. турун.
[турати] <<Звертати увагу, зважати

Г; дбати, старатися О; мріяти Нед; зне
важати, не зважати Нед; зволікати•>,

[туранє] <<поблажливість•> Нед, [тура
тель] <<мрійник•> Нед, [турсілий] <<уваж
ний, обачниЙ•>, потуреіти <<Ставитися
поблажливо, зважати, звертати увагу•>,

[потурЯти] стс.•> Бі, п6тур спотуран
НЯ•>, tпотурсійло] <<ТОЙ, хто потурає•>
Она, потурсільник, потурсіч стс.»;

-

р. [потурсіть] <<ставитися поблажливо•>
(з укр.?), бр. патурсіць стс.; [турбува
тися (про когось)]•>, п. [turac] •турбува
тися, піклуватися•>;

-

не зовсім ясне;

ТИ•> (первісно також сбігти», пор. бр.
[турь'щь] сбігти, мчати•> ); щодо розвит

tero <<ТС.•>, псл. *terti <<Терти•>. СІС 2 851; Фасмер IV 122; Kopalinski
1006; Holub-Lyer 494; Dauzat 716,
717; КІеіп 1633, 1665; Frisk ІІ 865, 885,
913-914.- Див. ще терти.
-

п. [turak] <<ГріШ•>, ч. слц. [turcik] (назва
монети) загальноприйнятої етимології

tour <<оберт;
turnus зводить

лат.

«ТС.•>;

позичення із західнослов'янських мов;

може бути пов'язане з турИти <<Гна

ся до лат. tornus <<токарний верстат•>,
джерелом якого є гр. т6рvо<;; <<оберто
вий рух; циркуль; токарний прилад•>,
пов'язане з тєірw стру•>, спорідненим з

тур

851; Фасмер IV 123; WaldeHofm. ІІ 719-720; Frisk ІІ 948-949.
[турак] (назва монети) ВеЛ; - за

запозичен

-

ня з французької мови; фр.
черговість•> через елат.

СІС 2

ку значення пор. п. Ьіес,

біГаТИ>>

-

zabiegac

(о

biegac <<бігти,
COS) стурбувати

СЯ про щось, клопотатися•> (Ткаченко

УМШ 1959/2, 66); зіставляється також
(Курки на Зтимология 1971, 78) з р. по
тв6рство спотурання•>, пов'язаним з
творИть створити•>; можна припустити
й давній зв'язок з лит. tureti <<Мати, ро

дити (маля, первісно сметати, кидати»),
виховувати (піклуватися)•>. - Див. ще
турИти.

турач (орн.) <<птах родини фазано
вих, Fraпcolinus

L.•>; -

р. турсіч «те.;

тюркських

caucasi- запо
тур. turac

[улар кавказький, Tetraogallus
cus]», бр. турсіч cFrancolinus•>;
зичення

з

«Fraпcolinus•>

мов;

споріднене з аз.

турач

тур ба

тури

«Вид куріпКИ>>,
рач

<<турач;

[turas] <<ТС.>>, туркм. ту

рябчИК>>

і

разом

виводиться від основи тюрк.

з

ними

tur-

<<стоя

ТИ>>. Фасмер IV 123; Шипова
Горяев 380.
турба - див. турбувати.

336;

[турбИль] «натовп; зграя, купа>>;

-

не зовсім ясне; очевидно, пов'язане з
п. заст. turba <<натовп, товкучка, без
ліч, хмара>>, яке походить від лат. turba
<<сум'яття, безладдя, натовп, зграя>>. Див. ще турбіна.

турбій, турб' Яга - див. торба.
турбіна, турбінник, турбо-; р.
болг. м. схв. турбuна, бр. турбіна, п.
ч. слц. вл. turbina, слн. turbfna; за
позичення з французької мови; фр. tur-

biпe «ТС.>> походить від лат. turbб (род.
в. turbiпis) <<ВИр, вихор, циклон, буря;
оберТ», пов'язаного з гр. тUp(}fl «без
ладдя>>, спорідненим з лат. turba <<ТС.,
сум'яття; натовп>>, можливо, також дісл.

porp

<<натовп>>, pyrpa «напирати, тісни
- СІС 2 851; Чернь1х П 272; Kopalinski 1006; Dauzat 732; Кlein 1664;
Walde-Hofm. ІІ 718; Frisk ІІ 947.

ТИ>>.

турбувати <<Непокоїти; [тривожити,
хвилювати; непокоїтися]>>, турбувсіти

ся «хвилюватися, непокоїтися, піклува

тися,
клопотатися;
[тривожитися]>>,
[турб] <<горе, печаль, журба>> Нед, КІМ,
турбсі (заст.) <<Турбота, клопіт; [жур
ба; набридання, обтяження Нед; піклу

вання Пі]>>, турбанuна <<багато турбот,
клопотів», турбсіція (заст.) <<турбота,
клопіт; [неспокій],>, [турбсіция] <<Неспо
кій, хвилювання, тривога; піклування;
сум'яття Нед; обтяжливі заходи, пов'я
зані з переміщенням когось або чогось
Корз>>, турбота «неспокій, піклуван

ня; об'єкт піклування; [тривога Г; жур
ба, нужда Нед]», турботливий, тур

ботний, [затурбсінити] <<Затуркати, за
морочити>> Я, [потурба] <<Непокоєння>>
Пі, [потурбованє] <<турбування» Пі,
стурбований; бр. турбавсіць «Турбу
вати>>, турбсіцьtя, турбота; очеви
дно, запозичення з польської мови; п.

turbowac «Турбувати,
bacja <<турбота, журба,

непокоїти>>, turнеспокій>> похо-

дять від лат. turbare <<хвилювати, роз
ладнувати, тривожити, турбувати>>, по
в'язаного з turba «сум'яття, безладдя»,
turbб <<Вир, вихор>>. - Brilckпer 585. Див. ще турбіна.
турбук - див. торбук.
турбулентний <<бурхливий, хаотич

ний, вихровиЙ>> (про рух рідин або га
зів); - р. турбулентньtй, бр. турбу

лентньt, п. turbuleпtпy, ч. turbuleпtnf,
слц. turbulentпy, болг. турбулентен,
схв. турбулентан, слн. turbuleпteп;
- запозичення із західноєвропейських
мов; фр. н. англ. turbulent <<ТС.>> похо
дять від лат. turbulentus <<бурхливий,
безладний, неспокійниЙ>>, похідного від

- СІС 2 851; Kopalinski 1006; Holub-Lyer 494; РЧДБЕ
743; Gr. Fwb. 783; Dauzat 732; Кlein
1664. - Див. ще турбіна.

turbб <<вихор, коло>>.

[турган] «обірванець; голодранець>>
О, [турrсін] <<ТС.>> О; - запозичення зі

словацької мови; слц. trhan, як і ч.
trhaп <<ТС.>>, є похідним від trhat' «СМИ
кати; рваТИ», СПОріднеНОГО З укр. тор

гсіти <<смикати, шарпати>> (див.).
турготіти «сильно, з гуркотом сту

кати, [гуркати, стукати Г; стукати, би

ти, трясти Нед]>>;

-

очевидно, резуль

тат контамінації слів торгсіти «смика

ти, шарпати, термоситИ>> і [тугон{ти]
<<стукати, бити; гуркати>> (див.).
[тургун] (бот.) <<естрагон, Artemisia
dracunculus L.>>, [трагін] «ТС.>> Mak,
[торгун] <<деревій цілолистий (хрящува
тий), Achillea ptarmica (Ptarmica cartilaginea)>>; - р. [тургун] «естрагон>>,
таргун, п. [torun, torhun], схв. [тар
каНJ], слн. [torkanj] <<ТС.>>; - очевидно,
запозичення з турецької мови; тур. tarhuп <<ТС.>> походить від ар. tarhun «ТС.>>.
- Преобр. Вьш. последний 19. - Див.
ще естрагон.

[тури]

(мн.)

плетені корзини,
Нед; р. турьt
на валу фортеці•>;

«Земляні

укріплення,

наповнені землею»
«корзини із землею
- очевидно, запози

чення з французької (фр. tour «башта•>)
або з італійської (іт. tura <<насип») мо
ви; мало переконливе пов'язання (Со-
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турИзм

туриця

балевекий РФВ 70, 97) з тур «дикий
бик•> (за формою укріплення). - Фас
мер-Трубачев IV 126; Преобр. Вьш.
последний 18-19; БСЗ 43, 515.
турИзм, турИст, туристИчний; р. турИзм, бр. турь'tзм, п. turyzm,

turystyka, ч. turismus, turistika, слц. turizmus, turistika, вл. turizm, болг. ту
рИз'Ьм, м. схв. турИзам, слн. tur(zem;
- запозичення з французької мови;
фр. tourisme виводиться від англ. tourism «туризМ•>, похідного від tour <•здійс
нювати

подорож,

гастрольну

екскурсію», пов'язаного з

поїздка», джерелом

tour

поїздку,

<•Подорож,

є ФR· tour
- СІС 2 851;
Чернь1х ІІ 272; Sl. wyr. obcych 784; Holub-Lyer 494; Dauzat 717; КІеіп 1633.

<•прогулянка,

якого

подорож».

-Пор. тур 3 •
турИти

«Гнати,

проганяти,

виганя

ти; часто посилаТИ•>, п. [turac si~] <•блу
кати, волочитися по світу•>, [turпq_c]
<•Штовхнути, викинути, вигнати•>, болг.

турям «ставити, класТИ>>, турвам <<СТа

вити, кидати (час від часу)•>, разтуря
<•зруйнувати, розігнати, розкидати; зіп
сувати•>, схв. турити <•кинути, скину
ти, засунути, запхнути•>, турити ее
«Забратися, залізти, кинутись•>, тура
ти «Кидати, штовхати, запихати•>, ту
рати

ее

<•втручатися,

кидатися•>,

слн.

turati «штовхати, смикати•>; - псл. [turiti, turati] <•гнати, штовхати, кидати•>;
- задовільної етимології не має; зіста
влялося З ЛИТ. turktereti <<ШТОВХНУТИ>> і

р. т6ркать (укр. торкати) «штовха
ТИ•> (Buga RR І 490), з лит. tureti <•ма
ти•> (Младенов 643), з лит. paturoti «до
рікати•> (Mikl. EW 365); висувалась гі
потеза

про

звуконаслідувальне

похо

ТИ•> СУМ, Нед, [туритися] «гнатися»,
[турати] «виганяти; гребувати•>, [тура
тися] «Втручатися•>, [турлИти] «Гнати,

дження слов'янських форм і заперечува
лась наявність споріднених слів у бал

проганяти, виганяти», турлЯти «силь

висловлювалось припущення

но

перемі

мінативне походження слова від назви

щати•>, турнути «погнати; [штовхну
ти; послати]•>, [турЯти] «Гнати, ганя

або винищеної тварини tuгь <•тур, зубр>>

штовхати,

кидати,

ганяти,

ти; штовхати Нед; наводити на думку,

вказувати Нед•>, [турЯтися] «Гнатися,
ганятися» Нед, [туранє] «виганяння;
вигнання•> Нед, [туром] «сильно ганя

чи», потурИти «погнати; кинути, жбур

нути; [розштовхати, розігнати]•>, [потур
лИти] <•погнати•>, [потурлЯти] «роз
штовхати, розігнати», [потурнутися]
«погнатися•>, [пот уран є] <•допікання,
причіпки,

погане

поводження»

Нед,

протурИти <•прогнати» СУМ, Г, [про
турЯти] <•проганяти•>; р. турИть
«Підганяти, гнати; лякати; [навантажи
ти, навалити]•>, [турить] «Швидко плис
ти човном», турнуть <•прогнати•>, [ту
рЯть] <•підганяти, спонукати», [тjjрИть
ся] <•поспішати», [потурИть \рьtбу)]
«піймати (рибу)», бр. турьщь «гнати;
нести або везти щось важке; [змушува
ти щось робити; будити; їхати швидко,

котити;

бігти]»,

турнуць

«прогнати;

штовхнути; [сунути; погнатися; швидко
побігти або поїхати]•>, [тураць] «ганя-
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тійських та інших мовах

пересувного

осадного

(Skok

ІІІ

525);

про дено

пристосування

(Німчук
следний

197, 358; Преобр. Вьш. по
19-20); пов'язувалося з п. tyrac, terac «ТраТИТИ>>, Ч. tyrati <<МУЧИТИ,
терзати», слц. tyrat' «ТС.•> (Brilckпer
585, 589; Holub-Kop. 399), з дінд. turati, turaпyati <<Гонить вперед, поспішає•>,
turah <•швидкий•> (Uhleпbeck 114). Фасмер IV 123-124; Москов Годиш
ник 68/3, 332-347. -Пор. турати.
[туриця 1 ] (бот.) <•осока, Carex L.;
осока піщана, Carex areпaria L. Mak; не
треба звичайна, Xaпthium strumarium
L.; липучка їжакова, Lappula echiпata
Gilib. (Echiпostermum lappula Lehm.)•>;
- бр. [турьща] «вовче тіло болотне,
Comarum palustre L.•>, п. turzyca <•осо
ка», ст. turza tгawa, turzowa trawa, ч.
tui'ice (з п.) <<ТС.•>, схв. турица <<Підма
ренник, Galium L.; гравілат, Geum L.•>;
- похідне утворення від тур «дикий
бик•>; назва пояснюється тим, що осока

піщана дуже жорстка (пор. укр. ост

риця, схв. оштрица, острика «ТС.•>) і

турИця

туркеня

вважається придатною в їжу тільки для
диких тварин, а не для свійської худо
би, яку калічить; на нетребу і липучку

Фасмер IV 124; Преобр. Вьш. пщ;лед
ний 20; Brilckner 585; Schuster-Sewc
1556; Кluge-Mitzka 798. - Пор. тур

назва

кати.

перенесена

з

осоки,

очевидно,

за

ва, які випадають при свердлінні•>; неясне; можливо, пов'язане з терти

туркати <•воркувати (про голуба,
горлицю); говорити, повторювати одне
й те саме; [наговорювати, оббріхувати,
наводити на думку Пі]•>, [туркать]
<•Крякати» (про жаб) Л, туркотсіти
«Воркувати (про птахів); одноманітно
торохтіти, стукоті ти; [стукати, гуркати

(див.).

_.

Нед, гудіти, сюрчати (про комах); бур

·

ти, часто говорити Нед, Шейк]», тур
котіти «ТС.», [турукати] <•зубрити;

- Лік. росл. Енц.
дов. 297; Нейштадт 452, 553; Анненков
85, 384; Machek Jm. rostl. 278; Симо
новиh 98, 503-504. -Див. ще тур 1 •
ознакою колючості.

[турИ:ця 2 ] <•дрібні частинки дере

[турИ:ця 3 ] <•бруд на тілі•> Ку~. Чаб;неясне.

на,

ba

[туркавка] (орн.) «Горлиця звичай
Streptopelia turtur L. Шарл (Columturtur L.)•>, [туріючка Шарл, ВеБ,

туркалка Куз, ту]калко ВеНЗн, тур
кало, турксіч Нед <•ТС.•>, туркіт «чу
батий,

волохатий

голуб,

який

відзна

чається туркотанням; звуки, які видає

голуб, горлицЯ•>, [туркічка] «горлиця•>
Куз, туркот <•голуб з волохатими ла

пами, Columba tympanisans•>, [турко
тень] <<припутень, Columba palumbus
L.>> Дейн, [туркочка] <<Горлиця•> Шарл,
ВеНЗн, [туркун:] <•горлиця Нед, Дейн;
nрипутень Дейн; голуб-синяк,

oenas L.

Columba

ДеЙН•>, туркут <<туркіТ•> (го

луб), [турли4а] <•горлиця•> Л, tтурлуш
ка] <•Горлиця звичайна>> Дейн, tтурок
Шарл, туртавка Нед] «ТС.•>, [туртал
ка] <•Turtur auritUS•> ВеБ, [туртошj <•Гор

лиця•> Шарл, ВеНЗн, [турун:] <•припу
тень>> Дейн, [турчанка] «горлиця зви

чайна•> Дейн, [туркавчин:] <•властивий

горлиці>>, [тур] (вигук для відтворення
крику горлиці) Нед; р. [турлушка]
<<ГОрЛИЦЯ>>, (турЛЬlШКа] <<ТС.>>, (туру]
(виг.), [турлу, турль't] «ТС.•>, бр. тур
ка[jка <•дикий голуб»,

n. turkawka <•ГО
Turtur aurita•>, [trukawka] «ТС.•>, turkot <•голуб•>; - звуконаслідувальні утво

луб,

рення, похідні від вигуку, що імітує
звуки горлиці або дикого голуба; подіб

ні назви голуба властиві й іншим мо
вам, пор. лат. turtur, нар.-лат. turturel-

la, нвн. Turteltaube, дангл. turtur(e), turtle, turtla, англ. turtle, дісл. turture. Никончук Карп. диал. и оном. 147-148;

мотіти, бурчати Нед; щось повторюва

намагатися

nереконати;

стукати,

грю

кати Шейк; щось постійно повторюва

ти Нед; буркотати Нед», [турурука
ти] «ТС. Нед; сильно й одноманітно
стукати Шейк; кричати (про курей)
Нед•>, турчати <•туркати•>, [тwруру]
(вигук для передачі крику курей) Нед,
[туркало] <•той, хто постійно повторює

те саме•>, туркіт, [туркот] «бурко
тун,

людина,

що

любить

сваритися•>,

[туркотн:Я] «гуркіт, брязкіт, шум•> Куз,
туркотлИвий, затуркати, затурча
ти, зату]кан:ий, натуркувати; р.

[туркать <•кричати; шептатися•>, [тур
ль'tкать] «наспівувати•>, [турлукать]
<•ТС.•>, [турукатьj «Те.; воркувати; на
говорювати, нашіптувати•>, [туруручить]
<•бурмотіти», [турчать] «дзюрчати; сви
стіти, сюрчати», бр. [турка4ь] «сюрча
ти (про комах), воркувати (про голу
ба); квакати (про жабу)•>, туркатсі4ь
<•воркувати; [торохтіти]», турчсі4ь «ква
кати; торохтіТИ>>, п. turkac <•стукотіти,
гуркотіти•>, turkotac «ТС.>>; звукона
слідувальні утворення. Фасмер IV
126; Преобр. Вьш. последний 20. ПоQ. туркавка.

[туркеня] (бот.) «сорт великих
слив», [туркені Mak, туркин:і Mak,
туркuн:я, туркuн:и4я Недj «ТС.», [тур
кєн:і] <•дрібна цибуля, одержувана з по
сіву насіння цибулі городньої»; похід
ні утворення від турок; назви свідчать
про

можливе

походження

сорту.

-

Див. ще турки.
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турки

турман

турки, одн. турок, [*турец] <<Ту
рок•> О, Туреччина, туркеня, [турке
ниця] <<туркеня•>, [туркuниця Нед, тур
кuня] <<ТС.>>, (туркота] (зб.) «ТурКИ>>
Нед, турча <<дитина турка•>, [турчанuн]

-

туркуц

див. таракуца.

[туршій] <<ледащо, тюхтій; простак•>
О;

-

неясне; зіставлення з рум.

<<вежа•> (О ІІ

307) викликає сумнів.

туршіш, турнаш -

turla

див. торшіш.

<<турок•> Нед, турчанка, турчеюі, тур

[турлИкати] <<nовільно їхати, йти•>

<<туркеня•>, [турчuня] <<ТС.•> Нед, туре

Па; неясне; можливо, пов'язане з п.
[turlikac] <<звучати, побрязкувати, дзве

чин (заст.) <<турок•>, турчИнка (заст.)

цький, турський (заст.) <<турецькиЙ•>,
[турчити] <<nеретворювати на турка•>,
[турчитися] <<nеретворюватися в турка,

ніти, ДЗВОНИТИ>>.

[турш1ти] (знев.) <<Пити (у великій
кількості)•> Па; експресивне утво

засвоювати турецьку мову, звичаЇ•>, оту

рення, паралельне до дудлити <<Жадіб

речити, потурнсік (заст.) <<nотурече

но ПИТИ>>.

ний чоловік•>, потурчuнець <<ТС.•>, по
туречити <<nотурчити•>; р. турки,
бр. туркі, п. Turcy, Turek, ч. слц. Turci, Turek, вл. нл. Turk, болг. м. турци,
турчин, схв. Турци, Турчин, слн. Tu-

rek; - запозичення з турецької мови;
Turk <<турок; тюрок•> пов'язане з
turk <<грубий, жорстокий, неосвічений,
розбійницькиЙ•>, спорідненим з уйг. turk
<<СИла; могутніЙ>>, чаг. turk <<хоробрий,
тур.

жорстокиЙ•>, що зводяться до дтюрк.
Шrk <<тюркська династія, яку китайці на
зивали Tu-kQz,>; виводиться також від

монг. Шrkun

[турлук] <<земляна цегла•>, [турлуч
ний] (у сполученні турлучна хата
<<хата, стіни якої виплетєні з лози й об

мазані глиною•>) Г, Ча б; -

р. [турлук]

.<<ТИН, обмазаний глиною з кізяком; тин,

частокіл; хата-мазанка (з тину, обмаза
ного глиною)•>; - запозичення з тюрк
ських мов; пор. тур. [torluk] <<Землян
ка•>, тюрк. турлук <<хата-мазанка•>. Shevelov Hist. phonol. 533; Фасмер IV
124; Преобр. Вьш. последний 20; Горя
ев 380; Шипова 336.

[турлЮ] (вираз, уживаний на озна

(torkun, torchoun) <<батьки
і родичі заміжньої жінКИ•>. Фасмер
IV 83, 125; Преобр. ВьІ(І. последний 21;
Bruckпer 585; Schuster-Sewc 1561; Mikl.
ТЕ! Nachtr. І 60; Rasanen Versuch 506;
Агеева 73. - Пор. туркмени, тЮрки.
туркіт - див. туркати.

чення незграбної і небажаної чиєїсь по

менка, Туркменія; -

партія•>, слн.

туркмени, (одн.) туркмен, турк
р. бр. туркменьt,

др.

торкмени, туркменская земля;

п.

ч.

Turkmeni,

туркменци;

-

слц.

Turkmeni,

запозичення

з

-

болг.

тюрксь

ких мов; туркм. туркмен (самоназва),
тур. чаг. Turkmen «туркмен•>, первісно,
можливо, означало «rюркоподібниЙ•>.
- Фасмер IV 124; Mikl. ТЕ! ІІ 181;
Азимов, Амансарь1ев, Сарь1ев Яз. нар.
СССР ІІ 91.- Див. ще турки.
Пор. тЮрки.

туркус (заст.) «бірюза•>;

-

очевид

turturklz <<ТС.•>, виводиться
від фр. turquoise <<ТС.•>, похідного від turc
<<турецькиЙ•>. - Sf. wyr. obcych 783.

но, запозичення з польської мови; п.

kus,
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як і слн.

яви) Ме;

експресивне утворення, по

-

в'язане з турлЯти <<Гнати, штовхати>>.

[ч'рма] <<отара, зграя СУМ; гурт,

юрба, череда 0•>; п. turma <<велика
кількість, купа, громада•>, болг. діал. м.
турма <<натовп, ватага•>, схв. тj;рма
<<Караван,

процесія,

хід;

загін,

[turma] <<Зграя•>; -

дно,

запозичення

рум.

turma

з

<<отара•>,

румунської

як і алб.

група,

очеви
мови;

turmё,

trumё <<купа, велика кількість•>, сгр.
тоuрІJа <<Невеликий загін кінноти•>, по
ходить

від лат.

turma

<<ескадрон;

на

prym <<На
товn•>, дісл. prymr <<галас•>. Scheludko 143; Vrabie Romanoslavica 14, 176;
Габинский Вост.-сл.-молд. взаим. ІІ 140141; Десницкая Сл. язь1козн. 148; Пре
обр. Вьш. последний ЗО; Bruckner 585;
Младенов 643; Skok ІІІ 527; Mikl. EW
363; Walde-Hofm. ІІ 719.
товn•>, спорідненого з дангл.

rурман (орн.) «порода голубів•> СУМ,

Г, Нед, Куз, [турманець] (зменш.) Нед,

турне

турнір

Шейк, [турманщик] <<ТОЙ, хто роз~о

ТИ•>, що зводиться до лат. torпare <<ТС.,

дить турманів•> Нед, Шейк; р. тур
мсін, бр. турман; загальноприйнятої

точити>>, похідного від

етимології не має; зіставляється (Фас

napus

верстат•>, і давнього

tornus «токарний
neep <<ріпа•> від лат.

«ТС.>>, ЩО ВИВОДИТЬСЯ Від Гр. v<Xтu

мер IV 124) з р. [турль'tшка (тур
лушка)] <<горлиця•>, турльtкать <<вор

<<гірчиця>>, мабуть, єгипетського похо
дження; англійська назва зумовлена

кувати, трубити•>, словами звуконаслі

круглою формою

дувального

походження;

(Преобр. Вьш.

припускається

последний

20) можли

вість запозичення книжним шляхом із
західноєвропейських мов і зіставляєть

ся з

нім.

- СІС 2 851;
ССРЛЯ 15, 1156; Sf. wyr. obcych 784;
РЧДБЕ 743; КІеіn 1665; Walde-Hofm.
ІІ 142-143. -Див. ще турз.

[турникоза] (орн.) «білоока чернь,

Turtel (taube), фр. tourtre,
tourterelle, tourtereau, англ. turtle, дже
релом яких є лат. turtur звуконаслі

чорнушка,

дувального походження;

Podiceps»,

варта уваги

і

гіпотеза (Горяева

Преобр. тж) про

зв'язок з фр.

<<вертіти•>, іт.

nare,

tor-

гр. тopvєuєtv <<ТС.•> (через форму

*турмант

nant

380;
tourner

від

дієприкметника

tour-

<<ТОЙ, що крутиться•> ), зважаючи

на те, що, злетївши

вгору, цей голуб

кілька разів перевертається через голо
ву, ніби падаючи, а потім знову підніма
ється вгору; в такому разі назва моти

вована не голосом птаха, а його пове

дінкою. -Шейк 106.
турне <<Подорож по круговому марш
руту; поїздка акторів, спортсменів для
гастрольних виступів•>; - р. болг. тур
не, бр. турнЗ, п. tournee, ч. слц. turne,
вл. turneja, м. схв. турнеjа, слн. turneja; - запозичення з французької мо
ви; фр.

tournee

<<турне, об'їзд; подорож

по круговому маршруту; черга•> є похі

дним від tourner <<обертати, крутити•>,
яке зводиться до лат. tornare <<обро
бляти на токарному верстаті; привчати;
моделювати, формувати•>, похідного від

tornus

<<токарний

верстат;

інструмент

гравера•>.- СІС 2

851; ССРЛЯ 15, 1156;
Kopaliriski 986; Holub-Lyer 494; РЧДБЕ
743; Dauzat 716, 717; Кlein 1633.-

Див. ще турз.
турнепс (бот.) <<Кормова ріпа,

sica campestris (Brassica гара
pifera Metzg.)•>; - р. болг. турнепс,
бр. турнЗпс, п. turnips, ч. turneps; запозичення з англійської мови;

turnips,

-

англ.

мн. від turnip <<ріпа•>, яке скла
дається, очевидно, з основ turn <<Оберта-

Nyroka nyroka GQ!d.•>

Шарл;

результат видазміни складного утво

рення пірнuкоза ([пурнuкоза]) <<норець,
у якому основа пірнути (lпур
нути]) зазнала зближення з турнути
<<Прогнати•>. - Булаховський Вибр. пр.
ІІІ 229, 274; Во'інств.-Кіст. 135. Див. ще пірнИ:коза, турИти.
турнік <<гімнастична перекладина•>;

- бр. турнік; - запозичення з росій
ської мови; р. турнuк пов'язане з фр.
tourner <<вертітися, обертатися•>, що зво
диться до лат. tornare <<Точити; оберта
ТИ>>, похідного від tornus <<токарний верс
таТ», або tourniquet <<вертлюг•>; nрипус
кається,

що

слово

виникло

в

цирково

му середовищі і початкова означало не

сна ряд, а вправу на ньому. - СІС 2 851;
Чернь1х ІІ 272-273. - Див. ще турз.
турнікет <<обертова хрестави на для
проходження людей по одному•>; - р.
болг. турникет, бр. турнікет, п. turnikiet, ч. слц. turniket, схв. турнике;
- запозичення з французької мови; фр.
tourniquet <<турнікет; вертлюг; стойка,
що обертається; підпірка•> є результа
том контамінації основи tourner <<Верті
ти, обертати•> і ст. turniquet <<ВИд верх
нього одягу•>, похідного від turnicle <<ТС.•>,
що виникло з tunicle, яке зводиться до
tunicula «маленька туніка>>, зменш. від

- СІС 2 852;
15, 1157; Kopaliriski 1007; HoIub-Lyer 494; РЧДБЕ 743; Dauzat
717; Кlein 1633. -Див. ще туніка,
турз. - Пор. турне, турнік.

tunica

BrasL. var. ra-

плода.

<<ВИд одягу, туніка•>.

ССРЛЯ

турнір <<Змагання лицарів; спортивне
змагання•>;- р. болг. турнuр, бр. тур
нір, п. turniej, ч. слц. turnaj, вл. turner,
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турнЮр
м.

туртулій

турок 2 [туроса]

турнир, схв. турнйр, слн. turnfr;
запозичення з німецької мови; н.

Turnier (свн. turnei) походить від фр.
ст. to(u)rnei; форма Turnier розвинула
ся під впливом дієслова turnieren, яке
походить від фр. ст. torn(e)ier, tourneier
<<Повертатися•>, torner (фр. tourner) <<ПО
вертати•>, що зводиться до лат. tornare

див. турки.
<<шум, чутка,

плітки, брехня Нед•>;

-

поговір

Г;

р. турусьt <<пус

та балаканина, нісенітниця•>, [туру
сить] <•брехати, говорити нісенітницю•>,
бр. [турусьt] (мн.) <•тріск від швидкої
їзди, гуркіт; (перен.) пуста балакани

-

на•>;

не

зовсім

ясне;

розглядається

<<точити, обточувати на точильному кру

як

зі, що обертається».

в'язане з бр. турь'щь <•Їхати швидко,

звуконаслідувальне

утворення,

по

- СІС 2 852; Чер
ньtх І1 273; Фасмер IV 124; Kopaliriski
1007; Holub-Lyer 494; Dauzat 717; Кlu
ge-Mitzka 799; Кlein- 1633. -Див.

котити; бігти•> (Носович 644); р. туру
сьt <•пуста балаканина, нісенітниця» (в

ще тур 3 , турне.

сьt на колёсах) зіставляється з тарас

турнЮр <<частина жіночого туалету;
підкладка під сукню•>; р. бр. болr.
турнЮр, п. turniura, ч. turnyra, слц.

Преобр. Вьш. последний

turnur(a), схв. турнйр; -

заnозичення

з французької мови; фр. tournure <<Те.;
поворот справи, подій; зворот мови•>

(ст. torneure) походить від елат. toгnati:i
ra <<обертання•>, джерелом якого є лат.
tornare <<обточувати на токарному верс
таті; обертати; формувати•>. - СІС 2 852;
Kopaliriski 1007; Кlein 1633-1634; Dauzat 717. -Див. ще тур 3 , турне.
[турня]

<<башта, дзвіниця Г, Нед;

крута скеля, зрідка поросла лісом Пол•>;
- очевидно, запозичення з nольської
мови; п.

turnia

<<Льох; висока гола скеля;

колона•>, turnica «ТС.•>, як і ч. [turna]
<<СКеля, гірський пію>, можливо, через

угорське посередництво (уг.

torony <<баш
та, вежа») зводяться до свн. turn ( turm)
«башта; тюремний замок•>, яке загально
прийнятої етимології не має. Sf.
wyr. obcych 783; Bruckner 585; Чернь1х
ІІ 277 -278; MNTESz ІІІ 948. - Пор.

тюума.

турок 1 ] (орн.) <<горлиця,

Streptope-

lia turtur L. Шарл; звичайна чечевиця,
Carpodacus erythrinus Pall. (Erythrina
erythrina Pall.) Шарл; в'юрок, Fringilla
rosea Г•>; - бр. [турчьtк] <<голуб, Columba tympanisans», Ітур6к] «ТС.•>; - ре

тому числі у виразі подпускать туру

<•осадна башта на колесах•> (Горяев

21;

380;

Кипарский

ВЯ 1956/5, 138) або з лат. turris <•баш
та•> (Фасмер-Тр~бачев IV 125).

турпан (орн.) <•птах з родини кача
чих, Oidemia fusca L. (Melanitta pusca)•>; - р. бр. турпан <<ТС.•>, n. Іtur
pan] <<ВИд качок•>; - неясне; вважаєть
ся результатом видазміни р. [тупdн]
<<Види

морських

443, 444.
[турпан 2 ]

качок>>.

-

Даль

IV

<<Покривало нареченої; при

похоронах на Буковині заміжнім моло
дим жінкам на голову кладуть білий
рушник, під підборіддям новим турпа
ном підв'язаний Г; смуга, шматок поло
тна Нед>>; - запозичення зі східноро
манських діалектів; пор. аром. turpane
«біле покривало на голову, яке носять

жінки

на

знак

трауру»,

рум.

tulpan

<<хустина з мусліну>>, що зіставляється

З нгр. TOUAШXVI <<КОСИНКа>>

-

Див. ще тулпан.

-

(Papahagi).

Пор. тюльпан,

тюубан.

туртулій] (орн.) <<чубатий жайворо

нок,

посмітюха,

Galerida cristata L.>>
- оче

Шарл, ВеНЗн, [тутул{й] <<ТС.>>;

видно, запозичення з румунської мови;
рум. turturea «горлиця, Streptopelia tur-

зультат зближення з етнічною назвою

tur L.>>, turturel <<ТС. (самець)>> виводя
turturilla (*turturella), по
хідного від turtur <<Горлиця>> звуконаслі

турок

птаха,

дувального походження; пор. також рум.

пов'язаного зі звуконаслідувальною ос

[turtulean] <<жайворонок>> ( < гр. пюuт
сrоuЛнхvщ;) <<ТС.>>. - СДЕЛМ 440; DLRМ
890; Walde-Hofm. ІІ 720.

початкового

позначення

новою туркати. Булаховський Вибр.
пр. ІІІ 212-213. -Пор. туркавка.
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ться від лат.

ту ск

[туртус] «стук, гуркін Г, Нед;

(ліс),>;

-

звуконаслідувальне утворення, парале

льне до [тартас] <<шум, галас•> (пор.).
[турувате] <<виконувати другу пар
тію під час гри на скрипці•> Корз; результат видазміни форми вторува
ти. - Див. ще вт6ра.

[турувати] <<думати, міркувати; гово
рити нісенітницю•>, [турувать] <<побива

тися; радитися, обговорювати>> ГрицАВ;
-неясне.

[турукалка] (ент.) <<капустянка зви
чайна,

вовчок,

Gryllotalpa gryllotalpa

р. [турчелка] (назва комахи),
бр. [туркач] <<капустянка•>, [туркліс,

L.•>; -

туркуць,

турок,

турчак,

турч6к,

турчук, турчьtк], п.

turkacz, [turkuc,
turkoc, turchoc, turhoc] <<ТС.•>; - похідне

утворення від [турукати] <<Воркувати,
буркотати•>,
назва

пов'язаного

зумовлена

з

туркати;

характерним

пустянок цвірчанням;

для

ка

пор. також лит.

<<капустянка•>, turkutis «ТС.•>, що
пов'язуються з tufkti <<Квакати, кряка

turklys

ти; розривати (землю)•>.

-

Фасмер

IV

Сл. белар. гаварак V 148-149;
Лаучюте 73; Fraenkel 1144. -Див. ще
туркати.

126;

турун (ент.) <<Жужелиця,
Thoms.; [тарган чорний, Вlatta

Carabus
orientalis Нед]•>, [туран] <<жужелиця•> Пі; неясне; можливо, пов'язане з тарган.

[турунчук] <<швидка і глибока про
тока, рукав річКИ•>;

турухтан (орн.)

rem•>; - р.
pugnax]•>; -

-

неясне.

<<Philomachus Mer-

бр. турухтан <<Тс. (Triпga
очевидно, звуконаслідуваль

не утворення (пор. укр. [таратайка]

<<ТС.>> Шарл); виведення від нвн. Trut«індик» (Горяев 380) недостатньо

hahn

обгрунтоване. - Фасмер
обр. Вьш. последний 21.

[турча]

(бот.)

IV 125;

<<плавушник

ний,

Пре

болот

Hottonia palustris L.•> Mak; турча <<ТС.•>; нясне.

р.

[туршук] <<чагарник, молодий ліс•>,
~туршнuк] «rустий дрібний ліс із сме
рек•>, [туршuк] <<мале трухляве дерево;
капуста, що не зав'язалася в качан•> О,

[туршукуватий]

<<молодий

і

густий

-

очевидно, запозичення зі схід

нороманських мов; рум.
дерево;

на,

хмиз•>,

смерека•>

молд.

tlrs

<<Карликове

тьtрш

вважаються

<<кущ;

яли

запозичення

ми зі слов'янських мов і зіставляються
з схв. тре «виноградний кущ; очереТ»,

слн.

tfs

<<стовбур; пень>>, що пов'язую

ться з нгр. [~ptvia] <<виноградна лоза•>,

алб. trishe <<Прищепа, пагін>>. - О ІІ
307; Scheludko 143; СДЕЛМ 443; Skok
ІІІ 509.

[тур я] (бот.) <<листовик сколопенд
ровий, Phyllitis scolopendrium (L.) Neum.
См (Scolopendrium vulgare Sm. Mak)»,
[турій язик] «ТС.>> Mak, [турі язики]
<<серпій красильний; Serratula tincturia
вид рослини Нед•>; похідне
утворення від тур «дикий бию>; очевид

L. Mak;

но, виникло на основі словосполучення

турій язик; назва пояснюється тим,
що листок цієї папороті має нерозділь
ну пластинку, подібну за формою до

язика; пор.

tязuчниця Нед,

оленьяго

язика трава] «листовик сколопендро

виЙ•>, а також відповідні назви в інших
мовах: п. jeleni j~zyk, ч. jeleni jazyk,
схв. jезичац, jезичина, воловски jезик,

говеhи jезик, jеленски jезик, слн. jelenov jezik, н. Zungenfarrn, Hirschzuпge,
англ. hart's tongue <<ТС.•>; назва серпію
красильного може бути зумовлена та
кож жорсткістю листя рослини, придат
ної в їжу лише для диких тварин. -

Анненков 320; Симоновиh 426; Machek
Jm. rostl. 32. -Див. ще тур 1 • -Пор.
туриця•.
тусати, тусан -

див. тузати.

[туск] <<туга, смуток СУМ; неспо
кій,

страх,

боязливість,

пригніченість

Нед•>, [тусок, туска] <<ТС.>> тж, [тус
кувати] <<тужити•> Нед; - очевидно,
псл. [tuskь] < *tousk-, пов'язане чергу
ванням голосних з tьska ( < *tйska) <<ту
га, смуток•>, відбитим у [т6ска, тоск,
тоскувати]; пор. ч. styska ( < псл.

*stusk-) se mi

<<Мені сумно•>,

styskati si
mi so styska <<Я су
мую, мені нудно•>. - Фасмер IV 88;
Bruckner 570; Machek ESJC 591. <<Скаржитися•>, вл.

Див. ще т6ска.
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тусклий

тусклий <<тьмяний; [мутний, сла
бий; смутний Нед]>>, туекло, туекні

діал. м. дуд, схв. дj)д <<ТС.>>;

-

запози

ти,

чення з тюркських мов; тур.

tut, dut,

туекліти

[туек]

<<туман,

КІМ;

-

р.

темнота>>,

туекльtй,

[тЮтина], бр. тут, тутаунік, болг.

туекнуть,

аз. чаг. тат. кирг. тут походять від ар.

туекнеть, СХВ. натуштити ее <<За
ХМарИТИСЯ>>, етf)штити ее «ТС.>>; псл. tusk- <<Темнота>>; споріднене з

tut «ТС.». -Німчук 259; Фасмер IV
126-127; Шипова 337; Дмитриев 562;
БЕР І 442; Mikl. ТЕ! І 287; Lokotsch
165.

thiustri <<смутний>>, дфриз. thiПs
tere, дангл. oiestre (pystre), снідерл.
duuster <<ТС.>> (герм. *piustria), вірм. t'ux
<<Чорний, коричневий, темниЙ>>. - Фас
мер IV 126; Младенов РФВ 68, 387;
Skok ІІІ 528; Кluge-Mitzka 150.

днн.

[тусь-тусь] (вигук для підкликання
свиней); - афективне утворення, па
ралельне до [куць-куцьj <<ТС.>>. - Пор.
коця.

тут 1 <<у цьому місці; у цей момент;

[сюди, ось Г; зараз, негайно Нед]>>, [ту
та] <<ТУТ>>, [тутай, тутака Л, туте
ка Л, тутень Нед, тутенька, тутень
ки, тутечка, тутечки, тути Нед,
Шейк, тутика Корз, тутиньки Л,
тутка, тутки, туткuва Г, Нед, ту
тківа О, тута Л, т,Ут6к ВеЗа, Чаб,

тутоньки Бі] <<ТС.>>, lтутайший] <<ту
тешній•> Корз, [тутейший, тутейшій
О, тутейшний, тутейшній О, туте
ньший ВеЛ, тутеекий Нед, туте

еький, тутешний Нед], тутешній,
[т!ітИчний О, тут6шний Нед, тутош

ній] «ТС.•>, [тутар] <<тутешній, місце
вий житель>>; - р. тут, [тута, ту
то, тутова], бр. тут, [тута, ту
тай, тутьt], др. тута <<ТУТ•>, тут'Ь,

п. tuta, tutaj, ч. слц. tuto, схв. [тут,
туте, тутена, туту] <<ТС.•>; - псл.

tu-to

<<ТуТ», утворене з прислівника

tu

<<ТС.>>, ускладненого вказівним займен

ником

to

(tь); діалектні форми є похід

ними від праслов'янської або запозиче
ними із сусідніх слов'янських. Нім

[тутИ:рчитися] <<розширюватися, роз

тягуватися•> Нед;

lтутка]

-

<<Згорток

рова трубочкаvдля дуття.

585; Schuster-Sewc 1507;
ka 799-800.
[тутук] (орн.) <<одуд,

L.>>

Доп. УжДУ ІІ;

-
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<<ШОВКОВИЦЯ>>,

тутовник,

-

Bruckner

Кluge-Mitz

Upupa epops

звуконаслідуваль

не утворення, паралельне до [дудок]
<<ТС.•> (див.).

туф <<пориста гірська порода>>, ту
фи <<осадочні породи різного походжен

НЯ>>;

-

р. бр. болг. туф, п. ч. слц.

tuf,
ltu, tйрІ. слн. tuf, [tof]; -

схв. тf)ф,

можливо, через посередництво німець

кої мови (н.

Tuff) запозичено з італій
tufo <<ТС.>> походить від лат.
tofur (tophus), tufus, для якого припус
ської; іт.

кається осксько-умбрське походження.

- СІС 2 852; Фасмер IV 127; Kopaliriski
1004; Holub-Lyer 493; Skok ІІІ 519;
Кluge-Mitzka 495; Mestica 1972; Walde-Hofm. ІІ 687.

туфля (мн. туфлі) (вид взуття),
[тухоль] <<ТС.>> Чаб, туфелька <<ЗМенш.
до туфля; (зоол.) одноклітинна твари

-

тут

формі

початкова звуконаслідувального слова
дитячої мови, яким позначалася папе

Bruckner 583; Machek ESJC 659;
Schuster-Sewc 1553; Skok ІІІ 433; ESSJ
Sl. gr. ІІ 697-701. -Див. ще той, ту.
тут 2 (бот.) <•шовковиця, Morus L.>>,
р.

у

тик, що має форму рога>> (нвн. Tute
(Dute) <<Паперовий пакетик, кульок>>),

на класу інфузорій,

тутівнИцтво <<розведення шовковиці>>;

паперу

трубки; кульок; гільза>> Куз; - запози
чення з польської мови; п. tutka, як і
вл. tita, titka, нл. tuta, tutka <•ТС.•>, по
ходить від снн. нн. tute <<кульок, паке

чук ІУМ Морфологія 371; Фасмер IV
126; Преобр. Вьш. последний ~2-23;

-

неясне.

фельний;

-

Paramecium»,

ту

бр. туфель, [тухлі] (мн.);

очевидно, запозичення з російської

мови; р. туфля (жін. р.), туфель (чол.
р.), зафіксоване на початку

18

ст., по

ходить від гол. toffel <<домашня туфлЯ>>
або від снн. tuffele, нн. tuffel <<черевик,
туфля>> з давнішого снн. pantuffel, дже-

тУча

тухмачите

релом яких є іт. pantofola <<домашня ту
фля•> (звідки також фр. pantoufle і нвн.
Pantoffel). - Фасмер IV 127; Чернь1х
ІІ 273; Matzenauer 355. - Пор. пан

льtй, [т6хльtй] <<тухлИЙ•>, [т6хнуть]
<<дохнути (про риб)•>, бр. тухнуць <<про
тухатИ•>, [тхлfць] <<давати зіпсуватися•>,

тофля.

fy <<протухлиЙ•>, ч. tuchnouti <<протуха
ТИ•>, слц. tuchnut' <<ТС.•>, вл. tychnyc
<<ставати тухлим•>, tuch <<сморід•>, stuchfy <<СТУХЛИЙ>>, НЛ. stuchly <<ТС.>>, СХВ.

lтухмачите]

вати•> Корз; -

<<доглядати, заспокою

неясне.

тухнути• <<гаснуrи; [спадати (про
пухлину)]•>, тушИти <<гасити•>, [втушu
ти] <<Погасити•> Ж, відтухсіти <<стухати,
зменшуватися•>,

затухати,

затухсію

чий (у сполученні затухаючі коливан
ня спец.), потухdти, потушuти, по
тухлий,
притухdти,
притушuти,
притухлий, притушений, стухати,
стухлий; - р. тухнуть, тушuть, бр.
тухнуць, тушьщь, др. потухнути <<ПО·
гаснути,

стихнути•>,

утушити

<<задуши

п. t~chnqc <<Тухнути, псуватися», st~ch

тухнути <<псуватися, протухати•>, слн.
tohшHi <<ТС. •>, otohlica <<духота, спека•>,
zatohel <<тухлий, затхлиЙ•>; - псл. tux-

nQti / tQXПQti; -

задовільної

ТИ•>, п. t~chnqc <<спадати (про пухлину)•>,
ч. tuchnouti <<гаснути, зникнути•>, болг.

всіх випадків єдина основа

потушавам <<тушу•>, схв. тушити <<Туш

мовах

кувати (м'ясо, овочі); обварювати•>, слн.
potuhniti «потухнути, стихнути•>, цсл. nо
'Т'О'()(НЖ'Т'н <<погасити; заспокоїти•>; - псл.
tuxnQti <<Гаснути•>, tusiti <<гасити; робити
тихим, засnокоювати•>; споріднене з
лит. tausytis (про вітер) <<стихати, заспо
коюватися•>, прус. tusnan <<Тихий, спокій
ниЙ•>, tussїse <<хай мовчить•>, сірл. t6 <<ТИ·
хий, спокійний, мовчазниЙ•>, брет. tao
«мовчанНЯ•>, дінд. tu~yati <<Заспокоїться;
заспокоюється•>,

t6$ayati <<заспокоює, вті

шає•>, to~nim <<ТИХО•>, ав. tusna-, tosni <<ТИ
хиЙ•>; іє. *taus- <<спокійний, мовчазний,
задоволениЙ•>. Фасмер IV 128; Чер
ньІх ІІ 273; Преобр. Вьш. последний 2324; Труба~ев Зтимология 1965, 61; Machek ESJC 660, 661-662; Skok ІІІ 528;
Pokorny 1056-1057.- Пор. тушити.

тухнути 2 <<псуватися, робитися не
свіжим•>, [тухuня] <<Гниле болото•> Ч,
[тухлинd] <;сморід•> Нед, [тухлість]

<<Гниль; сморід•> Нед, тухлЯтина «Зі
псований продукт; різкий запах протух
лого nродукту•>, тухлий, тухлуватий,
притухdти, притухти, притухлий,

протухdти, прот;Jхлий, [стухлиця]
<<ВИд цвілі•> Нед, lстухлість] <<Запах
тухлятини•> Нед, стухлЯтина, стух
лий; - р. тухнуть <<nсуватисЯ•>, тух-

етимоло

гії не має; пов'язувалося (Преобр. Вьш.
последний 23-24) з tuxnQti <<гаснути
(горіти без полум'я, злежуватися)•>; ос
нова tux- ( tьх-) вважалася вихідною, а
tQx- вторинною (Фасмер IV 89, 128;
Brilckner 570); реконструювалась для
повідників

у

інших

tQx- без від

індоєвропейських

(Skok ІІІ 520); припускається
зв'язок з р. [туск] <<туман; темрява•>,
тусКЛЬLЙ <<ТЬМЯНИЙ>>, СХВ. natustiti Se
<<Захмаритися•> або з лит. tausytis <<сти
хати, заспокоюватися•>, лтс. tuset <<Зади
хатися, зітхати, стогнvаТИ>>, tusniH <<ВаЖ
КО дихати•> (Schuster-Sewc 1555-1556);
залишки первинних звукових форм вба

чаються в ч. [duchnut] <<Протухати•>, слц.
[duset', dusit'] <<ТС.•> (Machek ESJC 660).
туц (вигук, що імітує звук від сту
ку, бійки рогами), [туцатuj <<бити ро
гами•>

(про барана) Нед, туцкатися

<<стукатися,

битися

наслідувальне

рогами•>; -

утворення,

звуко

паралельне

до [дуцати] <<Злегка бити лобом•>. Див. ще дуксати.

туча•

<<густа темна хмара;

велика

кількість; [громовиця з дощем, злива з
градом Корз; дуже великий дощ, злива
Мо; буря з громом або з градом; злива
з вихором; вітри, буря зі снігом; градо
бій О; збільшення води в річці від до

щу, який nройшов вище по течії Ме]•>,
[тучейка] <<буря, злива•> О, тучнuй <<Ве
ликий,

(про

але

дощ),

хмарами•> Я;

короткочасний,

[затучитися]

-

р.

туча

з

грозою•>

<<вкритися

<<хмара•>, др.

туча <<ХМара, гроза, дощ, велика кіль

кістЬ•>, п. t~cza <<райдуга•>, вл. tucatka,
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тУча

туше

нл. tyca, tuca <•тс.», схв. туча
<<Град>>, СЛН. toca <<ТС.>>, СТСЛ. 'Т'ЖЧІ.\ <<ЗЛИ
Ва>>; псл. tQca <•грозова, дощова хма
ра•>; споріднене з лит. tankus «гус
тий», вірм. t'aпjr <•густиЙ•>, ав. tахmа
<•Міцний, сильниЙ•>, ірл. techt <•загуслий»,
дісл. pettr «ГУСТИЙ•>, ГОТ. реіІuб <<ГріМ>>

tucel,

свн. dichte (нвн. dicht)
<•густиЙ•>, двн. gidїhan (нвн. gedeihen)

(*peiJhwon-),
<•рости,

досягати

успіхів,

процвітатИ•>,

гот. peihan <<тс. •>, дінд. tanakti <•стягує,
примушує загуснути•>. Фасмер lV
129; Черньrх 11 273; Преобр. Вьш. по
<;ледний 24; Bruckner 570; SchusterSewc 1553; Skok ІІІ 517-518; Traut-

mann 313; Fraenkel 1056; Pokorny 1068.
[тfча 2 ] «товкачка•> Чаб; резуль
тат семантичної видазміни слова туча

ться до нар.-лат. toccare <•бити в дзвін•>.
- СІС 2 852; Фасмер lV 129; Kopaliriski
1007; Holub-Lyer 494; РЧДБЕ 743; Кlu
ge-Mitzka 798; Dauzat 716. -Див. ще

токата.

туш 2 <•невелика музична n'єса; ко
ротке музичне вітання•>; - р. бр. болr.
туш, п. tusz, ч. слц. вл. tus, схв. туш,
слн. tus; - запозичення з німецької мо

ви; нвн. Tusch <•туш, гучне дружнє ві
тання за допомогою труб і литавр;

[удар, поштовх; звук труби]•> розгляда

ється як діалектне запозичення зі сло

в'янських

[тучник] (бот.) <<очиток карпатський,
[тучне
зіллє] <<очиток великий, заяча капуста

Sedum carpaticum Reuss» Mak,
велика,

Sedum maximum (L.) Suter.;
Sedum telephium L.•> Mak; -

вид

очитка,
по
хідне утворення від тучний «жирний»;
назва

зумовлена

тим,

що

очитки

мають

товсті, соковиті листки, в тканині яких
збирається багато води; пор. ще укр.

[масне зілля, масляне зілля] Mak, р.
[воронье сало, воронье масло], п. [wronie masto], ч. [vranie sadlo, tucny muzik,
masшi bylina], схв. [тусти боб, тушти
боб], що стосуються різних видів очит
ка. Бісюліна-Клоков 199; Анненков
324; Нейштадт 297; Machek Jm. rostl.
94; Симоновиh 430. - Див. ще тук1 •

[тучу] (вигук, яким відганяють сви
ней) Л, [тужу] <<ТС.•> Л; - результат
злиття і фонетичної видазміни вигуку

[чу] <•ТС.•> з неясним компонентом ту-.

-

Див. ще чу.

-

Пор. ачу.

припускається

також

- СІС 2
852; Фасмер lV 129; Bruckner 585;
Kopaliriski 1007; Holub-Lyer 494; Кlu
ge-Mitzka 798; Paul DWb. 635.
туша <•оббіловане й випатране тіло

<•~маrа; велика кількість». -Див. ще
туча.

мов;

звуконаслідувальне походження.

забитої тварини; велике, гладке тіло лю

дини; [м'ясо; товщина, повнота; надута,
пихата людина Нед]», [туш] (жін. р.)
<•задок барана; тіло людини, крім голо
ви О; тулуб ВеУг; тіло без голови, рук
і ніг ВеНЗн•>, тушка <•тіло забитої тва

рини невеликого розміру>>, [тушuть]
<<загодовувати

на сало

робити гладким» Чаб;

-

(про свиней),
р. бр. туша,

tusza <•тіло людини; повнота•>, слц.
[tuse] «туша•>; - єдиної етимології не
п.

має; пов'язується з тук, тuти (Пре

Вьш. последний 24; Горяев 381;
Bruckner 585, 587); припускається зв'я
зок з р. тухнуть (Jakobson IJSLP
1/2, 273); висловлюється гіпотеза про
зв'язок з т6щий від іє. *teus- <•пустий,
порожніЙ•> (Черньrх ІІ 27 4); зіставляєть
обр.

ся також як заnозичення з тат. башк.

тrш <<Груди; грудинка», уйг. теш, каз.
тес, узб. туш, аз. туркм. деш «ТС.>>,
тур. do~ <•бік; передня частина туші•>

(Шипова

338;

Дмитриев

547-548). -

туш 1 «фарба для креслення та малю
вання•>, тушuст, тушувальник, тушу
вальний, тушувати; - р. тушь, бр.

Фасмер- Трубачев lV 129.
туше <<спосіб дотику до клавішів під

tusz, ч. слц. tus, вл.
tusa, схв. туш, слн. tus; - запозичен
ня з німецької мови; н. Tusche утворе
но від tuschen «тушувати•>, що походить
від фр. toucher <<торкатися», яке зводи-

ня штрихів і фарб у живопису; момент
сnортивної боротьби, коли один з бор
ців притиснутий лопатками до кили
ма•>; - р. болг. туше, бр. туша, п.
touche, схв. туше; - запозичення з

болг. м. туш, п.
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час гри на фортепіано; спосіб накладан

туш й ра

.тхір

французької мови; фр. touche <<дотик•>
пов'язане з toucher <<торкати, дотика

toccare (tuccare), букв. <<штовхати, ударяти;
стукати•>. - СІС 2 852; ССРЛЯ 15, 1176;
Kopaliriski 985-986; Dauzat 716. Див. ще токата. - Пор. туш 1 •
[тушйра] <<бараняча вовна другої,
тись», що походить від нар.-лат.

осінньої стрижки•>, [тушур] «ТС.>>, [ту
шuрити] <<СТрИГТИ баранів удруге, ВОСе
НИ>>;

рум.

-

запозичення з румунської мови;

[tu~lra] < І tu~lna] <•вовна від об

jaculus•>, тушканчик, бр. тушканчьtк;
- запозичення з тюркських мов; чаг.
тушканжик, таушкан, тур. аз. tausan
<<ТС.>>, тат. довшан «Заєць•> виводяться
від дтюрк. tabgs, tavgs <<бігати, скака
ти•>. - Фасмер IV 129; Преобр. Вьш.
последний 24; Шипова 338.
тушкувати <<варити в закритому по

суді; закривати; кутати•>, [тушuть] <<туш
кувати•> Чаб, затушкати, затушкува

ти <<Закрити, закутати; [прикрити гру

бу дверцятами і обмазати глиною; за

tщina

кінчити Пі; приправити страву ]•>, на

<<стригти овець під животом, на хвості і

тушкувати, притушкувати, притуш

ззаду•>, що походить від нар.-лат. *tonsionare «стригти•>, пов'язаного з лат.
tondёre «ТС.>>. - Scheludko 143; Vrabie
Romanoslavica 14, 176; СДЕЛМ 441;
DLRМ 890. - Див. ще тонзура.

к6ваниіі, протушкувати;- р. тушИть

стрижених

овець>>

пов'язане

з

[тушити] <•сподіватися; думати, ма

ти на увазі•> Нед; - запозичення з поль
ської мови; п. tuszyc <<Надіятися, споді
ватися•>, як і ч. tusiti <•передчувати•>,

tusim

<<(я) думаю, (я) вважаю, (мені)

здається•>, слц.

sim

tusit'

<<передчувати•>,

tu-

<<(мені) здається», болг. разтуша

<<розважити, втішити», разтуха «втіха»,
споріднене з укр. тушuти <<гасити; за
спокоювати•>, тухнути «гаснути» і по

ходить від псл.

[tusiti] <<сподівюися;

вселяти надію; означати добре знамен
ня», абстрактні значення якого розви
нулись

на

основі

семантики

<•гасити;

заспокоювати; робити тихим»; зіставля

ється з дінд.

to$ayati,

tu~yati <<він задо

волений; заспокоюється; радіє•>, tu$nim
<<ТИХО, МОВЧКИ», ав. tusni- <<МОВЧаЗНИЙ»;
близькість семантики західнослов' янсь
ких та індоіранських форм може свід
чити про давні контакти індоіранських

мов з частиною праслов'янського ареа

лу (Трубачев Зтимология

1965, 61 ); п.
tuszyc зіставлялося з tusza <<огрядність,
гладкість•>, tyc <<товстіти•> (Bruckner
585). - Фасмер IV 128; Преобр. Вьш.
последний 24; Machek ESJC 661-662.

<<готувати у закритому посуді», бр. ту

шь'щь, тушкаваць, п.

tuszyc,

схв. ту

шити <<ТС.», слн. potusiti «потушкува
ТИ•>; -очевидно, nов'язане з тушuти
«rасИТИ>>. - Преобр. Вьш. nоследний
23; Skok ІІІ 528.
тушуватися <•поводитися так, щоб
бути непомітним; знічуватися•>; р.
тушеваться <<Тс.; соромитися, бенте
житисЯ>>, бр. тушавацца <<ТС.•>; - оче
видно, результат метафоризації тушу

ватися (р. тушеваться), пасивної фор
ми дієслова тушувати <<накладати тіні
на малюнку, фотографіЇ•>, похідного від

туш <<фарба•>. - КЗСРЯ
ще туш'.
туя (бот.) <<Thuja L.»; -

456. -

Див.

р. бр. болг.

туя, п. слц. tuja, ч. tuje, схв. туjа, слн.
tuja; - запозичення з новолатинсько'і
мови; нлат. thuia <<вид кедра» походить
від гр. ~uia <<ВИд кедра з сильним запа
хом, деревина якого спалювалася в об
ряді жертвування•>, пов'язаного з ~uw
<<жертвую•>, спо~ідненим з лат. suf-fio
<<ДИМЛЮ>>. - СІС 852; ССРЛЯ 15, 1180;

Kopaliriski 1004-1005; Holub-Lyer 493;
Frisk І 698-699; КІеіn 1613; Pokorny
261-267; 268-271.
тфе, тфекати, тфу,
тьфе, тьфу - див. тьху.

Ітхіміти]

<<квилити•>;

-

тфукати,

результат

-Див. ще тухнути'.- Пор. отуха.
тушканчик (зоол.) <<Dipus Gmelin;

фонетичної видазміни форми квилuти
(див.).

земляний заєць, Allactaga Cuvier•>; р. тушкан <<піщаний тушканчик, Mus

[(перен.) боягуз Нед]•>, [тхир Бі, О,

тхір (зоол.)

<<Mustela putorius L.,
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тхнути

тщий

Хір] <<ТС.>>, тхориК <<ТС. (зменш.); (хов
рах крапчастий,

Citellus suslica Gilldenst.

Дейн]>>, тхоренЯ, [тхорuна] «один тхір;
м'ясо тхора>>, [тхорЯка] <<тхір>>, тхоре
вий, [тхорів] <<ЯКИЙ належить тхору»,
тхорЯчий, [тхорuти] <<боятися, бути
боягузом Нед; смердіти подібно тхору>>,

[тхорuть] <<псувати

повітря» Чаб; -

р. хорь <<тхір>>, хорёк, тхорь, ст. д'Ь
хорь, бр. тхор «ТС.>>, п. tchorz <<тс.; бо
ягуз>>, ч. tchof «Тхір>>, ст. dchof, слц.
tchor, вл. tchor, нл. twof, болr. т-ьрче,
СХВ. твар, твар, СЛН. dihur <<ТС.>>; псл. *dьхогь <<ТХір>>, початкова <<вонюч
ка>>, суфіксальне похідне від основ dьхь
<<дихання, запах>>, dyxati <<дихати>>; наз

бр. тхаць <<дихати, віяти>>, тхнуць <<дих
нути, повіяти; тхнути, пахнути>>, тхлі

на <<Затхлість, тухлий запах>>, п.

<<дихати; дихнути; [тхнути]»; -

tchnqc
псл.

dьxnQti, пов'язане чергуванням голос
них з dyxati <<дихати>>. Shevelov
Hist. phonol. 249; Фасмер IV 129; Пре
обр. Вьш. последний 23-24; Slawski І
143; Brilckner 86, 567. - Див. ще дИ
хати. -Пор. тхір.
тцей, тце, тця - див. цей.

[тщалИвий]

(заст.)

<<турботливий,

старанниЙ>> Бі, Нед; - р. тщатель
ньtй «старанний, дуже акуратниЙ>>, др.
т'Ьщати <<тіснити, тривожити, підганя
ТИ>>, т'Ьщатися <<поспішати, прагнути,

ва зумовлена тим, що тхір належить до

старатися>>, т'Ьщание <<поспішність, ста

тварин з поганим запахом; пор. у семан

тичному плані р. [бздюх] <<Тхір», а та

рання, прагнення, піклування», стсл.
'Т''ЬШ'Т'А'Т'н САІ. <<турбуватися, клопотати

кож фр.

ся,

putois

<<ТС.>> від ст.

put

<<СМер

дючиЙ>> ( < лат. pпtidus <<гнилий, смер
дючиЙ>>). - Булаховський Нариси 77;
Німчук 199; Shevelov Hist. phoпol. 479;
Фасмер lV 270; Чернь1х ІІ 351; Преобр.
Вьш. последний 24-25; Brilckner 567;

Machek ESJC 643; Schuster-Sewc 15061507; ЗССЯ 5, 177-178; Bern. l 243;
Mikl. EW 53.- Див. ще дИхати.
Пор. дух, тхнути.
тхнути <<дихати, дихнути; повівати,
повіяти; мати сильний, різкий запах;

[гнити, псуватися]>>, [дхщjти] <<дихну
ТИ>>, [дхнутися] <<Зітхнутися>>, [тхнін
ня] <<дихання Г; запах, дух Нед>>, [тхлий]
<<ЖИВИЙ>>

О, вuтхатися

<<ВИВітритися,

видихатися>>, вuтхнутися <<ТС.», [вuтх
лий] <<який видихався>>, [вuдхлий] «ТС.»,
затхнутися <<набути неприємного за
паху, зіпсуватися>>, затхлий, зітхати,
зітхнути, натхнути <<Викликати ду

шевне піднесення, надихнути>>, [надх
нути] <<ТС.>>, [надха] <<Відрижка з не
приємним запахоМ>>, [натха] <<ТС.» Г,
натхненник, натхнення, [надхнення],
натхненниЙ, (натхнений] <<НаТХНеН
НИЙ; натхнутиЙ>>, [надхнений] <<ТС.>>,
[потхнути] <<повіяти, подути>> Нед,
притхнутися <<ЗасмердітисЯ>>, [прuтх
ля] <<затхлість>>; - р. lзатхнуться] <<За
дихнутисЯ>>, затхльа'і <<Гнилий (запах)>>,
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старатися,

поспішати>>;

-

очевид

но, псл. *tьscati ( < *tьscёti) <<Прагну
ти, тужити>>, пов'язане з tьska <<туга,
прагненнЯ>>. Фасмер lV 129-130;
Чернь1х ІІ 274. -Див. ще т6ска. По2. т6щий, тщий.

[тщий] <<ТВерезий, пустий, непотріб

ний, марнославниЙ>> Нед, [тще] (у ви

разі на тще (серце) <<Не ївши, нато
щаК>>), [тщо] (у виразі [на тщо (сер
це)] «ТС.>>) Нед, [тщетний] <<пустий,
непотrібний, даремний, марнИЙ>> Нед,

[тще (присл.) <<даремно, марно>> Бі,
[тщо] <<ТС.>> Бі, [тщеЯ] <<пуста, безплід
на гречка>> Нед; - р. [тщий] <<пустий,
порожніЙ>>, [тще] <<даремно, марно>>,
тщета <<безплідність, марність>>, тщет
ньtй <<даремний, марниЙ>>, др. т'Ьщий
<<порожній, пустий, даремниЙ>>, п. czczy
<<пустий, безплідний, даремниЙ>>, ст.

tszczy, Ч. СТ. tsti <<ТС.>>, СХВ. ташт <<Мар
НИЙ, ПУСТИЙ, НіКЧеМНИЙ>>, СЛН. teSC <<ГО
ЛОДНИЙ;

(заст.)

пустий,

безплідниЙ>>,

стсл. 'Т"ЬШ'Т'І> <<Порожній, пустий, безплід
ний, марний>>; псл. tьsсь <<пустий,
порожній>>; споріднене з лит. tuscias
<<Пустий, безплідний, марниЙ>>, tustёti
<<Порожніти>>, лтс. tukss <<пустий, мар

ний, бідниЙ>>, лат. tesqua (мн.) <<пусте
лі, степи>>, ав. taos- ( < *touseio-) <<nус
тий, бути пустиМ>>, дінд. tucch<H) (tuc-

тьвахнути

тьопати

chyal)) <<пустий, безповітряний•>; іє.
*tus-sRo- {*tus-sRio-) <<порожніЙ•> від
*teus- <<опорожнятИ>>. - Фасмер-Тру
бачев IV 90-91, 130; Чернь1х ІІ 254255, 27 4; Львов РЯНШ 1958, 1, 84;
Sfawski І 114-115; Fraenkel 11451146; Walde-Hofm. ІІ 675; Mayrhofer І
508-509; Pokorny 1085. - Пор. тос
ка, тощий, тщалИ:вий.

(тьвахнути} <<ПОТЯГНУТИ, цапнути,
- афективне утворення, по
дібне ДО цьвохнути <<ХЛЬОСНУТИ>>, (чво
вкрасти•>;

хнути) <<ударити; впастИ•>.
тьма 1 , [тма] <<тьма•>, [тьмава] <<су
тінки•> Нед, [тмастий] <<темного кольо
РУ•>, [тмЯний] <<затемнений, матовий;

сумний, нудниЙ•>, тьмавий, [тьманий]
<<тьмяний; хворобливий, блідиЙ•>, [тьман
ний] <<тьмяниЙ•> Нед, [тьмйстий] <<ПО
хмуриЙ•>

Нед,

тьмЯний

<<Неяскравий;

[сумний Нед; хворобливий, блідий]•>,
тьмянуватий, [тмйти] <<Затемнювати;
робити

темним•>,

тьмйти,

тьмйтися,

lтьміти] <<ставати темним, похмурим,
туманнИМ•> Нед, тьмяніти, тьмяніша

ти, затьмИти, [зацьмати] <<Затемня
ТИ•> (з п.), [затьм{ння] <<Затемнення•>
Куз, пітьма, потьмянілий; - р. тьма,
бр. ЦЬМа, др. тьма, П. cma, Ч. СЛЦ. tma,
вл. cma, нл. sma, полаб. tama, болг.
т'Ьма, тма, схв. тама, tma, слн. tema,

[tma], стсл. 'Т'І>МАі - псл. tьma; - спо
ріднене з лит. temti «темнішати•>, лтс.
timt <<ТС.•>, tima <<темнота•>, дінд. tamal)
<<Морок•>, ав. tamah- <<ТС.•>, перс. Him
<<хвороба очей, більмо•>, ірл. temel <<тем
нота•>, лат. tenebrae (мн.) <<Морок•>, temere <<всліпу, без причини•>, temero <<КИ
даю тінь•>, двн. demar <<темнота, морок;
сутінки•>, dinstar <<похмуриЙ•>, нвн. Dammerung <<сутінки; морок; світанок». Фасмер IV 133-134; Чернь1х ІІ 276;
К3СРЯ 457; Sfawski І 133; Bruckner
§5-66; Machek ESJC 646; SchusterSewc 141; Skok ІІІ 439-440; Trau tmann
322; Karulis ІІ 440; Walde-Hofm. 11
656; Pokorny 1064. -Див. ще темний.
-Пор. тінь.

тьма 2 (іст.) <<У давньоруському ра
хунку

-

десять тисяч;

військо

в де-

сять тисяч чоловік; велика кількість, ду

же багато•>., [тьмущий] <<НезліченниЙ•>
(у сполученні тьма-тьмуща «незлічен
на кількість•> ); - р. тьма <<незліченна
кількість; десять тисяч•>, бр. цьма <<ТС.•>,.

др. тьма <<ДеСЯТЬ ТИСЯЧ>>, П. СТ. cma, Ч.
tma <<ТС.•>, слн. tema <<велика кількість•>,
стсл.

'Т'І>МА

<<десять

но, калька тюрк.

тисяч>>;

tuman

-

очевид

<<десять тисяч;

туман, імла•>.

- Фасмер-Трубачев Іу
134; Bruckner 65-66; Machek ESJC
646; Mikl. EW 349; Fraenkel IF 50, 98.
- Див. ще туман 2 •
[тьма 3 ] (ент.) <<вогнівка, Pyralis»; очевидно, запозичення з польсько'і мо
ви; п. cma <<нічний метелик•> спорідне
не з укр. тьма <<темінь•>. - Sfawski І

-Див. ще тьма'.
тьмарити <<робити темним, затемню
вати•>, тьмаритися <<темнішати•>, за
тьмарювати, затьмарення, затьма
рений, потьмарювати, потьмарений,

133; Bruckner 65.

притьмарювати, притьмарений; результат контамінації дієслів тьмйти
і хмарити; можливо, зворотне утво
рення від префіксального затьмари

ти.

-

Див. ще тьма 1 , хмара.

-

Пор.

затьмарити.
тьопати <<бити, стьобати; іти, nлен

татися; жадібно їсти, сьорбаючи; [іти
по грязюці Г; здіймати шум при ходінні

Нед; бризкати (Чернігівщина); (про ко
рову) брикатися під час доїння Л]•>,
тьопатися (розм.) <<іти далеко або по
поганій дорозі; [іти, брести по грязюці
Г;

прати,

мити,

полоскати,

купатися

(Чернігівщина); (про корову) брикати
ся під час доїння Л]•>, [тьопкатися]
<<тинятися•> Нед,

тьопнути

«ударити;

[гепнути, ударити об землю Ме; хлопну
ти, стукнути, топнути Нед; багато ви

пити Нед]•>, [тьопа] <<людина, яка здій
має шум при ходінні; брудна, неохайна

людина•> Нед, [тьопко] <<ТС.•> Нед,
[тьопка] <<прочуханка•> Чаб, (у виразі
дать, давать тьопки <<Побити•> Чаб),
[тьопті] (дит.) <<чобітки, черевички•>
Корз, [тьопнути] <<Людина несповна
розуму•> Л, [тьоп] (вигук дл~ передачі
удару,

хлопання, стуку,

падtння), за-
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тьора

тЮбик

тьопатися

(затьопа]

яке імітує природні звуки, що супрово

<<Нечупара», затьопаний «ЗаляпаНИЙ»,
обтьопати <•обшарпати, обтріпати; за
бризкати болотом, чим-небудь рідким»,
обтьопаний <•пошарпаний, обдертий,
зношениЙ•>, притьопати «повільно, з
труднощами прийти або приїхати•>, при
тьопатися <•недоречно або невчасно

джують плювання; аналогічні фонетич

з'явитися•>;

<<ЗаЛЯПаТИСЯ>>,

р. [тёпать] <•бруднити;

-

но близькі утворення спостерігаються і
в інших мовах, пор. нвн. pfui, англ. fie,
foh, гол. foei, шв. fy, foi, лат. fil, фр. fi,
ісп. puf, гр. cpu, cpc,u, ірл. fi, брет. fy,
тур. puf. Фасмер IV 134; Преобр.
Вьш. последний 24; Кluge-Mitzka 547;
Радлов IV 1259.

тю (вигук здивування, розчаруван

рубати•>, тёпа <•розтелепа, нечупара•>,

бр. [цёпкаць] <•сьорбати; палати•>;

-

афективні звуконаслідувальні утворен

ня, насмішки; крик при переслідуванні
звіра на полюванні; крик на людину,

ня, пов'язані з [тептu] «бити», тіпа
ти, топати, тЮпати, тіпати (пор.).
[тьора] <•тоня у плавні•> Берл, [тьор
ка] <•час нересту риби тж; нерест

що зробила дурницю), тютЮ, [тюгу]
«ТС.•>, [тюгу-гу] (вигук здивування)
Чаб, [тє, тєге, тєге-ге, тюгі, тюгі
гі, тюго, тюго-го] «ТС.•> тж, [тюй] (ви

Чаб•>;

ро

гук для вираження здивування і для від

сійського говору; р. [*тёра, *тёрка]

гону вовків) Нед, тЮкати <•говорити,
кричати тю; [нав'язливо умовляти, пе
реконувати Нед]», тЮкнути, тютЮка
ти, [тЮки] (у виразі [підняти на т.]
<•почати глузувати, насміхатися•> Чаб),
затЮкати, затЮканий, [натюгсіка
ти] <•вилаяти, вичитати•> ЛексПол; р. тю (вигук для цькування собаками),
тЮкать <•цькувати•>, бр. цюгсі (вигук
для цькування собаками), цюгсікаць
<•Тюкати•>, п. [tiuj-ha] (вигук для відля
кування вовків); - афективні утворен

-

очевидно,

запозичення

з

може бути пов'язане з терЄться у зна
ченні <<НереСТИТИСЯ>>. - Див. ще терти.

[тьо-тьо] (ви гук для підкликання
свиней) Л; - очевидно, пов'язане з
[коцьо-коцьо, куцЮ-куцЮ, тось-тось,
цьось-цьось,

цє-цє,

це-це,

ця-ця,

цьки

цьки] <•ТС.•>, [коця] (дит.) <•свиня•> (пор.).
тьотя <•Тітка•>; - запозичення з ро
сійської мови; р. тётя, як і бр. цёця,
п. сіосіа, є формою з дитячої мови,

утвореною від тётка ([тёта], п.
ka, ciota), що походить від псл.

ciotteta

ня,

результати

фанематизації

пе()віс

<<ТС.>>. -Див. ще тета.

них вигуків.

в'я і биття серця), тьох-тьох, [тях,

тюбетейка <•національний головний
убір багатьох східних народіВ•>; р.
тюбетейка, бр. цюбецейка, п. tiubie-

тьох (вигук для імітації співу соло

тях-тях Нед] «ТС.•>, [тьох-тьоророх]
<<ТС.>>, тьохкати, тьохнути;
наслідувальне

утворення.

-

- звуко
Shevelov

Hist. phonol. 653.
відтворення
вираження

звуку

при

здивування,

плюванні,

для

незадоволення,

досади, негативної характеристики ко

го-, чого-небудь), тьху-тьху, тьфу,
тьфу-тьфу, [тьфе Нед, тфе, тфу тж]
«ТС.>>,

тьхукати

<<ВИМОВЛЯТИ

тьху•>,

тьфукати, [тфекати Нед, тьфекати,
тфукати тж] «ТС.•>, тьфукнути, тьхук
нути; - р. тьфу (вигук, що передає,
символізує плювок), тфу (вигук, що пе
редає відразу), [тху, тьху] «ТС.•>, бр.
цьфу; -звуконаслідувальне утворення,
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Пор. ату, атЮ, туй 2 •

tiejka (з р.), ч. t'ubetejka (з р.), слц.
t'ubetejka (з р.); - через російське по
середництво

тьху (вигук, який уживається для

-

запозичено

з

тюркських

мов; кирг. каз. тебетей <•головний
убір•>, тат. башк. тrбзтзй <•ТС.•> пов'я
зані з каз. тебе <•вершина•>, тат. тrбз
<•маківка; вершина•>, башк. тУбз <•тс.,
тім'я•>, дтюрк. tilbil <•вершина гори, ма
ківка, тім'я•>. - Фасмер IV 134; Чер
ньrх ІІ 276; К3СРЯ 458; Супрун Тюр
кол. иссл. 42-43; UJипова 339-340;
Kopaliriski 980; Радлов ІІІ 1597.
тЮбик <<м'яка трубочка, вміст якої
добувають
видавлюванням•>,
тубик
<•ТС.•>; - р. тЮбик, бр. цЮбік, п. tuba,
tubka, ч. слц. tuba, tubicka, вл. tuba,

тЮлень

тЮбінг

болг. туба, тубичка, м. туба, схв. ту
ба, слн. tuba; - запозичення з фран
цузької мови; фр. tube <•трубка, тюбик•>
походить від лат. tubus «Труба, труб
ка•>, пов'язаного з tuba «Труба•>, що не

має певної етимології.

ньrх ІІ 276; Sf. wyr.
Dauzat 731; КІеіn 1661.

СІС 2

852; Чер
obcych 781;

-Пор. туба,

тЮбінг.
тЮбінг <<Частина циліндричного крі

плення
шахт )•>;

-

підземних споруд (тунелів,
р. болг. тЮбинг, бр. цЮбінг,

п. слц. tubing, ч. tybink; - запозичен
ня з англійської мови; англ. tubing по
в'язане з tube <•труба•>, що походить від
лат. tubus; менш надійне пов'язання

(Kopaliriski 1004)

з англ.

tub

«ванна, ба

лія•>, спорідненим з свн. zubar,
<•посуд з двома ручками•>, нвн.

zuibar
Zuber

Festschr. Cyzevskyj 183-184). - Фас
мер IV 134; Преобр. Вьш. последний
29; Горяев 382; Шипова 340.
[тюк 2 ] «Горище в хаті» Л; - очеви
дно, діалектний відповідник слова тік 1
(див.).

тЮкати <•бити, стукати•>, цЮкати
<<Те.; рубати, тесати•>, тЮкнути «стук
нути», цюкнути <<Те.; рубонути», тюк

(виг.), цюк <<ТС.•>;

р. тЮкать <<злег

-

ка стукати, ударяти•>, тЮкнуть <•рубо

нути сокирою», бр. цюк (виг.), цЮкаць
<•рубати (сокирою); довбати (гострим)•>,

ri. ciukac «ударяти чимсь гострим, злег
ка стукати», ч.

«стукати»,

t'ukati

t'ukat

SЇ (з КИМ) «ЧОКаТИСЯ», СЛЦ. d'ugat' <<ТС.>>,
t'ukat' <•цокати (про годинник); друкува
ти (на машинці)•>, болг. чукам <•стука
ти, ударяти; колоти, дробити•>;

зву

-

two «два». - СІС 2
852; ССРЛЯ 15, 1212; КІеіп 1661. Див. ще туба. Пор. тЮбик.

до тукати «стукати»; можливе похо
дження від вигуків тюк, цюк. Фас

гий,

29;

«ванна, балія•>, англ.

тЮвик

(орн.)

<•яструб

коротконо

Accipiter brevipes Sev.•> Шарл, яс
труб-тювік <<ТС. (Accipiter badius Gm.)»
Воїнств.-Кіст.; р. тЮвик, бр. цЮ
вік; звуконаслідувальне походжен
ня; голос птаха сприймається як протя
жний свист і передається як «Тьюю
вик, тьюю-вик». - Воїнств.-Кіст. 171;
Птицьr СССР 134.
тЮжити «бити, шмагати; лаяти; ли

конаслідувальне утворення, паралельне

мер

IV 135; Преобр. Вьш. п_?следний
382; Machek ESJC 660. -

Горяев

Пор. тук 2 , тЮпати, цок.
тЮлень (зоол.) <•Phoca

СУМ,

vitulina»

Нед, тюленина, тюленЯ, тюленник,
тюленевий, тюленячий; - бр. цюлень
«ТЮЛеНЬ», Ч. СЛЦ. tulei\, ВЛ. cu\eri, болr.

тюлен, схв. тулаНJ, слн.
видно, інші слов'янські

росіЙСЬКОЇ МОВИ; р.

-

tjulenj; -

оче

запозичення з

тюлень <<ТЮЛеНЬ;

тися з силою (про великий дощ)>>, тЮж
ка <<покарання•>, [натЮжитися] «напи

[річне теля]» не зовсім ясне; гіпотеза

тися п'яним•>; очевидно, результат
семантичної видазміни форми утюжи

пор. саам. ех.

ти

як і припущення про зв'язок слова з

<<Прасувати»;

пор.

р.

утЮжить

про

лапландське

походження

tul'l'a,

саам. норв.

слова,

dullja

<<ВИД тюленя» (Миккола РФВ 48, 279),

<•прасувати; (перен.) бити, лупцювати»;
зіставляється також (Shevelov Hist. phonol. 691) з р. тузИть <•бити кулака

[туло] «тулуб», туловище «ТС.•>, а та

МИ•>. -Див. ще тузати, утЮг.

недостатньо

тюк 1 <•Великий

щільно

упакований

згорток•>; бр. цюк; - запозичення з
російської мови; р. тюк виводиться від

гол.

tuig

<•виріб, інструмент, збруя; (мор.)

такелаж, поганий товар•>, снідерл. ghetuuch <<майно; товар; амуніція; споря
дження», спорідненого з снн. tach «тка
нина; інструмент•>; пов'язується також

з тюрк.

*tilk

<•зв'язка, купа•>

(Menges

кож З Гр. атUЛо<;;

«КОЛОНа, СТОВП>>, дінд.

sthiioa <<ТС.» (Ильинский РФВ 66, 278),
обгрунтована;

найбільш

переконливою видається думка про ви

никнення слова на Р.Осійському грунті і

зв'язок його з р. [_утельга] <•самиця
лисуна (гренландського тюленя)•>, те
лёнок, др. теля; зіставлення з телё
нок знаходить і семантичне підтвер
дження

в

таких

назвах

тюленя,

як

п.

сіеІ~

morskie, фр. veau marin, нім. заст.
Meerkalb (букв.) <•морське теля>>. -Фас-
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тюрбан

тюль

мер IV 135; Чернь1х ІІ 276-277; Пре
обр. Вьш. последний 30.

tunica <<туніка>>. - СІС 2 852; St.
wyr. obcych 782. - Див. ще туніка.
від лат.

тканина>>,

[тЮпа] (дит.) <<курка» О, [тЮпка]

[тюль6вий] <<Зроблений з тюлю; дуже

<<ТС.>> О; очевидно, результат конта
мінацїі слів тЮтя і ціпа <<ТС.>>. - Див.
ще тю-тю, ціп.
тЮпати <<бігти дрібною риссю; швид
ко йти або повільно бігти; йти повіль
но, плентатися>>, тюпачити, тюпаши

тюль

<<Прозора

сітчаста

пористиЙ>> Нед; р. тюль, бр. цюль,
п. tiul, ч. слц. tyl, болг. тюл, схв. тил,
слн. til; - запозичення з французької
мови; фр. tulle <<ТЮЛЬ>> походить від на

зви французького міста Тюлль
де виготовляли цю тканину.

(Tulle),
- СІС 2
852; Фасмер IV 135; Чернь1х ІІ 277; St.
wyr. obcych 762; Holub-Lyer 495; Dauzat 732.
тЮлька (іхт.) <<Ciupea onella Kessler;

[дрібна за розміром риба Дейн]>>, [туль
ка] <<плоскирка, ВІісса bjoerkna L.; дріб

на за розміром риба>> Дейн; бр. цЮ
лька <<тюлька>>; - запозичення з росій
ської мови; р. тЮлька <<дрібна рибка,
Clupeonella>>, очевидно, через проміжну
форму *тилька походить від р. кuлька
<<Кілька, шпрот>>, назви біологічно спо
рідненої риби. Фас мер-Трlбачев

IV 135-136.

-Див. ще кілька.

тюльпан (бот.)

<<Tulipa L.>>, [тюлu
Mak,

ти <<ТС.>>, [тюпорuти] <<плентатися»,
[тюпотіти] <<швидко йти Г; дріботіти
Нед>>, тюпцювати КІМ, тюпцяти КІМ,

[тюпака] <<Підбігцем>> Па, [тюпак6м]
«ТС.>> НикНикТЛ, тЮпки <<нешвидким
бігом, дрібною риссЮ>>, тЮпцем <<ТС.>>

СУМ, Г, тюп (виг.), тюп-тюп, [натЮ
пати] «набігати, дістати>>, підтЮпува
ти <<рухатися підтюпцем, підбігцеМ>>,
підтюпки, підтюпцем; бр. цЮпаць

<<боязливо ступати (про дітей); падати
задом (про дітей); повільно ЙТИ>>, цЮ
пацца

<<Падати;

повільно

працювати•>,

[цЮпіць] <<КрИШИТИ>>, цюп (вигук, що
спонукає дитину ходити), цЮпка <<дити
на, що починає ходити>>, п.

ciupac <<злег
[t'upat]

пан Нед, тюліпан Пі, тилипан

ка ударяти, дрібно сікти>>, ч.

тіліпани, тіліпанпан, тіліпанчик тж,

<<дрібно сікТИ>>; афективне звукона
слідувальне утворення, пов'язане з ту
пати; пом'якшення початкового приго
лосного, на думку Махека, відображає
<<дрібність>> дії; білоруські форми зістав
ляються З ЛИТ. ciupenti <<ПОВіЛЬНО ЙТИ>>.

тулипан Нед, туліпан Куз, тулюпан

Mak, тульпа, тульпан, даліпа тж]
<<ТС.>>; - р. тюльпан, (тульпан, тули
пан], бр. цюльпан, п. tulipaп, ч. слц. tulipan, вл. нл. tulpa, слн. tulipaп; - че
рез

посередництво

західноєвропейсь

ких мов (фр. tulipan, tulipe, нвн. ст.
Tulipan, іт. tulipano) запозичено з туре
цької; тур. ст. ti.ilbend <<білий тюльпаН>>
походить від перс. dulband <<тюрбан, ча
лма>> з огляді' на схожість квітки з чал

мою. ньІх ІІ

СІС 852; Фасмер IV 136; Чер
277; К3СРЯ 458; St. wyr. obcych
782; Holub-Lyer 493; Dauzat 732; Кlu
ge-Mitzka 797; КІеіn 1662. - Пор.
тюрбан.
тюніка «верхня частина подвІнної
жіночої спідниці; костюм танцюристок>>;
- р. тюнuка <<ТС.>>, П. tunika «ВИД КО
рОТКОЇ спіднички, яку носять зверху на
вузькій спідниці; сукня з такою спідни
цею>>, tiunika <<ТС.>>; запозичення з
французької мови; фр. tunique походить
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- Shevelov Hist. phonol. 691; Machek
ESJC 661; Сл. белар. гаварак V 380. Пор. тупати.
тюрбан <<чалма>>; р. болг. тюр
бан, бр. турбан, п. ч. слц. вл. turban,

схв. турбан, слн. turban; - запози
чення з французької мови; фр. turban

(давніші форми turbant, tulban, tolliban)
<<ТС.>> (звідки також англ. turban і, най
імовірніше, нім. Turban), очевидно, че
рез посередництво іт. turbante запози
чено з турецької мови; тур. tillbend по

ходить від перс. dulbaпd

(dulbend) <<тюр

бан»; біквально «тканина з кропиви».

- СІС 852-853; Фасмер IV 136; St.
wyr. obcych 783; Holub-Lyer 494;
Mikl. EW 364; Dauzat 732; КІеіn 1664.
- Пор. тюльпан.

порити

тютЮн

[тЮрити] <<повільно їхати•> Нед, [тЮ
ру] (вигук на позначення повільної їз
ди) Нед, [тюрЮ] (вигук, який передає
стук екіпажа nри їзді); - афективне
звуконаслідувальне утворення.

[тЮрітьJ <<лущити, теребити (куку
рудзу)~ Л; - неясне.
тЮрки (одн. тюрк) <<велика група
споріднених за мовою народів (татар,
узбеків, турків та ін.)•>, тюркізм, тюр
чанка, тЮркський; р. болг. тЮрки,
бр. цЮркі, п. turcy; - запозичення з
німецької або французької мови; нім.
Tilrke, фр. Turc означають, власне, <<ту
рок•>. - Фасмер IV 137; Преобр. Вьш.
последний 20-21. -Див. ще турки.

[тюрлЮкати] <<Видавати сюркотливі

-

звуконаслідувальне

подібне

до

р.

-

р. тЮ

шеним чорним хлібом і сіллю; хліб з

водоЮ>>, бр. [цура] <<страва, що готуєть

ся з води, солі або цукру і хліба; стра-,
ва з теплої води і хліба; хліб, накрише

ний у молоко•>, [цюра] <<страва з хліба,
води і цукру~;

-

очевидно, запозичен

[тюрюлЮ

31;

кать] <<дудіти, грати на флейті•>, [тю
лЮкать] <<наспівувати, насвистувати;
щебетати•>, [тюлюлЮкать, тюрЮкать]
«ТС.•>, бр. [цюрлюваць] <<співати•> (про
жайворонка), п. terlikac <<заливатися, ви
водити трелі•>, нл.

яка називається тЮра•> Нед;

ря <<Страва, що готується на воді з кри

утворення,

сюрчати•>, [тЮркнути, тюлЮкати,
тюрлюнчати] «ТС.>> тж, [тюр-р] (виг.)
фонетично

у неї хлібом•> Чаб, [тЮра] <<певна стра
ва•> Нед, [тЮрити] нотувати страву,

ня з балтійських мов; пор. лит. tyre <<Ка
ша~. лтс. ~ura «суп зі скоринок хліба•>,
curuls «Їжа з води, хліба і цибулі>>. Фасмер-Трубачев IV 137; Трубачев
Slavia 29, 28; Преобр. Вьш. последний

звуки (про коників, цвіркунів та ін.);

тж;

*tilrma з давньоруської мови (ЧерньІх
277-278). - Фасмер-Трубачев IV
137; Преобр. Вьш. последний 30-31;
К3СРЯ 458; Bгilckner 585; Kopaliriski
1006; Mikl. EW 359. -Пор. турня.
[тЮря] <<Солодка вода з покришеним
ІІ

turlikas, tyrlikas

<<ТС.>>.

ТЮJ?Ма <<Місце ув'язнеННЯ>>, (турма)
«ТС.>>, [турмак] <<в'язень•>, тюремник,
тюремщик, тюрЯга, тюрЯжник «аре

Лаучюте 56-57.
[тЮтьки] (у виразі: і не т. <<і не здо
гадується, і не помічає)~; - неясне.

тю-тю (вигук, яким скликають ку
рей, курчат), [ту-ту (Чернігівщина),

тЮті, тЮтіньки, тЮтічки, тЮтьки]
<<ТС.>>, [туточки] (складова частина ви
гуку,

яким

кличуть курей:

туточки,

ту-ту-ту) (Чернігівщина), тЮтя (дит.)
<<курка, курча; безвільна, млява люди
на; [всякий птах, переважно курка, кур

штанТ», [тюрЯка] «Тюрма•>, тюрем
ний; - р. тюрьма, бр. турма, [цюр
ма], др. тюрма, п. turma; - традицій

ча; (мед.) куряча сліпота КорзJ•>, [тЮ

но вважається запозиченим через посе

вигуку, яким кличуть куреЙ•> О;

редництво польської мови із середньо

тю-тю-тю (вигук для підкликання
курей і курчат), тЮтя <<курка; несмі

верхньонімецької; свн.

turm

(нвн.

Turm)

<<башта, вежа•>, як і свн. turn, дат.-норв.
tarn, шв. torn «ТС.•>, очевидно, походить
від фр. ст. *torn, що виникло з лат. tur-

ris <<башта, вежа•> (зн. в. turrim, рідше
turrem), яке зводиться до гр. т6ррн;;,
т6ран;; «ТС.•>; разом з тим існує думка

(Шипова 341; Rasanen Versuch 506507; Neuphilol. Mitt. 1946, 114) про по
ходження др. тюрма від дтюрк. *Шг
mа <<ТеМНИЦЯ>>, ПОХіДНОГО Від tilr <<КЛаС
ТИ>> і спорідненого з, тат. torma <<ТЮр
ма~. алт. кирг. tilrmo <<тс.~. хоча допус
кається можливість запозичення дтюрк.

тька] (дит.) «курка; складова частина

-

р.

лива людина•>, бр. цю-цю «ТЮ-ТЮ•>, п.

ciu

(вигук для підкликання птахів і до

машніх тварин),

[tiu-tiu-tiu] (вигук для
tu-tu <<ТС.•>, tut'a

скликання курей), ч.

«курка>>, t'ut'a «несмілива людина~. слц.
[t'u-t'u-t'u, tiu-tiu] <<тю-тю>); - елемен
тарне вигукове утворення. Фасмер
IV 134; Stawski І 104; Machek ESJC
662. -Пор. ціп.
тютЮн (бот.) «Nicotiana tabacum
L.; махорка, Nicotiana rustica L.; деко
ративна рослина, тютюн пахучий, Nicotiana alata Link. et Otto•>, [тютін] <<Ма-
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тютюн кИ

тягелЯ

хорка•> Mak, [тютюник] <<ТЮТЮН•> О,
[тютюнuна] <<Стеблина тютюну без
листя•> Нед, [тютюнuнє] (зб.) «ТС.•>
Нед, тютюнИсько СУМ, тютюнИще

<<Збільш. ДО тюткm; [місце, де ріс ТЮ·
тюн; плантація тютюну]•>, тютЮннИк
<<ТОЙ,

хто

вирощує

тютюн;

працівник

тютюнової промисловості; торговець тю

тюном СУМ, Нед; [(іст.) фінагент; фі
нансовий інспектор О ]•>, [тютюнни
ків на] <<дочка тютюнника>> Бі, тютЮн
ництво, тютЮнниця «жін. р. до тю

тЮнник; табакерка•>, [тютюнниченко]
<<СИН тютюнника•> Бі, [тютЮнничка]
<<дружина тютюнника•>, [тютюновuна]
<<стебла тютюну•> Нед, [тютюнЯр] <<ТЮ
тюнник•> Нед, lтутюнЯрка] «кисет; ко
робка

для

тютюну•>

О,

тютюнк6вий

(заст.) <<ТЮТЮНОВИЙ>>, (тютЮнний] <<ТЮ

ТЮНОВИЙ>> Нед, Шейк, тютЮнницький,
тютюновий <<який стосується тютю
ну; який має колір тютюну>>; р. тю
тЮн <<найнижчий сорт листової махор

КИ•>, бр. [цюцЮн], тьtт!}н, тьtт!}нь, п.
tytori, ст. tuturi, tiutun, ч. [tutyn, tuton], болг. тютЮн, схв. тутун; - за
позичення з турецької мови; тур.

tiltiln

«тютюн, дим» споріднене з аз. туркм.

крим.-тат. тfjтfjн «ТС.>>, каз. чаг. уйг.
тутун <<ДИМ•>, пов'язаними з тур. уйг.
tilt <<курити•>. - Дзендзелівський УМШ

ясне;
ня. -

очевидно,
афективне
Фасмер-Трубачев IV

утворен

138.

[тючати] <<лаяти, дорікати•> Нед,
Куз, [тюччя] <<собака (?)•> Шейк; неясне.

[тя] «тебе>> Нед; Др. тя, П. Сі~, Ч.

р. [тя], бр. [ця],

t'a, ВЛ. ее, НЛ.
si, болг. М. СХВ. те, СЛН. te, СТСЛ. '"ГАІ.j
- псл. t~, коротка (енклітична) форма
te,

знахідного відмінка
займенника ty <<ТИ>>;

СЛЦ.

однини

особового

- відповідає прус.
tien <<тебе•>, дінд. tvam, ав. &wq_m,
дперс. &uvam; іє. *tё-m/te. - Фасмер
IV 139; Brilckner 587; Machek ESJC
663; Trautmann 315.
[тябло] <<скрижаль•>; - р. [тябл6]
«ряд ікон над царськими вратами; ярус

ікон в іконостасі•>, др. тябло <<Частина
церковного іконостаса над царськими
дверима•>; єдиної етимології не має;
традиційно вважалося запозиченням з
латинської мови, пов'язаним з лат. tabu-

la <<таблиця, картина•> (Преобр. Вьш. по
следний 31; Горяев Доп. 1 50); на дум
ку Фасмера, через сгр. TEJ.ИrЛov (вимов
ляється temblon) «перегородка в церкві,
яка відокремлює вівтар від решти при
міщення•> походить від лат. templum

«храм•> (Фасмер

IV 131;

ГС3 3, 208).

[тябfйти] «одягати, натягати•>, [тяб

рuчити

«тс. Г, Нед; натягати, розтяга

1958/2, 68; Коваль 62; Фасмер IV 138;
Огиенко 35; Шипова 341; Дмитриев
548; Семенова Сл. и балк. язь1козн.
1983, 171; St. wyr. obcych 787; Machek
ESJC 665; Mikl. ТЕІ П 181; EW 365;
Rasanen Versuch 507.

ти Нед•>, [тербuчити] <<надягати на се
бе•>, [тербічити] <<нести щось важке•>

вигляді огірочків•>; похідне утворен
ня від тютЮн; мотивація назви не
ясна. - Див. ще тютЮн.

Фасмер ІІІ

[тютюнкй] «вид узору на тканині у

тюфтельки
(кул.),
(одн.); - р. тефтели; -

тюфтелька
неясне.

тюхтій, [тЮхтя] <<тюхтій Нед; нік

чема Чаб•>,

тюхтійство,

тюхтіюва

тий, тюхтійкуватий КІМ; - р. [тюх
тей] <<ТЮХТіЙ>>, [тюхтерь] «ВаЙлувата
людина•>, бр. цюхцЯй <<Неповоротка лю

дина, незгра ба, тюхтіЙ>>, [цюхцель] <<не
поворотка людина; ледар»;
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-

не зовсім

Па, [тербатиІ «терти•>, [цибрикувати]
<<З усієї сили тягти•> Ме, [цебрuтиІ <<нес

ти; нести воду в цебрі•> Нед; - р. тuб
рить щупити, красти•>; неясне; пов'я
зання з цебер, очевидно, вторинне. -

759, IV 55.

[тяв] «вигук, що імітує вищання со
баки, писк курчати•> Нед, [тЯвкати]
<<вищати, пищати•> Нед, [тЯвкнути]
<<ТС.•>, [тЯвкало] «все, що вищить, пи
щить,

СВИСТИТЬ>>

тж;

-

р.

тЯвкать

«Гавкати•>, бр. цЯfjкать <<тс.; (перен.)
говорити•>;

-

рення.

-

(мн.)

«ТС.•>,

звуконаслідувальне утво

Фасмер

IV 139.
[тягелЯ] (мн.) <<вид верхнього одя
гу, козацький верхній одяг (?)•>, [тЯги]
[тЯгельІ

<<ВИд мундира•>

тягтИ

тягтИ

Нед, Шейк, [тягИлко] <<одяг, обмунди
рування (при черевиках)•> Нед, [тЯгИль]

тамобіль або трактор для буксируван

<<міцна шкіряна кіраса•> Нед; неясне;
можливо, пов'язане з тягтИ; могло
бути утворене під впливом нвн. Anzug
<<одяг, мундир», похідного від anziehen

у шахті вугілля Г; пристрій у ткацько
му верстаті, який затримує зворотний

<<одягати, натягати•>.

ротким

тягтИ, [тегтИ] <<ТЯГТИ•> Нед, тяг
тИся, тягати, тягатися, тягнути,

тягнутися, тяготИтися, [тяготітиІ
<<тяжіти•> Нед, [тяготувати] <<ЗВоліка
ти, сумніватися; не наважуватися•> Нед,

[тяготуватися] <<ТС.•> Нед, [тягчИти]
<<тиснути, пригнічувати; бути тягарем•>

Нед, тяжИти <<обтяжувати; [ходити ва
гітною Мо]», тяжИтися, тяжіти <<При
тягуватися; бути тягарем; панувати; [ста
вати важким Нед].>. тЯжчати, [тяж
чИти] <<робити важчим•>, [тянути] «ТЯ
гнути•> Нед, [тягИ] (вигук для виражен
ня тягнення, тягання), [тЄгані] <<тяган
ня, витягання•> О, [тЄганка] <<Тяганина»

О, [тєгун] <<пеfедня частина плуга•>

ЛЖит, [тєжкур <<Важка, гладка люди
на,> О, [тяг] «тяга, рух повітря Г; гляг
Мо>>, дати тЯгу «втекти•>, [в однім. тя
гу] <<(земля) в одному масиві•> О, тЯга,

[тЯги дати] <<ВТеКТИ>> Бі, тяга <<Вага,

тягар; [вантаж]•>, [тягайло] <<Чоловік
(хлопець) легкої поведінки•> Чаб, [тяга
ка] <<Волоцюга•>, [тігало] <<Підв'язка (на
панчосі)•> О, [тягальник] <<Працівник
на сінокосі, який згрібає сіно» Пі, Нед,

[тЯганецьІ <<той, хто веде судовий про
цес, позивач; задирака Нед, Шейк; ху

ліган,

розбійник•>

Куз,

[тЯганє]

«ТЯ

ня причепів; [шахтар, який перевозить
рух навою Чаб]», [тягельцеІ <<зменш.

від тягло Г, Нед; проста люлька з ко

гнутим чубуком Нед, Шейк•>,

[тягИ] <<деталі плуга, що з'єднують стоя
ки з гряділем•> Л, [тЯгла] (мн.) «вірьов
ка невода•> Л, тЯглець (іст.) <<той, хто
був

обкладений

податком

(тяглом)»

СУМ, Куз, [тЯглик] <<Пристрій у ткаць
кому верстаті, який затримує зворотний

рух навою•> Чаб, [тяглій] <<носильник•>
Куз, [тЯглість] <<Сталість, тривалість•>
Куз, тягло <<робоча худоба; лямка для

тягнення невода, порома; [люлька для
куріння; дишель сохи Л; земля і різне
майно Л; коні з возом або саньми, па
ра волів або коней, які можна запряга
ти О; верхня частина ярма Нед; прист
рій у ткацькому верстаті, який затри

мує зворотний рух навою Чаб]•>, [тяг
ловИк] <<хазяїн, який має власну робочу
худобу•> Нед, [тЯглостьІ <<Громадська
повинність•> Бі, [тЯгость] «Трудність;
тяжкість; тягар; скрута; вагітність•> Нед,

тягота «трудність, важкість; [вага; тя
гар; журба, смуток; вагітність]•>, [тяго

тіння] <<тяжіння; вагітність•>, [тягулі]
(мн.) <<човни, які тягнуть за собою ри
бальські сіті; спосіб ловити рибу•> Мо,

[тягуля] «ВИд рибальської сітки•>, [тя

гульчик] <<рибалка, який ловить рибу

сітками-<<тягулями•>•> Мо, [тягун] <<НО
сильник; частина саней; вид молотка»,

гання, смикання; судовий процес•> Нед,
тяганИна <<зволікання; метушня; судо

[тягуня] <<невеликий волок•>, тягучка

ва волокита; [жінка розпусної поведін
ки Чаб],>, [тЯганє] <<Тягнення, смикан
ня; судовий процес•> Нед, [тЯганка]
«невід До; тяганина (про суд) ВеЗн;

деталь

тягання по судах Шейк; звернення до

Нед; вага Бі; податок, громадська повин

суду, судовий процес Нед», [тяганщик]
«Скиртувальник,
за

допомогою

що

тягає копиці сіна

спеціального

пристосу

вання•> Л, [тЯганя] <<ведення судового
процесу•> Шейк, тягар, тягарець, [тя
гарівкаІ <<товарний поїзд•> Куз, О, [тя
гарок] «ГИРЯ>> Нед, Шейк, тягач <<аВ-

«Вид цукерКИ•>, тяж <<частина упряжі;
плуга;

сухожилля;

вагітність;

[баласт Пі; повозка, екіпаж Нед; ув'язь
у ціпу ЛІ•>, тЯжа <<тягар; [кабиця, піч
ка в сінях Чаб]•>, [тЯжар] <<тягар Г,
ність Бі•>, тЯжба <<цивільна судова спра

ва; позов; [сварка Нед]•>, [тяжель] «Гру
зило на вудці•> Чаб, [тЯження] <<тяжін
НЯ•> Куз, [тЯжень] (мін.) «важкий шпат•>
Куз, [тЯжер] <<тягар•> О, [тЯжина] <<ва
га, тягар» Г, Пі, [тяжИна] «вибивне або
смугасте полотно•>, [тЯжищеІ <<центр
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тягтИ

тягтИ

ваги» Нед, тяжіння, [тяжінь] <<центр
ваги>> Куз, [тяжка] <<вагітна>> Мо, [тяж
ко] (кличка собаки) Нед, Шейк, [тяж
кур] <<Важка, гладка людина>> О, [тяж
мо] <<Вузол З лика, ЩО МіСТИТЬСЯ ПОВерх
ярма>> Л, [тяжок] <<ГИрЯ>> Куз, [тяжнЯ]
(у сполученні .rрунт в тяжні <<земля
в одному масиві>> 0), тязь <<деталь плу

га>> Нед, [тягаровий] <<ВантажниЙ>> Куз,
[тЯгістна] <<вагітна>> Нед, [тягітнсі]
<<ТС.>> Г, Куз, О, [тягітненька] <<ТС.>>
Нед, [тЯглий] <<Витягнутий, простягне
ний Нед; (господар) який має власну
робочу худобу Нед, Чаб; який має ро
гату худобу Г; який має підводу, пару

волів Бі; (селянин) який підлягає опо

даткуванню Пі>>, [тяглИстий] <<тягучий,
в'язкиЙ>> Нед, тЯгловИй СУМ, Нед, (в
т.ч. у сполученнях тягловсі сИла, [тя
глова робота] <<робота гужем>>, [тЯг
ловий селянин] <<Селянин, який мав по

двійний наділ>> ЛЧерк), [тяглувсільний]

<<пов'язаний з тягненням>> Куз, тЯгне
ний, тЯгнутий, тЯгнучий, тяговИй
«призначений для тягнення, переміщен

НЯ>>, тягучий, [тягучкИй] «тягучиЙ>>,
тяжезний <<дуже ТЯЖКИЙ>>, [тяжелий]
«ТЯЖКИЙ>> Нед, тяженний «дуже важ
КИЙ>>, тяженький <<ДОСИТЬ ТЯЖКИЙ>>,

[тЯжий] (у сполученні т. рік <<Важкий,
голодний ріК>> 0), тЯжкИй, СУМ, Бі,
тяжкуватий, [тяжлИвий] <<дуже об
тяжливиЙ>> Нед, [тяжовий] <<зроблений

<<вузька протока річки, що утворює ос

трів•>

Я, вИтяжка,

[вИтяжки]

(мн.)

<<екстракТ» Я, витягальний, вИтягне

ний, вИтягнутий, витЯгувальний, [вИ
тяжний] <<екстрактивниЙ>> Ж, витяж
нИй <<зроблений способом витягання,
розтягнення; призначений для вентиля

цїі; [(вид чобіт), у яких передок із суці
льної шкіри; протяжний]•>, [вИтягом]
«протяжно>>, вИтягом їхати <<Їхати цу
ГОМ>>, вИтЯжна <<протяжно>> СУМ, Ж,

відтягсіти (в т.ч. мат. <<[віднімати]>>,
відтягатися (в т.ч. <<[уникати когось],>),
відтЯжка, відтяжнИй, [дотігсіти] (у
сполученні [д. свідки] «покликати свід
ків» 0), [достягати] «діставати рукою»
Ме, [досцягсітu, достягнути] <<ТС.>> тж,
затягатися (в т.ч. <<[вербуватися]•>),
затягнути (в т.ч. <<[розПочати (судову
справу) 0]>>), [затяготніти] <<завагіт
ніти>>, затЯгуватися (в т.ч. <<[входити
в борги]•> Я), [затЯг] <<вербування, на
бирання рекрутів Ж, Пі; навербований
загін війська Г; загін бродяг, які вешта
лися по запорозьких степах і робили
розбійницькі напади на мирних людей

Я; старе русло річки Чаб•>, [затягай
ло] <<заспівувач•> Я, [затЯгач] «ремінь
для затягування ярма Г; (бот.) рослина,
що

має

властивість

затягувати

рани

Я•>, [затягач] <<планка, брусок•> Ж, [за

тЯжець] <<Кавалер, молодець Пі; завер
бований у військо; гайдамака•>, затЯж

з тяжини; зроблений з суцільного шма

ка, [затяжнИк] <<ВИр•> Ч, [затЯжок]

у судовому процесі, у суперечці>> Нед,

<<Навербований загін війська•>, затЯж
чик <<робітник, який займається кріплен

тка шкіри>> Нед, [тяжущий] <<зайнятий

тЯжчий <<ВажчиЙ>>, [тЯжший] «ТС.>>
Нед, [тяглом] (присл.) <<гужем>> Куз,
[тяглом тягти] <<тягти по землі>>, [тя
гом] <<ПрОТЯГОМ>> Нед, [тяжерИйко] <<ТЯ
женькО>> О, [тяжій] <<Важче>> Куз, тЯж
ко <<важко; [дуже, занадто Бі, Л; мабуть,
ні; мабуть, не 0]>>, [втєгсітисі] <<зволі
кати, не хотіти, не наважуватися>> О,

втЯжливий,
втяжнИй,
[втяжнИй
.rрунт] <<Грунт в одному масиві» О,
впротяж (присл.) «один за одним у за
пряжці,

цугом>>,

впростяж,

встяж

<<ТС.>>, вИтяг, витягсільник, [витягсіч

ка] <<біль у суглобах>> Ж, [вИтяжина]
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ням яких-небудь частин•>, [затЯзець]
<<гайдамака•> Ж, [затЯщик] <<бродяга,
грабіжник з інших місцевостей у запо

розьких степах•> Я, [затЯглий] <<неви
плачениЙ•> (податок) Ж, затЯгнений
<<Міцно зав'язаний; який почав гоїтися

(про рану )•>, [затягнений] «Найманий
(про військо)•> Пі, [затяговий] <<ТС.>>
Пі, затяжкИй <<Надто тяжкиЙ•>, затЯж
нИй <<Тривалий; призначений для кріп

лення частин чого-небудь; [хронічний;
навербований (про військо); впертий,
наполегливий Ж, Пі; вичерпливий Ж]•>,
[зсітЯгом] <<Примусово, вербуючи•> Я,

тягтИ

тягтИ

Чаб, натягати (в т.ч. <<[тягати (люди
ну) по установах, морочити, шарпати]»
Ме), натягатися (в т.ч. <<[натужува
тися]•> Г), натягщjти (в т.ч. «[сильно
вдарити]>> Чаб, натягти <<ТС.>>, [натЯ
гувати двері] <<закладати двері на пет
лі•> 0), натяг, [натягавка] <<каучук Ж;

сорт простих слив ВеНЗн•>, [натягай

ло] <<клямка (у пилці)•> О, [натягdнка]

<<каучук Ж; прилад для натягання об

ручів

0•>, [натягач] <<ВИд інструмента

у бондарів,

колісників,

шевців та

ін.;

прізвисько вовка Ж•>, [натягачка] <<кау
чук•>, натЯгнутість, [натЯгувач] <<один
з важелів, за допомогою яких натягує

ться шина на колесо•> Чаб, [натЯжи
на] <<ПОЛОГИЙ берег ріЧКИ>> Ч, натЯж
ка, [натЯглий] <<розтягнутиЙ•> ВеНЗн,
натЯгнений, натЯгнутий, натяжнИй,

[надтягати] <<Присувати, притягати•>
Ж, [найтяже] <<Найважче>> О, навuтяж

ку, наразтяг <<розтягуючи слова подіб

но співу•>, [настяг] <<стягування, зав'я
зування•> Ж, [настЯганє] <<стягування,

збирання до купи•> Ж, нетЯга <<бідна

людина; [нещасна, бездомна людина;
буRлака Ж]», [нетЯженька, нетЯжи
ще] <<ТС.>> Ж, [нетЯжний] <<НетяжкиЙ•>
Ж, [недотЯгнення] <<дефект, недоліК>>

Куз, отягати <<Відтягувати вниз; обтя

гувати•>, [отягатися] <<Відставати; зво
лікати; відкладати; вагатися•>, [отяго
чати] <<ОбтяжуваТИ>> Ж, [отягтИся]
<<Підгодуватися, потовщати•>, [отягча
ти] <•обтяжувати•>, [отягчИти] <•обтяжи
ти•>, [отяжати] <<обтяжувати>>, [отяг
чИти] «обтяжити•>, [отяжати] <<обтя
жувати•>, [отяжИти] <<Обтяжити•>, отя
жіти <<обважніти; [обтяжитися]•>, отя
жілий <•обважнілиЙ>>, обтягати (в т.ч.

<•[обраховувати]•> ), обтяжати <<бути тя

гарем; робити важчим для сприймання;

накладати тягар обов'язків; [використо
вувати що-небудь як матеріальну базу

у фінансових операціях;

закладати]•>,

обтЯжИти СУМ, Ж, обтЯжка, обтЯж
ливий, обтЯжнИй <<Призначений для об

тягування; обтяжливиЙ•> СУМ, Ж, [об
тяжний] <•важкий, досить важкиЙ•>, об
тЯжуючий, [6бтяж] <<Важкувато•>, об-

тЯжено, [обтягач] <<той, хто витягує•>
Куз,

перетЯжИти

<•Переобтяжити•>

СУМ, Нед, [перетЯгани] <•Перехід гос
тей від тестя до свекра у першу неділю

після весілля•>, перетЯжка (в т.ч. «ду
же тонке, звужене місце; [капітальний
ремонт взуття Дз; перемет Дз; постійне

подарожування Нед]•>), [перетЯзь] <<Жер

дина або поміст у сараї або клуні•> Нед,
перетЯгнутий <<тонкий в одному міс

ці•>, перетяжнuй, [підтЯга] <<злодіЙ•>,
[підтЯгач] <<ремінь, яким швець притя
гує матеріал до коліна•>, підтЯжка (в
т.ч. <<[шлейка; вірьовка, якою прив'язує
ться задня вісь воза]•> Г, підтЯгнений,
підтЯгнутий, потягщjти (в т.ч. <•[на
стати, тривати (про погану погоду) Ме;
випити 0]•>), п6тяг <<прагнення, схиль

ність; поїзд; [прибуток; ремінь у шев
ців; довга і вузька грядка Г; підставка,
гірлянда Нед; вузька протока між ост

ровами Чаб]•>, tп6тяг сл6ва] <<вираз•>
Нед, [потягом того] «зважаючи на»
Нед, [потЯга] <<Перевезення вантажіВ•>,
[потяганка] <<Жіноча крита шуба Г; ве
штання Нед•>, [потягачj <<ремінь у шев
ців•> Нед, [потягачка] <<потягання•>, [по
тягИ] <<ТС.•> Чаб, Она, [потЯгич] <•при

лад для натягання обручів на діжку•>

Л, потягеньки, потягусі, [потягуха]
<•жінка легкої поведінки•> Си, [потЯ
жина] <<вузька і довга смуга сінокосу
серед лісу, болота•> Ч, [п6тязь] <<довге
озеро, болото; довгі смуги після повені

на заливних земляХ», [потЯглий] <<поло
гий і довгиЙ•>, [п6тяжкий] <<важкхватий;
надто важкий Нед•>, [потяжнИйj (тех.)
<<Ведучий•> Куз, претяжкИй, [прuтяг]
<•частина пастки для звірів Г; потяг, при
від, стимул; притягування; привабли
вість; зв'язування, вірьовка Нед>>, при

тягання, [притягачj (анат.) <<ВИд м'я
зів Нед; той, що притягає Куз•>, [при
тягачка] <<Шпилька; кнопка•> О, при
тЯгнення <<Притягання (землі)», [при
тЯжа] <<Жердина в упряжі», притя
гальний, притЯгнений, притЯгнутий,

притЯжнИй <•притягальний; [який на
лежить

кому-небудь;

який

стосується

кого-, чого-небудь Нед]•>, [прuтяжкий]
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тягтИ

тя ктИ

(лише у застарілому лайливому виразі
хрИбра прИтяжка та прИнудка Ме),

[пристяжИти] <<примусити•> Нед, при

стЯжка

<<підпряжка•>,

прИстяжнИй

<<ПідпряжниЙ•> СУМ, Нед, [присутЯжи
ти] <<притиснути, притіснити•>, протЯг
СУМ, Нед, [протЯжина] <<вузька і дов
га низина в лісі; вузька і довга сінокіс

на смуга на болоті; вузький і довгий
рукав річки•> Ч, протЯжка, протЯж

ність, протЯгливий <<протяжний; [по
логий (про гору)]•>, протЯглий, про
тЯжливий

<<протяжниЙ•>,

протЯжнИй

СУМ, Нед, протягом (прийм. і присл.),

простягати, простягтИ, простягтИ

ся

(в т.ч.

<<[прямувати]»),

[простяг]

<<лінія, смуга•> Нед, [простяга] <<про
тяжність•> Пі, [простяж] (у сполученні
в простяж <<цугом»), [простЯжний]
<<довгий і пологий (про гору)•>, [роз
тягаться] <<розбеститися позашлюбни
ми зв'язками•> Чаб, розтяг, розтЯгнен
ня

<<пошкодження

сухожилля,

зв'яз

КИ•>, розтЯжка, [розтЯганий] <<розбе
щений позашлюбними зв'язками•> Чаб,
розтягальний, розтЯгливий, розтЯг
лий, розтЯгнений, розтЯгнутий, роз
тЯжнИй, розтЯгнуто <<надто повіль

НО•>, [спростЯга] (присл.) <<витягнуто•>
Нед, стягати (в т.ч. <<[виснажувати]•>),
стягатися (в т.ч. <<[худнути; сварити
ся; здаватися]•> ), [стеглі] <<спідні попе

ла), щоб коні не поламали вирло•> Мо,
[стяговИтий] <<який має широкий крок•>,

[стягущий] <<ЯКИЙ стягує докупи•> Нед,
[стЯжений] <<стомлений, знеможениЙ•>
Нед, (спростЯга] (присл.) <<Витягнуто•>

Нед, [утяжати] «ускладнювати; обтя
жувати•> Нед, [утяжіти] <<Зробитися
важкою•> (про дорогу), [утігайлівка]
«ВИр, глибоке місце•> Ч, [утЯжливий]
<<який вимагає великого напруження,
великих зусиль; важкиЙ•> СУМ, Нед,
упротяж, упр6стяж, устЯж;- р.
тянуть <<ТЯГТИ>>, бр. ЦЯгнуць, др. тя
гати, тягнути, п. ciq_gnq_c, ч. tahati,
tahnouti, СЛЦ. t'ahat', tiahnut', БЛ. cahac, cahnyc, НЛ. segas, segпus <<ТС.>>,
болг. тегна <<має вагу•>, схв. натегну
ти <<натягувати•>, слн. tegniti se «розтя
гуватися»,

СТСЛ.

'"ГАІ.ГNЖТН

псл. t~gnQti <<ТС.•>;

-

-

<<ТЯГТИ>>;

споріднене з ав.

&anjayeiti <<Тягне (віз); натягує лук•>,
&anvan-, &anvar- <<лук•>, ос. t'ynjyn <<ВИ
тягати•>, лит. tingus <<лінивий», tlngti
<<бути (ставати) лінивим, неповоротким•>,

двн.

dihsala <<дишло•>, дісл. pisl <<ТС.•>,
pungr «важкиЙ•>, ісл. pungur <<ТС.•>, лат.
temo ( < *tel)ksmo) <<дишло•>. - Фасмер
!V 139-140; Чернь1х ІІ 278; Преобр.
Вьш. последний 32-34; Brilckner 6061; Stawski І 98; Machek ESJC 633634; Schuster-Sewc 131; Skok ІІІ 452453(· Trautmann 318; Pokorny 1067.

[стяг]
<<сухожилля;
примус•>
Нед,
[стягальня] <<канат, яким зближують,

тягун] (у сполученні т.-трава
(бот.) <<горошок мишачий, Vicia cracca
L.•> См), [натягач] <<ТС.» См, Mak; -

притягають під час рибальства один чо

похідне утворення від тягтИ; назва зу

речні в'язання з ужевки в санях•> О,

вен до одного•> Мо, Дз, [стягач] «На
мисто•> Нед, [стЯгель] <<Частина полуд
рабка,

перекладина

Г;

частина саней,

жердина Нед•>, [стЯглина] <<балка на
хаті й інших будівлях, де немає стелі•>

Си, стЯгнення, [стЯголь] «частина са
неЙ•> Г, Нед, [стяж] <<вуздечка; кінець;
примус•> Нед, [стЯжа] <<ТС.» Нед,
[стЯжина] «дерев'яна балка, якою
скріплюють

нижні кінці

крокви•> Чаб,

Ва, [стЯжка] <<зав'язка, затискач, за
стібка Нед;

колиска Л;

гряділь плуга

до•>, [сцЯглі] (мн.) щеп чи товстий
дріт, яким стягують докупи вирла (диш-
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мовлена, очевидно, тим, що ця рослина

має тонке, слабе стебло, яке тягнеться
до

інших

вусиками.

рослин

-

і

чіпляється

за

них

Див. ще тягтИ.

[тякиш] (бот.) <<перстач гусячий, гу
сяча лапка,
неясне;

Potentilla anserina L.•>

можливо,

результат

См;

-

помилко

вого написання замість *м' я киш (мня
киш См) «ТС.•>.
[тяктИ] <<зустріти, зачепити, торкну
ТИ•> Нед, [тЯкати] <<Натякати» Нед,
[тЯкнути] «зачепити, торкнути Г; на
тякнути Нед•>, [тякнути] <<зустріти, за
чепити,

торкнути Нед; здогадуватися,

тЯмити

тЯ пати

передчувати, натякнути ШеЙК>>, [обтяк
fl_ljти] <<охопити•> Ж; р. [тЯкать]
<<Пригощати•>, [тЯкльаї] <<придатний»,

бр. [цею·цjть1 <<Викликати тремтіння; по

тя Ж•>, нетЯма «Те.; стан сильного
збудження; недогадлива, нетямуща лю

дина», [нетЯмка] «непритомність; не
знання, забуття Ж; неуцтво;

невіглас

каш.

Бі», [нетямуха] <<Неук, невіглас•>, [не
тімаха] <<бездара•> Она, [нетЯмливий]

йти в голову•>, натіквам <<докоряти»,
схв. текнути «прийти в голову; доторк
нутисЯ>>, слн. tekniti <<звертатися до ко
гось, торкатися•>; очевидно, пов'яза
не з лит. tekti <<Вистачити, бути достат
нім•>, tlkti «ПіДХОДИТИ, ГОДИТИСЯ», ГОТ.
peihan <<nроцвітати•>. - Фасмер IV 140;
Skok ІІІ 453; Варбот ОЛА 1984, 266269; Mikl. EW 348; Feist 493. - Пор.
натяк.
тЯмити, тЯмитися, тямкувати,

«необдуманий; нестримниЙ•> Ж, нетЯм
нИй <•який втратив самовладання СУМ,

ворушити;

вивести

з

рівноваги•>,

[takac] <<торкатися», болг. текна «при

тямувати <<тямити; [думати Нед; мати
здібність; пам'ятати]•>, тям <<тяма•>, тЯ
ма, тЯмка «тяма; [пам'ять 0]», тямкИ
(у виразах у т. бути, у т. датися, не
в т., у т. брати), тЯмок <<тяма•> (у
виразі без тЯмку <<Несвідомо»), тяму
ха

<<спритна людина•>,

тямкИй, тям

ковИтий, [тямлИвий] <<тямкиЙ•> Нед,
[тЯмний] <<зрозумілиЙ•> Нед, тямовИ
тий,

тямучий,

тямущий,

безтЯма

<<нестяма•>, [безтямка] <<ТС.» Я, безтям

кИй, безтЯмний <<позбавлений розумін

ня, несамовитий; [безглуздий; некміт
ливий]». безтЯмки, [втямати] <<розу
міти, знати•> Ж, втЯмити <<Зрозуміти;
усвідомити; зберегти в пам'яті», [втЯ

митися] <<набриднути, викликати нудь
гу•> Ж, втЯмкИ <<зрозуміло; [згадуєть
ся, пригадується ЖJ•>, взЯти в. «зрозу
міти, запам'ятати•>, датися, вр_ізатися

«запам'ятатися•>, [встЯмитися] <<Стями

тися, схаменутися•> Ж, знетЯмити <<ПО
збавити розуму, здорового глузду•>, зне
тЯмитися
<<нестямитися•>,
знетЯма

«нестяма•>, знетЯмлений, [знестЯми
тися] «втратити свідомість•> Она, знес
тЯми

<<Не

тямлячи

нічого,

розгубив

шись•>, (знестямка, знестЯмки] <<ТС.>>,
[навтЯмитися] «набриднути, виклика
ти нудьгр Ж, [навтЯмний] <<набридли
виЙ•> Ж, [нетЯмити] <<Не думати, не па
м'ятати» Ж, нетЯмитися, [нетям] <<не

розуміння Г, Ж; непритомність, забут-

Ж; [непритомний Ж]•>, [нетЯмчий] <<Не
знаючий, недосвідчениЙ•> Куз, невтям
кИ, нестЯмитися, нестям, нестЯма,

нестЯ.мка, нестЯмок, [нестЯмки напа
ли] «розгубився, знепритомнів>>, нестЯм
ний, отЯмити, отЯмитися, [отямнень
ко] «Обережно, уважно, зважно•> Ж,
стЯмитися <<опам'ятатися; [зміркува
ти; втратити розум]•>, [стямкувати]
<<ЗрозумітИ•>, [стЯмуватися] <<опам'ято
вуватися•> Нед, [стям] <<розум, розумін
ня, увага, точка зору•> Нед, Пі, [стЯ
мокJ <<ТС.•> Нед, Пі, [стямлИвий] <<ТЯ
мущиЙ•>, [спритЯмкувати] <<розуміти,
осягати»

Нед, утЯмити,

утямкИ;

-

р. [тЯмить] «розуміти; тямити•>, [тям]
<<розуміння, тяма, пам'ять•>, бр. цЯміць
<<розуміти, міркувати, тямити», цЯмкі
«кмітливий; тямущиЙ•>; далі пов'язане з

тімаха <<Майстер якоїсь спраВИ•>, [ті
машньtй] <<ЗдібниЙ ДО ЧОГОСЬ>>, (тімен
НЬtЙ) <<ТС.•> (Меркулова Sl. Wortst. 139140);- переконливої етимології не має;
зіставляється з гр. ПJJlEAEW «Турбуюся,

охороняю•>, TfJJ1EЛ1l<;; <<Турботливий, ста

ранниЙ•>

(Горяев

383; Преобр. Вьш.

последний 32), при цьому я залишається
нез'ясованим; непереконлива реконстру
кція *t~pm- і зіставлення з р. тЯпать

(Osten-Sacken IF 33, 262-263); порів
няння з лит. temytis <<Примічати, запа
м'ятовувати•>, лтс. temet <<Помічати, вка
зувати•> також необrрунтовані, оскільки
вони

вважаються

запозиченими

зі

сло

в'янських мов (Fraenkel 1079; MUhl.Endz. IV 171). - Фасмер IV 140-141.
[тИнка] «rлибока яма в болоті, за
повнена водоЮ•> Ч;

-

неясне.

[тsіпати] <<бити, рубати, колоти; ба

зікати Нед; давати маленькими части

нами Пі•>, [тяп] (вигук на позначення
удару, поштовху, стуку) Нед, Пі; у спо-
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тяпкар

тятива

лученні тяп-ляп, тяп

та ляп;

-

р.

тЯпать <<цюкати, стукати, ляпати (язи

ком), [хапати зубамиJ>>, бр. цЯпаць <<ру
бати; [хапати зубами]>>, п. сіарас <<коло
ти, рубати; плямкати; хлюпати; ходити

по грязюці>>, ч. [t'apit] «вдарити, стук
нути, влучити>>, слц. t' apkat' <<злегка
бити, стукати>>; звуконаслідувальне
утворення, пов'язане з [тептu] <<би
ТИ>>, тіпати. Фас мер-Трубачев IV

44-45, 141; Преобр. Вьш. последний
34; Горяев 384; BгUckneг 60; ~achek
ESJC 81, 636; Skok ІІІ 459. Пор.
тептИ.

[тяпкар] <<кептар>>; - результат фо
нетичної видазміни форми кептар (див.).
[тяр] <<дійсно, справді>>; запози
чення з молдавської (румунської) мови;
молд. кяр (рум. сhіаг) <<саме, справді,
дійсно>> походить від лат. clarus (с.р.
claгum) <<Ясний, зрозумілиЙ>>. - ~о 69;
Scheludko 143; Vrabie Romaпoslavica

пинятися, перериваючи яку-небудь дію;
наполягати, упиратися; чіплятися, затри

муватися; [ударятися; заїкатися]>>, [за
тинсіка] <<заїка>> Она, [затuнка] <<НИЖ
ня частина веретена (після зарубки)>>,
[зать6н] <<зарубка; вперта людина>>, [за
тuнчивий] <<упертий, непоступливиЙ>>,
[затuнчливий] <<ТС.>>, затЯтий, [на
тинИна] <<Овеча шерсть, знята з однорі
чної вівці>>, [натинянка] ВеЛ, [обіт
нЯти] «обрізати, обрубати>> Ж, обти
нати, (обтuнач] <<КОВаЛЬСЬКИЙ НіЖ,
призначений для обсікання копит>>, пе
реmuн <<місце перехрещування; пере
хрестя, перерва>> СУ~. Куз, перетИн

частий, [перетЯття] <<розрубування,

розсікання>> Куз, підтинсіти, [пfдтин
ка] <<нижня частина сорочки>> Ва, [по
тинсіти] <<СПричиняти смерть; вбиватИ>>

О, [потЯти] <<Порізати; наслати хворо
бу>> О, притинсіти, [прuтинка] <<до
шкульне слово>>, розтинати, розтин,

14, 175; СДЕЛ~ 228; DL~ 138. -

[розтuнка] <<розріз ззаду в одязі>> Корз,

Див. ще Клара.

стинати, стинеітися <<битися>>, ути

[тЯска] <<гвинтовий прес для видушу
вання вина>> Дз, [тЯски] <<ТС. Дз; прес

нати, утИнок (втuнок); р. тять
(тну) <<бИТИ>>, бр. цяць (тну), др. тя

для

видавлювання

~О>>; -

соку

з

винограду

запозичення зі східноромансь

ких мов; рум. teasc (молд. тяск) <<ВИ
ноградний, олійний прес>> є запозичен
ням з південнослов'янських мов, пов'я
заним з стсл. rіск'Ь <<Виноградний прес,
точиЛО>>, спорідненим з укр. тИснути,
тИскати, тіснИй. Дзендзелівський
НЗ УжДУ 13, 72; СДЕЛ~ 444; DL~
852. - Див. ще тИскати, тіснИй.
тясма, тяс6мка - див. тасьма.
тЯти, тнути, втинсіти, витина

ти, тьну <<рубати, сікТИ>>, п. ciq_c (tп~).
ч. tlti, слц. t'at', вл. сес, нл.

ses,

слн.

[t~ti (tnem)], стсл. ть..тн (тьнж); - псл.
t~ti (tьnQ) <<ТЯТИ>>; - споріднене з лит.
tlnti (tinu) <<відбивати (косу)>>, далі,
можливо, з гр.

TEj..lvw

<<ріжу>>, іон., дор.

тa11vw «ТС.>>, гр. т611щ <<розріз, відрізОК>>,
ТОj..ІО<;; <<ТОЙ, що ріже>>, ірл. tamпaim <<Ка
лічу>>,

можливо,

лат.

aestimo <<ціную>>

( < * ais-temos <<ТОЙ, хто роз різа є зливок

дати>> Куз, відтИнок СУ~, Ж, доти

міді>>); інший ступінь чергування в нл.
tоп, tori <<вирубк~ в лісі>>; припускаєть
ся (~achek ESJC 644) можливість іс
нування паралельних коренів *tem;1
(звідки грецькі, латинські, ірландські
форми) і *ten;1 (звідки слов'янські і бал
тійські форми). - Фасмер lV v66; S!awski І 98; Bruckner 60; Schuster-Sewc 132;
Fraenkel 1099; Pokorny 1062-1063.

нсіти <<дорізувати, дорубувати; [допіка
ти, дошкуляти Г]>>, [д6тинки] <<дошку

що стягує кінці лука>>, [татuва Нед,

ти, [витинсітися] <<вирізнятися, виді
лятися>> СУ~. [витятись] <<ударитисЯ>>
ЛексПол 25, вИтин, витинсінка, [вИ
тинка] <<витівка>> Ж, [вИтинок] <<ВИ
різка, відрізОК>> Куз, відтинсіти, [від
тинсітися] <<захищатися, різко відпові

лянНЯ>> Куз, затинати <<ударяти, почи
нати рубати; робити щось енергійно;

[допікати, докоряти]>>, затинатися <<зу-
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тятива

<<ремінь,

мотузка,

струна,

тетИвсі УРС, Нед, тетва Нед, тетів

ка] <<ТС.>>; -

р. тетивсі, [тятива], бр.

цецівсі, др. тетива <<Жила, тятива>>, п.

тятива

тях

ci~ciwa, ч. tetiva, слц. tetiva, болг. те
тивсі «ТС.>>, СХВ. тетuва <<ЖИЛа, сухо
ЖИЛЛЯ, струНа>>, СЛН. tetfva <<ТЯТИВа>>,
СТСЛ.

ТЬ..ТН&А

«ТС.>>;

-

ПСЛ.

t~tiva

( < t~pt- ); - зіставляється з лит. tempti,
tempiu <•натягати, тягти•>, tampyti, tampatJ. <<ТС.•>, tlmpa <•жила, тятива•>, лтс.
tiept <•робити тугим, пружним; натяга
ТИ•>, дісл. pQmb <•тятива; товстий жи
віТ», ісл. pemba <•роздувати, надувати•>,
норв. temme <•приборкувати», лат. tempus <•Проміжок часу; момент; час•> (по
чаткова <•натягнениЙ•> ), перс. taftan
<<крутити,

вити•>,

які

зводяться до

іє.

*temp-/tomp-/trpp- <•тягти, натягати,
напружувати•>; при цьому компонент -tiva розглядається як суфікс -tiv-, наяв
ний також у ч. ст. stativo <•дерев'яна

підпора•>, схв. jестиво <•Їда•>, або як су
фікс -iv-a (пор. укр. р. кропива), при
єднаний до суфікса -t-; менш обгрунто
ване зіставлення з лит. tifiklas <<сітка•>,

дінд.

tantub

<•мотузка•>,

tantram

<•основа

ткацького верстата•>, tanбti <•тягне, на

тягує•>, гр. тEivw <<натягаю•>, т6vос:;; <<На
пруження•>, лат. tendo <<Натягаю, тягну•>,

укр. тенето (К3СРЯ

441-442; Brilckner 645; Trautmann 323; Pedersen KZ
40, 206). - Фасмер IV 53, 141; Чер
ньІх 11 241-242; Горяев 367; Machek
ESJC 642; Skok ІІІ 464; Меркулова 3ти
мология 1975, 59-60; Тогр 181; Pedersen Kelt. Gr. І 138; Liden Arm. St. 4445; IF 19, 331; Pokorny 1064-1065. Пор. темп.
тях, тях-тях

-

див. тьох.
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