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й. О. ДЗЕНДЗЕЛІВСЬКИЙ

У К Р А Ї Н С Ь К І  Н А Р О Д Н І  Н А З В И  Г І Д Р О Р Е Л Ь Є Ф У

В І Д Г А Л У Ж Е Н Н Я  Р І Ч К И ,  Р У К А В А  Р І Ч К И ,  З А Т О К И

В анкеті, за якою збирався матеріал, для затоки було три 
питання: 1. Проточний рукав, що відбочує від основного русла 
річки; 2. Проточний рукав, який потім вливається в основне рус
ло річки, і 3. Глухий, непроточний рукав річки. При збиранні 
матеріалів виявилося, що в більшості випадків наші оповідачі 
не диференціюють цих понять; нерідко для проточного і непро
точного рукава річки, затоки у мовній практиці того ж  села 
використовується одна назва. У словниках також  лише зрідка 
подаються зауваження відносно назв для річкових та морських 
заток. У зв ’язку з цим географія виявлених назв подається в 
трьох підрозділах, тобто так, як вони зібрані, а лексикологіч
ний їх опис об’єднано.

а) Д ля  проточного водяного потоку, що відійшов у бік від 
головного русла річки, найпоширенішою назвою, яка виявляєть
ся в різних районах України, є р укав  (Прип’ять, Смолява, Мо- 
щона, Ст. Кошари, Гороховище та ін. Вл; Вовкошів, Бугрин, 
Бондарі та ін. Рв; Ж ерев, Тхорин, Рудня Поліська та ін. Ж т; 
Тетіїв, Сукачі Кв; Гориця, Прилуки, Олишівка, Майське, Ко
зелець та ін. Чрг; Погребки, Ш аповалівка, Соснівка, Береза, 
Вороніж, Шевченкове, Сваркове та ін. См.; Грушеваха, Писа- 
рівка, Сінне, Гавриші та ін. Хрк; Вижгородок, Лощинівка та 
ін. Тр; Клембівка Вн; Клепачі, Западинці, В. Чернятин Хм; 
Верещаки, Залізнячка, Кропивна Чрк; Білухівка, Решетилівці, 
Хрулі, Ковалівка та ін. Пл; Інгулець Дн; Сторчове Зп; Б іло
зерна, Цюрупинськ, В. Олександрівка, Первомаївці та ін. Хрс; 
Братківці, Матків, Голобутів, Уголька, Довге та ін. Лв; Люта, 
Кальник, Бобовище та ін. Зк; Милувань, Яворів, Кути, П ’ядики, 
Пнів та ін. ІФ; Слобідка, Гор. Шилівці Ч р в ) 1. Д о  назв з більш- 
менш^ широкими ареалами виявлення відносяться: розстока,
рос3тдка, ростбка (Повурськ Вл; Пісків Рв; Зубковичі, Медве- 
деве, Середи, Вирля, Баранівка , Коростишів, Врублівка та ін. 
Ж т; Буртин Кв; Вовківці Хм; Комарннки, Гнила, Біличі, Ниж. 
Висоцьке та ін. Лв; Берегомет, Шипівці, Лужани, Ревно, Бра- 
ниця, Луківці та ін. Чрв; Ворохта, Білозерка, Ланчин, Турки,

1 Див. також  Уманець III, 279; Рудн НГТ 64; Кмідикевич 182; Дубров-
ський МУС 617; Тутк 177; УРС V, 230; РУСн- III, 211; СУМ, V III 905.
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Ясень ІФ; В. Лучки, Лукове, Вільхівці, Золотарево, Велятино, 
Рахів  та ін. З к ) 2, розт ока, рбс3тока, рбстока (Мирча, Дубри- 
ничі-, Ворочеве, Невицьке, Лалове, Свалява, Бородівка, К ай да
нове, Синевір, Негровець, Іза, Чорнотисове, Теребля та ін. Зк; 
Сваричів ІФ ), рбстоки pi. t. (Пшонець Л в ) ,  ростбки pi, t. (К и
селиці Чрв),  ростдчина (Руська Мокра, Репинне, Чорний Потік 
Зк; Погар, Кривка, Сторона Л в ) 3, ростдчини pi. t. (Лосинець 
Л в ) ,  ро&тувка (Широкий Л уг З к ) ,  затока (Полісся і Південна 
В олинь)4 затока (Улюч П ряш ), проток (Селище, Новосілка, 

-Кремно, Остапи, Степанівна, Краківщина Ж т ) ,  прот’ік  (Торчин, 
Березівка, Турчинівка Ж т ) 5, прот’ок  (Лісове та ін. Ж т ) ,  про
тока (Зарічани, Станишівка; Овруччина Ж т; Хролин Х м )6, 
притока (В. Водяне, Росішка, Д ілове Зк; Струсів Тр; Глинське 
Хрк), потбк (Черевки, Возляков Ж т ) ,  розток (Повч, Холосне, 
Червоноармійськ, Іванівка Ж т ) ,  рбз'т'ік (Осички, Глезно Ж т ) ,  
р о з’т’ік (Старий Солотвин, Никонівка, Авратин Ж т ) ,  в'іттбка 
Голятин З к ) ,  пот’ічок (Головецьке Л в ) ,  рів  (П ідкормілля Вл), 
рбв  (Копище Ж т ) ,  ровец’ (Дорогобуж, Симонів Рв; Лучиця, 
Кикова Ж т ) ,  ровец  (Погулянка, Малий Стидин Рв; Майдан, 
Лопачі Ж т ) ,  р 'івчак  (Галіївка Ж т ) ,  ровчак  (Збраньки, Б огда
нівна, Юрове, Липлянщина, Ушомир Ж т; Ситняки, Юрів Кв), 
рувчак  (Дідовичі Ж т ) ,  за р ’ічок  (Мизове та ін. Вл; Осіївка Вн; 
Теліженці К в )7, за р ’ічок  (Грибовиця Вл; Грушки Ж т, Надимів- 
ка Чрг; В. Писарівка Пл; Климець Л в; Олешник, Добросілля 
З к ) ,  заречок  (Білокоровичі, Степанівна, Старосілля Ж т ) ,  
обречок  (зрідка на Овруччині Ж т ) ,  речечка  (Черевач Кв). 
Серед назв з локальними ареалами засвідчено: віднога  (Стріл
ки Л в ) 8, однбга  (Листвин Ж т ) 9, в ’ідрбсток (Малі Коровинці 
Ж т ) ,  обрбсток (Малин, Городище Ж т ) ,  обрд'сток (Камінь Ж т ) ,  
русло  (Немирівка Ж т ) ,  русло  (Ковшилівка, Варовичі, Марти- 
новичі К в);  простак (Доманівка, Хочова, Русаки Кв),  правец' 
(Любовичі, Гута Ж т ) ,  л ук а  (Тишиця, Бронне, Поляни, Миха- 
лин, Балаш івка  та ін. Р в) ,  старйк (Максим, Морівськ Чрг),

2 Див. також  Кміцикевич 182; УРС V, 194; РУСн III, 211; Hrabec 47; Гри
цак НГЯ 79.

3 Див. також  Ж елех 833.
4 Див. також  Ж елех 276; Уманець І, 247; Грінч II, 108; Сабалдир 123.
5 Див. також  Уманець III, 212; РУС III, 614.
6 Див. також  Уманець III, 297; Грінч III, 485; Дубровський МУС 477; 

йогансен 195; Ніковський 655; СУМ V III, 323.
7 Див. також  Тимченко І, 131; Грінч II, 90; Кміцикевич 114; Дубровський 

СМУ 417; Ніковський 280; Ізюмов РУС 684; УРС II, 112.
8 Див. також  Ж елех 100; Тимченко II, 145; Грінч II, 221; Кміцикевич 182; 

Дубровський УРС 53; Іван-Ш умл II, 135; Тутк 62; Ізюмов РУС 684.
9 Див. також  Ніковський 509.
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затон (Ушиця, Рижани, Небіж  Ж т ) ,  затйен (Доротнще, Сито- 
вичі В л), перетинка (Ж уравичі Вл; В. Писарівна См; Добри- 
шівці Ч рв),  перетйнка (Товстолуг Тр), у р і їв  (Новиця ІФ ), 
у р и в о к  (Богаревиця Зк ) ,  перерйвок  (К ам ’янка Тр). Поодинокі 
назви: забдка  (Нові Яриловичі Ч рг) ,  закуток (Борсівка Ж т ) ,  
за п л ів  (Новосілка Ж т ) ,  сторона (Новошепеловичі К в),  струга 
(В ’язівка Ж т ) ,  струйдк (Превар Ж т ) ,  м ли нб ви ц ’а (Крайникове 
З к ) ,  уст’епритбк (Розтоки З к ) ,  ко с’анйц’а (Корець Р в ) ,  тров- 
л ’анка  (Брід З к ) ,  йарок  (Парубець Ч рг) ,  бовтало (М акарове 
З к ) ,  сага  (Василів Ч р в ) 10, бтпадок (Радовель Ж т ) ,  сак (В. До- 
рожів Л в ) ,  роз’д ’ел 'на  река  (Остріг Рв) .  У ряді сіл відзначено 
паралельне вживання назв: рукав, розстбка (Карасин Вл; Кор- 
жовець Хм; Ясіння Зк; Розтока Ч рв),  рукав, розстбчина (Ту- 
холька Л в ) ,  рукав, розстбка, розстбчина (Либохора, Л імна Л в ) ,  
рукав, ро&тбка, зарінок  (Радич Л в ) , рукав, розстбка, розстбчина, 
за р ’ічок  (Підгородці Л в ) ,  рукав, перетинка (Данилове З к ) ,  
рукав, за р ’ічок  (Абранка Зк; Корчин Л в ) ,  рукав, прот’бк  (Ма- 
р’янівка Ж т ) ,  рукав, пеирерва  (Мутин С м), рукав, прбрва, 
уступ (Берислав Хрс), рукав, р укавйч’ч’а (Глодова Зп ) ,  рукав, 
коса  (Новомиколаївка Д н ) ,  рукав, крак  (В алява Ч рв),  розт о
ка, розстбчина (Бітля, Боберки, Ільник Лв; Бедевля З к ) ,  рбзс- 
тока, зорічок  (Крушельниця Л в ) ,  розстбка, крак  (Н. Драчинці 
Чрв),  розстбчина, за р ’ічок  (Тухля Л в ) ,  проток ч. p., протока 
ж. р. (Поліське біля Коростеня Ж т ) ,  затока, зарбг (Чоповичі 
Ж т ) ,  завод’ ж. р .11, затон (Замисловичі Ж т ) ,  закло, к'емпа  
(Вербівка Ж т ) ,  протока, прот’бка  (Демидівка П л),  затока, 
балка  (Кочкарівка Хрс), пб'туча, бтпад во д и  (Статчин П ряш ), 
бтход, бтпад во д и  (Олька П ряш ).

У літературі, крім того, відзначаються: віднбж ина (Грінч І, 
221), рамено  (Сабалдир 343), рамено  (Тимченко II, 145; Іван- 
Шумл II, 135; Йогансен 195), рамя р ^к и  (Партацький І, 299), 
вітка, річак  (Уманець III,  279), островок (Ж т — Ju r  34), за лй в  
(Уманець І, 247; Сабалдир 123), занбга  (НгаЬес 52), протечина 
(Рудн НГТ, 64; Кміцикевич 182), перетік (-току); протічок, пе- 
ретічок (-чка )  (Рус III, 614), розтік, р. од. розтоку (УРС V, 194, 
РУСн III, 211), кдсів  (Х м )12, течія (Уманець, ІІІ, 212; Ж елех 
962), течия (Ж елех 962), сага  (Піскунов 231), сага (Закрев-

10 Див. також  Піскунов 231; Ж елех 847; Грінч IV. 95; йогансен 90; Дубров- 
ський УРС 229; Іван-Ш умл І, 113; Ізюмов УРС 765; РУС II, 43; Ніков- 
ський 700; УРС V, 242; Василенко, 71.

11 Див. також  Левченко 43; Уманець І, 247; Сабалдир 123; Йогансен 90.
12 К. С. Баценко, Місцеві апелятиви в топонімії Хмельниччини. — Питання 

сучасної ономастики, Київ, 1976, с. 93.
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ський 511; Левченко 43; Уманець І, 247), бендю га13, бендю гаи , 
биндю га, прбтолочь, я р у га |5, завбда і6, р ьи вча к '7.

З певними означеннями: зйбіч  ’укромное место, бухта со спо- 
койньїм течением’, стрілйця ’боковое течение, водоразделом ко- 
торого служит коса’, тиховід’ ’заводь, более спокойное течение 
встречньїх струй на ’стрілиці’ (Василенко 70), ярйк, єрйк  ’не- 
большой и узкий проток реки или озера, небольшой кан ал ’ 
(РУС І, 270), ьрик  небольшой и узкий (РУС III, 614); зарічок  
невеличкий (Уманець III, 279), переволока  пересихаючий (Д уб
ровський МУС 417), турунчук 'всякий рукав реки’18, ’бьістрьій 
и глубокий проток, рукав реки’ (Грінч IV, 297; РУС II, 614), 
охаб, охабищ е' ’ramig, odnoga, boczne koryto rzeki’ (Jur 34), 
смуга, смуж ка’Streif; ein schmaler Arm flissenden oder stehen- 
den W assers  (Нова Камінка Лв) (Верх Батюки 294), гирло  
рукав, протока через плавню ’19, завороть ’залив в реке, ее ко

лено’20.
б) Д ля  проточного рукава, який потім вливається в основ

не русло цієї ж  річки, найширше виявляються назви, що роз
винулися з структури *приток-т>: приток (Карасин, Прип’ять, 
Ситовичі, Смолява, Ж уравичі, Грибовиця та ін. Вл; Бугрин Рв; 
В. Глибочок Тр; Шетовиця, Парубець, Прилуки, Тростянка 
Чрг, Просянка Хрк; Боберки, Радич, Ільник, Матків, Климець, 
Голобутів та ін. Лв; Бобовище, Чорний Потік, Добросілля, Ге- 
теня, Свалява та ін. Зк; Кути, Ланчин ІФ; Василів, Валява 
Берегомет, Добринівці, Коритне та ін. Чрв; Глодова Зп; К о в а - ' 
л івка Пл; Зелені Кошари Мк; Інгулець Дн; Первомаївці, 
В. Олександрівка, Цюрупинськ, Кочкарівка Хрс), приток (Аб-

13 І. Вагилевич, Rozprawy о jgzyku poludniowo-ruskim, 1843, Рукописний 
°№ 22 ЛИ0ТЄКИ АН СССР (Ленинград). Собран. А. С. Петрушевича,

14 І. Вагилевич, Idyotykon (І пол. XIX ст.). Відділ рукописів Наукової біб
ліотеки АН УРСР ім. В. С. Стефанпка (Л ьвів). Шифр. Ваг 55 (пап. 16).

їв лЗМ ЖЄ’ ?»ИВ' .^акож ^ Вагилевич, Rozprawy о jgzyku poludniowo-ruskim.
М алоросійській  словарь, собранньїй П латономь Лукашевичемь сг> 1824__
і 849' Р7 К0ПИСНЬІЙ °ТДЄЛ Библиотеки АН СССР (Ленинград). Шифр: І, 380.

мал°РУсскій “ оварь. Составленньїй Дмитрієм-ь Запарой Йзюм
45 8 241УК° ПИСНЬІЙ ° ТДЄЛ Библнотеки АН СССР '(Ленинград). Шифр:’

А. Браунер, Заметки о рнболовстве на р. Днестре и Днестровском лима
не в пределах Одесского уезда. Окремий відбиток з книги «Сборник Хер- 
сонского земства», 1887, №  2, отд. III, с. 4.

И. О. Дзендзелівський, Словник специфічної лексики говірок Нижнього 
І Іодністров я. — Лексикографічний бюлетень, в. VI, Київ, 1958, с. 41.

20 И. И. М анжура, Сказки, пословицьі и т. п., записанньїе в Екатеринослав- 
скои и Харьковской губ. — Сборник Харьковского историко-филологиче- 
ского общества, т. 2, в. II, Харьков, 1890, с. 180; Уманець І, 247.
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ранка, Невицьке, Чорнотисове Зк; Товстолуг Тр; Погребки,
В. Пнсарівка, Ш аповалівка, Соснівка См; Пристін, Писарівка 
та ін. Х р к ) , приеток (Мощона Вл; Яворів, Ясень ІФ; В. Черня- 
тин Хм; Сторчове Зп; Шевченкове См), прйт'ік (Ворохта ІФ ), 
прит ік  (Довге, Уголька Лв; Ясіння З к ) ,  прит у к (Брід, Липе- 
цька Поляна Зк) .  Інші більш поширені назви: притока (П іс
ків, Берестовець Рв; Городня, Гориця, Нові Драчинці Чрг, 
Береза См; Глинське Хрк; Вижгородок, Лощинівка Тр; Кор- 
жовець Хм; Кропивна, Верещаки Чрк; Новомиколаївка Дн; 
Решетилівці, Новокочубеівка, Демидівка Пл; Білозерка, Н о
вомиколаївка Хрс; Лалове, Синевир, Ділове, Росішка, Верх. 
Водяне, Рахів  та ін. Зк; Тухля, Корчин, Лосинець, Братківці 
Лв; П ’ядики, Козаківка ІФ; Слобідка Чрв), притока (Бородів- 
ка , 'К райникове З к ) ,  збйванка  (Кривка Лв; В. Лучки, Данилове 
Зк; Довгопілля Ч рв),  спад (Олька Пряш; Раневичі, В. Доро- 
шів Л в).  Спорадичні та поодинокі назви: вт’ок  (Підкормілля 
Вл) ст'ік (Струсів Тр), сток (Бондарі Р в) ,  зли в  (Зал ізнячка 
Ч р к),  спуст (Пугарівка Ж т ) ,  уступ (Мутин См), впад  (Бара- 
нівка Ж т; Довге З к ) ,  коса (Поляна Зк),_ звдрина  (Репинне, 
Негроведь З к ) , уст’е (Сваркове С м), каналош  (М акареве З к ) ,  
г р е б л а  (Угроїди,, Хмелівка, Рясне та ін. См), збйванок, р. од. 
збйванка  (Лихобора Л в ) ,  збйванеиц’ (Іза Зк ) .  У кількох селах 
записано по дві назви: приток, збйванка  (Підгородці Л в ) ,
прйт’ік, приток (Тхорин, Рудня Поліська Ж т ) ,  приток, спад 
(Л імна Л в ) ,  впад, вл ів  (Ж ерев Ж т ) ,  рбстока, коса (Ірш ава 
З к ) ,  залйв, коса (Пнів ІФ). У переважній більшості сіл назв 
не виявлено із-за відсутності реалії.

У літературі ще відзначено: зарічок  (РУС III, 614), витя- 
жина небольшой проток из реки в сторону, которьій образует 
остров, обходит его и снова в ту ж е реку впадает (Яворн
Ю2_103; РУС III, 614), зарічок  ’такой же проток, но большой
и широкий’ (Яворн 103).

в) Д ля глухого, непроточного рукава річки, затоки наші 
матеріали найширше засвідчують: залйв  (Ж уравичі, Мощона, 
Усічи, Грибовиця, Смолява Вл; Березне Рв; Щ еніїв Ж т; Ко
пилів, Тетіїв Кв; Городня, Прилуки, Фаєвка, Даньківка, Бра- 
ниця, Тростянка, Олишівка, Авдіївка, Д обрянка, Карильське, 
Краснопілля та ін. Чрг; Горинівка, Будки, Вороніж, В. П иса
рівка, Імшана, Старикове, Шалигине, Бояро-Лежачі та ін. См, 
Просянка, Пристін, Константинівка Хрк; Коржовець Хм; Стру
сів Тр; Клембівка Вн; Кропивна Чрк; Хрулі, Ковалівка, Реш е
тилівці, Білухівка Пл; Інгулець Дн; Білозерка, Цюрупинськ, 
Первомаївці, Берислав, В. Олександрівка Хрс; Боберки, Радич, 
Крушельниця, Комарники, Либохора, Тухолька, Корчин, Іль-
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ник, Довге, Братківці, Підгородці та ін. Лв; Білоберезка, Ку- 
бівці, Ланчин, Козаківка ІФ; Люта, Лалове, Бобовище, Зави- 
дове, Брід, Чорнотисове, Абранка, Голятин, Синевир, Дани- 
лове, Золотареве, Вільшани, Білин, Рахів  та ін. Зк; Берегомет, 
Шипівці, Коритне, Василів Ч р в )21, залйев (Карасин Вл), залив  
(Чертіжне Пряш; Товстолуг Т р )22, за л ів  (Поліське Ж т ) ,  зато
ка  (Гориця, Кукарі, Вибереж, Масани, Залісся, Хоробичі, 
Шкрабове, Новоселівка, Соснівка, Костирів, Іваньків, Криски, 
Лебедин, Нехаївка, Красне, Митченки, Осіч, Пирогівка та ін. 
Чрв; Макове, Баничі, Береза, Семенівка, Бочечки, Воскресенка, 
Клепали, Коренівка, Річка та ін. См; Воронівка Ч р к )23, затока 
(Ворохта ІФ; Улюч П р я ш )24, завод' ж. р. (Вікторове, Глухів, 
Сопич, Реутинці та ін. См; Клепачі Хм; зрідка на Вл, Рв, Ж т ) 25, 
коса  (Повурськ та інші Вл; Вовкошів, Бондарів, Пісків, Дуб- 
ровиця та ін. Рв; Хорин, Рудня, Поліська, М ар ’янівка та ін. 
Ж т; Козелець, Шестовиця, Н адинівка Чрг; Ш аповалівка та ін. 
См; Вижгородок, Лощинівка Тр; Западинці Хм; Зал ізнячка Чрк; 
Сторчове, Глодова Зп; Новоолексіївка Хрс; В. Лучки, Олеш- 
ник, Чорний Потік, Верхнє Водяне, Росішка, Ділове, Ясіння 
та ін. Зк; Голобутів, Уголька Лв; Милувань, П ’ядики, Пнів 
ІФ )26. Вужчі ареали виявлення мають: р укав  (Гордіївка, Гу- 
ничі, Маньківці, Сокульча Ж т; Тамарівка, Батурин, Курінь, 
Обмачів та ін. Чрг; Білокопитове, Іванівка, Обложки, Поділо- 
ве та ін. С м )27, закло  (говірки Волині, Полісся; Кошівка, Нев- 
кля, Тупичів та ін. Чрг; Дунаєць, Черневе та ін. С м )28, закло  
(спорадично на Ж т, Р в) ,  гдрин’ка  (Лядець, Давид-Городок, 
Хоромськ, Бережне, Рубель, Ольпінь, Білогуша, Струга у р а 
йоні Столина Брестської обл. Б Р С Р ) 29, захдд, заход  (Замглай , 
Новий Білоус, Новоселівка, Холми, Іванине, Іванівка, Крас- 
ноармійське, Бучки та ін. Чрг; Ямпіль, Сабичеве та ін. С м), 
заходина  (Леонівка, Семенівка та ін. Чрг; Княжичі, Микитів-

21 Див. також  Уманець І, 247; Кміцикевич 114; Рудн НГТ 50; Іван-Ш умл 1, 
113; Сабалдир 123; Ізюмов УРС 267.

22 Див. також  Партацький І, 180.
23 Див. також  Піскунов 87; Тимченко І, 131; Уманець І, 55, 169, 130, 247;

Грінч II, 108; Кміцикевич 114; Дубровський УРС, 107; Рудн НГТ 50.
24 Див. також  Партацький І, 180.
25 Див. також  Левченко 43; Тимченко І, 131; Уманець І, 230, 247; Грінч II,

Іван-Ш умл І, 113; Дубровський СМУ, 119; Сабалдир 123; йогансен 90,
Ніковський.

2в Див. також  Грицак ГНЯ 77.
27 Див. такоя? Уманець III, 279; Тутк 117; УРС V, 230; РУСн III, 211, 

СУМ V III, 905.
28 М. В. Ніканчук, Гісторьїка-зтьімалагічньїя нататкі. — Беларуская лінгві

стика, в. 6, Мінск, 1974, с. 69.
29 Повідомлення М. В. Никончука.
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ка, Озерне, Руденка, Степне, Ш атрище, Шостка та ін. С м ),  
б алавуха  (Радчицьк, Рухча, Глинки, Столинський р-н Б Р С Р ,  
ряд суміжних говірок на лівому березі П рип’яті),  заток (Ушо- 
мир, Пугачівка, М акіївка та ін. Ж т; Холзовка См; Велятино 
З к ) ,  затон (Копище Ж т; Бородівка З к ) ,  затон (Північна Кв; 
Лопатичі Ж т ) ,  зат’ін  (Кикова Ж т ) ,  затун (Теребля, Вільхівці 
З к ) ,  затйн (Підкормілля Вл), вирок  (Зазірки  та ін. С м ), в ’ірдк  
(Переходичі, Старе Село, Дроздинь, Вежиця Р в) ,  закуток (го
вірки району Овруча Ж т ) ,  закуток (В ’язівка Ж т ) .  Д о  назв з 
локальними ареалами відносяться: заббчина  (О браж іївка , Ти- 
манівка, Козацьке та ін. См), заббка  (Старі Яриловочі, При- 
бинь, Короп, Нехаївка, Ш абалинів та ін. Чрг),  закабай  (Ж о- 
відь, Попільня, Хрінівка, К амка та ін. Чрг),  забоковина  (Бі- 
лошицька Слобода, Ш ишківка та ін. Ч рг) ,  плесо  (Путиловичі 
Ж т ) ,  пл'дсо  (Замисловичі, Озеряни Ж т ) ,  плес  ч. р. (Микит- 
ське С м), в ’ідплесок  (Радомишль, Старий Солотвин, Глезно 
Ж т ) ,  струга (Мацкове См), струга (Ворсівка, Федорівна, Веп- 
рин, Вишевичі, Б іля криниця, Вел. Рача Ж т; Заруддя К в )30, 
затсруга (Р а ївка  Ж т ) ,  заток (Бурівка, Тупичів та ін. Ч рг) ,  
зат’бк  (Феневичі, К атю жанка, А б р а м ів к а 'т а  ін. Кв),  заток 
(Барвінківка^Ж т; Трипілля Кв), затшк (говірки околиці Остро
га Р в) ,  р о злив  (Хмелівка, Угроїди, Рясне См), закб’сок (Нова 
Радча , Л ітки Ж т ) ,  зардг (Чоповичі Ж т ) ,  зарог  (Змітнів Ч рг) ,  
зарбжок (Ваганичі та ін. Ч рг) ,  за с’т'ій (Вирля Ж т ) ,  застбй 
(Попільня Ж т ) ,  застійло (Корець Р в) ,  зарбж ок (Бобер К в) ,  

зарб'ж ек  (Халявин Ч рг) ,  озеро  (говірки на південь від Овруча 
у межиріччях У ж —Тетерів, Тетерів— Здвиж ),  бзеиро (Глинське 
Хрк), озерце  (Червона Воля, Дубники Ж т; Літки Кв), озеирце  
(Негровець З к ) ,  о зе р ц е  (Селезівка, Побичі Ж т ) ,  озерце  (говір
ки південніше Овруча), а з’ерце  (Максим, Моровськ, Карпилів- 
ка Чрг),  тихе гбзеро  (Лю тарка Хм). Спорадичні та поодинокі 
назви: затбчина (Бреч Ч р г )31, затбковина (Машеве Чрг),  за- 
ходовина  (Тополівка та ін. Чрг),  зйбоч  ж. р. (П акуль та ін. 
Чрг),  затбна (Кнути та ін. Ч рг) ,  закабайок  (Смичин Чрг),  за- 
кабайчик  (Маховики Ч рг) ,  заверть ж. р. (Тулиголове См), 
в орт’еббк (Денисовичі К в), закол  (Л ащ уки Ч рг) ,  закола  ж. р. 
(Довга Гребля Чрг),  закапелок  (Дорошівка та ін. См), откбс 
(Уралове См), прірва  (Чорнобривкине, Нечаївка См); за б ’іг 
(Копилів К в), завб 'й  (Маренин Рв) ,  одрб'сток (Камінь Ж т ) ,

30 Д НЛ;„ТІ К0Ж Калитовський, Географія для середніх шкіл, Львів 1912 
с. 129; Тутк 19.

31 Див. також  Ізюмов УРС 292; Рус II, 43.
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каверт’ ч .р . (Норинське Ж т ) ,  за в ’ід ’ (Стара Котельня Ж т) ,  
завод  (Вишнівка Ж т ) 32, заводок  (Безпечне Ж т ) 33, завдд’д ’е 
(зрідка на Волині і Поліссі), тупик (Станишівка Ж т ) ,  тупік  
(Поліське Ж т ) ,  к ули к  (Тещиця Р в) ,  б ан’ка  (Галичі Рв) ,  охв'і- 
сок (Ходорків Ж т ) ,  ш л ’амарка  (Глушки Ж т ) ,  глуш  ж. р. (Не- 
мирівка Ж т ) ,  кот’іл ’ (Смідин, Старі Кошари Вл), ковт’дба 
(Коленці Кв), кувб а н ’а (Дідовичі Ж т ) ,  за р ’ічок (Новоселиця 
Хм), обречок  (Кованка Ж т ) ,  кемпа  (Березне Рв) ,  саж алка 
(Бобруйки Чрг),  ставок (Демидівка П л ) ,о б м й л  (Ситовичі В л ) , 
м ілина  (Сваркове См; З а л у ж ж я  З к ) ,  м ’іл ’іна (Перга, Городець 
Ж т ) ,  тиховбд’д ’а (Великі Пріцьки Кв), т’іховдд’ ч .р . (Ново- 
шепелевичі Кв), тиховода (говірки району Сарни Рв) ,  б дп ли н ’ 
ч .р . (Малин Ж т ) ,  відт’ік  (Баран івка Ж т ) ,  прйток (Писарівка 
Хрк), приток (Сваричі ІФ ), за плив  (Новиця ІФ ), самостбй 
(В. Д орожів Л в ) ,  за лива  (В. Раковець З к ) ,  пастовен’ (Мизове 
Вл), йарок  (Біличі Л в ) ,  б у л ’ббна  (Василів Чрв), балта (Гор- 
бівці Ч рв),  зарінник  (Гнила Л в ) ,  тдва (Олька П ряш ),  рдстока 
(Поляна З к ) ,  лапу 'в , р. од. лапова  (С валява З к ) ,  мйертва вода  
(Статчин П ряш ), стойачий рукав  (В алява Ч рв ),  пуста річка  
(К ам ’янка Тр), б р ’ідбк  (Лукичі Ч рв),  бруд, р. од. брбда  (Воні- 
гове З к ) ,  жовтуха (Раневичі Л в ) ,  болото (Данилове З к ) ,  стойа- 
ча вода  (В. Чернятин Хм). У значній кількості сіл засвідчено 
факультативно вживані назви: залйв, коса  (Бугрин Рв; Вере
щаки Чрк; Новокочубеївці Пл; Кочкарівка Хрс), залив, коса 
(Стрілки Л в ) ,  залйв, уступ (Мутин См), залйв, тбн’а (Гетеня 
З к ) ,  залйв, плесо, теип л й ц ’а (Широкий Луг З к ) ,  залйв, роко- 
вйна  (Прип’ять Вл), залйв, затока (Бахмач Чрг), залйв, за 
кабай  (Макишин Чрг),  залйв, закабай, рукав  (Дібровне Чрг), 
залйв, закуток, завод ’, закло  (Землянка См), залйв, заход  
(Свеса См), з а л ’ів, туп’ік  (Листвин Ж т ) ,  затока, заточина (Ви- 
сокинь Чрг),  затока 'ж. p., заток ч. р._ (Орлівка Чрг),  затока, 
рукав  (Сосниця, Сновське Чрг),  затока, рукав, за во д ’ (Смяч 
Чрг),  затока, рукйв, затбна (Уздиця С м), затока, рукав, заход, 
заход, вирок  (Добротове См), затока, рукав, закабай  (Гірськ 
Ч рг) ,  затока, забоч ж. p., закло  (Пушкарі Чрг),  затока, закло  
(Ріпки Чрг), затока, забочка  (Нові Яриловичі Чрг),  затока, 
коса (Шевченкове С м), затока, заббка  (Березна, Оболоння 
Ч рг) ,  затока, заход, заход, забоковина  (Перелюб Чрг),^ коса, 
заббка  (Погрібки См), коса, заход  (Ж адове Чрг), завод ’, коса 
(Соснівка См), за во д ’, рукйв  (Сваркове См), завод ’, зйходина, 
проточина (Стара Гута См), завод ’, заббка  (Новгород-Сівер-

32 Див. також  Грінч II, 196; Ніковський 240.
33 Див. там же.
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ськиїі Чрг),  завод’, забдка заход  (Очкине См), за во д ’, отстбй 
(Антонівка См), рукав, заход, закол, зйколка  (Шептаки Чрг),  
рукав, за хо д ’ ж. p., пазуха, лопатина (Вовна См), рукав, зато
ка  (Кролевець См), рукав, лагуна  (Слоут См), закло, струга 
(Мацкове С м), закло, зарбг (Чапліївка См), закло, закуток 
(Некрасове См), закло, за п а н ’ ж. р. (Іонине См), закло, за ка 
пелок  (Клишки См), заход, закабай  (Орликівка, Тихоновичі 
Чрг),  затбчина, зам анйха  (Любеч Чрг),  проточина, заход  (Зноб- 
Новгородське См), проточина, заходовина  (Радомка Чрг), 
заббчина, забоч  ж. р. (Ковпинка Чрг), заббчина, плес  ч. р. (Глу- 
хів См), забдка, заход  (Крединька См), заход, заходина  (Ту- 
рівка Чрг), заход, заход, заходина, турок (Зноб-Трубчевська 
См), заход  ч. p., зйход’ ж .р. (Стягайлівка См), заход, закут 
(Попівка См), заход, заход, закот (Білиця С м), заход, оттбк 
(Костобобрів Чрг), заходина, заход' ж .р. (Білоусівка См), 
заходина, закол  (Остроушки См), заходина, турок (Олексан
дрівна Чрг), заходина за ка б а л’чик (Тимоновичі Чрг), зарбжок, 
закол  (Вел. Дирчин, Малий Дирчин Чрг), закол, закабай  (Ку- 
сії Чрг),  заток, закабай, закабайіна, закабййловка  (Баран івка 
Чрг),  забега, лагуна  (Охранієвичі Чрг), заплив, б д п ли н ’ ч. р. 
(Городище Ж т ) ,  розлив, коса  (Ш аповалівка С м ), коса, тйхл’ад'
ж .р .  (Руська Мокра Зк ) ,  коса, лім йн  (Зелені Кошари М к), 
тупик, стар ік, стар’ічбк (Сухолуччя Кв), кбвт’еб, ковт’б'бина  
(Черевач Кв), к існ ’ак, п іш чаник  (Новомиколаївка Д н ) ,  мочара, 
тбва (Дубриничі З к ) .

У літературі ще фіксуються: бухта (Уманець І, 55; Тимчен- 
ко І, 25; Іван-Шумл І, 26; РУС І, 48; С абалдир 29; Йогансен 
20; Ізюмов УРС 49; Ніковський 54; Шаровольський 71; УРС І, 
Юо та інші), виполоч  ж .р . ,  закісок  (РУС II, 43), закосок  
(Грінч II, 90); Дубровський СМУ 119; Ніковський 257; РУС II, 
43), прйбік  (Ж елех 739; Рудн НГТ 50), заболонь  ж. p., заво
дини  (РУС II, 14), забіг (Дубровський СМУ 119; Ju r  84), лах-  
та™, лим ан  (Кміцикевич 114), залім  (Шаровольський 71), за 
ворот (Грінч II, 22; Ізюмов УРС, 252), заворот (Грінч II,' 22; 
Дубровський СМУ, 119; Ніковський 241), зйворіт, -оту, заворо- 
тень, -тня (Онацький 443), р а м ’я  (Тутк 19), загін, -гону  (Н і
ковський 234), вибережє, вр-Ьз (Партицький І, 180).

На східному Поліссі зафіксовано ряд назв для певних різ
новидів річкових заток: затон ’велика річкова зато ка’ (Любич, 
Мена, Блешня, Карповичі, Кудлаївка, Пушкарі, Попівка, Риж- 
ки, Батурин Чрг; Зноб-Новгородське, Івот, Крупець, Макове, 
Полошки, Шалигине, Ленінське, Тулиголове, Ярове, Бруски!

34 3. Кузеля і М. Чайковський, Словар чужих слів, Чернівці, 1910, с. 179.
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Конотоп, Риж івка См), узбочбк  id. (Красноармійське Чрг), 
тбн’а ’велика глибока затока’ (Хрінівка, Баранівка , Кнутн, Ко- 
стирів, Пушкарі Ч рг) ,  прийом  ’вузька і довга річкова затока’ 
(Шептаки Чрг),  прот’ажина id. (Зноб-Новгородське, Вовна 
С м ),  закосок  ’довга затока’ (Костирів, Лебедин, Рижки, Ша- 
балинів Чрг),  озерйна  ’затока круглої форми’ (Блешня, Орли- 
ківка Ч рг) ,  ур ’ез  ’кругла затока типу озера’ (Любеч Ч рг) ,  за 
тон ’велика річкова затока із заглибленням у кінці, в тупику’ 
(Старі Яриловичі, Митчинки, Обмачів Чрг; Стягайлівка, Ям- 
піль, Кролевець См) (Черепанова).

У літературі також  відзначено: бухта ’невелика глибока
зато ка’ (СУМ І, 267), вйполоч  ж. р. ’род неглубокого речного 
зал и ва’ (Грінч І, 178), заводь  ’невелика зато ка’ (СУМ III, 57), 
перетік, перетічок, перетічка id. (Уманець III, 212), лйхта id. 
(Грінч II, 348; РУС II, 43 та ін.). затбчна лахта id. (РУС II, 
43), плесо  ’затока у широкому місці’, бакйй  ’затока у вузькому 
місці’ (Уманець III, 212), заводь, заводйна, заворот (-роту) 
'временньїй или мелководньїй залив’ (РУС II, 43), кутовйна 
’затока у вигляді кута’35, закло  id. (Л уб’янка Кв), ’частина 
озера, що клином заходить у сушу’ (Норинськ Ж т ) 36, протечина 
’рукав річки з стоячою водою’ (Ж елех 780), закіс, -косу, закі- 
сок, -ску  ’krumm fliessender u. das Ufer un terw aschernder F lu ss ’ 
(Ж елех 249), лим анник  ’часть лимана, которая при легком ве- 
терке попадает в полосу безветрия и остается неподвижной’37, 
забіч  (Домонтове, Лозівок, Боровиця Чрк; Коропівка, Ново- 
георгіївськ Кр; Домоткань, Паньківка, Дніпродзержинськ, Кі- 
ровське, Старі Кодаки, Звонецьке, Військове, Вовниги Дн; 
Градизьк, Власівка, Келеберда П л),  заббка  (Ржищів, Гусинці, 
Ходорів Кв; Канів Ч рк),  забочень, заббччя  (Андруші Кв), за- 
вороть (Боровиця Чрк; Вереміївка П л ) 38, ’затока, що широким 
півколом заходить у берег, або затишне місце недалеко від те
чії’, куток ’вузька затока форми кута, на дві-три тоні, з круті
шими, ніж у забочі, берегами’, підкуття (Канів Чрк; Коропівка, 
Новогеоргіївськ Кр; Новий Орлик Пл) ’затока у вигляді кутка 
на одну тоню’, заход  (Старі Кодаки, Звонецьке Дн; Новоолек- 
сандрівка Зп) ’тимчасова затока з Дніпра в балку, яка вихо
дить у Дніпро’, затон (Коропівка Кр; Келеберда П л),  закісок

35 Й. О. Дзендзелівський, Словник специфічної лексики говірок Нижнього 
Подністров’я. — Лексикографічний бюлетень, в. VI, Київ, 1958, с. 45.

36 М. В. Ніканчук, Гістормка-зтнмалагічньїя нататкі. *— Беларуская лінгвіс
тика, в. 5, Мінск, 1974, с. 69.

37 А. Браунер, Заметки о рьіболовстве на р. Днестре и Днестровском лима
не в пределах Одесского уезда, с. 51; Грінч II, 359.

38 Див. також  Тимченко І, 131; Уманець І, 247.



(Трипілля Кв; Канів Ч рк), зйкосень  (Вишенки Кв),  підкдсся  
(Вишеньки, Трипілля Кв) ’затока, утворена косою і берегом 

Дніпра або більшої коси’, затьдки (Новогеоргіївськ Кр; До- 
моткань, Старі Кодаки Дн) ’заповнені водою (під час повені) 
низькі місця по берегах річки’, губа  ’на півночі С Р С Р  — поши
рена назва заток, які глибоко вдаються в сушу’ (СУМ II, 186; 
УРС І, 369), ’морська затока при усті річки (на Білому м о р і)’ 
(РУС І, 194), крипичовина  ’речной затон’39.

На означення морської затоки у словниках відзначено н а 
зви: морська затока (Іван-Ш умл І, 177; Тутк 19; РУС II, 458), 
затока (Тимченко І, 192; Рудн НГТ 90; Дубровський СМУ 88; 
119; РУС II, 43), заводь  (Уманець І, 169; Іван-Ш умл І, 77), 
сага (Білецький-Носенко 320; Тимченко І, 192; Іван-Ш умл І, 
177; Шаровольський 224), затока, лиман, сага (Кміцикевич 
350), луком бре  (Рудн НГТ 90; Ж елех 415), луком ор’я  (Росій
сько-український словник, 1937, 329; Російсько-український 
словник 1948, 228 з ремаркою застар.; УРС II, 461; СУМ IV, 
554), за ли в  морський, однога морська  (Партицький II, 35), 
плесо  (бойк)40, отнбга41.

З  погляду походження засвідчені назви групуються:

а) бакай, закабай, закабайок, за- 
кабайчик, закабал’чик, закабайіна, 
закабайловка;

б) бал’авуха;
в) балка;
г) балта;
д) бан’ка;
е) банд’уга, бендюга, биндюга;
є) вибережє;
ж ) збйванка, збйванок, збйванеиц’;
з) забіч, забоч, забдка, забока, за

ббчина, забочка, забоковина, заббч- 
чя, забочень, узбочдк, прйбік;

и) заболонь;
і) болото;
ї) бовтало;
й) забіг, заб’іг, забега;
к) бр’іддк, бруд; 
л) б ул’ббна;

м) бурчак; 
н) бухта;
о) заверт’, в'ерт'еббк, каверт’; 
п) вирок, в ’ірок; 
р) вітка;
с) заводь, завод’, зав'ід', завод, 

заводок, завбд'д'е, завада, заводйна; 
т) завд'й; 
у) переволока;
ф) заворот, заворот, завороть;
х) гирло;
ц) глуиі;
ч) загін;
ш) гдрин’ка;
щ) гребл’а;
ю) губа;
я) ярйк, єрйк, є'рик;
ь) жовтуха;
А) пройбм;

39 Мр. Г., З життя селян на Чигиринщині. — Український етнографічний 
збірник, т. І, Київ, 1914, с. 40; Яворн 394.

40 І. Вагилевич, Rozprawy о jgzyku poludniowo-ruskim; див. також  І. Ва- 
гилевич, Idyotykon.

41 Словарь мало-русскіхг наріч ій  (30-і роки XIX ст.). Рукописний відділ 
Библиотеки AH СССР (Ленинград). Шифр: 26,5. 125.
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Б) зворина;
B) йардк, йарок, яруга;
Г) канйлош;
Д ) кемпа, к’емпа;
Е) коса, закіс, закісок, закосок, 

закб'сок, закосень, підкосся, кісн’ак, 
откос, кос’анйц’а, кдсів;

Є) закапелок;
Ж ) ковт’дба, ковт’еб, ковт'о'бина;
3) закол, закола, заколка, закло, 

закло;
И) закот;
І) кот’іл ’;
ї)  крак;
И) кувбан’а;
К) кулик;
Л ) закуток, закуток, закут, куток, 

кутовйна, підкуття;
М) лагуна;
Н) ла п у 'в ;
0 )  лахта, затдчна лахта;
П) залйв, залйев, залив, залі'в, за- 

л ’ів, залива, злив, влів, розлйв, залив  
морський;

Р) лиман, ліман, лиманник;
C) залім;
Т) лопатина;
У) лука;
Ф) заманйха;
X) обмйл, мілина, м’іл ’іна;
Ц) млинбвиц’ а;
4 )  мочара;
Ш) віднога, одндга, отнога, від- 

нджина, зандга, бднога морська;
111) озеро, дзеиро, озерце, оз’ерце, 

озеирце, озерце, аз’ерце, озерйна, ти
хе гдзеро;

Ю) впад, спад, бтпадок, бтпад вд- 
дьі, запан’;

Я) прдтолочь;
Б) пазуха
a) пасто вен’;
b) заплйв, заплів;
c) вйполоч;
d) пішчаник;
e) плесо, пл’бсо, плес, в'ідплесок;
f) правец’;
g) простак;
h) спуст;
1) рамено, рамено, рам’я, рамя 

ркки;
j) рів, р’ів, ров, рівчак, р ’івчак, 

рьивчак, ровчак, рувчак, ровец’, ро
вец, річак, прірва, уриів, урив, пе- 
рерйвок, перерва, прбрва;
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к) зарінок, зарінник;
1) зарічок, зарічок, зарічок, зар’і

чок, зар’ічок, заречок, обречок, ре- 
чечка, пуста річка;

т )  зарог, зардг, зарбжок, зарб'-
жок, зарб'жек; 

п) роковйна, роковина;
0) в ’ідрбсток, одрдсток, одрб'сток: 
р) рукйв, рукавйч’ч’а, стойачий р у 

кав;
q) русло, русло; 
г) ур’ез, в р із ;  
s) сага, сага, cafd;  
t) сажалка;
u ) сак;
v) смуга, смужка; 
х) ставок, зас’т’ій, застдй, застійло, 

отстбй, самостбй; 
у) старйк, стар’ік, стар’ічбк;
г ) стрілйця;
A) сторона;
B) островок, струга, струга, за 

струга, струйбк;
C) уступ;
D) теиплйц’а;
E) тйхл’ад’, тиховдд’д ’а, т’іховбд’, 

тиховода;
F) розтока, розстдка, рос3стб- 

ка, рдзстока, рбс3тока, ростбка, 
рбстока, ростдки, ростоки, розстд- 
чина, ростбчина, ростдчини, розтік, 
рбз’т’ік, роз’т’ік, розток, розстув- 
ка, в ’іттбка, протока, прот’бка, про
ток, протік, прот'ік, проток, проті- 
чок, прот’ічок, перетік, перетічок, пе- 
ретічка, затбчина, заточина, затдко- 
вина, відт’ік, оттбк, затьбки, прото
чина, протечина, притока, прйтока, 
течія, течия, пб’туча, уст’епритбк, 
приток, прйток, пристдк, прйт'ік, при- 
т’ік, прит'у'к, поток, пот’ічок, ст’ік, 
сток, вт’ок, морська затока;

G) затон, затон, затбн, зат’ін, за- 
тун, затйн, затйен, затбна, тбн’а;

H) перетинка, перетйнка;
1) тдва;
J) вйтяжина, прот’ажина;
К) тровл’анка;
L) тупик, туп’йк, туп’ік;
М) турок;
N) турунчук;
О) уст’е;
Р) охаб, охабище;
Q) охв’ісок;



R) отход, заход, захбд, заходина, 
заходовина, заход;

S) крипичовина;

U) лукомдре, лукомор’я;
V) мй'ртва вода, стойача вода; 
Y) роз’д'ел'на вода.

Т) ш л’амарка;

Як термін гідрорельєфу затока (< * za - to k -a )  ж. р. ’частина 
річки, озера, моря, що вдається в сушу’ широко відоме у сло
в’янських мовах; пор. з цим значенням біл. затока, пол. zatoka, 
словац. zatoka, чес. zatoka, полаб. zatii 'oce ’B uchts tr ich t’42; пор. 
також рос. діал. затдчка ’речной заливчик’ (М аштаков МВС, 
39; С РН Г  II, 104), смол, затока ’болотистьій луг и песчаное ме
сто, затопляемьіе весной при разливе рекі (С Р Н Г  II, 96), болг. 
діал. затока ’место на реке, где можно отвести в сторону воду, 
для ловли рьібьі’ (Григорян 166), пол. zatoka ’zatoczenie, zata- 
czane, zaokrgglenie, zakrgt, w§zyk, zakol’, ’miejsce, gdzie rzeka 
wgzykiem idzie ’, ’wir, ton, odm§t, bezden, otchlan wodna, topiel; 
za to r’ та ін. (SW VIII, 316), укр. діал. заточка ’закрут, коліно 
річки’ (Д зН З  226).

Українськими писаними пам ’ятками відзначається з XVIII ст.: 
Судь водньїй великий и малий в ь  затоках... позатоплювавши 
(Хмельницький)... рушиль помалу... в пут свой (Картотека 
ІСУМ); Хвилоненко по за островами и затоками Д н іп рови м и  
так ь  облиснуль и ку окопу до войска главн’Ьйшого прійшоль 
(Літ. Вел. IV, 263).

На базі апелятива затока утворено чимало топонімів, зокре
ма описових: Б ердянська Затока, Д ж арилгацька Затока, К ала- 
мітська Затока та ін.

Заточина, заточина ’рукав річки’ демінутив від затока: пор. 
також рос. діал. (смол.) заточина ’речной заливчик’ (С РН Г II, 
104), словац. zatocina ’miesto, kde sa nieco (obyc. rieka, zried- 
kavejsie cesta ap.) za taca, staca, ohyba; zakruta,  ohvb’ (SSJ V, 
545).

Ізоглосу заток, заток, зат’ок, зати’к ’зато ка’ продовжують 
рос. діал. (терск.) заток ’залив реки, омут’ (С Р Н Г  II, 96), пол. 
zatok ’зато ка’ (SW  VIII, 316), чес. zatok id. (Jungm ann  V. 574), 
словен. zatok id. (P le tersn ik  II, 887; B adjura  251), бол. заток 
’морська затока, лим ан’ (Геров, II, 129).

Протока відома ще як ’річка або струмок, що з ’єднує дві во
дойми , ’вузька смуга води між двома ділянками суходолу, яка 
сполучає два моря, два океани, або море з океаном’, ’вузька 
порожнина, канал у живому організмі’ (СУМ VIII, 323; Грінч
III, 485 та ін.); пор. біл. протока ’праліу; рзчка, рукау, які 
злучає два вадаемьГ (Яшкін 151), рос. протока 'проток, побочное

42 Rost P. Die Sprachreste der D ravano-Polaben im Hannoverschen, Leipzig 
1907, S. 445. v b
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разветвление реки’, сухая протока ’протока, пересохшая по 
середине, так  что по ней нельзя проехать в лодке’ (Маштаков 
МВС, 93).

Демінутив від протока проточина в українській мові відо
ме ще як  ’место в плотине, где вода просачивается’, ’дьіра, про- 
еденная мьішами’ (Грінч III,  486); пор. біл. пратдчьіна ’месца, 
дзе сочьіцца вада; крьінічная мясціна’ (Яшкін 151), рос. про
точина ’проток’, ’проточенная скважина; мьішеядиньї, червото
чина, водороина’ (Д аль  III, 1364).

Ізоглосу протік, прот’ік, проток, прот’дк  ’затока’ продовжує 
рос. діал. проток ’рукав реки, проран, побочное русло, связь 
озера с рекою’ (Даль, III, 1361), пор. також  біл. праток ’праліу; 
рзчка, рукау, які злучає два вадаемьі’ (Яшкін 151), болг. про
ток ’пролив’ (Григорян 166), макед. проток id. (PM J II, 575), 
чес. prutok ’k an a l’ (Ju n g m an n  III, 732).

Писаними пам 'ятками відзначається з початку XVIII ст. Н а 
приклад, 1707 p.: половину л і с у  купленого вь  семь з а п и с і  име- 
нованною зь  с ін о ж ат ю  и з ь  протокомь водньїмь (Картотека 
ІСУ М ); у щоденнику Я. Марковича: а потомь хочай еще версть 
15 иш оль степомь же, однакь  уже жадной р ік и  незискаль, ни 
протоку, и так ь  воротилься н азад ь 43.

Протічок, прот’ічок  (<*pro-tok-bk-b) демінутив від протік; 
протічок відоме ще як  ’ручей, ручеек’ (Грінч III, 485).

Ізоглосу укр. діал. перетік (< * p er- to k -b )  ’зато ка’ продов
жують біл. ператок ’праход, рукау, які злучає азярьіну з ракой’, 
’месца, дзе у перьіяд паводкі працякае в ад а ’ (Яшкін 143), пол. 
діал. przetok ’w^ski pasek wody migdzy dwoma brzegami, c iesn ina’ 
(SW V, 222), в. луж. pretok ’D urchfluss’ (Pfuhl 540), словен.. 
pre tok ’рукав річки’, ’протока’, ’канал’, ’млинівка’, ’русло річ
ки’ (P le tersn ik  II, 283; B ad ju ra  229).

Перетічок демінутив від перетік.
П аралелями для укр. віттока (< * o t- to k -a )  ’зато ка’ є біл. 

адтока id. (Яшкін, 10).
Укр. відт’ік, оттдк (< *o t- tok -b )  ’зато ка’ пор. рос. діал. оттдк 

’сток, жолоб, труба, канава для стоку’ (Д аль  II, 1974). СУМ 
подає відтік, — току ’пристосування для стікання рідини’.

Д л я  укр. діал. перетічка, затоковина, затьоки, гіротечина та 
композита уст’епритдк ’затока’ в говорах інших слов’янських 
мов паралелей не виявлено, тому їх можна вважати оригіналь
ними утвореннями.

Від кореня tok- на означення затоки, рукава річки у слов’ян-

43 Дневник генерального подскарбия Якова Марковича, т. II, Київ, 1893, 
с. 78.
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ських говорах засвідчуються ще структури: болг. утбка, уток 
(Григорян 166), біл. адтбчьіна, атбчьіна, атбка (Яшкін 10, 17).

М етафора рукав  ’відгалуження русла річки’ широко відома 
в більшості слов’янських мов, пор. з таким же значенням біл. 
рукау, рос. рукав, мак. ракав  (PM J III, 49), болг. р ька в  (Гри
горян 191), словен. rokav (P letersn ik  II, 436), србхрв. рукавац; 
пор. також біл. рукавіна  id. (Яшкін 167), пол. rgkaw morski 
’za toka’ (SW 534), србхрв. morski rukav, словен. rokav ’der Ka- 
n a l ’ (P letersnik  II, 436).

В описуваному значенні українськими пам ’ятками в ідзна
чається з XVI ст.: Омочю бебрянь р у к а в ь в ь  К аял ь  р'Ьц'Ь. (К ар 
тотека ІСУМ).

В іднога  (< * o t-n o g -a )  в українській мові відоме ще як  ’від
галуження стовбура дерева, дороги тощо’, ’відгалуження гори’ 
(СУМ І, 612; Ж елех 100; Тимч І, 298; Грінч І, 221), ’пагін’, ’гіл
к а ’ (Ж елех 100). Фіксується у «Лексиконі» П. Беринди: 
(оток-ь морскій: ю (т)нога,лим а(н) або острова, вьіспа (с. 154). 
Слово це добре відоме і в говорах інших слов’янських мов: пор. 
біл. аднбга  ’заліу мора або рак і’, ’адгалінаванне гарьі’ (Яшкін 
9), рос. діал. (сиб.) отнога ’часть речки, отделяющаяся в тече- 
нии своем по особому направленню’, урал. отножина, отножка 
’узкий, в роде єрика, рукав, отделяющийся, напр., от озера. Во
да в нем на одинаковом уровне с озером’ (М аштаков МВС 74), 
дон. атнбжьіна ’ответвление оврага, реки’ (С Р Д Г  II, 214), 
'острог, ветвь или боковая приставка’, отнога хребта, арх. от- 
нбга стамика ’подводньїй вьіступ плавучей льдиньї’, отножина 
столба ’подпора или пасьінок’, отнбги дерев  (Ficus) ’сучья, до- 
стигающие земли и вростающие корнями’, каз. отнбги яблони  
’побеги от корня’ (Д аль  II, 1920), пол. odnoga, odnoze, діал. 
o tnoga ’czgsc wydzielajgca s. na bok z calosci, odgal§zienie, gal^z, 
ram ig’, ’uboczne koryto rzeki, lach a ’, ’czgsc morza gl§boko w l^d 
zachodz^ca, golf’, ’korzen z§ba trzonow ego’, переносно ’obrobek, 
w yrodek’, ’odgaI§zienie, oddzial, dz ia l’, ’odlam, wydial, g a la z ’ 
(SW III, 630—631), кашуб. odnoga ’zatoka, zalew, lacha’, ’stopien 
pokrewienstwa, pokolenie’, застар. ’m^z, ktory opuscil zon§’, ’syn, 
ktory zalozyl rodzing’, odnozka ’cz§sc p§dow, lisci, odcinana od 
rosliny macierzystej і zdolna do samodzielnego rosnigcia, sadzon- 
k a ’, заст. фігур, жарт, ’corka, wnuczka, p raw nuczka’, corka za- 
m §zna’, знев. ’zona, ktora opuscila m gza’ (Sychta III, 288), н. луж. 
w otnoga, демін. wotnozka ’побег, отпрьіск, боковая ветвь, ветвь, 
виноградная лоза, усик, прищ епа’ (Muka II, 950), в. луж. wotno- 
ha ’odnoga, boczna g a la z ’, ’odgal§zienie’, ga lgz’, ’k o n a r’, ’ablegier, 
obklad’, ’filia’, ’b ra n za ’ (Zeman 527; Pfuhl 868), словац. діал. 
odnoha ’p anoha’ (Kalal 407). У формах odnoga, o tnoga ’g a l^zk a ’, 
’la torosl’, ’odgal§zienie czegos, np . rzeki, l a id ’ _.а я р а д ш ш ^ к и м и
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пам ’ятками фіксується з XIV—XV ст. (Slstp V, 470). Пор. також 
(деривати *ot-nog-a) словац. odnoz ’prizemny vyhonok, vyrastok 

ras tl iny  na rozm nozovanie’, odnozif, obnozovaf ’vyhnat’ odnoze’ 
(SSJ 11,496), чес. odnoz, odnoziti id., кашуб. застар. odnog 
’opuszczenie w spo lm alzonka’, odnozne id., odnozk жарт, ’syn, 
wnuk, p raw n u k ’ (Sychta III, 288).

Пор. також топоніми: Віднога  — притока Полтавка, притока 
Середньої у басейні П. Донець (М аштаков Дон 54, 60), балка 
у с. Л оцмано-К ам ’янка (Д н),  берег у с. Терешки (Хм) (О К ІМ ), 
мікротопонім (куток села на Дрогобиччині (NGB 123), Воднога, 
Вуднога, Вьіднога, Уднога, Однога  — 3 мікротопоніми (гора, 
ліс) на Зк, Воднож анський, Однож анський  — гора у с. Широкий 
Л уг (Зк) (Петров 188), пол. O dnoga — озеро (Wisla 281). Те
пер на території З к  апелятив віднога  не фіксується, але відзна
чені вище мікротопоніми, очевидно, не всі можна пояснити як 
результат міграційних процесів.

Географія виявлення, час фіксації (у пол. з XVI ст.) та ін., 
безперечно, вказують, що *ot-nog-a давня, можливо, й прасло
в’янська метафора.

Пор. таку ж  метафору (словотворчий варіант до *ot-nog-a), 
що має словенсько-чесько-словацьку ізоглосу: словен. panoga 
’der W asse ra rm ’, ’der Seitenarm  eines F lusses’, ’der M iih lgang’, 
’der G ebirszw eig’, ’das Fach  einer W issenschaft’, ’der Seitentrieb’, 
’ein Thel G abe las tes’, ’irgend  eine A bzw eigung’, ’der Aufterfuss’ 
(P letersn ik  II, 7; B ad jura  71), словац. panoha ’rozvetvena hruba 
haluz al. hruby koren’ (SSJ III, 20), чес. panoha, dem. panuzka 
’vetev, haluz, ra to le s t’ (Ju n g m an n  II, 877). І хоча *ot-nog-a і 
його похідні та *pa-nog-a у різних слов’янських говорах зазнали 
значного семантичного розгалуження, проте всі вони більш чи 
менш виразно зберігають спільну ознаку ’відгалуження , те, що 
має в ідгалуж ення’. Первісним значенням *ot-nog-a (і *pa-nog-a), 
очевидно, було ’гілка, пагін’. Щ одо розвитку семантики пор. 
болг. крак  ’нога’, діал. ’ответвление, отросток’, ’отросток, что 
раздваивается’, ’железнодорожная ветка’, ’рукав реки’, разкра- 
ка  ’местность, разделенная потоком’ та ін. (Григорян 105; див. 
також  PM J І, 361).

Відзначу, що в староболгарській нога  фіксується як гідро
графічний термін. Наприклад, у Шестидневі Іоана Екзарха: 
а сьставьі водньїє. рєкшє пазоухьі и ногьі, ижє по своємоу собра- 
зоу, на ко>ємьждо м і с ц і  з є м н ім ь  вь  оудоли вьсє встал о ,  то то 
гь  морємь прозва44.

44 И. Дуриданов, Географската лексика на староб-ьлгарския език с оглед 
на праславянски. — Хиляда и сто години славянска писменост, 863— 1963, 
Софія, 1963, с. 195.
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Занога  (< * z a -n o g -a ) ,  крім ’рукав річки’, відоме ще як  ’з а 
куток між горами’ (Шух V, 285; H rabec 52), ’закут’ (Ж елех 259); 
пор. рос. занога  ’углубленное место около реки или озера, зали- 
ваемое весенней водой’ (урал.),  ’узкая часть пашни или луга, 
вдаю щ аяся в лес  на подобие зали ва’, ’крутой поворот речки’ 
(петерб.), ’ям ка’ (пек., твер.), ’углубление в шестке русской пе
чи, куда сгребают горячие угли’ (пек., твер.) (СРНГ, 10, 281), 
чес. zanoha ’затишне місце між горами’45, болг. занога  ’горннй 
склон’, ’крутая долинка’, ’полянка в лесу’ (Григорян 161), пор. 
також рум. zan o ag a  ’гірська котловина’, ’поляна’, молд. 
ззноагз  id.

Наведений український та російський матеріал, здається, 
виразно вказує, що первісним значенням занога  було ’в ідгалу
ження (річки, озера тощ о)’ — подібно, як  *ot-nog-a. Болг. ж  
занога, на думку Й. За їм ова , первісно означало ’полегат, сло- 
жен пт>т през планина’ ( — пьт  (удобен) за нога), а оттук името 
се прехвьрлило и вьрху цялата местност, през която минава 
тактів п ьт’46. Думаю, що це досить проблематично, бо с. болг. 
(XII ст.) заножиє, з яким, безсумнівно, пов’язане сучасне болг. 
занога, виразно стосується моря: и акьі з ан о ж и и  морскьімь
собразомь соуща (Шестиднев Іоана Е кзарха) ,  соут бо дроугаї-а 
(о(т) мор-Ь, акьі заножиьа сє створьша (там ж е ) 47.

А. Чоранеску рум. zanoaga  пов’язує з болг. за (д )н о га  (Сіога- 
nescu 910), проте точніше буде, очевидно, za-nog-a (Б Е Р  І, 
600), яке утворено аналогічно до *ot-nog-a, *pa-nog-a.

Від болг. занога  утворено велику кількість топонімів Зано- 
гата і описових Голям а Занога, М алка  Занога, Под занбгата, 
Стрь'мни зандге, Ч илова Занога, Широката Занога  та ін.48 З а  
свідченням Й. За їмова , ’името е разпространено почти в цяла' 
Бьлгария; то се дава на склонове и не големи височини, през 
конто обикновено минава напречен пьт закьм  билото на пла- 
нината’49; пор. рум. Zanoaga, Zanogi, Zanogul — назви гір, лісів, 
сіл 50. Відомі такі топоніми і в районі Українських Карпат: Zano-

45 Пол. діал. zanoga  ’u golgbiarzy, szpara w szczycie golgbnika, ktor^ lapig 
obce golgbie za nogg’ (SW V III, 194), очевидно, лише омонім, паралельне 
утворення і не пов'язується з топографічним терміном укр. занога, рос.

занога  та ін.
46 И. Заимов. Местните имена в Пирдопско, Софія, 1959, с. 169.
47 И. Дуриданов, цитована праця, с. 193.
48 Див. И. Заимов, цитована праця, с. 168— 169; Н. П. Ковачев, Топонимия- 

та на Троянско, Софія, 1969, с. 139; Б Е Р  І, 600 та ін.; пор. болг. антро- 
понім Заногенов, що є дериватом топоніма Заноге\ див. С. Илчев, Речник 
на личните и фамилни имена у бт>лгарите, Софія, 1969, с. 209.

49 И. Заимов, цитована праця, с. 168— 169.
г'° Iordan I. Toponimia rom ineasca, Bucure?ti, 1963, p. 537.
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ga, Z anoga — полонина у  c. Синевир, полонина у с. Луг, Зано- 
гьі — пасовище у с. Драгове, З а н б ґа  — мікротопонім на тери
торії Рахова (Петров 142, 167), Z anoga — гора на тери
торії с. Зелена на ІФ, ’житло пастухів на полонині’ (з 1788 р.) 
у цьому ж  селі (НгаЬес 153, 211), Z anoga — куток села Сукіль 
на Л в  (О КІМ ). Зваж аю чи  на фонетику (вибуховий ґ ) ,  семан
тику (пасовища, гори тощо) та локалізацію (гірські вершини), 
появу згаданих українських топонімів, очевидно, слід ставити 
у зв’язок з румунськими впливами та валаською колонізацією.

М етафора рймено, рамено  ’рукав річки’, хоч і має в укра їн 
ській лексикографії певну традицію (див. вище), проте, як свід
чать наявні матеріали, в живих народних говорах вона не по
ширена. Ізоглосу продовжують біл. рам я  ’рукау р ак і’ (Яшкін 
163), пол. ramig id. (SW  V, 472), словац. ram eno id. (SSJ III, 
693)51, пор. також в. луж. ram jo  ’M eersa rm ’ (Pfuhl 579), ramjo 
m orja  id. (Zeman 381; Jakubas  294), чес. rameno morske id. 
( Ju n g m an n  III, 790). М етафора ця широко відома і в інших 
мовах; пор. молд. брац  ’рука’ (в ся ) ’ і ’рукав річки’, рум. b ra t  id., 
франц. bras id., іспан. brazo id., тур. kol id.

Запропоновану О. Патрицьким описову назву рам я р ^к и  
пор. з чес. ram eno potocne neb ricne id. (Ju n g m an n  III, 790), 
словац. ram eno rieky ’postranny, bocni tok’, ’mrtve ram eno rieky 
’z ktoreho neodteka v oda’ (SSJ III, 693), нім. F lussarm . H e ви
ключено, що це кальки.

П раслов’янська анатомічна назва рамено  в результаті мета
форизації в українських говорах відома ще як  ’перекрестье кре- 
ст а ’, ’в ветряной мельнице каждое из двух бревен, проходящих 
сквозь вал и перекрещивающихся, к которнм приделаньї крьі- 
л ья’, ’в мельнице: радиус, соединяющий круг колеса с осью’ 
(Грінч IV, 5), рамена  ’делать ступи’ (Шух І, 104), рамя  ’сила, 

в л ад а’ (Ж елех 796) та  ін. Чимало в подібний засіб розвинуло 
нових значень це слово і в інших слов’янських говорах; див. 
SW V, 472—473 та ін.

П азуха  ’затока’ у  наших матеріалах відзначається як спо
радичне, проте взагал і це давня і поширена метафора, яка ук
раїнськими пам ’ятками у значенні ’морська затока’ фіксується 
з XVIII ст. Н априклад, у описі острова Сім (1731 р ):  Тамо
пристанище з і л о  тихоє и безмолвное, отвсюду горами окружен- 
ное, в ь  естественной единой п а з у с і  морской52; пор. д. рус. па
зуха  ’затока’ (Срезн II, 861), с. болг. (Шестиднев Іоана Е к за р 

51 Див. також  Matejfii'k J. Lexika Novohradu, Vecny slovm'k, M artin, 1975, 
s. 169.

52 Странствования Василия Григоровича Барского по святьім местам Вос- 
тока с 1723 по 1747 г., Санктпегербург 1886, II, с. 169.
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ха) пазоуха  ’морська затока’53, с. србхр. (XIII ст.) пазоуха  id. 
(ДаничиП II, 268), с. пол. (XVIII ст.) pazucha id. (Linde IV, 69; 
SW IV, 97), рос. діал. пазуха, пазуш ина  ’залив, заводь, бухта’ 
(Д аль  III ,  12; М аш таков МВС, 76), пазуш ье  ’залив, продолже- 
иие реки’ (Миртов 221; С Р Д Г  II, 219), србхр. pazucha ’zaton, 
zaliv’ (R H SJ IX, 726), словін. топонім Pazaxa ,  P aza 'sa ,  Pazeska, 
P aza 'sca  ’Bezeichnung eines Zuges im G arder See’ (Lorentz II, 
1508); пор також грец. xoJUxog ’пазуха’, ’зато ка’, ’бухта’, лат. 
s inus ’пазуха’, ’зато ка’, ’бухта’, нім. Busen ’пазуха’, ’зато ка’ 
осм.-тур. KojyH ’пазуха’, ’морська затока’ (Радлов II, 528); пор. 
аналогічні метафори пол. lono ’zatoka, odnoga morska, golf’ (SW 
II, 814), c. пол. (XVIII ст.) pacha id. (Linde IV, 13; SW IV, 2).

П азуха  широко вживається на означення різних порожнин, 
що заглиблюються в щось, чомусь, заглибин і т. п.; пор. укр. 
пазуха  ’на великому човні приміщення для пасажирів та ван
т аж ів ’ (Василенко 15; Грінч III, 87), ’вухо, отвір в обусі сокири 
для топорища’ (Шух І, 157), ’заглибина між гілкою і стовбу
ром дерева або основою листа та стеблом’, лобові пазухи  (СУМ 
V, 16), рос. діал. пазуха  ’печурка, зогнетка, зольник, заулочек 
влево от шестка, для загребанья ж а р у ’, ’в овине просто проду- 
хи, что по обе стороньї в слани, в полу, вдоль стен, куда прохо- 
дит ж ар  из ям ника’, ’дуга или навес кладки, кривизна свода, 
парус свода’ та ін., див. Д ал ь  III, 12 та ін.

Л уком ор’я  <*lQk-o-mor-ije; пор. лук а  (< lQ k a )  ’дугоподіб
ний вигин русла річки або берега річки, моря’ і море; пор. рос. 
луком брье  id., біл. лука м б р ’е id. СУМ луком ор’я  кваліфікує як 
’старовинна народна, а також поетична назва морської затоки, 
бухти’ (СУМ IV, 554).

У давньоруській вживалися лукомориьє ’морской залив, бе
рег зал и ва’, лукоморьскьіи  ’прил. от сл. лук о м о р ш е , лукоморьць  
’житель лукоморья’ (Срезн II, 52). В українських писаних п а 
м’ятках зустрічається з кінця XVII ст. Наприклад, у Збірнику 
1693 p.: дошеДши же сорел і до лукомора; и ту отишол (К арто
тека ІСУМ), у «Тишівській Александрії» (кінець XVIII ст.): 
И єдиного днє спочивало войско єго (Олександра Македонсько
го. — Й. Д .) над морем и к о н і  пасли по лукоморю54.

З  авторів XIX ст. зустрічаємо це слово у Ю. Федьковича у 
поезії «Віра»: Л иш  оден керманич Годен тебе перевести Крізь н і 
в луком оре Батьківського того краю !..’55. У сонеті М. Зерова
53 И. Дуриданов. Географската лексика на староб-ьлгарския език с оглед 

на праславянски. — Хиляда и сто години славянска писменост 863— 1963, 
София, 1963, с. 195.

54 І. Панькевич, Тишівська «Александрія» из початку XVIII в. — Науковий 
збірник товариства «Просвіта» в Ужгороді, т. І, Ужгород, 1922, с. 84.

55 Поезії Осипа Юрия Федьковича, Львів, 1907, с. 235.

21



«Князь Ігор» 1921 p.: К нязь Ігор очі до зеніту зв ів  і бачить:
сонце під покровом тьмяним: Д а лек а  Русь за обрієм багряним, 
і горе чорний накликає Д и в. Та не вваж ає князь на віщ ий спів: 
«Нум, русичі, славетні дні спом’янем, Покажем ш лях  кощеям  
препоганим до Л уком ор’я  го ли х  берегів!»56. М. Т. Рильський у 
«Дощовій трилогії» (1936 р.) вжив це слово образно: Я к лю блю  
я цю мокрінь осінню, В  цих огнях, що впали  на асфальти, Ю но
м у шептати поколінню : Д о  щ асливих луко м о р ’їв  чальте!57 В су
часній українській літературній мові слово луком ор 'я  активізу
валося з часу виходу перекладу М. І. Терещенка поеми
О. С. Пушкіна «Руслан і Людмила» в 1949 р.

Ізоглосу завод’ (< za-vod-b ;  пор. вода) ’глухий рукав річки’, 
’тиха річкова зато ка’ продовжують біл. завадзь  ’затока, зал іу ’ 
(Яшкін 68), рос. заводь  ’небольшой открьітьій залив в реке’, 
’залив между двумя рьшками, мьісами’, ’глубокое, вдавшеєся в 
берег место реки, всегда противоположное плесу, от мели’, ’ме
сто в реке, обьічно глубокое, где, благодаря виступу яра, вода 
стоит спокойно’ (М аштаков МВС 26).

У говорах української мови заводь  ще відоме як ’тиховоддя, 
позадь річки’ (Д зН Г  134; Черепанова 70—71), ’низина, зали- 
ваемая весенней водой, зона разли ва’ (Ріпки Чрг; Л окня См) 
(Черепанова 71), пор. також рос. заводь  ’глубокое, тихое место 
в реке; омут’, ’яма на поемньїх лугах, в которьіх вода остается 
до тех пор, пока не вьісохнет во время летних ж а р о в ’, ’общее 
наименование мест более или менее замедленного течения около 
берегов реки и озер’, ’место в речном пороге или в самой реке, 
где вода, ударяясь о камень или мьіс, принимает обратное те
чение’, ’круговое течение, суводь’, ’продолговатьіе озера, парал- 
лельньїе течению реки, — следьг покинутого русла’, ’низкие по
лон вообще, отделенньїе от реки гривкою, за которою разливная 
вода стоит до усьішки’ (М аштаков МВС, 26), ’водоворот в реке’, 
мьіс, образуемьій слиянием двух рек’, ’глубокое место, прикрьг- 

тое островом, мьісом или искусственно огороженное в море для 
уменьшения морского волнения, а в реке — для ослаблення 
бистрого течения’ та ін. (С Р Н Г  9, 327).

Взагалі це давній спільносхіднослов’янський термін гідроре
льєфу; російськими пам ’ятками заводь  відзначається з XIV ст. 
(Срезн І, 902).

Д л я  заводина  (<*za-vod- in -a)  ’зато ка’ паралеллю є рос. діал. 
заводина, заводина, заводйна  ’небольшой залив в реке или озе- 
ре, заводь’, ’голое место среди зарослей в озере или реке’ 
(С Р Н Г  9, 323).

56 М. Зеров, Вибране, Київ, 1966, с. 51.
57 Максим Рильський, Твори в десяти томах, т. 2, Київ 1960, с. 55.
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Укр. завоод’д ’а (<*za-vod- ije )  ’затока’: пор. рос. діал. завб- 
дье, заводье  ’небольшой залив в реке или озере, заводь^ (С РН Г  
9, 328). Структура ця відома і в говорах інших слов’янських 
мов, але з іншою семантикою; пор. пол. zawodzie ’miejsce za 
w od§’ (SW VIII, 353), словац. zavodie id. (SSJ V, 559).

Укр. заводок  (<*za-vod- 'bk-,b) ’затока’; пор. рос. діал. (са- 
рат., моск.) заводок  ’небольшой залив, заливчик’ (С Р Н Г  9, 326).

Д ля  локалізму завод  (<* za-v o d -b )  ’зато ка’ паралелей не 
виявлено.

Форма ж. р. завода  постала під впливом затока та ін.
З а лй в , за ли в  та ін. (< * za - l iv -b ;  пор. заливати) в описуваному 

чи близькому значенні широко вживається й в говорах інших 
слов’янських мов; пор. рос. за лй в  ’пространство водьі, вдавш еє
ся в землю, губа и более относится до моря, озера’, ’низкое за- 
ливаемое водой место в лугах или пашне’, ’сильно смоченньїй 
дождем лес, луг, поле’ (М аштаков МВС ЗО), біл. за л іу  водная 
прастора, яка урззалася  у  сушу’ (Яшкін 773), словац. zaliv 
(SSJ V, 470), чес. zaliv, в луж. zaliw (Pfuhl 968; Jakubas  489), 
словен. zaliv (P letersn ik  II, 848), схрв. zaliv, макед. за ли в  (PM J
I, 212), болг. за ли в  (Григорян 81), пол. zalew (SW VIII, 151). 
П ов’язується із заливати.

У пам’ятках демінутив за ли во кь  як термін гідрорельєфу від
значається з 1637 p.: заливок-ь ставу Коновецкого (Картотека 
ІС У М ); отже, початкова форма за ли в  мала б існувати ще перед 
цим.

З а л и в  відоме ще й як  ’заливанье металлов, зап ай ка’ (Яворн 
253).

Форма ж. р. за лива  із за ли в  під впливом затока і т. п. Вузь- 
колокальні влив, зли в  відомі й як ’місце злиття двох річок в 
одну’.

З а п лй в  (< * za -p lb v -b ,  від запливати: вода запливає в сушу^ 
’затока’ пор. з пол. діал. zaplyw ’zaplywanie, zaplyni^cie, za tok’ 
(SW VIII, 223). У сучасній українській літературній мові за плив  
вживається лише як спортивний термін ’змагання із  плавання 
або гонки на човнах, яхтах і т. ін. з одного старту’ (СУМ III, 
262), що вперше фіксується «Російсько-українським словником» 
1937 р.58; рос. з а п л и в  id. також новий термін, який лексикогра
фічно започаткований словником Ушакова (т. І, 1935, с. 105).

Забіг, заб’іг пов’язується із забігати: *za-beg-T>; пор. рос. 
діал. забег ’пристанище для судов у заливах  Онежского озера’

58 За  даними картотеки Інституту мовознавства АН УРСР (К иїв), заплив  
як спортивний термін вперше вжила київська обласна газета «Пролетар
ська правда» від 20. XII. 1937 p.: Найбільший інтерес являли  запливи з 
участю Тарі, Бойченка і Альош иної (с. 4).

23



(М аштаков МВС, 23; С РН Г  9, 248). З а б іг  вживається ще як 
’ковзкий спад, з якого з ’їж дж аю ть  сани’, ’притулок, захисток’ 
та ін. (СУМ III, 22; Грінч II, 5).

Відзначається у літопису С. Величка: Болш ь и знаковь з 
той сторони ж еґл яр о м ь  корол позволить над Двиною, єднакь  
не без особливой воли пановь тамошнихь ґрунтовь; а звлащ а 
где ся в своимь з а б і г у  вдираєть  оная найболшей при П іл ти н -  
скимь брегу59.

Укр. захід, захід , р. од. заходу, заходу  (<*za-chod-b ;  пор. хо
дити, заходити) широковживане у ряді значень слово (СУМ III, 
380— 381); теж і біл. захад, заход, рос. заход. Проте заход, за- 
хбд  ’затока’ діалектизм. Його ізоглосу продовжують біл. діал. 
заход  ’адгалінаванне, рукау ракі, скіраваньї па цячзнню’ (Яш
кін 78), рос. діал. (урал., зап. сиб.) заход  ’залив реки’ (арх.) 
’пролив’, (арх., ср. урал.) заход  ’устье реки’ (С РН Г II, 156).

У значенні ’зато ка’ писаними п ам ’ятками відзначається з 
першої половини XVIII ст.: Татарка (озеро) -зь  заходами60.

У говорах слов’янських мов структура *za-xod-b вживається 
й на позначення деяких інших топографічних понять: біл. за- 
хбд  ’вузкі зав у л ак ’, ’глухое месца’ (Яшкін 78), рос. заход  ’уча- 
сток поля у л еса’ (С Р Н Г  II, 156); пол. zachod ’w aagerechter  oder 
leicht abschiissiger, langgestreck ter Teil eines A bhangs, der ge- 
w is s e r m a f te n  einen quer zum B erg  verlaufender Gehweg bildet’ 
(Nitsche 41).

Д л я  заходина, заходовина, заход’ ’зато ка’ паралелей у наяв
ній літературі не виявлено, тому їх можна рахувати специфіч
ними східнополіськими діалектизмами.

За гін  < * za -g o n -b ;  загонит и(ся), заганят и(ся): вода заго
ниться клином у сушу. У значенні ’зато ка’ письмовими пам’ят 
ками відзначається з XVIII ст. Широко вживається на позна
чення інших топографічних понять; пор. укр. загін  ’тиховоддя, 
позадь річки; місце на річці, де вода тече тихо, повільно’ (Шух 
II, 225; Д зН Г  130, 131 — 132), загин, -гону  ’ділянка землі для 
випасання худоби’ (Лисенко СПГ 76) та ін.; див. Грінч II, 26; 
Ж елех  238; СУМ III, 77 та ін.; пор. також рос. діал. (арх.) 
загбн  ’место (узкая полоса земли при слиянии рек, мьіс и т. п., от- 
куда нет вьіхода, некуда беж ать) ,  в которое охотники загоняют 
собаками песцов или каких-либо других зверей’, (куйбьіш.) 
’большая поляна’ та ін., див. С Р Н Г  10, 18.

Залім , -лом у  <*za -lom -b ;  пор. заломити, заломлювати: бе-

59 Сказаніє о войн-Ь козацкой з поляками. — Пам’ятки українського пись
менства, т. І, Київ, 1926, с. 249.

60 Описание имений, принадлежавших Гетману Даниилу Апостолу. М атериа
льї для отечественной истории, т. І, Київ, 1853, с. 275.
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per річки заломлюється в сушу. Залім , залом^ відоме ще як 
’закрут, коліно річки, дороги’ (Д зН З  219), залом  ’течение реки 
при крутом повороте’ (Добротове Чрг) (Черепанова 75), zalom 
skalny, ostra krzyw izna’ (ОКІМ) та ін.; див. Грінч II, 59; Ж е 
лех 254; Кміт 80, Лисенко С П Г 78 та ін.

Східнополіське уступ (<*u-stQp-'b; пор. вступити: вода всту
пає, заглиблюється в берег) ’затока’; пор. пол. діал. ustgp 
’wbrzeze, buchta, za toka’ (SW VII, 379) c. пол. wstgp id. (Nitsche 
215), чес. ustup morsky ’za toka’ (Ju n g m an n  IV, 802), в. луж. 
w ustup id. (Pfuhl 930).

Н а позначення топографічних понять уступ відоме ще як 
’місце злиття двох річок’, ’початок річки’ (Пушкарі Ч рг) ,  ’під
н іж жя гори’ (Орлівка Чрг) (Черепанова 221); пор. також  рос. 
уступ ’всякий излом прямой чертьі, с понижением, или с зало
мом назад... Береговьіе, горньїе уступьі’ (Д аль  IV, 1084).

Затон (затон, затун, затйн) відоме ще як  ’місце, затоплене 
водою річки, озера, що розлилися, або спокійна, тиха затока 
річки, озера’, ’спеціально захищене від течії і льодоходу місце 
або природна затока річки, пристосовані для ремонту чи зимо
вої стоянки суден’ (СУМ III, 355), ’повінь’ (Грінч II, 108; Д зН П  
121). Досить поширений у слов’янських мовах топографічний 
термін; пор. біл. затон, затон’ ’затока, адгалінаванне ракі, заліу; 
месца, зручнае для лоулі рьібьГ, ’сенажаць, акруж аная  адгалі- 
наваннем рак і’, ’невялікае забалочанае паніжзнне’ (Яшкін 77), 
рос. затон ’длинньїй, не проточний залив в реке, образуемьій 
отделившеюся от берега наружною косою’, ’залив реки, защи- 
щенньїй от ледохода и ветров’, ’совершенно спокойная вода, те- 
чению которой припятствует виш е его коса, т. е. обсохший и 
видавшийся в реку далее от яра берег’, ’бухта, зак р и тая  от 
всех ветров’, ’место в водополье, понимаемое водою’, ’вода, по
кри тая  снегом (весною)’ (М аштаков МВС, 399), н. луж. zaton 
’die Untiefe; der Abgrund im Wasser, die Bodenlosigkeit im Mo- 
rast,  Sumpf u. s. w.’ (Muka II, 1050), словац. zaton ’chranene, tiche 
miesto, z&tisie’ (S S J  V, 545), чес. zaton id., србхр. zaton ’морська 
затока’, zatonj (Schiitz 83), словен. zaton, za ton ’der Tum pel’, 
’der M eerbusen’, ’Insel’ (PleterSnik II, 887; B ad ju ra  251), болг. 
затон ’излучина, залив’, ’место на реке, где легко можно уто
нуть’, ’место, обьічно на дунайских островах, с подпочвенной 
водой, где разводится р и б а ’ (Григорян 82), полаб. zotii'on (zo- 
ton) ’Verhau im W alde’,61 пол. zatonie ’kleine Bucht’; ’ruhiges 
W asser unterhalb  einer Inse l’ (Nitcshe 195).

81 Rost P. Die Sprachreste der D ravano-Polaben im Hannoverschen, Leipzig, 
1907, s. 445.
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Етимологічно пов’язується з топити: затон<*затопнг (Фас- 
мер II, 83); пор. укр. діал. (хрк.) вйтанок ’место, откуда вьітя- 
гивают ри бу  из-подо л ьд а ’, вйтонка ’внйма, прорубь во льду в 
зимнее время для ловли р и б и ’ (Яворн 102), затопити невід  ’опу
стить невод в прорубь под лед’, затонка ’прорубь во льду в зим
нее время на реке для ловли риби . Когда ловят рибу, то делают 
большую прорубь, куда опускают невод и тянут его подо льдом 
до вйтонка. Все место назнвается тоня’ (Яворн 274—275).

Форма ж. р. затдна утворилася із затон під впливом затока, 
завод’, затбчина і т. ін.

П аралеллю  для східнополіського запан’ ’затока’ є рос. діал. 
(твер., амур.) зйпань  ’заводь, речной залив’, (волог.) ’деревян- 
ная загородка на реке для избежания столкновения с мелями, 
косами. В ней делаются ворота для пропуска судов’, (волог.) 
’загородка’, (новг.) ’преграда’, (арх.) ’плотина’, (пек.) ’верти
кально опущенная сеть при ловле р и б и ’, (арх.) ’подгемная 
дверь, закрнваю щ ая вход в подполье; ход в подполье’; пор. також 
(моск.) запанья  ’подгемная дверь в подполье’, (твер.) запйнья  
’люк в потолке овина’ (С Р Н Г  10, 302). В. Д ал ь  зближує під 
знаком питання із западать (Д аль  І, 1528), М. Фасмер погоджу
ється з цим і етимологізує як *за-паднь, ср. западня  (Фасмер
II, 78). Асиміляція д н > н н  досить характерна для багатьох 
північноросійських говорів62, де переважно й відзначається 
структура запань.

Ур’ез  (<*u-rez- 'b ; пор. урізатися, врізатися — затока врі
зується в сушу) в описуваному значенні в говорах інших сло
в’янських мов не виявлено; проте пор. рос. діал. урез водьі 
’линия берега, до которой доходит вода реки или озера в спо- 
койном состоянии. Осенью между урезом води и валом — ... по
лоса тонкой грязи’ (М аштаков МВС 109).

Д л я  вузьколокального східнополіського пройбм  (<*pro-jbm -b ; 
проймати, пройняти) ’затока’ паралелей не виявлено; пор. рос. 
проем  'сквознина большого размера. Д л я  дверей, окон и печей 
покидаютея при стройке проемьі’, ’в н р е зк а ’ (Д аль  III ,  1261).

Д ля  карпатських діалектизмів, утворених від основи дієприк
метника збиваний, — збйванок  (< *z-b i-va-n-bk-b) ,  збйванець’ 
(<*z-bi-va-n-bc-b) ’затока’ у доступній літературі паралелей не 
виявлено.

Відзначене як  спорадичне східнополіське закот ’зато ка’ пор. 
з біл. діал. закота ’затока, закрут, лука ракі або рачнн  зал іу ’, 
’нізкі луг, зал іти  веснавой вадой і аддзеленн ад ракі високім

62 Р. И. Аванесов, Очерки русской диалектологии, Москва, 1949, с. 168.
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берагам з вузкім праходам, дзе прьі спадзе вадьі робіцца ез 
для лоулі рьібьі’, ’месца на рацз ці канаве, перагародж анае ка- 
ламі, паміж якімі пакідаецца прасвет для нерата; ез’ (Яшкін 
72). Очевидно, *za-kot-"b; пор. котити, закотити, закочувати, д о 
кладніше див. Д зН Г  II63.

У писаних п ам ’ятках відзначається з середини XVI ст.: Мьі 
в тоє озеро и в жерельї н в закотьі... не вступаємо (Арх. Ю ЗР  
І/VI, 42), Гдй  на рГЬ.кахь здавна било обикновеніе заниманіс 
закотовь, такое и впредь и м іеть  бьіть обикновеніе хранено.

Поліське зйрог  (< * z a - ro g -b ) ,  зарож ок (<*za-rog -bk -b )  ’з а 
тока’ відноситься також до віданатомічних утворень типу занб- 
га, віднога  (див. вище). Ізоглосу його продовжує біл. діал. 
зарбг ’від рачной затокі’, зарбжак ’тупік’, ’від рачной затокі ці 
старьїцьі на лузе, у нізіне’ (Яшкін 75); пор. укр. діал. зарожок 
’мьіс на реке’ (Смяч Чрг) (Черепанова), подані Є. Ж елехів- 
ським без паспортизації заріг  ч. p., зароже с. p. ’abgelegender, 
einsam er O r t ’ (Ж елех 267, 268), болг. зарог ’речная излучина в 
виде рога’, ’свободньш участок земли между двумя нивами или 
двумя домами разньїх крестьян’ (Григорян 188), біл. зарбжкі 
’зрззаньї улукаткі ландш афт; звілістьія вьіступьі лесу, поля, 
лугу' (Яшкін 75); пор. також укр. діал. (сумське) заріжок 
’у кожевников: при разрезьівании кожи поперечньїми кусками 
на семь кусков (начиная от хвоста) последний кусок, находя- 
щийся перед рогами’ (Грінч II, 89).

Слово ріг (< р о г г )  у слов’янських говорах досить широко 
відоме на позначення різних топографічних понять, що мають 
клиновидний виступ; пор. укр. ріг  ’вугол вулиці, річки’, ’мис’ 
(Грінч IV, 20), рог ’мьіс на реке’ (Кошівка, Смяч та ін. Чрг; 
Очкине, Уралове та ін. См.), ’полуостров, опоясанньїй с трех 
сторон излучиной реки’ (Стягайлівка См), ’лесной клин’ (Бу- 
рівка, Тупачів та ін. Чрг; Уралове См) (Черепанова), ’острая 
вершина’ (Марусенко 247), рос. рог, рожбк ’мьіс, лука, коса’, 
’изгиб или колено реки’, ’д олги й -овраг’, ’отрог балки’ (Д аль
III, 1696), пол. rog  \v§giel, k^t, naroznik, kant; zbieg ulic’, ’odno
ga, ramig, w idly’ та ін. (SW V, 740— 741; Nitshe 333); див. також 
Яшкін 169; Григорян 188; B ad jura  327 та ін.

Всі відзначені метафоричні утворення з коренем kQt----- за 
кут, закут, закуток, закуток, кутовйна, підкуття із значенням 
’затока’ не мають паралелей у говорах інших слов’янських мов. 
Закуток відоме ще як ’мьіс на реке’ (Баран івка Чрг) (Ч ерепа
нова 74), закут ’віддалене, малопомітне, звичайно відлюдне

63 Друкується.
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місце’, закуток, закутень ’місцевість, віддалена від великого 
адміністративного центру; глушина’, закуток ’віддалена від 
центру частина міста, села і т. ін.’ (СУМ III, 176, 177); пор. 
вживані в інших слов’янських говорах структури з цим коре
нем на позначення різних топографічних понять: біл. закутак, 
закуцце  ’аддаленае ад галовнай вуліцьі месца; глуш’ (Яшкін), 
пол. zak^t, zak^tek  ’ ustronie, ubocze, zacisze’ (SW VIII, 120), 
словац. zakutie ’odfahle, tiche miesto, tichy, odl’ahly kut; vzdia- 
leny, bokom leziaci, odl’ahly kraj; m ala  ticha, bokom leziaca de- 
dina; zatisie: zakutie parku, zahrady; lesne, ska lna te  zakutie’ 
(SSJ V, 464), словен. kot, kotek, kotec, kotic, zakotek, zakotje, 

zakotje ’кінець, в ідгалуження рівнини, долини’ (B ad ju ra  187), 
zakot ’ein abgelegener O r t ’ (P letersnik  II, 843).

Подібною матефорою є й регіоналізм закапелок  ’затока’; 
пор. закапелок  ’место за печкой, печурка, закоулок’ (Грінч II, 
45).

Назви для описуваного поняття з коренем bok- виявляють
ся головним чином у поліських говорах. Мотиви номінації до
сить прозорі.

Ізоглосу забіч, забоч  (<*za-bok-b) ’зато ка’ продовжує біл. 
діал. забач  ’старьік, частка ракі з затокай прьі беразе’, За- 
бач  — урочьішча старьік на лузе (Яшкін 67).

Укр. забока, заббка  (< * za-b o k -a)  ’затока’; пор. рос. заббка  
'вдавш аяся в берег часть реки, залив’, ’речной рукав, образую- 
щий с основним руслом остров’, ’островок, отдаленний от боль- 
шого острова протокой’, ’речной мис на острове с луговой ра- 
стительностью’, ’небольшая долина у реки, окруженная гора
ми’, ’небольшой луг, образуемнй изгибом горн и рекою’, ’край, 
обочина; место, леж ащ ее сбоку по отношению к чему-либо’ і т. п. 
(С Р Н Г  9, 263—264), біл. заббка  ’бассцекавая азярьша на лузе, 
якая  ніколі не перасьіхае’, Забдка  — урочьішча старьіца каля 
с. Заспа (Яшкін 67).

Забочина  (< * z a -b o k - in -a ) -відоме ще як  ’край дороги’ (Невк- 
ля  Чрг) (Черепанова 70); пор. рос. діал. (волог.) забочина  ’бок, 
сторона’, ’боковая гниль бревна (в ели) или паз в сосне, произо- 
шедшие от того, что прежде бьіл затес дерева’ (С РН Г  9, 272).

Укр. заббччя  (<*za-bok-ije )  ’зато ка’; пор. біл. діал. забочча  
’месца на боках чаго-небудзь; бок старьїцьГ, пор. також біл. діал. 
заббчьішча, забачзуе, забокі, закабак і (?) id. (Яшкін 67—68).

Укр. забокбвина  (<*za-bok-ov-in-a) ’зато ка’; пор. біл. діал. 
бакавіна  'затока у рзчцьі са стаячай вадой, дзе мочаць лен і 
каноплі’, ’край дарогі, броука; бок, схіл дарогі’ (Яшкін 19).

Д л я  інших назв з цим коренем — забочка  (<*za-bok-bk-a) ,  
забочень  (<*га-Ьок-ьп-ь),  узбочбк  (<*u-s'b-bok-bk--b), прйбік
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(<*ргі-Ьок-ь) серед слов’янських народних топографічних назв 
паралелей не виявлено.

П рибік  С. Рудницький пропонував (паралельно з бічна  
часть) як  відповідник до нім. Seitenteil, він ж е  уводив прибіч  
для Seitebabhang та Seitengehange (РуднН ГТ 109, 108, див т а 
кож Тутк. 165).

Слово прйбік  відоме ще як  ’боковая пристройка к зданию, 
напр., прибоки в клуні — по обеим ее сторонам, для большей 
вместимости, находятся в связи с клуней, но отделеньї от нее 
стенами’, ’часть сеней, прилегающая к хате, отделенная от ос- 
тальньїх сеней стеной — здесь находится устье варистой печи и 
вход в хату’ (Грінч III, 406; див. також Ж елех  739); пор. також 
пол. przybok ’cz§sc boczna domu, skrzydlo’ (SW V, 263).

У середньополіського сторона ’затока’ мотиви номінації в за 
галі такі ж, як і назв з коренем bok- (див. вище); пор. також 
пол. діал. s trona ’w§zka sm uga wody tuz przy brzegu morza 
Baltyekiego, pomi§dzy jego brzegiem stromym a pierwsz^ law^ 
piaszczyst^’ (SW VI, 459), болг. діал. странй ’склон, крутизна, 
’круча над рекой’, ’пологая широкая местность’, ’редкий мел- 
кий лес’, ’крутое и потому не годное для обработки место’, 
стьрна ’крутая, покатая часть холма, речного русла, склон’, 
’небольшой скат вдоль дороги’ (Григорян 208), словен. s tran , 
s tran a  ’широка висока вершина, схил’ (B ad jura  ЗО, 31).

Застій ’відсутність руху, нерухомість’, ’відсутність розвитку, 
зупинка, затримка в чому-небудь’ (СУМ III, 331) <*za-s to j-b ;  
пор. стояти. Заст’ій, застбй у говорах нашої мови відоме ще як 
’вода, що залишилася в низьких місцях після весняного водо
п ілля’, ’тиха вода біля берега’, ’наповнена водою ям а ’; пор. ще 
застбйник ’наповнена водою яма в лісі’ (Черепанова 78). М о
тиви номінації в усіх значеннях одні — стагнація. Пор. рос. діал. 
застбй (волог.) ’стоячая вода в озерах или болотах, покритая 
тиной с затхлим  запахом ’, (олон.) ’место дляр причала и стоян
ки судов’, ’место, где скапливается р и б а ’ (С Р Н Г  II, 61).

Укр. діал. отстбй ’зато ка’ пор. з рос. діал. (камчт.) отстой 
’залив, гавань, пристанище, защита, затишье’, (ирк.) отстбй 
’заливи  на Байкале, где могут укриваться суда от бури’ (Д аль  
II, 1964— 1965).

Д ля  укр. діал. застійло, самостой ’затока, рукав річки’ п а 
ралелей не виявлено.

Т й хл’а д ’ у районі К арпат відоме ще як  ’повільна течія річки 
на окремій ділянці’ (Грицак НГЯ, 80), ’глибоке місце, де дуже 
повільно тече р ічка’, ’повільна течія води при березі річки’,
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’тиха місцевість між горами, де не віє вітер’, перен. ’тиха спо
кійна людина’. Специфічний діалектизм із суфіксом -jadb64.

Г луш  широко відоме Я'К ’глуш ина’, ’зарослий ліс або сад ’, 
’віддалені від культурних центрів, малолюдні, тихі місця’ (СУМ 
II, 20). Схожість ситуації (затока — тихе, глухе місце порівня
но з річкою) зумовила семантичну спеціалізацію, внаслідок 
чого розвинулося значення ’затока (глуха, т и х а )’; пор. біл. 
г л у ш щ  ’старарзчнш ча, рукау ракі, ператвораньї у  зал іу ’ 
(Яшкін 50), рос. глуш йца  ’непроточний рукав реки; заводь, 

старица’ (С РН Г  6, 219; Д ал ь  І, 884).
Г луш  (< * g lu x -b )  та його деривати на позначення топогра

фічних понять (різних тихих глухих місць) широко відомі і в 
інших слов’янських мовах, див. Яшкін 50; Nitsche 128 та ін.

Д л я  поліського тупик, туп’йк, тупік ’зато ка’ паралелями є 
рос. діал. тупик, тупица ’тупой или глухой заход в реке’, ’при- 
глубь за косой’ (М аштаков МВС, 109), тюпйк ’оконечность за- 
лива или о зера’ (Д аль  IV, 894); пор. також біл. діал. тупік 
’месца, вуліца з вьійсцем у адзін канец; зак ав у л ак ’ (Яшкін,

Ізоглосу східиополіського турок ’зато ка’ продовжує біл. 
діал. турок ’месца, вуліца з вьійсцем у адзін канец; зак аву л ак ’; 
пор. топоніми В аучкоу турок — лощина біля с. Ш аламьі на 
Славгородщині (Яшкін 191), Турок  — село Петриковського 
р-ну на Гомельщині, село на Мінщині. Етимологічний склад: 
*тур-гк-т>; пор. біл. діал. тур ’тупик’ (Яшкін 191).

З а к ло  вперше лексикографічно відзначив П. Білецький-Но- 
сенко (с. 144) у значенні ’вьіступка, вьіходящая и входящая в 
м еж е’, потім М. Левченко (с. 43) у значенні ’закоулок’.

З а  наявними у нашому розпорядженні матеріалами, закло  як 
топографічний термін — типовий поліський діалектизм. Крім 
’зато ка’, закло  на Поліссі ще відоме як ’кусок земли, вдающий- 
ся в^чужую землю’ (Козелецький повіт) (Грінч II, 50; Ніков- 
ський 256), ’частина місцевості, оточена з трьох боків ярам и ’, 
’крутий поворот, загин дороги’ (Лисенко СПГ 78), ’угол, тупик’ 
(Кези, Кукарі, Городня, Невкля Ч рг) ,  ’мьіс на реке’ (Масани 
Чрг; П аліївка  См), ’поляна в лесу’ (Рощ а См), ’отрог оврага’ 
(Новий Білоус Чрг) (Черепанова 73). М. В. Никончук у говір
ках Рв, Ж т, Кв фіксує досить широке розгалуження семантики 
закло: ’земля, що вклинюється в чужу землю’, ’поле, що вкли
нюється в л іс’,’ліс, що вклинюється в поле’, ’лука клином серед 
поля’, ’поле, що гострим вуглом оточується болотами, річкою

64 Докладніше див. И. О. Дзендзелівський. Іменники з суфіксов -jadb в ук
раїнській мові. — Studia z filologii polskiej і slowianskiej, 12, W arszawa,
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або лісом’, ’поляна, що вклинюється в л іс’, ’клин поля в лісі, 
нива вуглом’, ’болото, що клином входить у лози’, ’вугол сіно
ж аті в лісі’, ’вугол сіножаті, що вклинюється в сусідню ділянку 
сіножаті’, ’ділянка сіножаті, що викошена трикутником’, ’ву
гол на полі, сіножаті’, ’вугол землі, луки, сіножаті, що утворе
ний коліном річки’, ’клин землі при злитті річок’, ’вугол місце
вості, обмежений з трьох боків річками’, ’берег клином’, ’мокра 
лощина, оточена лісом або водою’, ’лощина, оточена кущ ами’, 
’заболочена місцевість’, ’заплавне озеро’, ’вир, ям а ’, ’річище, 
колишнє русло річки’, ’круте коліно річки’, ’круте коліно доро
ги’, ’відріг рову’, ’будь-який тупик’, ’місце, куди ніхто не захо
дить, не за їж дж ає,  тільки худобу там пасуть’, ’місце, де зникає 
дорога і починається бездор іж ж я’, ’у хліві закуток для курей, 
поросят, теляти’, ’куток у кімнаті’, ’заткало  отвору комина’, 
’в ’юшка, каглянка’, ’заноза в ярмі’, ’середина огірка’65. Ізогло
су продовжує біл. діал. зй кла  ’вигін рак і’ (Яшкін 71), ’заліу на 
павароце рак і’ (басейн Уборті)66. Як слушно зауваж ує автор, 
у більшості наведених значень спільним є ’те, що виступає, що 
має гострий вугол’, тому він гадає, що закло  <закг>ло67, власне, 
*за-кьл-о.

Цей ж е корінь кт>л- у клин, ікло, діал. кло, мн. к ла  ’зуби — 
ікла’, ’наросток’ (ВерхрЛем 425), ’грань, пруг, руб предмета’ 
(Шух І, 249), ’кінець, край, куток (с е л а ) ’ (Hrabec 40), к ли в  
’клик’, мн. кльї, клбва, к л о ва к й  ’клики’, клбвий  зуб, закла  ж. р. 
та ін. (див. Ж елех 348, 349; ВерхрЛем 425; Грінч II, 250, 252 
т о щ о ); кт>л чергуванням пов’язується з колоти68.

Топоніми: З а к ло  — куток у с. Буки Ж т; поле у с. Риботин 
Чрг (О К ІМ ), З а кло  ’сеножаць і зароснікі алешніку’ у с. Пяркі 
на Кобринщині69.

Утворення з коренем tgg- витяжина (< * v i- tg g - in -a ) ; прот’а- 
жина (<*pro -t§g -in -a )  виразно зберігають внутрішню форму, 
позначаючи довгі, видовжені, протяжні затоки; пор. рос. діал. 
(арх., біломор.) затяг ’вдаю щ аяся в сушу часть моря, озера, 
реки; з а л и в \  (терск.) ’залив, огражденньш косою со сторони 
течения реки’, ’место в реке, где у  берега вода тиха’ (С РН Г II, 
121, 123). У говірках Сумщини прот’ажина зафіксовано ще в 
значенні ’узкая и длинная низина в лесу, узкая  и длинная сено-

65 М. В. Ніканчук, Гісторьїка-зтьімалагічньїя нататкі. — Беларуская лінгві
стика, в. 6, Мінск 1974, с. 69—71.

66 Там же, с. 69.
67 Там же, с. 71; див. також  Ж . Ж . Варбот, К реконструкции и зтимологии 

некоторьіх праславянских глагольньїх основ и отглагольньїх имен. II. — 
Зтимология, 1972, Москва 1974, с. 49—53.

68 Докладніше див. Ж . Ж- Варбот, цитована праця, с. 50—53.
69 М ікратапанімія Беларусі, Мінск 1974, с. 90.
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косная полоса на болоте’ (Зноб-Трубчевська, Стара Гута См) 
(Черепанова 184); пор. прот’ажина ’узкая и длинная сенокос- 
ная полоса среди леса, среди болота’ (Білоусівка, Зноб-Новго- 
родське, Очкине, Стягайлівка, Уралове См), ’ровная и длинная 
сенокосная низина’ (Кренидівка, Стара Гута См) (Черепано
ва 172), пдтязь ’длинное озеро, болото или л у ж а ’70.

Східнополіський регіоналізм зам аниха  (< *za-m an-ix -a  від 
заманити, заманювати) ’зато ка’ пор. з рос. діал. заманйха  
(волжс.) 'глухое русло, тупик, ложньїй фарватер, глубина, зам к
нутая с трех сторон отмелями, почему судно, зашедшее туда 
ошибкой, должно воротиться’, (астрах., касп., рах.) ’не настоя- 
щий, обманчивьій проход для судов, ложньїй фарватер, замкну- 
тьій с одного конца мелководьем’, (нижне-волж.) ’малозаметная 
длинная, неширокая подводная коса, идущая параллельно бере
гу реки и руслу и отделяющая от берега затоном’, (волж.) 
’глубокое место между косой и берегом’, (касп.) ’бурун, короткеє, 
но сильное волнение у берегов и над подводньїми скалам и’, (ниже- 
гор.) ’бьістрое течение на реке, увлекающее за собой плоти ’ 
(Д аль  І, 1498; М аш таков МВС, 31— 32; С РН Г  10, 232), заману- 
ха  ’зали в’ (С Р Д Г  II, 8); пор. також  рос. діал. зам анйха  ’корьі- 
тина, плетневая загородка на озере, где прикармливают уток 
и кроют сетью’ (Д аль  І, 1498). В усіх трьох східнослов’янських 
мовах зам анйха  відоме і як ботанічний термін; див. СБН 102* 
СУМ III, 201; Д ал ь  І, 1498 тощо.

Східнополіські діалектизми закол ч. p., закола, зйколка  ж. р. 
’зато к а ’ етимологічно, очевидно, пов’язуються з коренем kol-; 
пор. укр. кіл , р. од. кола, колоти; пор. біл. діал. закол  ’месца 
на рацз, кругом абгародж анае коллям для лоулі рьібьі’ (Яшкін
71), рос. діал. закол  ’участок реки между берегом и мелково
дьем’ (калуж.),  ’изгородь в поле со сторони моря, устанавли- 
ваемая для того, чтобьі скот во время отлива не ходил на при- 
брежную полосу’ (арх.), ’отметка опасного места в реке’ (пек.), 
’копна сена, сложенная между двумя кольями’ (смол., новг., 
петерб.) та ін. (С Р Н Г  10, 141 — 142); пор. також укр. заколи  
’изломьГ (Грінч II, 51).

Форма ж. р. закола  виникла із закол  під впливом затока і 
т. п.

Заболонь  ’заводь’ РУС ілюструє цитатою з творів М. М. Грін- 
ченко (Загірньої):  Вода тільки злегенька  воруш ила в цій забо
лон і б іл і головки  латаття (РУС II, 14). У інших доступних нам 
дж ерелах  заболонь  ’заводь’ не відзначається. Є підстави при
пускати, що М. М. Грінченко чула це слово скоріше всього десь

70 И. И. М анжура, Сказки, пословицьі и т. п., записанньїе в Екатеринослав- 
ской и Харьковской губ., с. 190.
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на Східному Поліссі (де народилася і провела значну частину 
ж иття).

Заболонь  ’затока’ можна пояснювати як результат перене
сення на затоку назви іншого топографічного об’єкта; пор. з а 
свідчене на Східному ж  Поліссі заболон’ ’мокрая, заболоченная 
низина’ (Уздиця См) (Черепанова 69), тобто подібно до боло
то, балта, мочара  ’затока’ (див. нижче).

М ожна його кваліфікувати і як префіксальне утворенння; 
зй-болонь; пор. укр. діал. (захід.) болонь  ’луг, ровное п о л е 7 , 
’луговая низменность’ (Марусенко 217). В українській мові до
сить широко відомі утворення з коренем болон- ( <  bol-n-) , 
що позначають різні (звичайно болотисті) топографічні об єк- 
ти: оболонь, оболбня  ’заплавні луки’ (СУМ V, 550), болбне  
’Blachfeld, Ebende’, ’Au, Trift, Weide, G lac is’ (Ж елех 39), обо- 
лбнє, оболонь  ’лугова низина’72, болбня  ’болото біля річки , 
’заболочена низина’, ’заплавна лука’ (Черепанова 24); у ф ольк
лорних записах: В ь  чистейким-ь полю , в г  болонечейку, На ко
ню, гей, на коню 73 та ін.; див. Грінч І, 84; III, 21; Марусенко 
217, 238; Лисенко СПГ 140 та ін. Широко відомі такі утворен
ня і в інших слов’янських мовах; пор. біл. абалбнь, абулбнь, 
абалбнне, балонне, балбнь, балонье, блбнне, блонь  (Яшкін), 
пол. blonie, bloniec (Nitsche 108) та ін. Уважається, що пов’я 
зується з болото (< * b o l- t -o ) ,  див. Фасмер І, 189.

Середньополіський регіоналізм охвісок  ’затока’, ймовірно, 
префіксально-суфіксальне утворення від широко тут і в інших 
районах України вживаного хвбса, фбса ’невелика річка’, ’рів 
навколо ділянки поля, лугу для захисту від пошкодження худо
бою’ (Лисенко СПГ, 223), ’рів, ям а ’ (Марусенко 253), ’русло 
річки' (Д зН Г  116).

Н авряд, щоб о хв ’ісок  ’затока’ можна було зближув&ти з 
хвіст і етимологізувати як  *о (Ь )-xvost-ьк-’ь (із спрощенням 
с г > с ) ;  хоч пор. біл. діал. адхвбсце  ’затока ракі або возера’ 
(Яшкін 10); пор. також  рос. діал. ухвбстье речки  ’верх, исток, 
начало, вершина’ (Д ал ь  IV, 1109), ’конец острова, которьій об- 
ращен в сторону течения реки и оканчивается песчаною косою, 
напоминающий хвост’, ухвостье речки  или волож ки  ’нижняя 
часть или конец реки, воложки’ (М аштаков МВС 109—

71 Я. Ф. Головацкий, Материальї словаря малорусскогр наречия, собранньїе 
в Галиции и в Северовосточной Венгрии (рукопис, зберігається у Ленін
градському відділі AH С РСР — фонд 216, опис 3, № 178), л. 13.

72 П. С. Лисенко, Словник діалектної лексики Середнього і Східного П о
лісся, Київ 1961, с. 46.

73 Я. Ф. Головацький. Н ароднне песни Галицкой и Угорской Руси, т. II, 
Москва 1878, с. 58.
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110), хвост острова, хвост ’конец острова, лежащий по течению 
реки’ (Д аль  IV, 1179; М аш таков МВС 110) і щодо типології 
пол. діал. ogon rzeki ’ujscie rzeki’ (SW III, 714), ogon ’Untiefe, 
Sandbank, F u r t ’ (Nitsche 169, 251), словен. rep (Badiura  203 
247, 264) та ін.

Середньополіський діалектизм ш л ’амарка  ’непроточна затока 
річки’ дериват від ш лям  ’мул, намул, грязю ка’, що, як і пол. 
szlam, slam  ’rzedki m u l’, fizj. ’sluz (m u cu s )’, gor. ’ruda ploczkowa 
najm niej czysta, b lo tn iasta ,  bloto rudne, najubozsza ruda mialka, 
m o k ra’, ’bloto w chodnikach, m u l’ (SW VI, 632), рос. ш лам  ’ме- 
лочь, осадок, получаемьш промьівкой рудьі’ (Д аль  IV, 145), 
укр. літ. ш лам  id. (УРС IV, 506), біл. ш лам  id., чес. s lam 
’Schlam m ’ (Ju n g m an n  IV, 479), словац. sliam, діал. s la jm ’ hlien, 
p en a ’ (SSJ IV, 430), литов. s lam as ’тина, ил, грязь’, ’жидкое бо
лото’, ’неряшливьій человек’, slimas ’болотистая зем ля’, ’откри- 
тое пространство земли, вьісьіхающее летом’74 та ін., германізми; 
пор. нім. Schlamm ’намул, твань, баговиння, гразю ка’. Отже, 
первісно ш л ’амарка  мало б означати ’болотиста затока, з на
мулом, баговинням’. Серед українських народних топографічних 
назв взагалі відомі утворення із складним формантом -арка-, 
пор. відзначене на Чрг тумарка ’яма в озере’, ’глубокая яма в 
болоте’ (Тихоновичі Чрг) (Черепанова 217).

Від ш лям  відомі ще похідні: ш лям овий  ’относящийся к шля- 
му’, ш лям івка  ’очистка дна пруда’, шлямувати ’очищать дно 
пруда’, ’перемивать кишки при приготовлении колбас’ (Грінч 
IV, 504; Ж елех  1094).

В українській мові ш лям  відоме ще як ’хутро’, ’один з чоти
рьох довгих швів у кожусі’75, фіксується і форма ж. р. іиляма  
’то место на конце доски, которое остается не отделенним пи
лою, а отколотнм’, ’у человека: ключица’ (Грінч IV, 504; Білець- 
кий-Носенко 400); ш лям овий  ’брюшковнй в отличие от хребто
вого: M t x b  лисій ш лямовий’ (Закревський 592; з посиланням 
на М арковича),  пор. також с. біл. (з 1616, 1646) шламт,, ш лям  
’ф утра’76, пол.^ szlarna, діал. s lam a ’m ada, g ru n t  wysoki glini- 
a s ty ’, szlama, slama, s lam ag a ,s lam aza ra  ’kobieta s lam azarna ,  roz- 
lazla , zaniedbana і n iem raw a’, sz lam azarn ica  ’kobieta niechlujna, 
fl?dra, p lucha’ та ін., c. пол. (з XVII ст.) s lam a, s lam a, szlamy 
’skora z brzuchow і z bokow lisich a. rysich’ (SW VI, 632).

74 Л. Г. Невская, Балтийская географическая терминология, Москва, 1977, 
с. 87, 88.

75 В. Гнатюк, Кушнірство у Галичині. — М атеріали до українсько-руської 
етнології, т. І, Львів, 1899, с. 76; Грінч IV, 504.

76 А. М. Бульїка, Д аунія запазьічанні беларускай мовьі, с. 365.
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Ш лям  і дериват ш лямовий  українськими писаними п ам ’ят 
ками широко відзначаються з початку XVIII ст. Н априклад, у 
реєстрові викраденого одягу у стародубського протопопа 
Ф. Подгурського від 1729 p.: Кунтушь дочери моеи рецетовьій, 
жовтьій, новий, з ь  золотимь галономь вь  кругь по разу, а по 
ш лям ахь  по два рази и шнурком-ь золотимь обложеній, лисі>ми 
шлямами добрьіми подшитій і ґарлам и добре опушень77, у що
деннику генерального хорунжого М. Ханенка в записі від 27 
січня 1733 p.: Купленьї три футра, завойковое и шлямовое, ли- 
сіи да попеличое, дано за оньїе 36 р.78, у посаговому записці 
М. Єсимонтовського від 6 травня 1744 p.: Кунтушь канавацовій 
чирвоній, подь шлямами, на бокахь и кругомь пудзаменть — 
45 p.: Кунтушь златоглавній зеленій, з футромь шлямовьімь 
ри сьс ім ь ,  з ь  корунками золотими, з ь  ср^бромь, 115 р.79.

Нім. Schlamm етимологічно пов’язане з групою schlafen і пер
вісно означало ’болото, грязю ка’ (Kluge 653; Duden 607). Отже, 
інші значення в українській, білоруській та польській мовах се
кундарні. Укр. ш лям  та біл. ш лам, ш лям  спочатку, очевидно, 
означало не ’хутро в загал і’, а ’хутро з черева’, тобто гіршого 
гатунку, як с. пол. s lam a, slam a (див. вище).

М. Юрковський допускає, що укр. ш лям, можливо, засвоєно 
через польське посередництво. Рос. гірничий термін шлам, оче
видно, безпосередньо з нім. Schlamm (див. Фасмер IV, 452); 
гірничий термін укр. ш лам  (вперше лексикографічно фіксуєть
ся російсько-українським словником 1948 p.),  біл. ш лам  (впер
ше в російсько-білоруському словнику 1953 р.) поширилося че
рез посередництво російської мови. С. Рудницький для нім. 
Sshlam m  пропонував нам ула, нам ул, наміл, м іль, м ул, м улави-  
на, здрідь  (РуднН ГТ 105).

Пор. топонім Ш лям арський  — рудник на річці Вузні80.
Кемпа  в українських говорах відоме як ’острів на річці’ 

(Д зН О  104; Ж елех 341), ’острів’ (Ж елех 341), ’гора, формой 
напоминающая подкову’ (Марусенко 231), ’місце, де набирають 
глину, пісок’ (Гизовщина Ж т ) ;  пор. пол. к§ра, діал. кг}ра, kigpa 
’кирка, р§к, g rom adka’, ’grupa drzew jednego wieku і gatunku, 
otoczona innemi drzew am i’, ’wyspa па rzecelub jeziorze porosni§- 
ta krzew am i’, ’w zgorek’, ’kupa kamieni w polu’, kgpina ’pagorek

77 Бнтовая малорусская обстановка в документах X V II—XVIII ст. — Киев- 
ская старина, т. XIX (1887), с. 352.

78 Дневник генерального хорунжего Николая Ханенка (1727— 1753 г.), Київ, 
1884, с. 95.

79 Сулимовский архив. Фамильньїе бумаги Сулим, Скоруп и Войцеховичей.
XVII—XVIII в., Київ, 1884, с. 219.

so \ \  Фундуклей, Статистическое описание Киевской губернии, ч. І, СПб,
1852, с. 87.
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па Цеє, trzgsawisku, g o rk a ’ (SW II, 317), k$pa ’kgpa drzew na 
rzece lub jeziorze’, ’wzgorze, pagorek’, ’p la t  wycietei murawv, 
cegla to rfu’ (Sychta II, 153).

Пор. топоніми, утворені на базі цього апелятива: Кемпа  — 
острів у с. Іванне Рв, острів у с. Вербень Рв, острів у с. Чудель 
Рв (О К ІМ ), Кемпа  — куток у с. Л імна Лв; пор. також пол. 
К?ра — 2 ставки (Wisla 126, 226), Borowska К§ра — саж авка  
(Wisla 135) та ін., див. Sychta II, 153 та ін.

Сага  в описуваному значенні письмово фіксується з XVII ст. 
Н априклад, у Протоколах Полтавського суду: ... ест куда вод-fe 
по сагах росходитися (1676 p.), Продалем л"Ьс свой власний... 
стоячий над Переводом, власне межи сагами Перевудскими 
(1694 p.), Судия єнєралньіи ... уваживши неслушност черняко- 
ву, приказал абьі тая сага бьіла попре,кнему гачена (1700) (К а р 
тотека ІС У М ); С ага  Вербовая и пристань Вербовая надь  ли
маном. Сага Бузовая и пристань Бузовая н адь  лиманом-ь (Літ. 
Величка III, 482).

Крім ’затока річки, рукав річки’, сага в українських гово
рах відзначається ще як ’заглибина з природною водою, де во
диться риба81, ’Meerbusen, M orast, S u m p f  (Ж елех 847), ’неве
лике озерце, ставок тощо’, ’низинна місцевість, сінокіс’ (Ва- 
щенко 87), ’болотистеє место в плавнях, где растет камьіш’, 
’песчаньїй берег речки’ (Марусенко 248), ’tiefer Schnee’ (Ж е 
лех 847). ^Ізоглосу укр. сага продовжують рос. діал. донск. 
сага речной залив, лож бина’ (М иртов)82, (нврс.) сага Іложбина 
серпом, вероятно от старицн, на плоских мьісах речек, горбом 
к реке; в разлив заливаетея’, ’долгий, песчаньїй мьіс, коса’ 
(Д ал ь  IV, 4; М аштаков МВС, 99). З  походження тюркізм; пор. 
кирг. саха ’вустя річки| (Радлов IV, 261; див. Фасмер III, 543).

Чимало утворено гідронімів від апелятива сага: локалізу
ються вони на Л івобереж ж і та в північних центральних райо
нах У РС Р: Сага — річка у с. Пивки Пл, у с. Ж уківка Чрс, у 
с. Курячівка Лг, у с. Церковище Чрг83 , озеро у с. Вел. Сорочинці 
Пл, у с. Галицьке Пл, у с. Келеберда Пл, ставок у с. Плавинне 
См, стояча вода у с. Ломовате Чрк, місце для купання у с. Кі- 
ровка Днц (О К ІМ ), Сага — річка у Козелецькому повіті (пер- 
ша пол. XV III ст.)84, струмок в с. Цесарська Слобода (Ч р к )85,
81 С. І. Дорошенко. М атеріали до словника діалектної лексики Сумщини __

Діалектологічний бюлетень, IX, Київ 1962, с. 117.
«2 Див. також  Словарь русских донских говоров, т. III, Ростов 1976 с 101 

Див. також  Маштаков, Днепр 53, 58, 292; А. Шафонский, Чернйговское 
наместничество. Типографическое ог.исание, 1851, с. 351, с Каталог річок 
України, с. 101. F

84 Россия, т. XII, 1903, с. 376.

85 К и ї^Т 864ЄВс Ч618Ка3аНИЯ °  населенньІХ местностях Киевской губернии,
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болото у -c. Хотинівка (Ч рг)86, болото біля с. С икав’є (Арх. 
ч. VI т. 2, с. 189), Саг — протока у с. Новий К алка їв  Пл та ін.

Укр. діал. лахта Б. Гріиченко (як і пізніші лексикографи) 
не паспортизує88, нам також не довелося засвідчити його в яки
хось українських говорах. . .

Проте принаймні десь у півн.-сх. частині східнополіських 
говорів лахта мало б бути (чи було), на що вказують його де
ривати — регіоналізми лахтоватина ’поросла травою поляна в 
лісі’ (Ковпинка Ч рг) ,  лахтдвина id. (Олександрівка, Красноар- 
мійське, Леонівка, Пуш карі Чрг; Білиця, Ш атрище, Клишки 
С м), ’поросла травою низина’ (Архипівка, Костобобрів, Семе- 
нівка, Пуш карі Чрг) (Черепанова 114).

Лахта широко виявляється в півн.-зах. російських говорах у 
значенні ’небольшой морской залив; губовнна, заливец, б \х т а  
(Д аль  II, 620), ’тихое огороженное заколом место в реке для 
ловли рьібн’, ’небольшое место, занятое болотами или тунд- 
рой’, ’пруд, в котором мочат лен’, ’низменное место у озера или 
залива, на котором косится тр ав а ’ (М аштаков МВС 55).

3. Кузеля і М. Чайковський89 кваліфікують укр. лахта як 
германізм, очевидно, зближуючи його з нім. Lache колобаня^, 
калю ж а, баю ра’. Проте слід погодитися з М. Юрковським, який 
вваж ає  його русизмом (Jur 82); рос. лахта угро-фінське з а 
позичення; пор. фін. lahti, вепс. lah t (Д ал ь  II, 260; Фасмер 
II, 467). В українські говори лахта, очевидно, потрапило від
російських переселенців. t ,

Тбва  у західних районах Зк  відоме ще як  ’ярок з водою , 
’місце, де завж ди стоїть вода, велика ка л ю ж а’ (Перечин З к ) ,  
у говірках Пряш. тдва ’вода-стояча, що сашом (осокою Й. Д .) 
заросла’ (ВерхрЗн. II, 272), ’озеро’90, ’багно’91; у говірках півн. 
Лемківщини това ’tief ausgespiilte  Flusstelle; Lache’ (ВерхЛм 
474). Ізоглосу продовжують сх.словац. tov ’r ibn ik’, tova je dze 
voda stoji, і v nasim  v a la le  marae tovu (Czambel 605). Етимоло
гічно пов’язується з yrop. to ’озеро’, ’ставок’, що угро-фінського 
походження. Форма тбва ж. p., очевидно, під впливом другого 
компонента (to у присвійній формі tova) композитів типу угор

86 Список населенньїх мест Черниговской губернии, СПб., 1859, с. 135.
87 Список населенньїх мест Полтавской губернии, СПб, 1852, с. 214.
88 Без паспортизації і розкриття семантики лахта відзначає й М. О. Руберов- 

ський у «Словаре малорусского наречия» (т. I l l ,  с. 31), який зберігається 
у рукописному відділі Бібліотеки AH СРСР у Ленінграді (шифр: №  19.

89 з /К у з е л я  і М. Чайковський. Словар чужих слів, Чернівці 1910, с. 179.
90 М. Гиряк, Українські народні казки Східної Словаччини, т. IV, Пряшів 

1972, с. 257.
91 Там же, т. II, Пряшів 1966, с. 307.
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ських гідронімів X II—XV ст. A ppathaua, Posontaua, Feyertho 
Ferteutu, Hodosto, Folutoa; пор. також  Tova (MTES III, 928; 
див. також Szinnyei II, 743). З  огляду на сх.словац. tov не ви
ключено, що укр. закарп. тдва ж. p., сх.словац. tova ж. р. по
стали з *tov ( <  угор. to) під впливом семантично близьких 
слів у формі ж. р. типу затока, ріка  тощо; пор. відзначені у Дуб- 
риничах З к  паралельно вживані мочара, тдва ж. р. ’глухий ру
кав річки’ при звичайно широко вживаному у закарпатських 
говорах апелятиві мочар, м очар’ ч. р. і досить поширених гід
ронімах М очар, М очар’ (Петров 185— 186).

Пор. гідронім Това  — ставки у Перечині, М. Березному Зк- 
Смольнику П ряш  (Петров 208).

П іш чаник  (від піш чаний ) відоме ще як ’осадочна гірська 
порода , що складається з піску, зцементованого глиною, вап 
ном і т. ін. (СУМ VI, 553), піщаний берег’ (Нові Яриловичі 
Чрг, Шостка, Собичеве, Кролевець, Поділове, Волокитине, Ко
нотоп, Дмитрівна, Іскривщина См), ’піщаний насип біля річки’ 
(Н аумівка Чрг; Іонне См), ’яма в піску’ (Добрянка Чрг; Річки 
См). Н а Східному Поліссі Є. О. Черепанова відзначила також 
пісковик, пісковатка, піш чанка, п іскавня  ’піщаний берег’, піско- 
вйк, п ісчуган  піщаний насип біля річки’, піскавня, піш чанка  ’яма 
в піску’; пор. інші топографічні терміни з коренем *pes-bk- піски, 
піскова, пісковата,, пісковатиці, пісковина, пісковищ е, піскбвй- 
сько, піскувате, піскуваха, піскун, п іщ уган  ’низинне піщане міс
це , пісочник, піщ анка  ’невеликий піщаний насип біля пічки' 
(Марусенко 242). F

Мотив номінації: коли затока пересихає, видніється її піску- ' 
вате дно, піщані береги. Аналогічно утворилися й зарінок за- 
р інник  зато ка’ (див. Д зН Г  136).

Ізоглосу префіксально-суфіксального поліського обречок  
( <  оЬ-гек-ьк-ь) продовжує біл. діал. абрзчак  ’зарослая рака; 
забалочан н  поплау на бьільїм старарзчнш чьі’ (Яшкін 7). При 
номінації взято до уваги просторову ознаку — зіткнення друго
рядного, неосновного (затоки) з основним (річкою). Щодо сло
вотвору і способу називання пор. обніжок ’перекладина між 
н іжками стола або стільця’ (Грінч III, 20), рос. облесье  ’опуш-
“  f e^ \ „ KPa51 л еса’> обмежек ’полоса вдоль межи’ (Д ал ь  III, 
lbdt>, 1540) і т. п.

Зарічок, зарічок  ( '^ z a - re k -b k -b )  у говорах української мо
ви, крім різних відгалужень русла річки, заток, відоме ще як 
заливна низина коло річки’ (Москаленко 35; Марусенко 229) 

’зарічний, протилежний берег річки’ (РУС І, 19).
Оскільки в говорах інших слов’янських мов паралелі для 

зарічок  затока відсутні, то його можна віднести до специфіч
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них українських утворень. Мотивом номінації зарічок  затока 
могло бути знаходження цього відгалуження за основним рус
лом річки, за річкою; пор. заріччя. Проте не виключено, що 
значення ’затока’ розвинулося із ’заливна низина коло річки .

Пор. гідроніми: Зарічок  — затока у с. Безпечна К в ; З а р і
чок — місце для купання у с. Полонне Хм; 3 ар іч ок —  болото 
у с. Яблунівка Чрк; Зарічка  — острів у с. Млів Кв; Зар ічки
берег v с. Терешки Хм (ОКІМ ).

Н азва  коса  на описуваний топографічний об єкт перенесена 
у зв’язку з його формою; пор. ще коса  ’вузька намивна смуга 
суходолу в морі, річці тощо, сполучена одним кінцем^ із бере
гом- мис’ (СУМ IV, 304), ’песчаная гряда на воде (Явори 
383), ’обмілина’ (Тутк 44), ’низменность возле речки неболь- 
шая отлогая насьіпь песку возле речки’ (Марусенко 232). П о
дібна метафоризація коса  фіксується в усіх слов янських мо
вах92.

Від апелятива коса  в різних значеннях утворено чимало то
понімів: Коса  — село на Од (АТП 766), Коси  — місце на Пслі 
у с Токарі См, Коса — мис у с. Станіслав Хрс, Коски  — брід 
у с. Людвинівка Ж т  (О К ІМ ), Коска  -  притока Ірп ш я  і в 
складі описових назв Б ердянська Коса, К інбурнська  Коса, L ер- 
гіївська Коса, Тендрівська, Коса, Федотова Коса  та ін.94. П одіб
ні топоніми широко відомі в інших слов янських мовах, див. 
Bezlaj І, 289; Profous II, 316 та ін.

П аралеллю  для закосдк, закісок (< * за -ко с-ьк -гь) є рос. діал. 
закбсок  (волжс.) ’заманиха, тупица, тупик, тупой или глухои 
заход в реке, приглуб за косою’, (прм.) ’небольшая несчаная 
коса, отмель за косою’ (Д аль  І, 1474), ’небольшая подводная 
песчаная отмель, идущая от берега в стрежень реки’, ’глубокое 
место реки между берегом и узкою мелью — косою (М аштаков 
МВС, 29). За к іс  відоме ще як ’krum m  fliessender u. das Ufer 
unterw aschender F lu ss ’ (Ж елех 249), пол. zakos gzygzak, zak- 
z§t (стежки, дороги)’, ’ze rpen tyna’ (SW VIII, 132).

П аралеллю  для регіоналізму откбс (< * o t-kos-b )  затока є 
рос. діал. (арх.) откбсок ’отмель клином, вбок или углом от ко
си, отрог или ветвь’ (Д ал ь  II, 1895); пор. укр. відкоси  das Eis 
an den beiden Seiten des F lusses ’ (Ж елех 98).

Д ля  кісн ’ак (< *kos-bn -jak -b ) ,  закосень  (<*za-kos-bn-b) шд- 
кбсся  ( ^ p o d b - k o s - i j e ) ,  кос’анйц’а (<*kos- jan -ic -a )  в доступній

S2 Див. Smilauer V. Prirucka slovanske toponom astiky, P raha, 1970, c. 95—<)6. 
«з i j  фундуклей, Статистическое описание Киевской губернии, ч. 1, СПб.,

1852, с. 40.
94 Див. В. Я- Нежнипапа. Українсько-російськии словник географічних назв

УРСР, Київ, 1964.
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літературі паралелей не виявлено, тому їх слід уважати спе
цифічними діалектизмами.

Відзначене на Пл стрілиця ’боковое течение, водоразделом 
которого служит коса’ лише один із випадків вживання цього 
слова як гідрографічного терміна. У говорах нашої мови стрі- 
лй ц я  відоме як  ’прорізаний канал на болоті’, ’к р я ж ’ (Грінч IV, 
216; Ніковський 758), ’осушувальний кан ал ’ (РУС II, 238), ’во
доділ’ (Тимченко І, 40; Іван-Ш умл І, 40). Є. О. Черепанова 
на Східному Поліссі заф іксувала стріла ’притока річки’ (Ко- 
ханівка С м), стрілка id. (Митченки Чрг; Коханівка, Дмнтрівка 
С м );  пор. також  стріличка ’вершина гори’ (Тутк 6). Ізоглосу 
укр. стрілиця ’рукав річки’ продовжує пол. s trza la  id. (SW VI, 
472, 197); пор. також  біл. стрзлка ’пясчаньї намьіу у р ац з ’ (Я ш 
кін 182), рос. стрелка ’острьій и долгий мьіс, коса, остроконеч- 
ньій берег, особенно при сливе двух рек’.

Укр. діал. в ’ідросток, одрдсток, одрд'сток ’затока, рукав річ
ки’ виникло як метафора з відросток (<*ot-orst-'bk-'b; пор. від 
рости, відростати) ’пагін, що росте від гілки стовбура, кореня 
або стебла рослини’ (зовнішня схожість розташування частин: 
гюдіно як вітка ’притока’, ’зато ка’, гілка , га лузка  ’притока річ
ки’ тощо); пор. таку ж  метафоризацію словен. odrastek, odraslek, 
razraslek , izrastek  ’відгалуження гірського хребта’ (B ad ju ra 8 2 ) .

К рак  у буковинських говорах, крім ’рукав річки’, відоме ще 
як ’притока річки’ (Д зН П  302; М БС  4, 91), ’г ілка’, а демінутив 
від нього крачбк  — ’місце розгалуження русла річки’. Ізоглосу 
буков. крак  продовжують рум. сгас ’розсоха’, ’голінка’, ’штани
на’, ’рукав річки’, ’ніжка (циркуля)’, ’ріжок (вил та ін .) ’, молд. 
крак  ’нога’, ’ш танина’, ’ріжок (в и л )’, ’сук’, болг. крак  ’нога’, 
’ніжка (стола та ін .)’, діал. крак  ’рукав реки’, разкрака (ргс- 
к р а к г)  ’местность, разделенная потоком’, крачканица  ’ряд кам- 
ней, по которьім можно перейти реку или болото’, крачел  
(к р ь ч е л ) ’небольшой земельний участок, вьіетупающий между 
других участков подобно штанине’ (Григорян 105), мак. крак  
’krak, sve sto r a c a ’, ’recni krak, rukavas, o g ra n ak ’, ’zeleznicki 
k rak ’, діал. ’n o g a ’ (PM J I, 361), ербхрв. крак  ’голень’, ’нога, 
сустав ноги (у р ак о в )’, ’ответвление, отросток, ветка (ж. р . ) ’, 
речни крак  ’рукав реки’95, словен. krak  ’langes Bein, die H ackse’, 
der Schenkel’, ’Zirkelschenkel’, ’das Ende am H irschgew eih’, ’ein 

hervorrageder Knochen’, ’das Stichbein, der Spath  (eine Pferdek- 
r a n h e i t ) ’ (P le tersn ik  I, 455; SSK J III, 467).

Рум. сгас та молд. крак  вваж аю ться болгаризмом (Сіога-

95 Толстой. Сербохорватско-русский словарь, Москва 1970, с. 223:
D 14 С  Т Л Т Л Л  О ’
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nescu 245; M acrea 194; Tiktin 429). Буков. крак  ’рукав річки’, 
’гілка’, ’притока річки’, очевидно, стоїть у зв ’язку з рум. сгас
’розсоха’, ’рукав річки’ тощо.

З притоки річки на описуване поняття (зовнішня схожість 
розташ ування), очевидно, перенесені назви: вітка, притока,
притока, прйтдк, прйт’ік прйт’ук, а, можливо, також і р ів^р о в , 
рівчак, рувчак, ровчак, ровец’, ровец, потдк, пот ічок, по туча
та деякі інші, див. Д зН П  298.

У значенні ’річка’, ’струмок’ ровчакь  в ідзначається в описі 
Київського золотоверхого Михайлівського монастиря (1701 
1736 p.): село Б-Ьгуровщина ... ограниченная Корчовкою до ру- 
бежа ровчака текучого з озера Мокрицкого (Картотека ІСУМ ).

Ровець  ’водостічна канава’ фіксується також  з XVIII ст.. 
посред-Ь пути м а л ь  ровець, ради теченія водь дождевньїх . 
Як назва річки у Подільській землі Ровець  зустрічається з 
1430 р. (ССУМ XIV— XV ст. II, 294). ,

Н азву  річак, можливо, скоріше слід виводити з рівчак  як 
результат стягнення р іі)ча к> р іча к , ніж пов’язувати з річка, 
ріка.

П аралелями для струга, струга ’затока’ є словен. s truga  
’рукав річки’ (Badjura  226), рос. діал. струга ’боковой залив 
(старица) на реке Норове; наибольшая струга — Ямская , 
’омут, колдобина в речке, которая летом пересьіхает, покидая 
лишь местами воду’ (Маштаков^МВС, 104).

В українських говорах струга відоме ще як ’ручей, струя 
(Грінч IV, 219), ’фарватер річки’ (Д ідівщина См) (Черепано
ва 205), ’р івчак’ (Лисенко СПГ 206), стружка ’болотистая впа
дина, наполненная водой’ (Марусенко 215).

Українськими письмовими пам’ятками, очевидно, із значен
ням ’річка, струмок’, ’протока’ фіксується з XVII ст. Наприклад, 
у королівській грамоті Пінському і Турівському єпископові 
Р. Корсакові від 15 березня 1633 p.: а тая  земля пошла обру- 
бомь, поченши оть  броду С тавищ ь а ж ь  до Кисельнинь и кь  ставу 
дворца владьїки его милости, а оттуль до Печищь, а о гь  П е
чищь до струги, которая б іж и т ь  сь  поль Паршевицкихь, межя 
сеножатей паней Курейшиной и Паршевицкихь, а тою стругою 
у смугу до сЬножати Корьічовки, а огь  Корьічовки опять до 
С тавищ ь (Ак Ю ЗР  V, 17). »

Взагалі це давній слов’янський гідрографічний термін, який 
зазнав значного семантичного розгалуження, пор. ст. сл. строуга 
тріг|)іс, contritio’ (Miklosich LP 892), д. рус. (XII ст.) струга

96 Странствования Василия Григоровича-Барского по святьім местам Восто- 
ка с 1723 по 1747 г„ с. II, СПб. 1886, с. 97.
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’струя, течение’ (Срезн III, 558), пор. також біл. діал. струга 
’роу, вьібітьі ручаямі, якія сцякаюць з вьісокага месца’, ’вьісо- 
кае месца узвьішша’ (Яшкін 182), пол. s t ru g a  ’sm uga plynu, 
wody, plyngca, stoj^ca, splywaj^ca, kaluza wydluzona, potok, 
s trum ien, s trum yk’, ’rzeczka m a la ’, ’brozda, rowek, kanalik, koryto, 
rynsz tok’ (SW VI, 464)) ,  в луж. truha, зм. truzka ’Bach, W asser- 
g rab en ’ (Pfuhl 755), н. луж. tsu g a  ’канава, ручей, течение’ (Muka 
II, 787) та ін.; пор. також  латис. s truga  ’струя водьі или возду- 
х а ’, ’снежная или градовая туча’ s truga  ’болото’, ’л у ж а ’, 
stra iiga  ’низкое место, где можно провалиться’97. Взагалі того ж 
кореня, що й струя, струм, струмінь, остров.

Середньополіський діалектизм заструга ’зато ка’ — префік
сальне утворення від струга (див. вище); пор. рос. діал. за 
струга, заструга (терск., волж., касп.) ’залив, огражденньїй 
косою со стороньї течения реки’, (астрах.) ’небольшой, вдавший
ся в берег реки залив, которьш можно перегородить для ловли 
берега в стрежень реки’, (арх.) ’глубокое место в реке, озере 
и т. д.; омут; место, где круто обрьівается песчаная мель’ (арх., 
астрах.) ’длинное углубление в речном дне, промьітое течением 
водьі’ та ін. (С Р Н Г  II, 68—69).

З невеликої річки, струмка на описуване поняття перене
сено (на підставі зовнішньої схожості) назви звбрина, речечка, 
а також  потбк, пот’ічбк, пб'туча. Сюди ж, очевидно, відносять
ся також бурчак: пор. бурчак, зм. бурчачбк  ’журчащий ручей’, 
’струя проточной водьі, текущей с шумом’ (Грінч І, 115; Дуб- 
ровський СУМ 28; Тутк 88), ’журчащий проток водьі’98, ’доли
на потока’ (Марусенко 219), ономатопоетичне з коренем burk-; 
пор. бурчати.

Сруйбк: пор. укр. діал. струя, строя.
Ярйк, єрйк, крик  у говорах басейну Дністровського лиману 

та Добруджі відоме як  ’штучний невеликий і вузький канал, 
протока’99; пор.рос . діал. єрик  (оренб., дон., кубан., низовье ре
ки Урал, тереск., волж., касп., юго-вост.) ’непроточний рукав 
реки; старий рукав реки, наполняющийся водой лишь в поло- 
водье; старица’, (оренб.) ’рукав реки’, (астрах., урал.) ’узкий 
рукав реки, впадающий в море’, (дон., астрах., краснояр.) ’при
ток реки’, (оренб.) ’исток реки’, (дон.) ’небольшая речка’, (дон., 
курск., краснода^.) ’ручей, речеек’, (дон.) ’текущая вода больше

97 Л. Г. Невская, цитована праця, с. 86.
98 А. Афанасьев-Чужбинский, Словарь малорусского наречия. — Материа- 

льі для сравнительного и обьяснительного словаря и грамматики, т. І, 
СПб, 1856, с. 20.

99 Див. А. Браунер, Заметки о рьіболовстве на р. Днестре и Днестровском 
лимане в пределах Одесского уезда, с. 4; Грінч. І, 468; РУС III, 614.
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ручья и меньше реки’, ’искусственньїй канал’, (краснодар.) ’к а 
навка для стока водьі’, (самар.) ’узкое длинное озеро в при- 
брежной полосе’ та ін. (С РН Г  9, 26—27; С Р Н Г  І, 146) ’неглу- 
бокий длинньїй овраг, ручей, проток’ (Миртов 87).

Н а думку Ф. Вовка, єрик  «...мабуть, занесене до Д обруджі 
некрасівцями»100 (російськими старообрядцями). Це взагалі 
можливо, проте не виключене й безпосереднє запозичення від 
турків, які в словнику українських говорів цього району зал и 
шили немало слідів; пор. тур., тат. j a p U K ,  j a p y K  ’щ ілина’, ’роз
щеплений’ (Радлов III, 121, 133; Фасмер II, 24).

З а  свідченням відомого дослідника поліської лексики 
М. В. Никончука, гдрин’ка у відзначених говірках вживається 
ще й у значенні ’притока (Горині)’. Цікавий випадок утворен
ня апелятива від гідроніма. Спочатку Г дрин’ка, очевидно, вж и
валося як  назва конкретної притоки Горині (у гідронімії по- 
шйрене явище, коли демінутив назви річки стає назвою її  при
токи, див. нижче), згодом Г орин’ка~> гдрин’ка  апелятивізувало- 
ся, стало назвою притоки і, нарешті, з притоки ця назва пере
йшла на непроточний рукав.

Апелятив турунчук ’всякий рукав реки’ вперше відзначив 
А. Браунер101, вперше ж  лексикографічно із значенням ’бьіст- 
рьій и глубокий проток, рукав реки’ його зафіксував Б. Грін- 
ченко, а після й ряд інших лексикографів, див. вище. Гідронім 
ж е Т урунчук  на означення протоки, яка біля с. Херсонські Чо- 
бручі в ідгалужується від Дністра, протікає паралельно з ос
новним руслом Д ністра і через Біле Озеро на південний захід 
від Біляївки знову вливається в Дніпро, у різних описах зу
стрічається значно раніш е102. А. А. Берлізов про цей гідрооб’єкт 
пише: «Турунчук — протока, рукав Дністра, що тече через 
плавні на захід. В Турунчуку проводиться рибальство кітцями, 
«накидками», ятерами і іншими снастями»103.

Т урунчук  безперечний тюркізм, у якому виразно розрізняє

100 Ф. Вовк, Українське рибальство в Добруджі. — М атеріали до україн
сько-руської етнології, т. І, Львів, 1899, с. 36.

101 А. Браунер, Заметки о рьіболовстве на р. Днестре и Днестровском ли
мане в пределах Одесского уезда. Окремий відбиток з книги «Сборник 
Херсонского земства», 1887, № 2, отд. III, с. 4.

102 Див. А. Скальковский, Опьіт статистического описання Новороссийского 
края, ч. І, Одеса 1850, с. 64; Н. П. Пузьіревский, Материальї для описа
ння русских рек и истории улучшения их судоходннх условий. Вьіп. І. 
Днестр, его описание и предложения об улучшении, СПб. 1902 с. 66—70; 
карта перед с. 41; П. Л.М аштаков, Днестр ЗО.

103 А. А. Берлізов, Лексика рибальства українських говорів нижнього Под- 
дністров’я. — Наукові записки (Чернігівського державного педагогічного 
інституту), т. IV, вип. IV, Чернігів 1959, с. 76.
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ться зменшувальний суфікс -чук. Остання частина слова Ту- 
рун  — не зовсім ясна. Н а думку І. Г. Добродомова104, можливо, 
її слід пов’язати з старою османсько-турецькою назвою Д н і
стра — Т урла  (Радлов III, 1459). Основа для Тур-ла, очевид
но, іранська; пор. грец. тирад (Страбон), xvprjc; (Геродот) 
’Д ністер’105, що з Іран, tu ra s  ’швидкий’, ’сильний’; див. також 
Фасмер 4, 61. У тюркських мовах існує суфікс -л а 106, тому до
пустимо у Т урла  виділяти кореневу морфему *Тур-. Відомий 
(переважно як зменшувальний) і тюркський суфікс - (а )н ,  
де а  символ будь-якого голосного107. Отже, можливо: *Тур-ун- 
чук  — слово з двома демінутивними суфіксами, щось як би 
*Дністричок ( < * Д нЬ ст р-ик-ьк-г). Вірогідність цієї гіпотези 
могла б підтверджуватися: а) і гідронім Турунчук, і апелятив 
турунчук завжди пов’язуються з Дністром; б) гідронімом Ту
рун чук  позначається протока Дністра, власне, значно вужче 
його паралельне русло, яке в загальному ландш афті може 
сприйматися як маленький Дністер (див. вище); пор. чималу 
кількість приток з назвами, які є демінутивами назв річок, у 
які ці притоки впадають: К алю сик  — притока р. К алю с  (прито
ка Дністра), Буж ук  — притока р. Б уг  і в інших басейнах — Го- 
ринька  — притока Горині, Д есьонка  — притока Д есни  тощо. 
Явище це взагалі досить поширене. Проте доведеною запропоно
вану версію можна було б вважати тоді, коли б був знайдений 
реконструйований вище словотворчий варіант до Турла  — *Ту- 
рун,

І. Г. Добродомов звернув нашу увагу на можливість й ін
шого тлумачення турунчук (Т ур унчук ). «Древнетюркский сло
варь» (Ленінград, 1969, с. 539) фіксує слово торьін ( tarim)
І. ’рукав, проток реки’; II. ’титул, присоединяемьій к именам 
женщин или детей ханского рода’; III. ’и(мя) собственное’;
IV. usmi tarim , см. usmi. Usmi tarim  ’название реки в Турке- 
стане’ (с. 617). Н а булгарському грунті tarim  мало б дати щось 
подібне до *турьім (*турум) з асимілятивним переходом м > н  
перед початком зменшувального суфікса -чик (-чьік): *тцрцм- 
чук> т урунчук .

При правильності першої етимології гідронім Турунчук, в і
104 Висловлена в приватному листі до автора цих рядків.
105 Див. В. И. Абаев, Осетинский язьік и фольклор, т. І, М осква—Ленин- 

град, 1949, с. 185.
106 Див. 3 . В. Севортян. Аффиксьі именного словообразования в азербай- 

джанском язьіке. Опьіт сравнительного исследования, Москва, 1966, с. 178— 
179; Zajgczkowski A. Sufiksy imienne і czasownikowe w jgzyku zachodni- 
okaraimskim (Przyczynek do m orfologji jgzykow tureckich), Krakow, 1932, 
s. 44, 147.

107 3. В. Севортян, цитована праця, c. 172; A. Zajaczkowski, цитована праця, 
c. 1 8 -2 0 .
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рогідно, первісне утворення, а апелятив турунчук — секундарне. 
Перше, очевидно, виникло ще в османсько-турецькому (чи змі
шаному турецько-українському) середовищі (отже, не пізніше 
XVIII ст.), а друге могло розвинутися й пізніше, можливо, уже 
й на українському грунті.

Д руга версія з точки зору семантики, фонетики та слово
твору більш вірогідна (первісним тут, очевидно, апелятив ту
р ун чук). У зв’язку з цим гадаємо, що висловлена І. Г. Добро- 
домовим у статті «К вьіявлению булгарского пласта в речньїх 
названиях Украиньї (Кодьіма)» (друкується) ідея про необхід
ність дослГДження булгарських елементів у гідронімії Північ
ного Причорномор’я має певну перспективу.

Відзначений гідронім у 60-их роках минулого століття у 
с. Слободзеї Турунчак  є, безперечно, частково українізований 
варіант Турунчук. Аналогічно, очевидно, слід кваліфікувати й 
апелятив турунчик (Онацький 1587) по відношенню до турунчук.

Відзначене І. Вагилевичем у ЗО—40-их роках XIX ст. бен
дюга, бендюга, биндю га  ’затока’ не виявлено нами в сучасних 
українських говорах, не фіксують його в цьому значенні й дру
ковані джерела.

Очевидно, знаходиться у зв’язках з пол. binduga, діал. Ьіеп- 
duga ’miejsce nad  rzek$, gdzie si§ sklada drzewo przeznaczone 
па splaw  і zbija si§ t ra tw y ’, ’splaw d rzew a’, ’zbijanie drzewa w 
t ra tw y ’ (SW I, 524), біл. діал. (Гроднинщина) біндзю га  ’край 
зямлі над возерам ці над рзчкай408, с. біл. (1536 p., 1584 р.) 
бендю га  ’месца сплаву лесу’109.

Пол. binduga вваж ається германізмом; пор. нім. B indung 
’зв’язування, з ’єднання, скріплення’, що від binden ’зв ’язувати, 
в ’язати’ (Duden, Etymologie, 67—68).

Виходячи з наявних відомостей про етимологію та семанти
ку відзначених польських, білоруських і українських слів, г а 
даємо, що первісним було значення ’збивання плотів для спла
ву’, з якого розвинулося ’місце над річкою, де збивають плоти 
для  сплаву’, а далі (оскільки такі плоти споруджують звичайно 
десь у тихому спокійному місці, тиховодді або в затоці) поста
ли ’місце сплаву лісу’, ’зато ка’; з останніх легко могло розвину
тися й значення ’край землі над озером чи річкою’.

В українські та білоруські говори цей германізм, правдо
подібно, проник через польське посередництво. Пол. b induga, 
b ienduga писаними пам ’ятками не фіксується, але оскільки біл. 
бендю га  відзначається уже в першій половині XVI ст., то в 
польських говорах цей германізм мав бути ще перед цим.
108 Ф. Т. Сцяшковіч, М атзрьіяли да слоуніка Гродзенскай вобласці, Мінск,

1972, с. 51.
109 А. М. Булнна, Д аунія запазьічанні беларускай мови, Мінск, 1972, с. 40.
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SW у словниковій статті b induga як варіант відзначає win- 
duga (SW I, 156), а в статті w induga — binduga (SW VII, 615). 
У найновішому одинадцятитомному польському словнику читає
мо: w induga przestarz . ’cz§sc portu rzecznego, sluz^ca za miejsce 
skladowe dla tow arow  w yladow anych ze statkow; w wgzszym 
znaczeniu: miejsce skladu drzewa splawnego; b in d u g a’ (SJPD  9, 
1107); див. також Brtickner 27.

C. Б. Л інде пол. w induga  подає у гнізді winda з поясненням 
’miejsce nad  rzek^ splawnjj do window ania і sk ladania  towarow 
ze statkow, das W indehaus, der Windeort, die W inde’ і ілюструє 
цитатами з текстів другої половини XVIII ст. (Linde VI, 329).

Пол. w induga звичайно пов’язують з winda ’wszelka machina 
do podnoszenia w gorg cigzarow, dzwigacz, dzwig, dzwigownica, 
wci^g, wci^garka, podnosnica, zoram, lew ar’, ’rodzaj olbrzymiej 
szpulki, na ktor^ naw ija  s. s zp ag a t  w czasie jego robien ia’ та ін. 
(SW VI, 614), яке з нім. Winde. Можливо, що пол. w induga 
виникло в результаті контамінації з binduga.

Д л я  відзначених І. Верхратським західнонаддністрянських 
смуга, смужка ’вузька проточна чи непроточна зато к а ’ пара
лелями є сх. поліські смуга  (Смичин Чрг),  см угалина  (Боро- 
нівка Чрг) ’продолговатая полоса водной поверхности среди 
болотной топи’, смуж алина  id. (Холми, Архипівка, Д ігтярівка, 
Кудлаївка Ч рг) ,  ’мокрая низина с родниковьіми водами’ (П е
релюб Чрг) (Черепанова 199), біл. смуга, смуга, смуж авінка  
’невялікае цяченне на балоце’, ’багністая пратока’, ’вузкая за- 
балочаная нізіна, рзчьішча’, смуга, смуга, смугарьіна  ’непра- 
ходнае балота, багна; гразкае месца’, с біл. смуг ’вузкая і 
доугая палоска поля, доугі лужок і наогул все тое, што має 
вьігляд паласьГ, ’м іжгор’е, цясніна’ (Яшкін 177), пол. sm uga 
’wstgga, strumien: Dunajec rozpleciony w kilku sm ug  jasnych,
sm u g ’, застар. smuk ’wgzki a dlugi pas ziemi, l§ki lasu migdzy rola- 
mi a. la sam i’ (SW VI, 246); пор. також у складі композита укр. 
лісосм уга  ’смуга лісових захисних насадж ень’110. Очевидно, цієї

1,0 Лісосмуга  — неологізм 30-х років нашого століття, коли у зоні степу 
стали влаштовувати полезахисні лісонасадження. За  даними Картотеки 
Інституту мовознавства АН УРСР, лісосмуга  в текстах відзначається з 
другої половини 40-их років. Наприклад, у «Законі про п’ятирічний план 
відбудови й розвитку господарства УРСР на 1946—50 pp.»: Закласти в 
колгоспах за 1946— 50 pp. нові полезахисні лісосмуги на площ і 33 тис. 
гектарів (1946, с. 27); у оповіданні Ю. Яновського «У шахті» (Київські 
оповідання, 1948): П оле було безмежне, і рахували його не одиницями 
виміру, а «від  балки до грейдера>, «від лісосмуги до річки» (Ю. Яновський. 
Твори в двох томах, т. 2, Київ, 1954, с. 128). Лексикографічно лісосмуга  
вперше фіксується УРС (т. II, Київ 1958, с. 452).
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ж  етимології і відзначені Є. О. Черепановою смуиічйло  с. p., 
см уш чаловина  ’заболоченная узкая и длинная низина с подпоч- 
венннми водами’ (Прибинь Ч р г ) .

Укр. смуга  зм. смужка, як і пол. sm uga, зм. sm uzka та ін., 
взагалі означає ’слід, риска, проведена чимось на ч о м у сь , 
’штрих’, ’басаман, довгий синець на тілі від удару’, ’пруг’. Як 
результат метафоризації смуга  та ін. поширилося на означен
ня топографічних понять. П. А. Тутківський у своєму словнику 
географічної термінології відзначає смуга  ’пояс, полоса, зона 
(Тутк 182); С. Рудницький до німецького географічного термі
на B lauband як український відповідник подає синя смуга  
(Рудн НГТ, 49).

У півд. зах. українських говорах охаб  ч. р. (охаба  ж. р.^згруо. 
охабищ е, охабисько) відоме ще як ’старе русло річки’, ’калю 
ж а ’, ’болото’ (ВерхрЗн 45; Грінч III, 75), ’прибережна частина 
течії річки, де рух води повільніший, ніж на середині річки’ 
(Грицак НГЯ 78), пор. також охабик  ’вода, яка повільно тече 
біля берегів ставка’ (Грицак НГЯ, 78), вхаббвит’е ’колишнє 
русло річки’ (Д зН Г  140), охабищ е  ’R av in ’ (Рудн Н ГТ 100). 
Очевидно, пов’язується з вживаним у цих говорах охйбити, оха- 
бйти ’залишити’111 (охаб  — ’залишене’).

Є. Желехівський фіксує охабити, охаблити, заохйблити  ’по
псувати’, ’нищити’, ’нівечити’ та його деривати охабленник  
’liederlicher, n ichtsnutziger M ensch’ охаблищ е  ’S ch indanger’ 
(Ж елех 586); пор. також охаба  ’грубе трухляве дерево’, ’лед а
що’, ’непотріб’, ’н ездара’ (ВерхрЗн 45; Грінч III, 75), охаб  id. 
(ВерхрЛем 445), охаба  ’пархи, погань’ (Шух V, 289).

Охабити <*oxab-i-ti;  пор. рос. хабить ’псувати’, болг. хабя  
та ін., див. Фасмер IV, 214.

Топоніми: Охаб  у селах Олександрівка, Стеблівка, Задня, 
Вохабищ е, З а  охаб  — поля у Перечині, З а  охаб  у с. Буштино 
Зк, П уд охабом  у с. Убля Пряш  (Петров 189), Охаба  притока 
р. Свіж  (басейн Д н іст р а )112.

В українській народній топографічній номенклатурі бакйй  
полісемантичне слово, воно означає ’вибій з водою, калю ж а на 
дорозі; баю ра’, ’глибока яма в річці, ставку’ (СУМ І, 91), ’вьі- 
бой в грязной дороге’ (Білецький-Носенко 49), ’глубокая яма в 
реке, пруде’, ’грязньїй наполненньїй водою ухаб на дороге, вьі- 
боина, ложбина, посредине которой л у ж а ’ (Грінч І, 22), ’вели
ка заглибина в річці’113, ’внбоина на проточной балке,

111 Докладніше див. ДУЗП, с. 97—98.
11г Каталог річок України, с. 37.
118 С. І. Дорошенко, М атеріали до словника діалектної лексики Сумщини. 

Діалектологічний бюлетень, в. IX, Київ, 1961, с. 104.
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уступ114, ’яма в болоте’ (Пискунов 10), ’ухаб’ (УРС І, 29), ’ви
бій, вибоїна’115 (Дн, Пл, Ж т ) ,  ’вьібоина на дороге’ (Марусен
ко 214), ’глибока вибоїна, яма, в балці, вибоїна з брудною во
дою, провалля’ (степові говори)116, ’кубло, вигреблене в землі 
курми’117 (К в);  бакйя  ’балка, яруга’ (ВерхрН З 6 1 ) , ,бакаїстий 
’з ямами, вибоїстий’118, бакайстьій, бакаевйтьій ’ухабистьш, вн- 
боистьій’ (Білецький-Носенко 49), бакаї'стий, бакаюватий.

З  поданого видно, що бакйй  поширене в говорах східних та 
центральних районів України, включаючи Поділля. Ізоглосу 
укр. бакйй  продовжує рос. діал. (півд.) бакйй  ’речной проток 
в плавнях, в камьішах’, ’залив, образующийся на низьменньїх 
берегах Азовского моря под влиянием льда или сильного ветра’ 
(С Р Н Г  2, 57).

Слід погодитися з М. Юрковським, який бакйй  уваж ає  тюр
кізмом: пор. турец. діал. bakaj ’resztka; pozostalosc ро deszczu, 

k a lu za ’ (Ju r 68). Помиляються, хто зближує бакйй  з бак  
’посудина для рідин, цистерна’.

Можливо, що з бакай  пов’язується укр. бакйль  ’озеро’119; 
пор. рос. діал. (рост., волж., казан, та ін.) бакйлда  ’небольшой 
залив, озеро, яма, которая наполняется водой только во время 
весеннего половодья’, ’яма на дороге, залитая водой в распу- 
тицу; глубокая колея, рнтвина на дороге’, ’овраж ек’, бакйлдина, 
бакйльдина  ’ухаб или вьібоина на дороге’, ’яма, низкое место, 
заполняемое водой во время половодья, после дождя и т. п.’, 
’омут в маленькой речке’ (С Р Н Г  2, 58); див. Фасмер І, 109; 
J u r  68.

Від апелятива бакйй  утворено велику кількість топонімів, 
які локалізуються в басейнах середнього Д ніпра та Дону (див. 
М аштаков, Днепр; М аш таков Д он) ,  що також вказує на його 
тюркське походження.

Закабйй  ’зато ка’ — префіксальне утворення від бакйй, яке 
зазнало метатези. Можливо, слід передбачити * за -б а к а й > за -  
кабай  чи *кабйй  (що в результаті метатези з бакйй): за-кабай; 
префікс за- виступає у багатьох засвідчених народних назвах 
для затоки (див. вище). У східнополіських говорах закабйй  
відоме ще як  ’тупик’ (Перепис, Тихоновичі Чрг) (Черепанова

114 М анжура, цитована праця, с. 176.
115 П. С. Лисенко, Лексичні особливості говірок Ставищанського району 

Київської області. — Діалектологічний бюлетень, в. V, Київ, 1955, с. 41.
118 Ф. Т. Ж илко. Нариси з діалектології української мови, Київ, 1955, с. 179.
117 С. П. Лисенко, Словник специфічної лексики правобережної Черкащини. — 

Лексикографічний бюлетень, в. VI, Київ, 1958, с. 9.
118 Ф. Т. Ж илко, цитована праця, с. 179.
119 Трудьі зтнографическо-статистической зкспедиции в Западнорусский край, 

т. II, СПб, 1872, с. 259; див. також  Ж елех 10.
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72). Закабай  і його деривати закабайок, закабайчик  та і н . — 
оригінальні східнополіські діалектизми.

Етимологія укр. бакай  вказує, що первісним його значен
ням, очевидно, було ’калю ж а, баю ра’, а з цього легко могло 
розвинутися ’вибій з водою на дорозі’, ’яма в болоті’, ’ (глибо
ка) яма в річці’ і т. ін. Значення ’зато ка’, вірогідно, постало з 
’ка л ю ж а’, ’яма в болоті’: у засушливу літню пору рукав річки 
увесь чи частинами тимчасово нерідко пересихає, залишаючи 
калюжі, болотисті видолинки і т. п. Подібно (шляхом перене
сення назв боліт, калю ж) виникли й болото, балта, бовтало, 
ковт’оба, ковт’обина, ковт’еб, кувб а н ’а, мочара  ’затока’. М о ж 
ливо, сюди ж слід віднести каверт’, лагуна , бан’ка. Останнє, 
очевидно, утворилося внаслідок повної редукції початку слова, 
аферези ковбанька  (зм. від ковбаня).

Виполоч  (<*уу-ро1к-ь; пор. полокати) відоме ще як  ’лужа, 
промоина, водомоина’ (Тутк 93). С. Рудницький для Auswas- 
chung  подає вим ул, вим іл  і виполоч, виполочка  (РуднНГТ, 46); 
пор. пол. wyplocz, wyploczysko ’wodomyj; row, wymyty przez 
wodg deszczowa, wyrwa, wodociek’, ’wyrwa, pocz^tek ja ru ’ SW 
VII, 975; Nitsche 66), wyplucz, wypluczysko id. (Nitsche 66).

Вузьколокальне зах. карпат. лап ув , р. од. лапова, очевидно, 
пов’язується з угорським lap ’болото, драговина, мочар, трясо
вина’, що угро-фінського походження (MTES II, 720—721); пор. 
укр. діал. закарп. лапоиі ’болотяний, болотистий (про землю 
та ін .)’ (Чопей 167).

Пор„ топоніми: Л апЬ в  •— потік у с. Ряпедь; Л апов  — потік 
у с. Чинадієве, Л апош  — 5 мікротопонімів на З к  (Петров 179).

В українській мові лим ан  вперше фіксується «Лексиконом» 
П. Беринди: сотокт. морскїй: шнога, лиман або шстровь, вьіспа 
(Беринда 154). В інших п ам ’ятках (1699): ... кгрунгь з сЬно- 
жатми р-Ькою ... и лиманами (Картотека ІСУМ ), у літописі Ве- 
личка: (Запорожці) лотками, Конскою и Дн'Ьпромь мимо Ас- 
л а м ь  — Кермень прокравшися и в ь  лим ань  Очаковскій вили
нувши, пристанули тими лотками ку берегу Кримскому (Літ. 
Вел 111,243).

Укр. лим ан  < т у р .  liman ’порт, пристань’ < с р .  грец Aijievi(og), 
Ліцеуад <  грец. z U ^ v  id. Пол. liman <  укр. лим ан  (Slawski
IV, 258). Зафіксовані у Пов. вр. л іт лим ень  ’лим ан’ та Григорієм 
Амартолом лим Ьнь  (Срезн II, 22) безпосередньо з грецької 
(Фасмер II, 497).

Л им анник  від лим анний: лиман-ник.
Германізм бухта ’зато к а ’ (< н ім .  Bucht id.) вперше лекси

кографічно фіксується з 1896 р. (див. вище). Такого ж  похо
дження рос. бухта id. (з 1789 .), біл. бухта id. та пол. buchta id. 
(з XVII ст.).
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Уведене О. Партицьким вибереж є ’затока’ — виразний (ук
раїнізований) полонізм (пор. пол. wybrzeze id.), який не по
дають пізніші лексикографи і який не фіксується українськи
ми народними говорами.

Топографічний термін губа, як на це вказує його семантика 
(морська затока на півночі С Р С Р ) ,  порівняно недавно перейня
тий з російської мови: пор. рос. губа  id., рос. діал. (пек.) губа  
’полоса земли, вдаю щ аяся в реку’ (С Р Н Г  7, 192).

Б алка  ’відгалуження русла річки’, очевидно, з балка  яр з 
пологими схилами’. В українських говорах балка  відоме як 
’овраг, образованньїй течением реки’, ’низменность возле реки 
та різні різновиди яру; див. Марусенко 214 215. У значенні
’яр, долина в степу’ балка  пам’ятками відзначається з XVII ст. 
(Тимченко ІСУЯ 54). Про етимологію єдиної думки немає, див. 
Фасмер І, 115— 116 та ін.

Значна частина із засвідчених позначень для описуваного 
поняття виникла в результаті перенесення на затоку, рукав річки 
назв інших гідрографічних об’єктів.

а) із млинівки — м линбвиц’а.
б) із старорічища, колишнього русла річки (затоки, рукави 

річки часто й бувають на місці старорічищ) — старйк, стар ік, 
стар’ічбк, а, можливо, і охаб, охабищ е  (див. Д зН Г  143, 144).

в) з русла річки — русло, русло.
г) із устя, гирла річки — уст’е, гйрло, а, можливо, і впао, 

спад, сток, стік (див. Д зН У  128 і д ал і) ;  впад, сток, стік у на
ших говорах відомі і як 'місце злиття двох річок .

д) з розтоки, місця злиття двох річок, місця розгалуження 
русла річки — розстбка, рбзстока, ростбки, ростбчина, розтік, 
рбзт’ік, р о з’т’ік, розток, дтход, збйванка  (Д зН Г  11), а, мож
ливо, і розлйв, яке відоме й як  ’повінь’ (див. Д зН П в  126).

е) з невеликих водоймищ із стоячою водою (коли початок 
рукава річки, затоки пересихає, то решта_ його утворює тимча
сове ізольоване водоймище) — ставок, саж алка, озеро, озерце, 
озерйна, сюди ж, можливо, належить і плесо, п л ’бсо, лагуна,
тбн’а. , .

П раслов’янський (індоєвропейський) гідрографічний термін 
плесо  в українських говорах (як, до речі, і в говорах інших 
слов’янських мов) зазнав значного семантичного розгалуження. 
П лесо  відоме як  ’відносно широка, зі спокійною течією ділянка 
річки між двома перекатами, закрутам и’ (СУМ VI, 578), ’озе
ро по течению реки, сильно расширенное место реки, чистеє, 
незароешее, с тихим течением’ (Грінч III, 194), ’русло річки’ 
(Д зН Г  115), ’тиховоддя, позадь річки’ (Д зН Г  131), ’місце злит
тя двох річок в одну’ (Д зН Г д ) ,  ’глубокая яма в реке с водо-
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воротом’ (Марусенко), ’водная поверхность среди болотной топи 
типа озера’ (Тулпголове См), ’озеро’ (Мутин См), ’пологий 
берег реки, заливаемьш весенней водой’ (Гірськ Чрг),  ’мель 
на реке’ (Березна Чрг),  пор. також плесце  ’водная поверхность 
на болоте типа о зера’ (Ж овтневе См), ’озеро’ (Коханівка См), 
п лес’ ж. р. .’низина у реки’ (Бруски См) (Черепанова 161).

Український діалектний матеріал, здається, дає  підстави 
вважати, що основним (початковим) значенням слова плесо  
є ’незаросле глибоке місце в озері; така ж  ділянка русла річки 
з повільною течією’, див. також  Machek 458.

В ідплесок  ’затока’ — префіксально-суфіксальне утворення 
від плесо: *ot-ples-T>k-b; пор. рос. діал. оплесок  ’отплесье, бо- 
ковой разлив плеса, полой, залив, завод’, яке В. Д ал ь  співстав- 
ляє з отплескать (Д аль II, 1935), отплесье id. (твер.) ’подвод- 
ная коса, от мьіса?’ (Д аль  II, 1935).

В українських говорах тон’а відоме ще як  ’ділянка водой
мища в якій неводом ловлять рибу’, ’улов риби за одним захо
дом невода’120, ’відрізок часу з моменту закидання у воду для 
рибальства невода до кінця вибирання його з води’121, ’місце, 
де тонуть, небезпечне місце’122. Етимологічно пов’язується з 
топйти, див. Фасмер IV, 77.

П а м ’ятками документується з XV ст. Н априклад, у книзі 
документів Мгарського Лубенського монастиря від 1686 p.: 
абьі жаден рьібалка... не важился в у с т у п і  Ромянковском так 
и в тонях приналежньїх... ловити (Картотека ІСУМ). І образно 
у Літопису С. Величка: ви (братія наша. — Й. Д.) ... вь  схиз- 
матической погибельной тон-Ь погрязнувше, всебіідствен% жиз- 
ни своєя лишитися123.

є) з боліт, калю ж (у засушливу літню пору рукав річки 
увесь чи частинами тимчасово нерідко пересихає, залишаючи 
калюжі, болотисті видолинки і т. п.) — болото, балта, бовтало, 
ковт’бба, ковт’б'бина, кдвт’еб, кувб а н ’а, мочара. Можливо, 
сюди ж  слід віднести кабай, виполоч, б а н’ка, каверт’, лагуна .

ж ) з коліна, закруту річки (у таких місцях часто бувають 
затоки) заворот, заворот, завороть, а, можливо, й захбд, 
залім ; див. Д з Н З  222 та ін.

з ) з  виру — вирок, в ’ірбк, завб'й, а, можливо, й б у л ’ббна, 
каверт’, кот’іл; див. Д зН В  143, 157, 153, 146.

Буковинське б у л ’ббна  ономатопея з елементом bib- у цих
]21 И. О. Дзендзелівський. Словник специфічної лексики говірок Нижнього 

Подністров’я. — Лексикографічний бюлетень, в. VI, Київ, 1958, с. 52.
121 А. А. Берлізов, Лексика рибальства українських говорів Нижнього По

дністров’я, с. 75.
122 К. Шейковский, Опьіт южнорусского словаря, т. V, в. 1, Москва 1884.
123 С. Величко, Сказаніє о войн і козацкой с Поляками, с. 79.
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говорах бульбдна, больбдна, б ільббнія  відомі ще як  ’найглибше 
місце в річці з постійним водоворотом’, ’прірва, западина на 
сухому місці; трясовина’ ( М Б С І ,  44).

и) з тиховоддя, позаді річки •— тиховдд’д ’а, т’іх о в д д , тихо
вода; див. Д зН Г  132.

і) з мілин — м ілина, м ’іл ’інй, обмйл, бр'іддк, бруд. 
ї) з теплиці, джерела з теплою водою (і місця, де це д ж е

рело знаходиться) — теип л й ц ’а; див. Д з Н Д ж  178— 179.
Назви, відзначені у пунктах е, є, і, ї, переважно стосують

ся мілких непроточних заток.
Д о назв, перенесених на затоку з інших топографічних по

нять, слід віднести також гребл’а, йардк, лука , островок, па- 
стовен’; пор. відзначене на Рв пастувінь ’низина, що поросла 
травою ’ (Марусенко 240).

С П И С О К  М Е Н Ш  В І Д О М И Х  С К О Р О Ч Е Н Ь

АТП УРСР — Українська РСР, Адміністративно-територіальний
поділ, Київ, 1947.

B adjura — R. B adjura. Ljudska geografia. Terensko izrazoslovje,
L jubljana, 1853.

Білецький-Носенко — П. Білецький-Носенко, Словник української мови,
Київ, 1966.

— 3. А. Григорян, Словарь местньїх географических 
терминов болгарского и македонского язьїков, Ере- 
ван, 1975.

— М. А. Грицак, Назви гідрорельєфу в говірці с. Ясі 
ня Закарпатської області. — Питання гідроніміки, 
Київ, 1971.

— И. О. Дзендзелівський, Українські назви для виру. — 
O nomastica, XXIII, 1978.

— Спостереження над українськими народними назва
ми гідрорельєфу. — Onomastica, XVII, 1972.

— Українські народні назви для джерела. — Acta 
L inguistica Academiae Scientiarum  H ungaricae, 
т. 25, 1975.

— Українські назви для закруту, коліна річки. — 3 ми
нулого і сучасного українців Чехословаччини. — Пе
дагогічний збірник №  3, Братіслава, 1973.

— Українські назви для острова на річці. — Studia 
Slavica. Academiae Scientiarum  H ungaricae, XII, 
1966.

— Українські назви для повені. — Jazykovedny zbor- 
nik. 4, Acta Facultatis Philosophicae U niversitatis 5a- 
farikanae, Bratislava, 1975.

•— Українські назви для гирла, устя річки. — O nom as
tica, XV, 1970.

Картотека ІСУМ — Картотека історичного словника української мови
(Інститут суспільних наук АН УРСР, Л ьвів).
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го словаря, Ленннград, 1931.

- М атеріали до словника буковинських говорів, вип. І, 
Чернівці, 1971 і наступні.

- A m agyar nyelv torteneti-etim ologiai szotara, I—III, 
Budapest, 1967— 1976.
Ономастична картотека Інституту мовознавства 
АН УРСР, Київ.

- А. Петров, Карпаторусские межевьіе названия из 
пол. XIX и из нач. XX в., Прага, 1929.
Речник на македонскиот ]азик, І—III, CKonje, 
1961 — 1966.

- С. Рудницький, Начерк географічної термінології. —• 
Збірник математично-природописно-лікарської сек
ції НТШ, т. XII, Львів, 1908.

■ Словарь русских донских говоров, І— III, Ростов- 
на-Дону, 1975— 1976.
Словарь русских народних говоров, вьіп. І, Моск
ва—Ленинград, 1965 і наступні.
Slovar slovenskega knjiznega jezika, knj. I, L jubljana, 
1970 і наступні.

■ Словник української мови, І—XI, Київ, 1970— 1980. 
П. А. Тутковськин, Словник геологічної термінології 
(П роект), Київ, 1923.

Е. А. Черепанова, Географическая термннологня Чер- 
нпговско-Сумского Полесья (рукопис).
М. Jurkowski. U krainska . term inologia hydrograficzna, 
W roclaw—W arszaw a—Krakow—Gdansk, 1971.
І. Я. Яшкін, Беларускія геаграфічньїя назвьі. Тапа- 
графія, Гідралогія, Мінск, 1971*.

Список назв областей УРСР

Вл — Волинська Пл — Полтавська
Ви — Вінницька Рв — Ровенська
Дн — Дніпропетровська См — Сумська
Днц — Донецька Тр — Тернопільська
Ж т — Ж итомирська Хм — Хмельницька
Зк — Закарпатська Хрк — Харківська
Зп — Запорізька Хрс — Херсонська
ІФ — Івано-Франківська Чрв — Чернівецька
Кв — Київська Чрк — Черкаська
Лв — Львівська Чрг — Чернігівська
Мк — М иколаївська Пряш — Пряшівщниа ЧССР
Од — Одеська

* Інші скорочення див. авторові статті в журналі Onomastica, XV, XVII, 
XXIII та ін.



І. В. САБАДОШ

Т И П О Л О Г І Я  Н А З В  R O S A  C A N I N A  L. В Г О В О Р А Х
У К Р А Ї Н С Ь К О Ї  ТА І Н Ш И Х  С Л О В ’Я Н С Ь К И Х  М О В

1. Р ід  шипшини налічує близько п’ятисот дикорослих видів, 
поширених переважно в помірній зоні північної півкулі. У Р а 
дянському Союзі зростає більше сотні видів, а на Україні — 
понад п’ятдесят.

Предметом нашої статті є українські народні назви шип
шини собачої (Rosa canina  L.) — найпопулярнішої з усіх ви
дів шипшини, яка зростає по всій території УРСР.

2. Ус іназви шипшини собачої, зафіксовані в друкованих, 
рукописних джерелах, а також зібрані нами анкетним методом 
від представників різних говорів української мови, можна згру
пувати таким чином:

1) назви з коренем шип-: шипш йна, іиепшина, шепчина,
іиипчак, ш ипш инник, ш иповник, ш ипарйна, ш іпарка  та ін.;

2) назви з коренем сверб-: свербак, свербиґйн, свербйло, 
свербовець, сверблячки , свербичка  та ін.;

3) назва свербигуз  і под.: свербйгузка, свербивуз, сверби- 
лос, свербивузка, свербйгузок, свербиуза, свербинзина, свербов- 
ска та ін.;

4) назви, що пов’язуються з дієсловом дерти: драк, драча, 
драчка (д р ’січка), драчисна, деранка  та ін.;

5) назви з коренем дерб-: дербак, дербан’а, дербанка  та ін.;
6) назва дербйгузка  і под.: дербйвуска, дерббвуска  та ін.;
7) назва терпйгузка і под.: терпйгуска, терпйвуска та ін.;
8) назви, що виникли через подібність шипшини до інших

рослин (колючим стеблом, плодами і т. д.): а) до терну: терн’а, 
терен, тернйна, тернувка, тернявка та ін.; б) до глоду: гліг,
глог, глогінька, глодовйна  та ін.; в) до ожини: ож ина;

9) назви жипун, ж ипнйц’а\
10) ш уплйна, ш уплиця, ш упш ина  та ін.
У говорах української мови засвідчуються одиничні назви 

шипшини собачої: свербйбіда, терноружка, терлушкьі, чир’акьі, 
д ’івкьі бабин’і, лойьіна  та ін. Серед назв R osa  can in a  наявні 
іншомовні запозичення: ружа, рбза, троянда, ече-пече і под., 
матридуна і ін.

В окремих українських говірках записано назви окремо для 
плоду і куща шипшини собачої, напр., у с. Довгому Іршав. р-ну 
Закарп . обл. кущ — терн’а, тернйна, а плід — свеир б й ус ; по
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дібно у Вільшняках Перечин. р-ну Закарп. обл.: кущ — терен, 
а плід — свербйвуска; у Горянах Ужгород, р-ну Закарп. обл. 
кущ — тернувка, а плід — гече-пече\ у Зарічеві Перечин. р-ну 
кущ _  драк, а плід — свеирбйгуска. Подібна картина спосте
рігається і в говорах інших слов’янських мов, напр., у росій
ських, пор. рос. діал. (басейн ріки Обі) ш ипичник  «кущ Rosa 
canina L.», а плід цієї рослини — ш ановник1.

Д у ж е характерним для назв шипшини собачої в у кр а їн 
ських говірках є явище синонімії, у більшості говірок вж и ва
ється не менше двох синонімів, а в окремих населених пунктах 
зафіксовано факти відмінного вживання синонімів представни
ками різних поколінь, напр., у Д равцях  Ужгород, р-ну, Золо
тареві Хустськ. р-ну і Лозянському Міжгір. р-ну Закарп. обл. 
старші люди для цієї рослини вживають назви свер б й вус(ка ), 
дербйвузка, а молодь — іиипшйна; у Д іловому Рахівського 
р-ну старше покоління — гече-пече, а молодше — шипшина.

2.1. Найбільшу групу українських народних назв Rosa can i
na складають номенн з коренем шип-, що виникли у зв язку 
з наявністю на гілках рослини безлічі шипів, це такі: іиипшй- 
на  (відоме майже по всій Україні — див. Гр IV 495—496, Ан 
300, Вх Пч І, 12, Мел 236, С БН  131, М ак 315, Анк та ін.), ш ип
шина звичайна  (непаспортизоване, в С БН  пропонується як 
нормативне; див. ще М ак  315 та ін.), шепш йна  (херсон., півн. 
терноп., полтав., черніг. та ряд ін. гов. — Вх Пч І, 12, Мел 236, 
СБН 131, М ак 315, Анк та ін.), ш ’іп ш ін а  (Житомир., Поліс
ся — Н ик 432), шепчйна  (надсян., півн.-зах. львів. — Вх Н з 55,
С БН  131, М ак 315, Ком 54), ш ипчйна  (Ж вирка Сокал. р-ну
Львів обл. — Анк), шипчак  (гов. околиць Дрогобича та, м ож 
ливо, деякі ін. зах. укр. — Вх Пч II, 35, Ан 300, Гр IV 495, 
Мел 236, С Б Н  131, М ак 315, Ком 54 та ін.), ш иповник  (буков., 
хмел., волин., полтав., херсон. та ін. — Мел 236, С Б Н  131,' 
М ак 315, Анк), іииповнік  (окремі говірки Житомир, і Волин: 
обл. — Анк), ш ипш инник, ш епш инник  (непаспорт. — Ан 300, 
С БН  131, Ком 54), ш іпарка  (Баранинці Ужгород, р-ну), дика  
ш іпарка  (Великі Л ази  того ж  р-ну), ш ипарйна  (переважно 
зах. закарп. гов. — Вх Н з, 55, Мел 236, С Б Н  131, Мак 315 та 
ін.), іиіпарина  (Ком 54).

2.1.1. Найпоширенішою в українських говорах назвою Rosa 
canina виступає ш ипш йна , яка, отже, цілком закономірно ста
ла літературною нормою української мови (СУМ XI, 455). Ш ип
шйна  (ш епш йна) в тому ж  значенні подається в словнику П. Бі-

1 Словарь русских старожильчееких говорои средней части бассейна р. Оби. 
Томск, 1967, т. З, с. 240.

55



лєцького-Носенка (Біл 398), в попередніх відомих лексикогра
фічних працях не фіксується. В українських д іалектах ш ип
шина  і под. вживаються і на означення деяких інших видів 
Rosa L. і навіть деяких інших рослин, пор. ш ипш ина  R. lutea, 
R. rubiginosa, R. pimpinellifolia, Evonymus verrucosus, Galeopsis 
speciosa, ш епшина  R. cinnamomea (див. С БН  308), але з цими 
значеннями ш ипш ина  менш відома в українських говорах.

Крім українських, ш ипш йна  знана в білоруських (пор. у 
більшості говорів ш и п ш и н а  Rosa canina L., а також у деяких 
шіпшіна, ш зт ийна  id. — Лекс) та, можливо, в окремих поль
ських говорах. На думку деяких дослідників, пол. szypszyna id., 
а також із значенням C ra taeg u s  (глід) виникло під впливом 
східнослов’янських.

Укр. ш ипш ина  (ш епш ина  і под.), очевидно, як результат 
дисиміляції із ш ипчина (ш епчина  і под.), яке є похідним від 
д.-р. ш и п гкь  id.

2.1.2. Оскільки для укр. ш ипчак  у відомій нам літературі 
паралелі в інших слов’янських мовах не виявляються, його 
можна вважати вузьколокальним західноукраїнським утворен
ням.

2.1.3. На означення Rosa canina укр. ш иповник  чи не впер
ше фіксується в словнику П. Білецького-Носенка, правда, не 
як  реєстрове (на нього наявне посилання як на синонім у стат
ті, присвяченій слову ш ипш йна  — див. Біл 397). Д ля  укр .ш и
повник  знаходимо паралель в російській мові, у говорах якої 
ш иповник  id. загальновідома назва (Ан 300, Д  IV 633 та ін.), 
в більшості білоруських гов., крім гродн., ш ипоунік  id. (Лекс). 
Є ця назва і в інших слов’янських мовах, пор. слвц. sipovnik id. 
(Buf 370), болг. ш иповник  id. (Давид 264). Тому, гадаємо, не 
можна погодитись із висловленою в літературі думкою про те, 
що рос. ш иповник  серед слов’янських назв Rosa canina має 
якусь особливу, своєрідну словотворчу будову2.

2.1.4. Ізоглоса укр. ш ипш инник  продовжується в окремих 
білоруських говорах, пор. біл. діал. (мін., вітеб.) ш и п ш й н н ік  id. 
гродн., мін. ш ипш ьінік  id. (Кис 112, Лекс).

2.1.5. Д л я  укр. іиіпарка, ш ипарина  (ш іпарина ) паралелями 
виступають сх. ш ипурина, шепурина, ш ипурак, ш ипуричка  (Сим 
403).

2.1.6. А взагалі майже в усіх слов’янських мовах є назви

2 На думку Т. А. Бобрової, рос. шиповник id. виникло із словосполучення 
шиповньїй цвет або шиповная ягода, хоч і не виключається можливість 

утворення його від шип за допомогою суфікса -овник ; пор. інші слова, 
утворені за цією моделлю: крьіжовник, терновник та ін. (див. Боброва Т. А. 
«Шиповник» и другие. — РЯШ , 1974, № 3, с. 99).
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Rosa canina з коренем шип-3 ( < п р а с л .  *§ірь), але інших сло
вотворчих типів, пор. з цим ж е  значенням рос. твер. ш ипичник, 
арх. ш епиш ник, шипиш ник, перм. ш ипичка, шипец, шипица, 
олон. ш ипиш ник, твер. ш ипуш ник, сиб., арх., волог, ш ипичник, 
ш ипняк, ш ипичняк  та ін. (Ан 300, Д  IV 633 та ін.), яросл. ши- 
яига4, з басейну г. Обі шипижка Rosa L., ш ипильник  «шипши
на»5, біл. брест.. шьі’піна, гродн. шьгаучнік (Л екс),  чес. sip, 
sepci, слвц. sip, sipik, sipka, sipinky (Buf 370)6, болг. шип, tuuti- 
ка  (Д авид 263), ex. шип, шипак, шипек, шипке, ш ипковина, 
ш ипчаница  та ін., слвн. ш ипалца, мак. ш ипинка  (Сим 403), 
шип1.

Таким чином, найбільш архаїчними назвами Rosa canina з 
коренем шип- виступають, очевидно, чес. слвц. sip, болг., ex., 
мак. шип. На думку В. М ахека, найімовірніше, первинно ця 
назва в чеській мові була жіночого роду — sipa, яка вж и ва
лася на означення, мабуть, плоду шипшини. Сам кущ, як гадає 
дослідник, означувався словами sipkovina, sipkovci (як mali- 
novci — див. Mach 109).

Назви з коренем шип- у слов’янських мовах, за винятком 
польської, дуже поширені.

У давньоруській мові на означення куща і квітки шипшини 
вживалася назва ш и п ькь  (в писемних пам ’ятках  фіксується, 
починаючи з 1096 р. — див. Срезн III, 1593), утворена від ста
ровинного ш ипь  за допомогою суфікса -'ьк'ь. Ш ипокь  «шип
шина» подається в ряді писемних пам ’яток староукраїнської 
мови8. У пізніших джерелах  з цим значенням зазначена лексема 
не подається. Словник за редакцією Б. Д. Грінченка і пізніші 
лексикографічні праці шипдк засвідчують як назву рослин 
Loiseleuria procumbens (L.) Desv. (гуцул, та ін. гов.) і Rhodo
dendron (див. Гр IV 495, С БН  308 та ін.); пор. ст.-сл. ш и п ькь  
Rosa canina (Фасм IV, 440), рос. (застар.) ш ипдк «бутон, цве-

3 Пор. той же принцип номінації в д.-гр. akantheon «шипшина» (< a k a n lh a  
«колючка, шип»), нім. Dornrose.

4 Мельииченко Г. Г. Краткий ярославский областиой словарь. Ярославль, 
1961, с. 218.

5 Словарь русских старожильческих говоров ередней части бассенна р. Оби 
(Дополнение). Томск, 1975, ч. II, с. 277.

6 Див. також  M atejcik J. Lexika Novohradu. Vecny slovnik. M artin: Vyda- 
tefstvo O sveta, 1975, s. 89.

7 Толовски Д. h Иллич-Свитьіч В. M. Македонско-русский словарь. М., 1963, 
с. 535.

8 Див., напр., Беринда П. Лексикон славенороський. К., 1961, с. 109; Си
ноніма славеноросская. — В кн.: Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма
славеноросская. К., 1964, с. 152; Л Л  356.
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ток розьі»9, чес. si'pek «plana ruze»10, болг. ш ипок  «шипшина 
собача» (Д авид 263), сх. ш ипак  id. (Сим 403). Отже, можна 
з упевненістю говорити ще про один старовинний слов’янський 
номен *sipbk'b, що сягає, очевидно, праслов’янського періоду.

2.2. Назви з коренем сверб- виникли на тій підставі, що 
дрібне волосисте сім’я плодів шипшини викликає свербіння 
тіла. В українських говорах (переважно Львівської обл. та 
деяких закарпат. говірках фіксуються такі назви цієї групи: 
свербак  (Дрогобиччина — Вх Н з, 55, Мел 235, С Б Н  132, М ак 
315 та ін.), свербйло  (зах. львів. гов., зокрема Перемишлян- 
ського р-ну — Вх Пч І, 12, Ан 300, Мел 235, С Б Н  132, М ак 315 
та ін . )11, свербиґан  (півн. львів. гов., зокрема Нестерівського 
р-ну — Вх Н з, 55, Мел 235, С БН  132, М ак  315 та ін.), сверббв- 
ц ’і (Волосянка Великоберезнянського р-ну Закарп. обл. — Анк), 
кілька непаспортизованих (мабуть, із закарпатських говірок) 
свербовець, сверблячки , свербичка, свербизник  та деякі ін. 
(Ком 54).

Перелічені в цій групі лексеми на означення інших рослин, 
як правило, не вживаються. Пор. із значенням «шипшина со
бача» в інших слов’янських мовах: рос. свороборича, своробо- 
ринчое дерево, своборича  (Ан 300)12, слвн. srbevka, srbin, srbliv- 
ka (Сим 403); пор. також рос. діал. (пенз., оренб., кур., орл.) 
свербига, свербейка  Bunias orientalis  та Sinapis  arvensis  (Д  IV, 
146, Мерк 81), свербеж чица  P so ra tea  та ін. (Д  IV, 146).

2.3. Назви-композити свербйгуз, свербигузка  і под., що утво
рилися з дієслівної та іменної основ, мотивуються тим, що після 
вживання плоду шипшини, в середині якого є волосисте сім’я 
свербить задній прохід (пор. Mach 109— 110). Н азв  Rosa canina 
цього типу в українських говорах дуже багато, зокрема: свер-

9 Словарь современного русского литературного язьїка в 17-ти томах. М., 
1956, т. 17, с. 1405; пор. ще в російських'говорах шипок «гречишная луз
га, гречневая шелуха, мякина» (Д IV, 633).

10 Travnicek F. Slovnik jazyka ceskeho. P raha, 1952, s. 1496. 
ника за ред. Б. Д. Грінченка.

11 У Гр IV, 105 форма свербила id., очевидно, помилкова, оскільки тут є
посилання лише на джерело Вх Пч І, 12, в якому насправді наявна тіль
ки форма свербйло  id. Форму свербила (поряд із свербйло) увів до свого 
словника С. Маковецький (М ак 300), взявши його без перевірки із слов-

12 Рос. своробина та ін. — похідне від свдроб «сверблячка, короста» (пор. 
д.-р. своробь  «короста», ст.-сл. сварбь  id.), у якого той же корінь, що й 
у свербіти (Фасм III, 583—584). У пам’ятках російської мови XVI ст. 
на означення шипшини собачої назва своробовина (сварабавина, свара- 
бовина  та ін.) широко засвідчується (див.: Назиратель. Издание подго- 
товили В. С. Гольїшенко, Р. В. Бахтурина, И. С. Филиппова. Под ред. 
С. И. Коткова. М., 1973, 26 об. 16; 27 об. 1; 77, 14; 171, 10; 172, 4).
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богуз, свербогуза  (ряд зах. укр. гов. — лемків., галиц., сх. з а 
карп. та ін. — Вх Н з, 55, Мел 236, С Б Н  132, М ак 315, Ком 54 
та ін.), свербйгуз, свеирбйгус  (ряд зах. укр. гов. — С БН  132, 
М ак  315, Анк та ін .)13, свербіуз  (зах. львів. гов .)14, свербйгузка, 
свеирбйгуска, свербйгузки  pi. t. та ін. (у ряді закарп. гов. Ужго
род., Перечин., Великоберезнян., Міжгір., Сваляв., Мукачів., 
Тячів. р-нів — Анк), свербйгузок  (Руські Комарівці Ужгород, 
р-ну — Анк), свербйгусок  (Перечин — Анк), свербиуз, свер- 
биуза  (лемків, та деякі ін. зах. укр. гов. — Вх Н з, 55, Мел 235, 
С БН  132, М ак  315, Ком 54), свербоуза  (сх. закарп. та ін. — 
Вх Н з, 55, Мел 236, С Б Н  132, М ак  315, Ком 54 та ін.), свер- 
бйус, свербйус  (говірки околиць К ам ’янця-Подільського, окре
мі говірки Турків., Миколаїв, та ін. р-нів Львів, обл., Долин, р-ну 
Ів.-Франків, обл., Міжгір., Великоберезн. р-нів Закарп. обл. — 
С БН  132, М ак  315, Анк), свербйузка, свербуска, свирбйуска  
(окремі закарп. гов. Воловец., Сваляв., Мукачів. р-нів та ін. — 
М ак 315, Анк), свирбйуски  pi. t. (Ірлява Ужгород, р-ну — Анк), 
свербдуска  (Кальник Мукачів. р-ну та ін. — Ком 54, Анк), 
сверббус’ка  (Неліпино Сваляв. р-ну Закарп. обл. — Анк), свер- 
боузйна, свербиузйна  (лемків., галиц. та деякі ін. зах. укр. гов. — 
Вх Н з, 55, Мел 236, С БН  132, М ак 315, Ком 54 і ін .) , свербивуз, 
свеирбйвуз  (гуцул., окремі закарп., терноп. та ін. —• С БН  132, 
М ак 315, Ком 54, Анк), свербйвус  (деякі поділ., окремі гов. 
Воловец., Великоберезн., Міжгір. р-нів Закарп . обл., Сокал., 
Турків. Львів, обл., Рогатинського, Долин., Калуського Ів,- 
Франків. обл., Теребовлян. р-ну Терноп. обл. та ін. — Мел 235, 
С Б Н  132, М ак  315, А н к )15, свирбйвус  (буков. — Анк), свербй- 
вос, свербйлос  (Рогатин, р-н Ів.-Франків, обл. — Анк), свєр- 
бовіс  (галиц. та ін. — М ак 315, Ком 54 та ін.), свербйвузка, 
свеирбйвуска, свербйвускьі (окремі закарп. гов. Ужгород., П е
речин., Великоберезн., Воловецького, Сваляв., Мукачів. р-нів — 
Анк), свиербб 'віска  (Голубине Сваляв. р-ну — Анк), сверболуз  
(говірка кол. Опарівки Стрижів, повіту — Вх Н з, 55 Мел 236, 
С БН  132, М ак 315), сверболуза  (лемків, та деякі ін. — Вх Н з, 
555, Мел 236, СБН  132, М ак 315, Ком 54), свербоголуза (окре
мі гов. Перемишлян. р-ну Львів, обл. — Вх Н з, 55, С Б Н  132, 
М ак 315 та ін.), свиерйгуски  (Великий Березний — Анк), свер- 
бинзина, свербонзина, свербинза  (лемків, гов. — Вх Н з, 55,

13 Див. також: Гордієнко Г. Назви рослин у Вишнім Студеній. — У кн.:
П одкарпатска Русь. Ужгород, 1933, с. 6.

14 Гаврьішкевнч И. Початок до уложення терминологіи ботаническон ру- 
ской. — У кн.: Перемьішлянин на рік 1852, с. 144.

15 Див. також  Гордієнко Л. Назви рослин у Вишнім Студеній, с. 52.
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С Б Н  132, Ком 54), сербйеус  (Лозянське Міжгір. р-ну — Анк), 
серберина  (непаспорт. — М ак 315, Ком 5 4 ) І6.

Взагалі помічено, що значна частина номенів-композитів 
має по говорах велику кількість варіантів. Часто утворення 
нових варіантів складних слів приводить до затемнення етимо
логії першої або другої, або навіть обох частин композита. Н е
рідко серед цих назв проявляється явище народної етимології17.

М айже вся ця досить значна кількість варіантів вживається 
в укр. говорах тільки на означення Rosa canina, лише свербйус, 
крім того, ще: Rosa pomifera та Anthriscus silvestris, а варіант 
свербигуз  також Bunias, В. orientalis , A nthriscus silvestris,
A. vu lgaris ,  Torilis anthriscus, Chaerophyllum  Prescottii (СБН 
281).

2.3.1. Значна частина варіантів композита свербйгуз  повні
стю зберігає зв’язок із дієсловом свербіти (переважно з його 
наказовою формою) та іменником гу з (к а )  ( -<прасл . *gQz'b, 
*guz-b — Фасм І, 471) і є старовинними назвами, які, можливо, 
сягають праслов’янського періоду. Це перш за все свер б о гуз(а ) , 
свербйгуз, свербйгузка, свербйгузок, свербйгузки  та ін. Свер
бигуз, мабуть, чи не вперше засвідчується словником П. Бі- 
лецького-Носенка, але як  назва рослини Angelica silvestris 
(Біл 322), пор. також рос. свербйгузка  Sinapis arvensis (Д  IV, 
146), свербигуз  id. та Bunias orientalis  (Мерк 263), болг. 
сьрбогА зка  Rosa canina (Д авид 263), сх. сврбигуз, србигузица  
id. (Сим 403); пор. той же принцип номінації в нім. Zochkitzle 
та Arschkratzelche і под. «шипшина собача» (Mach 110), угор. 
діал. segvakarcs id. (Нове Село Виноград, р-ну, Закарп. обл. — 
А н к ) .

2.3.2. В інших варіантах композита свербйгуз внаслідок ф о
нетичних змін, народної етимології втрачає поступово зв’язок

' із своїм етимоном друга частина складного слова, зокрема вна
слідок оглушення дзвінкого г перед глухим к свер б й гузка>  
свербйгуска, під впливом якого свербйгусок< свербйгузок, оче
видно, не без впливу народної етимології (зближення з гус-)\ 
свербйус, свербйус, свербйуска, свербоус’ка  (в останніх трьох 
у > у ) ,  свербйузка, свербйуска, свербйуски, свербоузйна, свер- 
бйузина  — очевидно, гіперизми, в яких г випав через помилко
ве усвідомлення його як протези; свербйвуз, свербйвус, свер-

16 Див. ще: Горішцкий К. С. Список русских и многих инородческих назва
ний растений: Дополнение к «Ботаннческому словарю» Н. Анненкова. 
Харьков, 1886, с. 18. В СБН 132 з посиланням на словник М. Анненкова
і з поміткою «Вор.» (тобто воронезьке) в цьому значенні введено також 
як українське слово сербалина (див. ще Ком. 54).

17 Детальніше про явище народної етимології в українських народних назвах 
рослин див. в іншій статті автора в цьому збірнику.
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болуз, сверболуза18, свербивузка, свербивуска —  мабуть, з свер- 
биуз, свербиузка  в результаті протезування другої частини 
композита приставними в і л; у варіантах  свербовіс, свербо- 
віска, свербивос голосні і та о в другій частині постали через 
гіперистичне відштовхування від у, що походить з давнього о 
в новозакритих складах в укаючих говірках; свербинзина, 
свербонзина, свербинза  виникли, гадаємо, з варіантів сверби- 
узина, свербоузина  внаслідок повного затемнення етимології 
другої частини складного слова в свідомості мовців (пор. по
дібну картину в мак. сврбогаска  id. — Сим 403).

2.3.3. Друга частина — голуза  варіанта свербоголуза  по
стала, як  нам видається, шляхом контамінації варіантів свер
болуза  і свербогуза  не без впливу діал. голуза  «гілка, галузка» 
(пор. Гр І, 306).

2.3.4. Повністю затемнена етимологія варіантів сербиеус  і • 
серберина. Подібне явище спостерігається і в говорах росій
ської мови, пор. серебарин, серебаринник, сереборинник, сер- 
баринник, сербелина  id., твер. серберинник, сербольїнина  id., 
ряз. сирбаринник  id., вор. сербалина  id., кур. серболина, сере- 
болина, вор. чербалинник  id.19 (Ан 300).

2.3.5. Зовсім непрозорою стала перша частина варіанта 
свиерйгуски, друга його частина, очевидно, результат збли
ження за народною етимологією із назвою відомого птаха 
(гу с к а ).

2.4. Досить відомими є переважно в західнозакарпатських 
говірках та говірках Львів, обл. назви Rosa canina, що пов’я 
зуються з дієсловом дерти (за дією віток шипшини, вкритих 
безліччю гострих ш и п ів ): <3рак  (Зарічево Перечин. р-ну, Бу- 
ковець, Розтока Воловец. р-ну, Лозянське Міжгір. р-ну — Анк), 
драча  (Довге Іршав. р-ну — Ком 54, Анк), драчка  (Руські Ко- 
марівці, Кібляри, Андріївна Ужгород, р-ну, Бабичі Мукачів. 
р-ну — Анк), драчка червона  (непаспорт. — Ком 54), д р ’&чка 
Руські Комарівці та ін. — Анк, М ак 315), драчки  pi. t. (непас
порт. —  Ком 54), драчник  (Либохора Турків, р-ну Львів, обл. — 
Анк, Ком 54), драчиена  (Яворів Турків, р-ну Львів, обл.), де- 
ранка  (непаспорт. — Ком 54), деранкьі pi. t. (Крива Хуст. р-ну 
Закарпат. обл. — Анк).

18 Здається, другу частину -луза  немає підстав зближувати з укр., рос. 
луза  «один з шести отворів із сітчастими мішечками, що знаходяться по 

краях більярдного столика» < п о л . luza id. < ф р .  blouse id. (пор. Ш.ан- 
ский Н. М., Иванов В. В., Ш анская Т. В. Краткий зтимологический сло
варь русского язьїка. М., 1975, с. 248).

19 Д о речі, в СБН 132 чербалинник  з поміткою «Вор.» і посиланням на 
словник М. Анненкова чомусь віднесено до українських назв. Так само 
в Ком 54.
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Наведені лексеми на означення інших рослин в укр. говорах, 
здається, не вживаються. В інших слов’янських мовах для них 
паралелей майже не знаходимо, пор. хіба що ex. tiacja драча  id. 
(Сим 403). У говорах словацької мови слова цього кореня 
означають інші рослини, пор. drac, drak  Berberis, dracica Den- 
ta ria  enneaphyllos (Buf 283).

2.5. У лексико-семантичному плані до попередніх назв
(див. 2.4.) близько стоять назви Rosa canina з коренем дерб-20, 
це, зокрема, такі: дербйнка, дирбанка, диербйнка  (у ряді закарп. 
гов. Іршав., Виноградів., Берегів., Мукачів., Сваляв., Тячів. р-нів 
та ін. — Вх Н з, 55, Мел 235 С Б Н  132, М ак  315, Ком 54, Анк 
та ін.), деир б а н ’ка  (Велика Копаня Виноградів, р-ну, Брестово 
Мукачів. р-ну, Монастирець Хуст. р-ну — Анк), дербанкй, 
деирбанкьі pi. t. ряд говірок Хуст., Іршав., Виноградів., М ука
чів. р-нів — Анк), дйка деирбанка  (окремі гов. Виноградів, 
р-ну — Анк), дирбан’а (Біловарці Тячів. р-ну — Анк), дербак  
(непаспорт. — Ком 54). Очевидно, до цієї ж  етимологічної 
групи належить також назва драпачка  (Ільник Турків, р-ну 
Львів, обл. — Анк), пор. у словацькій мові drapac, driapac 
«рослина Dipsacus fullonum» (Buf 283—284). *

Як ботанічні терміни лексеми цієї групи з іншими значен
нями в укр. говорах майже не вживаються, пор. хіба що дер- 
бенник  Lythrum  salicaria  (С БН  202).

2.6. Переважно в східномарамороських говірках засвідчує
ться ще група варіантів композита дербйгузка, утвореного за 
аналогією до свербигузка. Можливо, це результат контамінації 
назв з коренем дерб- (дербак, дербанка  і под. — див. 2.5.) і 
свербигузка. По говорах засвідчуються такі варіанти цієї наз
ви: деирбйгуска, дербйгуска  (ряд говірок Хуст. р-ну, а також 
Вонігово, Тересва Тячів. і Нове Село Виноградів, р-нів — Анк), 
диербйузка  (Дулово, Руське Поле Тячів. р-ну — А нк), дербб- 
уска  (Іза, Липча Хуст. р-ну — Анк), дербйвузка, дербйвуска, 
деирбйвуска  (ряд гов. Хуст. і Тячів. р-нів — Анк).

Ж оден із цих варіантів на означення інших рослин не вж и
вається в укр. говорах. Утворились ці варіанти аналогічно від
повідним варіантам композита свербйгузка  (пор. 2.3.2.).

2.77. Близькими за структурою до попередньої групи назв 
шипшини собачої і поширеними тільки в закарпатських гово
рах  є терпйгузка (східнозакарп. гов. — Вх Н з, 55, Мел 236, 
С Б Н  132, М ак  315, Ком 54, Анк та ін.), терпйгуска (Нересни- 
ця, Вільхівці-Лази, Дубове Тячів. р-ну — Анк), терпьігуска 
(Нове Клинове Виноградів, р-ну — Анк), терпйвузка, терпй-

20 На думку етимологів, дієслова дерти (деру) і дербати одного кореня
(пор., напр., Фасм І, 499—500).
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вуска, ти.ерпйвуска  {Нересниця, Ганичі, Дубове, Підплеша, Ш и
рокий Луг Тячів. р-ну — Анк, Ком 54), терпбуска, терпускй 
(Керецьки, Дусино Сваляв. р-ну — Анк).

Утворення терпйгузка, терпйвуска і под. аналогічне утво
ренню варіантів свербйгузка  (див. 2.3.2.; пор. ще дербйгуска  
і под. в 2.6.).

2.8. Явище перенесення назви однієї рослини на іншу через 
їх взаємну схожість певними ознаками дуже поширене в на
родній ботанічній лексиці.

2.8.1. Колючі вітки шипшини зумовили перенесення назв 
терну (P runus  spinosa L.) на Rosa canina: тер (Ж укотин Тур- 
ківського р-ну Львів, обл. — Анк), тернйна (Кропивник Долин., 
Луквиця Богородчанського р-нів Ів.-Франків, обл., Нижня Я б
лунька Турків, р-ну Львів, обл., Широкий Л уг Тячів. р-ну З а 
карп. обл. — Анк), терн’а (Кропивник Долин, р-ну Ів.-Франків, 
обл., Келечин Міжгір. р-ну Закарп. обл. — Анк), терен (В іль
шники Перечин. р-ну — Анк). Усі ці лексеми більше відомі 
в укр. говорах як назви P runus  spinosa. Крім того, в діалектах 
укр. мови засвідчуються номени цього кореня тільки в зна
ченні «шипшина собача»: тернуука (Горяни Ужгород, р-ну — 
Анк), непаспортизовані тернівки, тернявка (Ком 54).

Н азва тернїе. пєс)ьє на означення Rosa canina в пам ’ятках ук
раїнської мови фіксується з XVII ст. (Л Л  151, відповідник 
реєстрового слова cynosbaton).  Д ля  укр. терен і под. Rosa ca 
nina як паралель можна навести слвц. діал. cirnova ruza (ru- 
zicka) id. (Buf 357).

2.8.2. Rosa canina своїми червоними плодами і колючими 
вітками дуже схожа на глід колючий (C ra taegus  oxycantha L.), 
чим і зумовлені її назви гл іг  (Сх. Поділля — М ак 315), глог, 
глогінька  (непаспорт. — М ак 315), голодовина  (Перемишлян- 
ський р-н Львів, обл. — Вх Пч І, 12, Ан 300, Гр І, 303, Мел 235, 
С Б Н  132, М ак  315, Ком 54); сюди належить, мабуть, також не- 
паспортизоване головина  (Ком 54).

Гліг, глог  досить відомі в укр. говорах як загальні назви 
глоду колючого (пор., напр., М ак 113— 114); глугт> з цим же 
значенням засвідчується пам ’ятками укр. мови з XV ст. (Тимч 
І, 530), пор. ще ст.-рос. глогі) id. (1512 р. — С лРЯ XI—XVII вв.
IV 33— 34), яке, до речі, в сучасних російських говорах, мабуть, 
не відоме (див., напр., С Р Н Г ) ,  хоч слово це в російській мові, 
безперечно, старе, пор. дериват від глог  C ra taegus  глоговий , 
який фіксується в пам ’ятках російської мови з XVI ст.21.

Подібне перенесення назви глоду колючого на шипшину

21 Див. Назиратель, 172 об. 5; див. також  СлРЯ XI—XII вв. IV, 34.
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собачу відбулося і в деяких інших слов’янських мовах, пор. 
н.-луж. glog Rosa canina (ЗС С Я  VI, 136) , пор. ще другу частину 
польської бінарної назви roza glogowa id. (Maj II, 671).

Суфіксальне утворення глогінька, крім значення Rosa ca 
nina, в іншому значенні в українських говорах не вживається,

Н азва  голодовина, вживане в українських говорах тільки 
в значенні «шипшина собача», без сумніву, з глодовина, але 
зазнало впливу гіперизму або народної етимології.

У зв ’язку з подібністю плодів і віток шипшини собачої і 
глоду колючого можливий і зворотний процес перенесення 
назв Rosa canina на C ra taegus  oxyacantha, пор. у бойківських 
говірках свербйвус, свербйус, свирбевус, свербйгуска  у значен
ні «глід» (Онишкевич).

2.9. Назви жипун, ж ипнйц’а побутують у Нижанковичах 
Старосамбір. р-ну Львів, обл. Неясного походження. Сумнівно, 
чи сюди рос. діал. (ряз.) ж ипун «сіряк (селянський каптан із 
грубого сукна)», ж ипучий  «певчий (о птицах)» (С РН Г  IX, 180).

2.10. Ш уплйна  (київ, і, можливо, деякі ін. — Ан 300, Мел 
236, М ак  315, Ком 54), ш упиця  (непаспорт. — М ак 315, Ком 54).

Д ля  цих назв наявна паралель у болгарській мові, пор. болг. 
ш упиняк  id. (Д авид 264). Зафіксоване В. Д алем  иіуплйна  id. з 
поміткою «юж.» (Д аль  IV, 644) — або українське слово, або 
українізм у південноросійських діалектах. Подані назви, 
можливо, того ж  походження, що й болг. ш упла  «ноздревина, 
пора»22, сх. іиупліина  «пустота, пустая полость; скважина»23, 
ш упльица  «рослина M yagrum  perforatum» (Сим 696), слвн. 
supljina «пустота, дупло»24, мак. ш уплйна  id.25. Як гадає П. Скок, 
ex. sup «пустой, вьідолблєнньій, польїй» належить до прасло
в’янських слів, але, як він вважає, паралелі має тільки в пів
деннослов’янських мовах26.

2.10.1. Ш упш ина, ш юпш ина  (в гов. колишніх Волин., Поділ., 
Київ., Полтав., Черніг. губ. — Ан 300, СБН  131, М ак 315).

Д л я  цих назв як паралелі можна назвати біл. діал. (здебіль
шого в гомел., деяких мін., могил, і гродн.) шупшш ьіна  id., 
могил, шупчьінка, шупшьіннік, ш упоунік  (також вітеб.) id.

22 Чукалов С. к. Болгарско-русский словарь. София, 1960, с. 1180.
23 Толстой И. И. Сербскохорватско-русский словарь. М., 1970, с. 681.
24 Kotnik J. Slovensko-ruski slovar. Ljubljana, 1950, c. 526.
ж Толовски Д- 11 Иллич-Свитич В. М. Македонско-русский словарь, с. 539.

Scoc P. E tim ologijski rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika Zagreb, 1973 
kn. I l l ,  c. 423.
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(Кис 112, Лекс),  рос. діал. (дон.) ш упш йна  «шиповник щитко
видний, Rosa corymbifera»27.

Щодо походження цих назв можливі, як  нам видається, дві 
версії. Можливо, це результат контамінації назв попередньої 
групи (ш уплина  і под.) і шипшина. Однак досить імовірним мо
ж е бути етимологічний зв’язок ш упш йна  з назвами поперед
ньої групи (ш уплина  і под.), пор. сх. ш упак  анат. «anus» (пор. 
щодо способу номінації другу частину в композитах типу свер
бигуз  — див. 2.3.), ш упчина  (згруб. від ш уп а к)28. Чи не цієї 
етимології укр. діал. (закарп.) шупати(ся) «чухати(ся)»?

2.11. У говорах укр. мови засвідчується ряд одиничних назв: 
д івки  бабині, свербибіда, терноружка, серпризник  (непас
порт. — Ком 54), т ерлуш кй  (Імстичево Іршав. р-ну — Анк), 
чир’а к й  (Липецька Поляна Хуст. р-ну — А н к ) , л о й и н а  (Скотар
ське Воловецького р-ну — Анк).

2.11.1. Н азва  свербибіда — композит, що виник за тією ж 
словотворчою моделлю, що й свербигуза, другою частиною яко
го виступає елемент біда, який, гадаємо, є евфемізмом діал. 
слова гуз (а )  «anus».

3.11.2. Термін терноружка (терн-о-руж-к-а) виник у резуль
таті основоскладання і суфіксації на базі двох назв шипшини 
собачої: терен (2.8.1.) і ружа (2.12.1.).

2.11.3 С ерпризник  за утворенням теж складне слово (по
в ’язується з серп і різати), мотивується, ймовірно, лікувальни
ми (кровоспинними) властивостями рослини: за  свідченням
М. Анненкова, раніше пелюстки Rosa canina вживали при кро
вотечах (див. Ан 300). Взагалі в укр. говорах лексеми серпів- 
ник, серпник, серпоріз і под. досить добре відомі на означення 
інших рослин (Achillea millefolium, Agrim onia eupatoria, Leu- 
can them un v u lgare  та ін.), сік яких добре сприяє згортанню 
крові при кровотечах, особливо від порізів серпом та ін. пред
метами (див., напр., С БН  283)29.

2.11.4. Очевидно, лікувальними властивостями шипшини со
бачої зумовлена також назва чиряки. Як зазначається в д ж е
релах, раніше кору Rosa canina вживали при укусах скаженої

27 Словарь русских донских говоров. Изд. Ростовского университета, 1976, 
т. 111, с. 204.

28 Лавровский П. Сербско-русский словарь. СПб., 1870, колон. 795.
29 Див. ще: Сабадош И. В. Названия для тьісячелистника обьїкновенного

(Achillea millefolium L.) в говорах украинского язьїка. — В кн.: Сове- 
щание по Общеславянскому лингвистическому атласу: Тезисьі докладов. 
М , 1975, с. 242—243.
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собаки, звідси й латинська та українська наукові видові назви 
цієї рослини canina •— собача.

2.11.5. Етимоном номена лойьінй  виступає, очевидно, лій  
«жир рогатої худоби»; не зрозумілий, однак, мотив, за яким 
рослина одерж ала цю назву; пор. ще в укр. говорах лойдк, 
лою к  A juga genevensis, A. rep tans  (Мел 19).

2.12. Із іншомовних запозичень серед українських народних 
назв Rosa canina засвідчуються такі: рожа (галиц., херсон.
та ін. — Ан 300, С Б Н  131, Ком 54)30, рожа гаєва  (непаспорт. — 
Гр IV, 29, Мел 235, С БН  131, М ак 315, Ком 54), рожа дика  
(очевидно, в багатьох зах. та ін. укр. говорах, зокрема в З б а 
разькому p -ні Тернопіл. обл., Горохівському p -ні Волин. обл.; 
Бугрин Гощанського р-ну Ровен. обл., Невицьке Ужгород, р-ну 
та ін. — Вх Пч І, 12, Мел 235, С Б Н  131, М ак 315, Ком 54, Анк), 
рожа полева  (непаспорт. — Мел 235, С Б Н  131, М ак  315), рожа 
польова  (непаспорт. — С БН  131, М ак  315), рбза  (непаснорт.— 
Мел 235, С БН  131), рбза дйка  (Великі Лучки Мукачів. р-ну 
Закарп. обл., Д анилівка Білогірського р-ну Хмельн. обл., По- 
ворськ Ковел. р-ну Волин. обл., Червона Мотовилівка Фастів, 
р-ну Київ. обл. та ін. — Анк), троянда (у ряді говорів, але без 
вказівки на локалізацію  — Ан 300, С БН  132, М ак  315), тран- 
дагір  (буков. гов. — Borza 149) матридуна (непаспорт., ймо
вірно, зах. укр. гов. — С Б Н  132, Ком 54).

2.12.1. Лексема рожа в значенні «шипшина» відома майже 
всім слов’янам, пор. біл. літ. ружа id., діал. (могил., гродн.) 
ружа Rosa canina, мін. рожа id. (Кис 112, Л екс),  рос. рожа 
Rosa, рос. півд.-зах. рожан id. (Ан 300), пол. roza R. canina 
(Maj 11,671), чес. ruze (< ru o z e )  Rosa (Mach 109), слвц. ruza 
id. (Buf 357), болг. ружа id. (Д авид 263), ex. ружа id., слвн. 
roza id. (Сим 403); пор. також рум. діал. ruja, ruje та ін. id. 
(Borza 149), які, очевидно, є слов’янізмами (DLRM 728).

Лексема рожа як  «роза» фіксується в «Материалах» 
І. І. Срезневського (III, 139), але «Словником староукраїнської 
мови XIV—XV ст.» не засвідчується. В українських пам ’ятках, 
мабуть, уперше подається тільки в «Лексиконі латинському» 
Є. Славинецького, як  відповідник лат. rosa (Л Л  356); пор. ще 
рожа «роза» у словнику П. Білецького-Носенка (Біл 314). О д
нак в українській мові як  запозичення відоме, здається, зд ав 
на, пор. велику кількість похідних у сучасній укр. літературній 
мові: рожевий, рож евенький, рожевуватий, рожевість, рожевіти, 
рож евіючий, рожево, композити рож евобокий, рож евокрилий, 
рож евощокий, фразеологізми рож евий день (ранок, вечір),

30 Гаврьішкевич И. Op. cit., с. 144.
1
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дивитися крізь рожеві окуляри , рож евими фарбами малювати, 
рожеві мрії, у  рож евому світлі і т. д. (СУМ V III 598—600). По 
говорах є і ряд інших дериватів від рожа (пор., напр., Гр IV, 
299—ЗО). У пам ’ятках білоруської мови ружа фіксується з 
XV ст.31. Д л я  укр. рожа ділка паралеллю  є біл. діал. (вітеб., 
гродн., мін.) дзікая ружа id., мін., гродн. дикая рожа id. (Лекс).

Як вважаю ть етимологи, східнослов’янське рожа (ружа) 
запозичено через західнослов’янські мови, в яких це латинізм 
(< л а т .  rosa < г р .  rhodon — див. Вг 466, M ach 109, Фасм III, 
493).

В укр. говорах рожа, крім значень «Rosa», «R. canina», вж и
вається як  назва інших видів шипшини, а також рослин M alva, 
L avatera  та різних видів Althaea. Рожа M alva L. є літературною 
нормою української мови (СУМ VIII, 598).

Такого ж  походження варіант рбза, тільки, здається, при
йшов у східнослов’янські мови не через західнослов’янське по
середництво, оскільки в західнослов’янських мовах майже не 
вживається, а, можливо, з німецької (пор. нім. Rose id .)32 чи 
прямо з латинської мови (лат. rosa id.) і, мабуть, значно піз
ніше, ніж рожа (руж а). На цю думку наштовхує м айж е повна 
ізольованість рбза  в сучасній українській літературній мові та 
укр. діалектах. Рбза  не фіксується ні в «Лексиконі латинсько
му» Є. Славинецького, ні в «Лексиконі словено-латинському» 
Є. Славинецького й А. Корецького-Сатановського. Н емає цього 
слова, напр., у словнику П. Білецького-Носенка. Роза  «шип
шина» — інтернаціоналізм, відомий, крім слов’янських мов, у 
багатьох інших, пор., напр., з тим же значенням англ. rose, нім. 
Rose, дат. rose, норвез. roos, швед, ros, ісп. rosa, фр. rosier, італ. 
rosa, португ. roseira, фін. ru u su 33.

2.12.2. Бінарну назву рожа полева  М. Мельник запропону
вав як нормативну для української мови (Мел 235). Означення 
полева  (польова) вказує на місце зростання шипшини собачої, 
пор. біл. діал. (вітеб.) пьілівайя рбза  id. (Л екс).  В іншій назві 
цієї рослини рожа (рбза) дйка  лексема дйка  в ідмежовує шип
шину собачу від сортів троянд, щеплених, як правило, на гіл
ках Rosa canina, пор. біл. діал. дзікьійя роза, дзікая рбза  id. 
(Лекс). В сучасній українській літературній мові польова рожа 
і дйка рожа вживаються на означення рослини L avatera  L. 
(СУМ VIII, 598). У назві рожа гаева  означення гаева  моти
31 Див.: Бульїка А. М. Д аунія запазьічанні беларускай мовьі. Мінск, 1972,

с. 284.
32 Як у російській мові, пор. Фасм III, 494, див. ще: Боброва Т. A. Op. cit.,

с. 99.
33 Словарь полезньїх растеннй на двадцати европєйских язьїках. М., 1970, 
с. 169.
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вується місцем зростання шипшини собачої. З  цим ж е значен
ням гайова рожа зрідка вживається в сучасній українській л і
тературній мові (СУМ VIII, 598).

2.12.3. Із значенням «шипшина собача» лексема троянда в 
літературі відзначається без локалізац ії  в укр. говорах. Г а 
даємо, що в цьому значенні в д іалектах має обмежене вж и 
вання, очевидно, більш відома вона як назва Rosa centifolia 
та деяких інших видів роду Rosa L. (див., напр., Гр IV 288, С БН  
та ін.). Тільки на означення R. centifolia фіксується троянда в 
Б іл 357. Троянда  Rosa L. є також літературною нормою укра
їнської мови (СУМ X, 288). Д л я  укр. троянда, діал. (буков.) 
трандахір паралелями виступають сх. трандавил, трандафил, 
трендавил id. (Сим 403). Вважаємо, що укр. трандагір і на
ведені сербохорватські назви — румунізми, пор. рум. діал. 
tranda fir  Rosa canina (Borza 149); рум. tranda fir  «роза» є т а 
кож нормою румунсько'ї літературної мови (DLRM 872). А в за 
галі це грецизми — з н.-гр. riandafilo  id.34.

На завершення до сказаного про укр. назви рожа, рбза, 
троянда не можна не розділити подиву О. І. Білецького з то
го, що ці назви, будучи літературною нормою, не були введені 
не тільки в переклад українською мовою російського видання 
«Словаря иностранньїх слов»35, але й немає їх в оригінальному 
виданні «Словника іншомовних слів» (К-, 1974).

2.12.4. Територія поширення назви матридуна, як  це буде 
видно з наступного викладу, очевидно, обмежується західноук
раїнськими говорами. Ц я назва, мабуть, перенесена з іншої 
рослини — белладонни звичайної (Atropa belladonna L.). П е
ренесення назви відбулось, імовірно, на підставі дуже подіб
них чашечок плодів шипшини і белладонни. В укр. говорах на 
означення рослини Atropa belladonna вживаються мадриґан, 
матриґан, мат ридун(а) та багато ін. подібних (див., напр., 
С БН  21), територія поширення яких обмежується східнозакар- 
патськими, гуцульськими і буковинськими говірками. Взагалі 
це румунізми, пор. рум. діал. (рум. гов. на території Закарп. 
обл.) m a trag u n a  id.36, яке є також літературною нормою румун
ської мови (DLRM 488). З лат. m an d rag o ra  (Mach 205).

2.12.5. М айже по всій території Закарпаття , а також  поде
куди в окремих районах Івано-Франківської обл. відоме в б а 

34 Див. Білецький О. І. Д о  питання про словники іншомовних слів. — В кн.: 
Лексикографічний бюлетень. К., 1952, вип. II, с. 61.

35 Там же.
36 Див.: Сабадош І. В. Українсько-румунська інтерференція в галузі на

родної ботанічної номенклатури. — В кн.: XIV' республіканська діалек
тологічна нарада: Тези доповідей. К., 1977, с. 130.
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гатьох фонетичних варіантах інше запозичення (у свідомості 
мовлян сприймається як складне сл о во ): ече-пече (окремі гов. 
Хуст., Іршав., Виноградів, р-нів — Анк, Ком 54), ечі-печі (Р о 
гатин. р-н Ів.-Франків, обл. — Анк), гече-пече (Горяни, Довге 
Поле, Великі Л ази , Дравці Ужгород, р-ну, Старе Д авидкове 
Мукачів., Білки Іршав., Розтоки Рахів. р-нів, Сх. Галичина — 
Анк, М ак 315, Ком 54), гечі^-печи1 (Верхнє Водяне Рахів. р-ну, 
Яворів Косів., Гошів Долин, р-нів Ів.-Франків, обл. — Анк), 
гйчі-пйчі (Чернятин Городенків. р-ну тієї ж  обл. — Анк).

Все це мадяризми, пор. вживане в тому ж  значенні в б ага 
тьох закарп. угорських говірках hecsepecse (Анк); пор також  в 
інших угорських діалектах hecsempecs id. (Borza 149).
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І. В. САБАДОШ

П Р О Я В  Н А Р О Д Н О Ї  Е Т И М О Л О Г І Ї  
В У К Р А Ї Н С Ь К И Х  Д І А Л Е К Т Н И Х  Н А З В А Х  Ф Л О Р И

Під народною етимологією1 прийнято розуміти «переосмис
лення в народній мові етимологічного складу незвичних слів і 
приведення їх у зв ’язок з відомими словами рідної мови, що 
призводить і до звукових змін переосмислюваних слів»2. Явище 
народної етимології досить поширене в мові і характерне зде
більшого для говорів і мови малописьменних людей. Прийня
то вважати, що під народноетимологічні зміни потрапляють 
найчастіше слова іншомовного або книжного походження. П ро
те нерідкі випадки, коли під ці зміни підпадають і слова рід
ної мови. Н а думку Л. А. Булаховського, це «звичайно слова 
маловживані, такі, що належать до понять «другорядних», які 
не відіграють ролі ні в господарстві, ні в культурному житті 
мовців. Такими є, наприклад, назви багатьох рослин, птахів, 
комах»3. Це зауваження вченого наштовхнуло нас на думку 
здійснити спостереження над фактами народної етимології в 
українських діалектних назвах рослин.

Наші спостереження над фактами народної етимології до
зволяють виділити щонайменше три основні групи слів, що ви
никли внаслідок діяння цього явища: 1) слова, що постали на 
базі іншомовних запозичень, 2) слова, що виникли на основі 
перекручення частин складних слів (композитів), 3) назви, 
які утворилися на грунті власних слів, але етимологічно непро
зорих або слів неясної етимології. Мабуть, можливі й інші 
групи. У всіх випадках малозрозуміле слово у свідомості мов
ців зближується, асоціюється з добре відомим словом.

1 У літературі це явище називають також  псевдоетимологією, паронімічною 
атракцією, рєетнмологією, лексичною асиміляцією, народним словотвором 
і т. п. (див.: Булаховський Л. А. Нариси з загального мовознавства. К.,
1959, с. 175; Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966, 
с. 529; Дзендзелівський й . О. Із спостережень над народною етимологією 
в українській мові. — Studia Slavica Hung. Budapest, 1976, XXII, c. 271; 
Отін Є. О. Різні типи паронімічного вирівнювання слів в апелятивній та 
ономастичнііі лексиці. — Мовознавство, 1973, № 2, с. 63. В останній пра
ці можна одержати також  докладну інформацію про літературу, при
свячену народній етимології).

2 Кротевич Є. В., Родзевич Н. С. Словник лінгвістичних термінів. К-, 1957, 
с. 100.

3 Булаховський Л. A. Op. cit., с. 176.
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1. Д о номенів, що є результатом діяння народної етимо
логії і виникли на базі іншомовних слів, можна віднести: бар
вінок  (барвін, барвінець, барвінина  та ін.) Vinca minor, лю бй- 
сток Levisticum officinale, глават, волош ка  Centaurea  cyanus, 
гарнівка  (гарновка ) «сорт пшениці Triticum durum», р ум ’янок  
(р ум ’янець  та ін.) Anthemis, A. cotula, румин, ромин  A. cotula, 
яв ір  (явер , явор  та ін.), яр  Acorus ca lam us та ряд ін.

Н а означення рослини Vinca minor (наукова назва барві
нок м алий) у різних українських діалектах  вживаються назви: 
барвінок, барвінек, барвенок, барвінець, барвінина, барвін, бар- 
в ін -з іллє  (Вх Н з, 88, Ан 380, Гр І, 29, Мел 301, С Б Н  168, М ак 400)4. 
Загальновизнано, що укр. барвінок, що є також літературною 
нормою, як і рос. барвйнок  id., — іншомовне запозичення, яке 
прийшло до нас через пол. barwinek, чес. barvinek, а також ні
мецькі форми, які дали сучасне Barwinkel. Першоджерелом 
цих назв є лат. pervinca (див., напр., Фасм І, 125), зокрема в 
творах Плінія Молодшого на означення рослини барвінок  маємо 
v inca-pervinca5. Д умку про те, що в народі на Україні назву 
барвінок  помилково пов’язують із словом барва, висловив ще 
в кінці 20-х років XX ст. один з перших дослідників українських 
назв рослин С. О. Іллічевський (Іл 66). Про те, що це його 
спостереження правильне, свідчать інші українські діалектні 
назви барвінка — барвінець, барвінина, барвін, які є доказом 
того, що в свідомості народу слово барвінок  — суфіксальне 
утворення. У писемних п ам ’ятках української мови назва бар
вінок  фіксується з XVII ст. (Л Л  413), в російських пам 'ятках 
барвйнка  (ж. p.) id. подається з 1534 р. (СлРЯ X I—XVII вв.
І, 73).

М айж е в усіх укр. говорах добре знаною є назва рослини 
Levisticum officinale L. (укр. наукова назва любисток л ік а р 
ський) любйсток (любистик, любйста, любистйна — Ан 193, 
Гр II, 386, Мел 159, С БН  87, М ак 209). Укр. любйсток, як і 
рос. любйсток8, прийшло через пол. lubistek id. <  с.-в.-нім. Ііі- 
bestecke id. <  лат. levisticum, ligusticum <  гр. ligusticon, яке 
первинно означало «лігурійська рослина, що використовувалась 
з лікувальною метою» (Фасм II, 544). У народі існує повір’я, 
що любисток має чарівну силу: «дівчата цим зіллям поять
хлопців, коли хочуть, щоб вони їх любили»7 (пор. укр. діал. 
приворотне з іл л я  «любисток лікарський» — М ак 209), тому, 
очевидно, запозичене слово любисток помилково пов’язується

4 Розкриття скорочень див. в попередній статті автора в цьому збірнику.
5 Дворецкий И. X. Латинско-русский словарь. М., 1976, с. 1080; Преобр І, 17.
6 Рос. любисток-ь id. у писемних пам'ятках засвідчується з XVII ст. (СлРЯ

XI—XVII вв. V III, 326).
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в свідомості мовців з дієсловом любити (пор. також Іл 66, 
к ш  23)8 і сприймається як суфіксальне утворення: любист-ок, 
пор. інші діалектні варіанти цієї назви любистик, любистина, 
«безафіксні» любист, любиста. Як назви цієї ж  рослини в укр. 
говорах фіксуються також лексеми лю бця, лю бець, лю бчик, 
лю бим ене  (С БН  87, М ак 209); пор. ще ст.-укр. (XVII ст.) лю б- 
щ ик трава id. (Л Л  255).

Н азва  рослини C entaurea  cyanus L. (укр. наукова назва во
лош ка сйня) глават  фіксується у волинських і, можливо, де
яких ін. гов. — Ан 89, М ак 86. Виникла вона, ймовірно, на 
базі широко відомої в укр. діалектах назви цієї рослини б ла 
ват (як і рос. блаватка id., з пол. blaw at, b law atek  id. (Maj I, 
21) <  д.-в.-нім. blao «синій», с.-в.-нім. bla, blawer id. — див. 
Фасм I, 170), мабуть, під впливом помилкового сприймання 
зв’язку цього слова з глава  (голова)9; пор. іншу діалектну 
назву волошки синьої гбловатень (гуцул, та ін. — Гр І, 302, 
Мел 71, М ак  86).

Українська назва пшениці Triticum durum  Desf. гарнівка  
(гарновка —  див. С Б Н  159) є наслідком видозміни інших ук
раїнських діалектних назв цього сорту арнаутка, арнаута, ор- 
наута, арновка  і под. (рос. арнаутка id., пор. тур. a rn au t  «ал
банець» — Фасм І, 88) під впливом слова гарний.

Українські діалектні назви роду Anthemis L. (роман) і рос
лини A. cotula р ум ’як, р ум ’янець, р ум ’янок  та ін. (М ак 32) у 
народі неправильно пов’язуються із словом р ум ’яний  (пор. 
Іл 66), насправді етимологічно ці слова виникли на грунті л а 
тинської назви цієї рослини anthem is rom ana, очевидно, через 
польське посередництво (Фасм III, 499— 500, пор. Іл 66).

Результатом прояву народної етимології є також інша д і
алектна назва цієї рослини рум ин (ромин) — М ак 32. У свідо
мості мовлян вона зближується з назвою національності р у 
мун, діал. румйн, ромьін і под., хоч насправді походить з того 
джерела, що й попередні назви (рум ’як ).

7 Роговнч А. С. Опьіт словаря народних названий растений Ю го-Западной 
России, с иекоторьіми поверьями и рассказами о них. ■— В кн.: Записки 
Ю го-западного отдела Русского географического общества. К., 1874, т. І, 
с. 126.

8 Див. ще А. К[ритснко]. Етимологія й народна етимологія. — М овознав
ство, 1967, № 1, с. 83; Ленкова А. Ф. Явление так назьіваемой «пародной 
зтимологии». — В кн.: Немецкая филология. Уч. зап. Ленингр. гос. у-та, 
№ 223. Серия филологических наук. Вьіп. 31. Изд. Ленингр. у-та, 1958, 
с. 134; Дзендзелівський й . О. Op. cit., с. 287.

9 Пор. також КШ 23. Правда, тут неправильно укр. глават, як і любисток, 
віднесено до фактів деетимологізації, насправді ці слова є результатом 
діяння народної етимології.
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На означення лепехи звичайної (Acorus calamus- L.) в укр. 
говорах засвідчується назва явір  (явор, явер  і под. — див. 
Мак 6), які витворилися на базі іншомовного запозичення аїр  
(< т у р .  ag ir  id. < г р .  acoros id. (Фасм I, 64), але в народі по
милково пов’язується із загальновідомою в укр. говорах наз
вою, яка є також літературною нормою укр. мови, дерева явір  
(Acer pseudoplatanus L.).

Народноетимологічним витвором є також інша назва цієї ж 
рослини (Acorus ca lam us) яр, що теж виникла на грунті аїр, 
але мовлянами сприймається як споріднена з укр. діал. яр 
«весна».

Очевидно, під впливом народної етимології виникла укр. 
діал. (поліс.) назва нарциса марціз  (м а р ц и з) через зближен
ня з діал. (поліс.) назвою березня мйрец  (Лис 122) на базі ін
шомовного нарцис.

Цікаво, що впливу народної етимології при поясненні по
ходження деяких номенів не уникли навіть окремі мовознавці, 
зокрема в літературі висловлювалась думка про те, що укр. 
волош ка  C entaurea cyanus виникла за зовнішньою ознакою 
рослини, оскільки вона «має пухнастий, волохатий кошик кв і
тів»10. Н асправді ця назва, як і біл. валош ка, валдж ка  id., рос. 
волош ки  id. є похідною від «валах — старої назви романських 
народів»11. Волошка C entaurea cyanus у писемних пам ’ятках 
української мови відзначається з XVII ст. (Тимч І, 302).

2. Досить часто під народноетимологічні зміни підпадають 
номени-композити в результаті перекручення їх складових 
частин. Д о цієї групи назв входять: біс-дерево  Artemisia abro- 
tanum, A. procera, біж -дерево (буж -дерево і под.) D atura  s t r a 
monium, д е в ’ятосйн, дев'ятосіль Ononis spinosa, д ев’ясин, де- 
в ’тьоосінник, д івосил  і под. Carlina L. та ін., звіробій  (звіроббй  
та ін.) Hypericum perforatum, марамух, мохамор  і под. Agari- 
cus muscarius, самозелень  Chelidonium m ajus, сьірол’іска (се- 
р о л ’іжок і под.) A garicus species, свербивуска  (свербоузина , 
свербоголуза  і под.) Rosa canina, козодрист  і под. Leucojum 
vernum  та ряд ін.

У говірках Житомирського Полісся на означення рослини 
Scilla L. (проліска) записано назви к ур о л ’еск’і, ко р о л’ос’кі, які 
виникли за народною етимологією і пов’язуються у свідомості 
людей так: он корбл' у  л ’ес’е — ш ’ш ’е л ’ес н'е разулс 'а , а он

10 Феїценко М. М. Синіють у полі «волошки» й «васильки». — У кн.: Куль
тура слова. К-, 1977, вип. 12, с. 96.

11 Див.: Фасм І, 345; Зтьімалагічньї слоунік беларускай мовьі. Мінск, 1980, 
т. 2, с. 43—44.
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уже цвет'е. Н асправді ці назви того ж  походження, що й інша 
діалектна назва цієї рослини скороліски  (Ник 340).

У говорах укр. мови як назви рослин Artemisia ab ro tanum  L. 
(полин боже дерево) і A. procera Wild, (полин високий) зви
чайно вживаються боже дерево (деревко), біж -дерево і под. 
(див. С БН  16— 17, М ак 39—40). Н а основі варіанта біж -дерево 
через помилкове сприймання його першої частини (біж-) як 
біс «чорт» (<б%сть), очевидно, під впливом відомої в народі 
назви біс-дерево  (де біс — етимологічно виправдане) «дурман 
звичайний» (D atura  s tram onium  L.) виникла народноетимоло- 
гічна назва біс-дерево  «полин боже дерево» і «полин високий» 
(С БН  16— 17, М ак 39—40). І навпаки, на означення дурману 
звичайного (отруйної рослини) під впливом назв полину боже 
дерево, біж-дерево і под. за на-родною етимологією на основі 
етимологічно правильного біс-дерево  постали назви боже де
рево, буж -дерево, бузь-дерево  і под. (див. С Б Н  51, М ак 126).

Поширені в деяких закарпатських говірках назви вовчуга 
колючого (Ononis spinosa L.) д е в ’ятосйн, д е в ’ятосіль12, як і 
назвн відкасника (Carlina L.) та його видів (Carl, acaulis L., 
Carl, caulescens Lam., Carl, vu lgaris  L.) д ев’ясин, д ев’ятосіник, 
д eв'ятьосінник, дівосил  і под. (М ак 83—84) в інших українських 
діалектах, виникли на основі добре відомих у багатьох у кр а 
їнських говорах назв д ев’ятосйл, д ев’ятосильник і под. «відкас- 
ник» (< п р а с л .  *dev§silb, яке пов’язується з д ев’ять і сила, бо, 
за народним повір’ям, рослиною лікують від дев’яти хвороб)13 
через неправильне усвідомлення походження другої частини 
(як син, сіль, осінь і под.) або першої частини (як діва) ком
позита14.

Добре знана в народі рослина Hypericum perforatum  L. 
(укр. наукова назва звіробій  звичайний) по говорах називаєть
ся звіробій, звіроббй, звіроббйник  і под. (див., напр., СБН  77, 
М ак 186), пор. рос. звероббй id.15 біл. діал. звераббй, звзробой  
і под. (Лекс, п. 1536). І ботаніками, і мовознавцями вже давно 
зроблено висновок, що ця рослина не має нічого спільного з 
убиванням звірів, а номен звіробій  і под. утворений за народ
ною етимологією на основі відомої в українських діалектах

12 Гордієнко Г. Назви рослин у Вишнім Студеиім. — У кн.: Підкарпатська 
Русь. Ужгород, 1933, с. 51.

13 Пор. Мерк 105, Фасм І, 491, ЗССЯ IV, 221.
14 Пор. ще Дзендзелівський й . О. Op. cit., с. 278—279.
15 У писемних пам’ятках російської мови звзробой  id. появляється з XVII ст.

(СлРЯ XI—XVII вв. V, 351).
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для цієї ж  рослини назви діробдй  (див. С БН  77, М ак 186)І6, 
яка мотивується наявністю на листочках звіробою прозорих 
крапочок, які здаються дірочками (пор. ще в деяких укр. д іа 
лектах прозірник  id. — М ак 186), схожий принцип номінації 
в біл. діал. (гродн.) дзю равец  «звіробій звичайний» (Кис 67), 
пол. dziurowec id. (Фасм 87), слвц. deravec id. (Buf 282). Цей 
ж е  спосіб називання і в латинській видовій назві звіробою 
звичайного perforatum. Очевидно, немаловажливу роль у ви
никненні зв іробой< діробой  зіграли і народні повір’я, за  якими 
звіробій у суміші з іншими рослинами отруйний17, хоча на
справді звіробій не токсичний. У літературі, здебільшого попу
лярній ботанічній, є й інша точка зору щодо походження назви 
звіробій  — з казах, дж ерамбай «цілитель ран»18. Ц я етимоло
гія, звичайно, неправильна, перекочувала навіть на сторінки 
деяких мовознавчих праць19.

Досить часто народноетимологічні перекручення першої або 
другої чи й відразу обох частин номенів-композитів призво
дять до появи величезної кількості назв, багато з яких повні
стю етимологічно затемнюється. Так, напр., у результаті на
родного етимологізування в українських говорах появилась ве
лика кількість номенів, що виникли на базі назв гриба 
A garicus m uscarius (Amanita) мухомор  і моримух, які пов’я
зуються етимологічно з м уха  і морити (цей гриб дуже отруй
ний), зокрема на грунті морим ух  виникли такі: маремух, ма- 
рамух, м а р и м ух(а ), муримох, п а р и м ух(а )  і под. та зовсім з а 
темнені марам урник, мороманець, морам аха  та багато под. 
(див. М ак 11 — 12, Анк та ін.); назва мухомор  послужила ос
новою для утворення м охом ор(а), мухирббка, мухор, хбмор  та 
ін. (див. там же).

Народноетимологічним утворенням є також номен само- 
зелень  «чистотіл звичайний» (Chelidonium m ajus  L. — див. 
Мел 76, С Б Н  37, М ак 92), що виник на основі іншої назви цієї 
ж  рослини зим озелень  (зем озелень, зем озелен  і под.; ця рос

16 Див. Прсобр І, 245—246, Фасм II, 87. Слід зауважити, що М. Фасмер, до
тримуючись щодо походження рос. зверобой, укр. звіробій і т. д. загалом 
правильної думки, у своїх міркуваннях припустився неточності, бо. поси
лаючись на О. Г. Преображенського, у якого біл. *дзиробой подано як 
гіпотетичне (Преобр І, 245—246), навів як справді існуюче в білоруських 
діалектах дзіробой, тим часом, за  даними «Лексічнага атласа беларускіх 
народних гаворак» (Лекс, п. 1536), в білоруських говорах такої назви 
немає.

17 Див.: Фещенко М. М. З легенд про назви рослин. — УМЛШ, 1973, № З, 
с. 77.

18 Див., напр.: Носаль М. А., Носаль 1. М. Лікарські рослини і способи їх 
. застосування в народі. К., 1958, с. 64.
10 Див.: Фещенко М. М. З легенд..., с. 77.
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лина вічнозелена, тобто і взимку зелена, пор. КШ  23). Внаслі
док прояву народної етимології появляється немало назв, які 
частково або й повністю відходять від первинного зим озелень  
і под., пов’язуючись у свідомості мовців з іншими словами, пор. 
зелем бзелень, зембзелець, зелемозень, зелем озина, зелем изело- 
ня, зелезим , зем йзеленя  та ін. (див. Мел 76, С Б Н  37, М ак  92), 
пор. подібне в слвц. діал. zimozol, zimozez, zizolin «zimoze- 
len»20.

Н а базі назви сироїж ка Agaricus species L. через помилкове 
усвідомлення в народі зв ’язку частин цього композита з інши
ми словами виникло в закарпатських говірках ряд народно- 
етимологічних варіантів цього номена: сережка, сьірол’іска,
серол’іжок, сьірол’іжок, сирилиіика, сировіж ка і зовсім затем 
нені соловріж ка, соровріжка, соровйіика, сололйш ка, сородл’іж- 
ка, сурвічка  та ін.

У процесі народного етимологізування термін-композит 
втрачає свій первинний вигляд як із-за помилкового зближен
ня його складових частин з іншими, неетимологічними кореня
ми, так  і через найрізноманітніші фонетичні зміни, що відбу
ваються в обох частинах складного слова (оглушення дзвінких 
приголосних перед глухими, одзвінчення глухих приголосних 
перед дзвінкими, асиміляція, дисиміляція, метатеза, відпадіння 
приголосних або поява протези на початку другої частини ком
позита, явище гіперизму і т. п.). Ці зміни можна було спосте
рігати при аналізі попередніх назв рослин, але особливо пока
зовими вони є на прикладі утворення різних варіантів номена 
свербйгуз  (детальніше про це див. п. 2.3.2 іншої статті автора, 
присвяченої назвам рослини Rosa canina L. і поміщеної в цьому 
зб ірнику).

Ціла низка утворень народноетимологічного характеру по
явилась у закарпатських говірках на базі назви білоцвіту вес
няного (Leucojum vernum  L.) скороздря (скорбздрик, скорб- 
здрист і под.) через помилкове усвідомлення зв’язку частин 
цього складного слова з етимологічно неспорідненими словами, 
зокрема за народною етимологією утворилися: колбздрист, ко- 
збдрист, козбдрес, козадрас, сколбздик, сколбстрист, колбзрик, 
скволбздрик, кокбдрист та ряд ін., пор. сх. слвц. kozidzist «lesny 
kvietok»21.

3. Д о  третьої групи ми віднесли ті назви рослин, які ви
никли за народною етимологією на базі власних українських 
слів із непрозорою для простого люду або взагал і неясною в

20 K artoteka Slovm'ka slovenskych nareci. B ratislava (зберігається в Інституті 
мовознавства ім. Л. Ш тура Словацької академії наук).
21 K artoteka Slovnika slovenskych nareci.
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науці етимологією. Сюди належать: горобина  Sorbus aucupa- 
ria L., бзина  (бзиско  і под.) Sam bucus n ig ra  L., бож евельник  
Jun iperus  communis Burg., б о л ’аш чулник  Achillea millefolium L., 
дятель A rchangelica officinalis Hoffm., можливо, іиведина  Cor- 
nus sanguinea L., глядиш ник  Agrim onia eupatoria L. та деякі ін.

Слово горобина  як  назва Sorbus aucuparia  L. (горобина зви
чайна) широко знане в українських говорах і є літературною 
нормою. В народі помилково сприймається як  споріднене з 
горобець  (пор. Іл 66), а взагалі горобина, як і інші діалектні 
назви цієї рослини оробйна, орябина, о р яб (а )  та багато ін. 
(див. М ак  353—354), етимологічно споріднена з рос. рябіш а  
id., пол. jarzgbina id., чес. ja rab in a  id. і т. д., які пов’язуються 
з прасл. *ег§Ь"ь «рябчик» (Mach 114, Фасм 534—535). Очевид
но, за народною етимологією постала також українська полі
ська назва горобини звичайної веребйна, пор. у тих ж е  говорах 
веребей, веребец  і под. «горобець» (Лис 41 )22.

Рослину Sam bucus n ig ra  L. (бузина чорна) по говорах н а
зивають боз, баз, без, бузник, бузина  і под. Щодо походження 
цих слів існує багато різних думок (див. Фасм І, 233, Mach 
221, ЗС С Я  III, 145 та ін.), але жоден із дослідників не пов’язує 
їх  з діал. бздіти, бзіти «смердіти» (< п р а с л .  *pbzdeti). В укра
їнських говорах на означення бузини чорної виникли, гадаємо, 
за народною етимологією на основі бузник, бузина  і под. номе- 
ни бзина, бздина, бздо, бзиско, бзик, бзік  і под., що в свідо
мості мовців неправильно пов’язуються з дієсловами бзіти, 
бздіти, очевидно, не без впливу такого фактора, як  міцний з а 
пах цієї рослини. В тому, що назва бзина  і под. — результат 
саме народної етимології, а не з самого початку пов’язана з 
бздіти, переконує нас факт майже повної відсутності в інших 
слов’янських мовах назв бузини чорної, які походять з прасл. 
*pbzdeti, натомість дуже багато різних словотворчих і фоне
тичних варіантів, етимоном яких виступає прасл. *Ььгь  «бу
зина».

Н азва  деревію звичайного (Achillea millefolium L.) б о л ’а
ш чулник  теж виникла за народною етимологією на базі дуже 
великої кількості словотворчих і фонетичних варіантів назви 
м ураш чулник  (походить від м ур а ш ка )23 під впливом власти

22 Народноетимологічними витворами вважаються також  інші діалектні ва
ріанти цієї назви горбйна, горба та ін. (див. Дзендзелівський Й. О. Ор. 
cit., с. 277—278).

23 Див.: Сабадош И. В. Названий для тьісячелистника обьїкновенного 
(Achillea millefolium L.) в говорах украинского язьїка. — В кн.: Совеща
ние по Общеславянскому лингвистическому атласу: Тезисьі докладов М
1975, с. 241.
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вості рослини викликати кров і біль при подразненні нею сли
зової оболонки.

Н азва рослини Juniperus communis L. (яловець звичайний) 
бож евельник  (київ, гов.) — теж результат діяння народної ети
мології. Виникла ця назва на базі відомого в українських д іа 
лектах, але етимологічно непрозорого мож евельник  id. (див. 
С Б Н  81).

На означення рослини Archangelica officinalis Hoffm. (дя
гель лікарський) у деяких українських говорах відомі назви д я
тел, дятлиця, що базуються на інших назвах цієї рослини 
дягель, дягиль  і под. (< п р а с л .  *dggylb або *d§glb — див. 
Фасм І, 561) і постали через неправильне зближення з дятел.

Гадаємо, за народною етимологією витворилися також н а
зви ш ведина  Cornus sangu inea  L. (околиці К ам ’янця-Поділь- 
ського — М ак 110) і глядиш ник  Agrimonia eupatoria L. (не- 
паспортизоване)24. Перше — на основі поширених в українських 
говорах свидина (свид, свидва  і под., мають паралелі в усіх сло
в’янських мовах, етимологія не ясна — див. Mach 171), друге — 
на базі діал. гладиш ник  (етимологічно пов’язується з гладиш ка  
«глек»).

Подані тут, а також наявні в нашому розпорядженні, але 
за браком місця не представлені в цій статті інші флористичні 
назви, що виникли в результаті діяння народної етимології, 
свідчать про те, що це явище досить характерне для укра їн 
ської народної ботанічної номенклатури. Н аш  матеріал свід
чить також про те, що за народною етимологією утворюються 
терміни не тільки на грунті слів іншомовного походження, але 
також власних слів, але етимологічно непрозорих або навіть у 
науці неясних, і особливо на основі номенів, що є складними 
назвами. Народноетимологічні витвори здебільшого вузьколо- 
кальні назви, лише деякі з них мають значне поширення в го
ворах і навіть виступають літературною нормою української 
мови (звіробій, барвінок, горобина, любйсток та деякі інші).

24 Див.: Смик Г. К. Посади калину... Розповіді про рослини. К., 1978, с. 46.



Х Р Е П Т А К  І. Я.

М О Т И В И  Н О М І Н А Ц І Ї  в  У К Р А Ї Н С Ь К І Й  Н А Р О Д Н І Ї ?
Е Н Т О М О Л О Г І Ч Н І Й  Н О М Е Н К Л А Т У Р І

Народні назви комах, становлячи досить різноманітну і ці
каву щодо походження, часу виникнення та функціонування 
групу лексики, досі не тільки не були предметом грунтовного 
дослідження в україністиці (та й славістиці в з а г а л і )1, але й 
повністю не зібрані. У говорах назви отримала тільки незначна 
частина існуючих видів комах. Явище таке спостерігається і 
серед інших груп народної природничої номенклатури (напри
клад, ботанічної); зумовлене воно певними причинами. Б іль 
шість комах не має практичного значення для людини, тому 
мовці байдуже ставляться до них і використовують для їх най
менування загальні назви муха, комаха, жук, боґар  тощо. Ті 
ж  види, які мають практичне застосування (наприклад, бдж о
ли) або живуть поряд з людиною (паразити людини, дом аш 
ніх тварин, шкідники сільськогосподарських культур тощо), 
одержали свої назви дуже давно. Як правило, у цій номенкла
турній групі спостерігається незначна кількість лексичних в а 
ріантів, натомість багато фонетичних і морфологічних. Сюди 
належ ать  назви для бджоли, матки, трутня, мухи хатньої, оси, 
шершня, воші, блохи, блощиці, овода, гусені, метелика та деяких 
інших. Взагалі ж  для решти ентомологічної лексики характер
не багатство синонімів. В. Важний на прикладі назв метеликів 
у говорах словацької мови довів, що велика кількість синоні
мів зумовлена індиферентним ставленням мовців до цих істот.

Серед «байдужих» комах, які не вважаю ться ні корисними, 
ні шкідливими, насамперед одержали назви ті, які людина ча
сто бачила, які чимось могли привернути увагу мовців. Саме в 
цій групі виявляються певні загальні закономірності, принципи 
називання комах. Типовим прикладом у дослідженні мотивів на
зивання комах є лексеми на позначення сонечка семикрапкового 
Coccinella sep tem puneta ta .  Реалія  виділяється серед інших ко
мах яскравим забарвленням, відома на всій території У країн
ських Карпат, не пов’язується у свідомості мовців з якимись 
негативними властивостями, у ряді місцевостей має застосу
вання при відгадуванні погоди, ворожінні тощо. Тому й народні

1 Поодинокі назви комах описані у спеціальних працях В. Важного, 
й .  О. Дзендзелівського, С. Утєшеного — див. список літератури.
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"назви цього ж ука розділяються на основні групи: а) лексеми, 
мотивовані зовнішнім виглядом комахи; б) лексеми, які відо
бражаю ть байдуже ставлення мовців до реалії; в) лексеми, 
вмотивовані уявними магічними властивостями цієї істоти.

1.1. Найпомітнішою ознакою сонечка семикрапкового є чер
воне з чорними крапками забарвлення надкриль, тому й б іль
шість назв мотивуються цією ознакою. Р яд  слів зберігають ви
разний зв ’язок з вихідними формами: поперуш ка  (Кривопілля, 
Криворівня, Ільці, Верховина ІФ ), бедрик  (Гр., записи І. Вер- 
хратського) — пор. польськ. biedronka, чеськ. bedrunka. Н азва  
поперуш ка  є похідною від іменника попер ’перець’, який у пів- 
денно-західних говорах має також значення ’родим ка’. М оти
вуюча ознака у цьому випадку — наявність чорних крапочок на 
червоних надкриллях жука. Н а Гуцульщині назва вживається 
також  у формі муш ка-поперуш ка, муш ка-папаруш ка  у примов
ках, замовляннях. Таким же чином утворена назва для сонеч
ка пбприк, вживана у волинських говірках.

Поширена в українських говорах назва бедрик , вваж ає  
В. Т. Коломієць, є похідною втраченого прикметника *бедрий 
’перістий’; часто слово це вживається у примовках та у сполу
ченні з щ едрик. Саме так подається бедрик  у словнику Б. Грін- 
ченка.

1.2. У народній ентомологічній номенклатурі зустрічається 
цікаве явище, коли комаха називається термінами інших зооло
гічних класів. Н а перший погляд до таких слів належ ать  назви 
сонечка з о зу л ’ка, з у з у л ’ка, за зу л ’ка, божа з а з у л ’ка, зазулейка  
(Старі Бросківці, Коритне, Рідківці, Розтоки, Ново-Жадово, 
Л укавці Чнв.; Верхній Дорожів, Сулятичі, Раневичі, Комар- 
но Льв.; Білоберезці ІФ.; Калини, Нересниця, Ганичі, Вільхівці, 
Дубове, Терново Зак .) .  Відзначають ці назви і словники (Грін., 
Вх., М атеріали до словника буковинських говорів, Щог.). Однак 
виводяться згадані форми не від орнітологічного терміна зо
зуля , а від прикметника зозулястий  ’рябий’. Ізоглоса назви 
зо зуля  продовжується далеко за межі карпатського ареалу; у 
значенні ’сонечко’ слово фіксується .на Поліссі (Никончук), 
Одещині (Мельничук). Підтвердженням думки, що мотивую
чою ознакою терміна зо зуля  ’сонечко’ є саме кольорова ознака, 
є виявлена на Одещині назва і кличка корови червоної масті 
зазуля . Крім того, назва зо зу л ’ка  і под. має певне емоційне на
вантаження, у ній відображені народні уявлення про лагідність, 
нешкідливість комахи (пор. поширене звертання до дитини, 
дівчини зозулько  м оя ) .

1.3. Порівняно велику групу назв сонечка семикрапкового 
складають слова, що зазнали детимологізації та впливу
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народної етимології: бабрун  (Східниця Л ь в . ) , бабруна  (Підгород- 
ці Л ьв.) ,  бобруна  (Лю та Зак .) ,  бобруна  (Тухля Л ьв.) ,  бабру- 
нечка  (Сторона Л ьв .) ,  бобрус’а (Лісина Льв.). В. Т. Коломієць 
доводить, що всі ці слова, так само як  бедрик, є похідними 
втраченого прикметника *бедрий  ’перістий’, а вихідною є ф ор
ма *бедрунка  (збережена у польській, чеській мовах). Ц я по
чаткова форма була затемнена внаслідок зближення з словами 
бабрати (так утворені бабрун, бабрис’ка, б абрунка), бруніти, 
біб  (форми боборунка, б о б р ун и ц я) . Н азва бабарунка, за
В. Т. Коломієць, зближена з словом баба, широко вживаним 
у народній ентомологічній лексиці у значенні ’метелик’, ’б аб ка’. 
Це припущення автор підтверджує фактами з польської та 
сербохорватської мов. У згаданій статті В. Т. Коломієць пояс
нює також форму бездрик  'сонечко’ як похідну від бедрик, при
чому говорить про появу вставного з  під впливом прислівника 
безрік, на безрік. Н ам  видається можливим припустити, що у 
цьому випадку мав певний вплив іменник дрік  ’овод’, дієслово 
дрочити.

2.1. Оскільки сонечко у ряді говорів є «байдужим» об’єк
том, то на позначення цієї реалії вживаються загальні назви 
жуків. Так, у районі Карпат у значенні ’сонечко’ вживаються: 
к о зу л ’ка  (Старий Мізунь, Вишків І Ф ) ,  к у з у л ’а, ґ у д з у л ’ка, 
ґи д з у л ’а (Мат. до словн. буков. говорів, II, 17), бум буріш ка  
(Чинадієво Зак .) .  У говорах української мови к о зу л ’а, к о зу л ’ка 
можуть позначати будь-якого невеликого ж ука (безвідносно 
до ви д у )1, іноді просто комаху (Никончук). Узагалі корінь 
коз- вживається для утворення ентомологічних назв у різних 
слов’янських мовах (Дзендзелівський). Варіанти ґ у з у л ’а, ґузу -  
л ’а (з переходом к  в ґ) могли виникнути внаслідок зближення 
вихідної форми з словом ґудзик , ґу зи к  ’гудзик’, а також  ’неве
личкий круглий предмет’, ’таблетка’.

Відзначена у с. Чинадієво Зак. назва для сонечка бум буріш 
ка  зустрічається у значенні ’невеличкий жучок’ у говірці с. Пе- 
речин Зак. та деяких інших. Форма є демінутивом від бумбар, 
бум бак  ’травневий хрущ’, ’ж ук  взагал і’. З  переносним значен
ням ’похмура, буркотлива людина’, ’товста, неповоротка лю ди
н а’ бумбак, бумбар  поширене у західнозакарпатських говірках. 
У значенні ’хрущ ’, ’ж ук  в загал і’ бум бак  і бумбар  зустрічають
ся у чеських і словацьких говорах; в українських говірках во
ни є запозиченнями.

1 Пор.: ґа зу л ’і ’всякий маленький жучок’ (Ворохта ІФ ), кузуля ’будь-який 
ж ук’ (Мат. до словн. буков. говорів, IV, 104), козуля 'комаха ceram byx’ 
(Ж елех ), бад зул я  ’Scarabaeus’ (Вх., Зн. до сл. ю жн.), укр. кузька, рос. 
козявка ’комаха’.
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2.2.. Поширеними в українських карпатських говорах є на
зви для сонечка з коренем о л е н о л е н к а  (Вучкове), божа о лен ’
ка (Буштино, Широке, Великий Раковець, Смерекова, Веля- 
тино, Іза Зак .) ,  муш ка оленка  (М айдан Зак .) ,  йеленка  (Л у 
кавці Чнв.), божа ілднка  (Нижнє Селище Зак .) .  З а  нашими 
даними, назва оленка  може стосуватися будь-якого рогатого 
жука, у деяких говірках — ж ука взагалі. Це підтверджують 
записи І. Верхратського, дані картотети АУМ, словники (Що- 
голів, Никончук). Очевидно, первісною формою цієї назви слід 
вважати о лен ’ка  (пор. божа о лен ’ка  — Буштино Зак.) як по
хідну від олен ’ ’тварина’. Виникнення варіантів цієї назви з 
твердим н можна пояснити впливом паронімічного жіночого 
імені Олена, О ленка. Саме впливом народної етимології пояс
нюємо використання для номінації словацького варіанта цього 
імені Ілонка.

2.3. Назви для сонеч.ка коровка, божа коровка, коровиця  
поширені на всій українській території, а також у говорах ін
ших мов, як слов’янських (російській, білоруській, у західно
слов’янських), так і неслов’янських (пор. нім. M arienkalbchen). 
Мотиви називання у цьому випадку можуть бути різні. М о ж 
ливо, тут відбито властивість комахи виділяти їдку рідину 
(молоко) при небезпеці. Терміном коровка, коровиця  назива
ють на досліджуваній території також різних жуків з рогами.

3.1. Комаха сонечко семикрапкове широко вживається на 
території К арпат для ворожіння, відгадування погоди. Н апри
клад, у записах І. Верхратського відзначено ряд примовлянь, 
народних прикмет, пов’язаних із цією комахою. За  цією власти
вістю комахи виникли назви: ворожка, віщ унка, ворож йлька, 
ворож йля (все це вживані в районі Карпат іменники із значен
ням ’ворож ка’). З  примовками-заклинаннями зв ’язані віддієслів
ні утворення типу поворбж  (Вх.), а також композитні іменники 
типу п о ли н ’муш ка  (Новоселиця, Голятин З а к . ) 1.

3.2. У народній ентомологічній номенклатурі для називання 
різних видів комах іноді використовуються антропоніми. Так, 
у різних місцевостях для сонечка вживаються такі назви: П а 
раска, П арасулє, Петро (Вх.). У деяких випадках вибір антро- 
поніма можна пояснити впливом народної етимології (напри
клад, Оленка, Ілонка) ,  іноді мотивом такого називання є рима, 
особливо коли в говірці поширені примовки про цього жука.

1 Із записів І. Верхратського: Ворожка! ворожка! де твоя дорожка? чи до 
пекла, чи до неба? (Спасів); Поворож, поворож, дам ти грош, чи до неба 
чи до землі поворож! (Ліщини). З  іншими назвами сонечка: Бездрнку! 
Бездрику! Скажи мені правдоньку: чи я заміж  піду? (Бордуляки коло 
Бродів — Вх. Пч, V, 24).
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Так пояснюється назва сонечка Петро: Скажи, Петре, чи буде 
тепле? (Вх.).

3.3. У деяких місцевостях району Карпат зустрічаються ви
разно оцінні назви сонечка: сонечко, серден'ко  (Львівщина, 
також Вх.). Як свідчать словники (Вх., Вх. ЗнЮ р),  у кінці 
XIX — на початку XX ст. назва сонечко не зустрічалася в з а 
хідноукраїнських говорах. З а р аз  під впливом літературної мови 
вона відома на всій досліджуваній території, а подекуди витіс
нила традиційні назви.

Таким чином, мотиви називання в ентомологічній лексиці 
залеж ать  від практичного знайомства мовців з реалією. З а 
гальні тенденції називання комах такі: а) утворення похідних 
слів; б) переносне вживання назв тварин; в) поширення інших 
ентомологічних назв на реалію; г) використання антропонімів. 
«

С П И С О К  С К О Р О Ч Е Н Ь  І Л І Т Е Р А Т У Р И
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В. І. СТАТЄЄВА

Д Е Д Е М І Н У Т И В А Ц І Я  В У К Р А Ї Н С Ь К И Х  Г О В О Р А Х

Р яд  українських учених дожовтневого періоду (М. Осадца, 
Є. Тимченко, І. Верхратський, І. Панькевич) та пожовтневі ук
раїністи (В. Дяконенко, Л. А. Булаховський, Л. Л. Гумецька,
С. П. Бевзенко, В. П. Токар, Л. О. Родніна, М. В. Кравченко,
О. І. Бондар, П. Д. Тимошенко) звертали увагу на явище де- 
демінутивації — властивість демінутивних форм набувати не- 
демінутивних значень: мішок, вулик, діж ка, миска, хустка, сті
лець, вічко, вушко (голки), бильце, річка, книжка та ін. На 
діалектному українському матеріалі спостерігали це явище 
К. М. Л у к ’янюк, Я. В. Закревська. Н. С. Ковальовим написана 
спеціальна розвідка про демінутивацію та дедемінутивацію в 
українських говорах Воронезької області1. Автором цих рядків 
спостережено основні закономірності дедемінутивації у сфері 
іменників чоловічого роду на матеріалі літературної та д іалект
ної української мови2.

У пропонованій статті викладаються результати аналізу 
більше 120 дедемінутивів середнього роду, які функціонують в 
українських говорах. М атеріал добирався з діалектних словни
ків, атласів, окремих публікацій тощо. О б’єктом дослідження 
були як дедемінутиви, що функціонують в говорах та л ітера
турній мові, так  і дедемінутиви, які виявлені лише в діалектах. 
Дослідження проводилося в таких аспектах: а) дедемінутивація 
(далі Дд-ія) в діахронному плані; б) напрями і мотиви Дд-ії;
в) ареальне виявлення Дд-ів; г) зіставлення Дд-ів діалектного і 
літературного рівнів; д) семантична характеристика вихідних 
основ (далі ВО), демінутивні форми яких піддаються Дд-ії.

Насамперед слід відзначити, що, за даними наших спосте
режень, Дд-ія ширше виявляється в народних говорах, між у 
літературній мові. Зіставна характеристика Дд-ів літературного

1 Див.: Ковалев Н. С. Употребление имен существительньїх с утраченной 
уменьшптельностью в украинском говоре Воронежской області!. — В кн.: 
Сборник работ аспирантов Воронежского гос. ун-та. Гуманитарньїс науки. 
Воронеж, 1967, вьіп. З, ч. II, с. 162— 166; його ж: Размерно-оценочньїе об- 
разовання (на материале украинских говоров Воронежской области): Авто- 

реф. дис. ... канд. фил. наук. — Воронеж, 1970.
2 Див.: Статеева В. И. Дедеминутивация в украинском язьіке: Дис. ... канд. 

филол. наук. — Ужгород, 1982.
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і діалектного рівнів дозволила виявити в їх складі біля 11% 
лексем лише літературного вжитку. Б іля 30% складають Дд-ви, 
виявлені в літературній мові та діалектах (при цьому недемі- 
нутивні значення (далі НдЗн) на літературному і діалектному 
рівнях можуть бути неоднаковими). Сюди належать: сонечко 
діал. ’жовтенька квіточка, яка розквітає вдень і стуляє свої 
пелюстки на ніч’ (Ваш. 90—91), діал. та літ. ’невеликий жучок 
круглої або подовженої форми, що має червонувате або ж о в 
тувате з чорними цяточками забарвлення’ (Гр. IV, 167; УРС V, 
410; СУМ IX, 456); яблучко  діал. ’род орнамента в размалевке 
глиняной посудьі, кругльїе точки, кружки величиной в сереб- 
ряньїй пятачок’, ябличко  ’коленная чаш ечка’ (Гр. IV, 534), яб- 
лочко  анат. ’кадик’ (Лис. 238), літ. яблочко  ’назва пісні і тан 
цю’, ’центральна частина мішені у вигляді чорного кр у ж ка’, 
’нарост у різних частинах рослин, утворений рослинними або 
тваринними паразитам и’ (СУМ XI, 619—620). Д о  цієї ж  групи 
відносимо вуш ко (уш ко), крильце, колінце, вічко, гільце, гн із
дечко, коліщатко, молочко, озерце, бчкб  й ін. Найбільшу групу 
(близько 56% ) становлять Дд-ви, що Д д-ії  зазнали лише на 

діалектному рівні, і Н дЗн їх найбільшими словниками україн
ської літературної мови не відмічені. Д іалектні Дд-ви часто 
мають певне ареальне виявлення, напр.: пальча  ’рукавичка’
(Л и с  Черк. 16), плесце  ’водная поверхность на болоте типа 

о зера’,, ’озеро’, топйльце ’заросшее озеро в лесу’, ’топкое место 
в лесу’, трясйльце ’болото у реки’ (Чер.), дорббальце  ’решето з 
соломою, в якому квочка висиджує курчат’ (Моск. 31), волин. 
дж ирйльце ’джерело взагал і’3, закарп. огнйвча  ’поперечна план
ка, що сполучає поздовжні рейки з зубами у бороні’4, полт. 
пірце  ’отдельньш листок растения рогіз’ (Гр. III, 187), зах.-укр. 
мачатко ’сережка дерева (ивьі, вербьі)’ (Гр. II, 413), черніг. 
барахлечкб  ’остаток, мелочь’ (Яворн. 14) та ряд ін.

Аналогічних висновків ми дійшли і при дослідженні Дд-ів 
чоловічого роду, серед яких із 893 проаналізованих слів вияв
лено 9% літературних, 3 1 % — таких, що наявні в д іалектах та 
літературній мові, 59% становлять власне діалектні утворення. 
Таким чином, підтверджується думка, висловлена ще на почат
ку XX ст. Е. Мандельштамом: «...в истории забвения (йдеться 
про демінутивні суфікси) намечаются различньге моментьі. Ли- 
тературньш язьік обнаруживает тенденцию не забьівать умень-

3 Дзендзелівський И. О. Українські назви для джерела. — Acta Linquistica. 
Будапешт, 1975, т. 25, с. 150.

4 Дзендзелівський й .  О. Назви сільськогосподарських знарядь та їх частин 
у  говорах Закарпатської області. — Наук. зап. Ужгородського v h - t v .  
Ужгород, 1959, т. XXXVII, с. 49.
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шительннх суффиксов, а, наоборот, пользоваться ними, как 
замечательньїм орудием мисли, в ее оттенках и изгибах, ожив- 
ляя и обновляя ее постоянно; народньїй же язьік доходит в 
своем забвении первоначальньїх их значений до полного сти
рання последних; во многих случаях уменьшнтельньїе суффиксьі 
нредставляют лишний привесок, балласт»5.

Р озгляд  Дд-ів у діахронному плані показав, що вони різні 
за хронологічним виявленням. Деякі з них (серце, сонце, яйце, 
можливо, яблуко (пор. ст.-чес. jablo (Geb., с. 587; Briick, с. 196), 
болг. і-а'бло-і-а'блоко ’плід’ (Гер. V, 609) витворилися ще в п ра
слов’янський період і зараз  поширені в усіх слов’янських мовах, 
інші фіксуються пам ’ятками давньоруського, староукраїнського, 
новоукраїнського періодів.

Так, у давньоруських пам ’ятках фіксуються: оконьце  ’дьі- 
ра, щ ель’: в rop-k той просочено соконце мало и туд-b молвАть 
и єсть не разум%ти :-азьіку их"ь. (Пов. вр. л ет )6, оконце отвер- 
ствие, дьіра, окошко, дверка’ (Коч. 217) (пор. ст.-укр. ш ко(н)цє, 
окно ’fes tra ’ (Слав. 196), діал. віконце, вакднце  ’водная по
верхность среди болотной топи’, ’вода в низких местах, остав
шаяся после весеннего р азл и ва’ (Чер. 43, 44); гоум енце  ’тонзу
ра в католицького духовенства’ (Ипат. лет., 1148 p.): Аче и
д ьякь  а гоуменце ємоу прострижено (Тимч. 628; СРЯ  X I—XVII,
4, 158) (пор. укр. діал. гум енце  id. (Ж ел. І, 164; Ум. 186; Тимч. 
РМС, 88; Гр. І, 340; Руб. 430); ж ел^зьце  ’жел'Ьзное небольшое 
орудіе’: Токмо мало жел%зьце возми сь  собою, имь же бьільїє 
хощеши ископати (XIII ст.) (Ср. І, 853) (пор. ст.-укр. желєзце^ 
’залізний дротик’ (XVI ст.) (Тимч. І, 914, 916); колце  ’сережка 
(XII ст .):И  се внезапу испадоста єи златии колци, иже ношаше 
вь  оушию своєю (Ср. І, 1261), кольцо  архит. ’основание церков- 
ной главьГ, ’украшение на упряж и’ (Коч. 150) (пор. ст.-укр. 
колца  до опон (Слав. 123), ’отвір в дошці’ (Тимч. І, 696), діал. 

, к ільце  ’перстень’ (Левч. 59; Ум. 363; Тимч. РМС, 172), ’Ring, 
Reif, Scheibe’ (Ж ел. 1,345), ’ланка в ланцюгу’ (Ум. 295; Тимч. 
РМ С, І, 143), бот. ’з ав ’язь’ (Тимч. РМС, І, 39, 136), ’предмет, 
який має форму круга’, ’те, що має форму такого предмета’ 
(Гр. II, 243), ’каменньїй круг с вьідолбленною в середине дьі- 
рою диаметром около 1,5 аршина для накладьівания на ко- 
лодци в качестве оградьГ (Яворн. 351), кольцо  ’излучина реки’ 
(Чер. 96); копьітьце ’род обуви’ (XII ст.), пізніше ’название 
шапки в форме копьіта (возможно, ж енской )’ (Ср. І, 1282),

5 Мандельштам 3. Об уменьшительннх суффиксах в русском язьіке со сторо
ни их значення. — Ж урнал министерства народного просвещвния, 1903, 
№  8, с. 325.

6 Львов А. С. Лексика «Повести временннх лет». — М„ 1975, с. 136— 137.
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’особьій узор’: сі-аді-аше прі-адьіи вьлноу на сьплетение копьіть- 
цемь (XII ст.) (Львов, 79), також копьітца ’род обуви’, ’носки’ 
(Коч. 154) (пор. ст.-укр. копитце, л&ствица корабле(й) ’diabat- 
h ra ’ (Слав. 162), діал. копйтце 'род инкрустации из меди в фор- 
ме подковьі’, копитця мн. ’род вьпиивки’, ’раст. A sarum  euro- 
peum ’ (Гр. 2, 281); сельце  ’поместье’ (1301 p.) (Ср. II, 331; Коч. 
319) (пор. укр. діал. сельце  ’поселок’ (Ум. 741); *:-адрьцє  'ядро, 
ядрьішко (у п л о д а ) : Бьіваїєть же вь  ть  днь и коутиА... и по- 
ставитьсА вь  блюдЬхь сь  ьадрьци... и сь  ор^ховьі :-адрьци 
(1193 p.) (Ср. III, 1641) (пор. укр. діал. ядерце id. (Смідин 
Вол.).

Крім відмічених, ряд нових дедемінутивів засвідчено нами 
у староукраїнський період: у XIV ст. — містьце, мЬсцє;7 у XV ст. 
— м\ЬстЬчко ’поселення, де було м іст о  ’торг’ (1482 p.) (ССМ, І, 
629); у XVI ст. — бруїико  ’шкурка брухова’ (Тимч. І, 145), лож
ко: Чєму такь  рано з ложка встаєшь? («Розмова», 6), очко: 
Очка ногавиць моихь пошарпалися («Розмова», 47); у XVII ст. — 
билце  ’те, чим на струнах бренчать’ (Бер. 210; Тимч. І, 90); 
б рА зкалцє  ’тоє, што брАзчит, :-ако клепало, цитра, фистула, 
цимбал, гар ф а’ (Бер. 12), вЬчко  ’криш ка’ (Тимч. І, 492), оуш ко  
иголноє (Синон. 165); деревце  ’держ ално списа чи корогви’ і 
’довгий шматок дерева, друк, л ом ака’ (Тимч. І, 696); ж ел^зко  
’залізний наконечник стріли, списа’ (1643 p.),  млиновоє ж е л із к о  
’залізні частини млина’ (1680 р.) (Тимч. І, 915); залЬзко, з а 
лозко зламаное (XVII ст.) (Карт. Тимч.); ’бляшана форма для 
випікання хліба, пирогів, т іста’: Д ьлать  твердое т^Ьсто, гЬсто 
в з а л і з к у  пекти (XVIII ст.) (Карт. Тимч.); золотце, очевидно, 
’золоті нитки’: (Винайдено): зап:-аст}.з ручние в двоемь м;£,стю 
з передками малими самими милкими з золотцемь и блесточ- 
ками (XVII ст.) (Карт. Тимч.); озерце  ’озеро’: Сенахерим...
учиниль... озерце... (XVII ст.); Тоє крило... з озерцем-ь... купи- 
лем (XVII ст.) (Карт. Тимч.); п равилце  ’кормило или кормнлце: 
весло корабєлноє, котрьімь стьірують’ (Бер. 54); силцЬ  силь
це, сіль.це (для лову птахів і дрібних твар и н)’: не дивно ми з 
гусми поєдинок!} отправити. Але ум"Ью и сильи'Ь на качки ста
вити (XVII ст.) (Карт. Тимч.); суконце, очевидно, ’вид одягу’: 
Алексия... в коротком суконці... водили (1699 р.) (Карт. Тимч.); 
теребилце: Теребилце на знань посьілаемь, абьі посггЬшался на 
свою сторону зь  войсками Запорозкими (1677 р.) '(Карт. Тимч.); 
згодом теребилце ’зубочистка’ (XVIII ст.) (Карт. Тимч; Гор. 91), 
також теребильце от оушей костяное (XVIII ст.) (Карт. Тимч.);

7 Л. Л. Гумецька відзначає, що первісне НдЗн у іменнику місце занепало 
уже в період XIV—XV ст. (див. Гумецька Л. Л. Нарис словотворчої си
стеми української актової мови XIV—XV ст. — К., 1958, с. 101).



устячко, очевидно, ’вінця’: устячко (кубка) крученьїмь срі^б- 
комь я к ь  шнуром околено (XVII ст.) (Карт. Тимч.); яблочко  
’вид ягід’: Р увим ь старшій сьінь йш оль на поле, нарвалі, 
'гагод-ь, другіе зовуть мблочок-ь, которьіх зовут мандрагора 
(XVII ст.) (Карт. Тимч.); і-аєчко ’яйце’: але Воскрьіское ьаечко 
бьі:-акь, кто бьіль оубогій, достати латво мож еть (XVII ст.) 
(Карт. Тимч.); у XVIII ст. — барилко  ’барильце’ (Гор. 89); 
горня  ’посудина, у якій варили і зберігали їж у ’ (Тимч. І, 574); 
зеркальце  ’ручне дзеркало’ (Гор. 91); коритце ’вид начиння’: 
взять от точила от коваля гущи з коритця (Карт. Тимч.); кр у
жалко ’кусок чогось у формі круга’: н а р із а т ь  круж алкам и св-Ь- 
жего буряка (Карт. Тимч.); личко  ’м іра’: поуказу купилемь... 
смоквинь личокь пятдесять (1721 р.) (Карт. Тимч.); очко  ’к а 
мінь в персні’: ... перстень у 2 червонихг. з-ь очком блакитними 
(1746 р.) (Карт. Тимч.), ’око (в птахів, риб, тварин і т. п . ) ’: 
возми... ногь раковихг»... усушених и тертих толикож и очок-ь 
раковихт> утертихт> (Карт. Тимч.); перко  ’вид начиння’: з м і 
шай (то) вимочивах плат, и прикладай, або перкомь помазивать 
часто кроть  на день (Карт. Тимч.); плічко  ’окіст (л о п атка )’ 
(1742 р.) (Гор. 43);. полотенко .’тканина’: швадске полотенко 
узко (1786 р.) (Карт. Тимч.); полотенце: Коли ж огляжуюся, 
аж  пятко моє на нужцЬ на правуй, полотенца розр%заной пал- 
ца крайнего у р із а н о  (1716 р.) (Карт. Тимч.); ситце ’сито’: крозь  
ситце айять (XVIII ст.) (Карт. Тимч.); суконце, сукенко  ’сукно, 
виткане з м ’якої, переважно ярачої або первостриженої вовни’ 
(Гор. 52).

У джерелах  новоукраїнського періоду ми відшукали, крім 
названих вище, біля 80 нових дедемінутивів середнього роду. 
Із них у лексикографічних працях XIX — поч. XX ст. (до 1917 р.) 
фіксується біля 50 Дд-ів, а в словниках та інших джерелах 
радянського часу — 28. Серед Дд-ів, засвідчених до Жовтня, 
знаходимо: сонечко ’комаха’ (Павл. 73; Б іл .-Hoc. 332; Закр. 525; 
Ж ел. II, 895; Ум. 54; Тимч. РМС, І, 175); війце  ’дишло в упря
жі плуга’ (Ж ел. І, 105— 106; Руб. 160; Гр. І, 237); горнятко ’в 
хороводной игре вербовая дощечка троє играючих мальїх детей’ 
(Жел. І, 153; Гр. І, 313— 314), ’горщик, глиняна круж ка’ (Ум. 
175; Руб. 345); давйльце  ’прес’ (Аф.-Чужб. 372); держ альце 
’держално, рукоятка’ (Закр. 608); дупельце  ’задній прохід’ 
(Тимч. РМС, І, 289; II, 170; Гр. І, 456); ж альце ’кончик игльї’ 
(Тимч. РМС, І, 173); ж игальце ’железньїй прут для вьіжигания 
(у кузнецов)’ (Аф.-Чужб. 401); чільце  ’весільний головний убір 
дівчини’ (Врх. Зн. І, 80; Ж ел. II, 1073); ковальце  шев. ’б аб ка’, 
рос. отбойка (Тимч. РМС, II, 31) та ін.

До Дд-ів, які ми відшукали у джерелах радянського періо
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ду, належать барахлечкб  ’остаток, мелочь’ (Яворн. 14); віяльце  
’опахало, веер’ (Яворн. 113); дж уральце  ’струя’ (Яворн. 184); 
багенце  ’болото в лесу’, лядце  ’островок на болоте, поросший 
травой’, плесце  ’водная поверхность на болоте типа озера’, 
’озеро’ (Чер.); бердичко  ’поперечна планка, що сполучає поз
довжні рейки з зубами у бороні’;8 кбчалко, кбчілко  ’котуш ка’ 
(М СБГ, 4, 88); креселко  ’дитячий стілець’ (Ващ. 51); кулко  
’залізне кільце’ (Пал. 27; М СБГ 4, 107), ’вічко в черевикові’ 
(Мельн. 83; М С БГ 4, 107), ’коло в танці’, ’кільце, візерунок на 
папері’ (М СБГ 4, 107) та ряд інших.

Проведена хронологізація матеріалу, як і будь-якої іншої 
лексики, носить відносний характер, оскільки історичних пам ’я 
ток давньоруського, староукраїнського періодів (особливо XIV— 
XV ст.) не так уже й багато, і вони, зрозуміло, не відображали 
весь лексичний склад народної мови свого часу. Це відносить
ся й до новоукраїнських джерел, хоча їх значно більше у по
рівнянні з попередніми. Не закінчені історичні словники у кр а 
їнської та ін. слов’янських мов (староросійської, старополь- 
ської, старочеської), а для інших слов’янських мов такі слов
ники взагалі відсутні. Дд-ив міг і не зафіксуватися пам ’ятками, 
хоча функціонував у живому народному мовленні давньорусько
го, староукраїнського чи новоукраїнського періодів. Безпереч
но, у живих народних говорах всіх часів Дд-ів було значно 
більше. Існують й інші причини відносної хронологізації л ек 
сичного матеріалу.

Н апрями Дд-ії  носять різний характер. У одних випадках 
Н дЗн  переходить з ВО на демінутивну форму. ВО при цьому 
може не існувати в сучасних говорах, давно занепавши (серце, 
сонце, яблуко, яйце), або існувати в говорах, інших мовах. ВО 
може й співіснувати з Дд-ом як паралельна чи варіантна назва 
однієї й тієї ж  реалії. Таким шляхом розвинулося близько 30% 
Н дЗн  у аналізованих лексем. Серед них: барйльце  ’барило’
(Гр. І, ЗО), словники XIX ст. широко відзначають паралельне 
використання ВО барило  і Д д-ва барйльце  у значенні ’невелике 
барило’ (Макс. 184; Біл-.Hoc. 51; Левч. 6; Ум. 60); вічко  ’криш
ка скрині, зас іка’ (МСБГ, І, 72—73) (пор. віко id.); дорббаль- 
це ’решето з соломою, в якому квочка висиджує курчат’ (Моск. 
31) (пор. у пам ’ятці XVIII ст. доробило  ’гніздо, кубло для квоч
ки’ (Тимч. І, 790); діал. доробйдло  id. (Яворн. 200); жйтце ’ж и 
то’ (Аф.-Чужб. 402) (пор. жито id.); качйльце  ’сверток, напр., 
лент’ (Гр. II, 227) (пор. буковин. кочало, кочіло, кочєло  ’сувій 
полотна, доріжок і т. п.’ (МСБГ, 4, 88); ліжко (пор. ложе id.);

8 Дзендзелівський й . О. Назви сільськогосподарських знарядь та їх частин..., 
с. 49.
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маслично  ’род игрьі’ (Гр. II, 408) (пор. полт. м асло  id. (Гр. II, 
408); пірце  ’отдельньїй листок растения рогіз’ (Гр. III, 187) 
(пор. перо ’зелений пагін цибулі, часнику тощо’ (СУМ, VI, 330); 
п ір ’ячко  ’зелень чеснока, л у ка ’ (Гр. III, 187) (пор. поліськ. пере 
id. (Лис. 159); сйтечко ’ложечка чи відерце з дірочками для 
цідіння чаю ’ (Ум. 931), діал. сйтичко, сіточко ’сітка, яку наді
вають на голову і обличчя, коли ходять коло бдж іл ’ (Лис. 194) 
(пор. ситко, ситце id);  топйльце ’заросшее озеро в лесу’, ’топкое 
место в лесу’ (Чер. 212) (пор. топило id. (там ж е);  ядерце  (у 
плодів, ягід) (пор. ядро  id. (Гр. IV, 536) та ін.

Одним з найпоширеніших шляхів розвитку Н дЗн у деміну
тивних формах є асоціативний шлях (за зовнішньою, функціо
нальною подібністю, суміжністю і т. п. реалій, позначуваних 
Дд-ом і вихідним словом). При цьому заміна Дд-ва вихідним 
словом неможлива, і Дд-ив мовлянами сприймається або зовсім 
без зв 'язку  з ВО, або цей семантичний зв ’язок усвідомлюється 
слабо. Так витворилося біля 60% Н дЗн  у аналізованих лексем. 
Із них:

1) розвиток Н дЗн за зовнішньою подібністю реалій, позна
чуваних ВО і Дд-ом, спостерігаємо у копитце ’род инкрустации 
на меди в форме подковьі’ (Гр. II, 281); колінце  ’коленце в 
стебле односеменодольньїх растений, из которого начинается 
лист’ (Гр. II, 269); блю дце  геол. ’низина с водой, оставшейся 
после весеннего разлива’, ’углубление в грунте округлой ф ор
м и ’, блю дечко, блю дочко, ’равнина на возвншении’ (Чер. 24); 
вічко  ’камінь у персні’ (Гр. І, 243); мотовйльце 'род писанки’ 
(Гр. II, 449); рйльце  ’носик (у начиння)’ (Тимч. РМС, І, 146); 
намистечко ’при кипении води пузьірьки возле краев посуди’ 
(Гр. II, 503) та багато ін.

2) розвиток Н дЗн  за функціональною подібністю: в ’іч ’ко, 
оч’кб  ’ш ибка’ (Д Л А З, І, к. 23); гніздечко  ’кокон’ (Гр. І, 294); 
ж ерельце  ’горльішко бутнлки’ (Гр. І, 480), горличко  id. (Ум. 
174) та ряд інших.

3) розвиток Н дЗн за суміжністю розташування реалій, по
значуваних ВО і Дд-ом: бруїико  ’шкурка брухова’ (Тимч. І,
145); вічко  ’повіка’, ’в ія’ (М СБГ, І, 72); пасемко, пасемце ’ве- 
ревочка или нить, которой перевязнваю т пасма ниток’ (Гр. III, 
99); чільце  ’весільний головний убір дівчини’ (Гр. IV, 465); 
пальча  ’рукавичка’ (Лис. Черк. 16) та ін.

4) витворення Н дЗн  за матеріалом, з якого зроблена реалія, 
позначувана Дд-ом: зал ізце  ’лезо, наконечник або який-небудь 
інший предмет, виготовлений з з ал іза ’, золотце ’золоті нитки’ 
(XVII ст.) та ін.

Р яд  Дд-ів витворилося внаслідок закріплення за демінути
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вом спеціального значення ВО. Дд-ив при цьому виступає ро
довою назвою у порівнянні з видовою назвою, якою служить 
ВО. Заміна Дд-ва вихідним словом у таких випадках можлива. 
Так витворилося біля 11% НдЗн: деревце  ’свадебное деревце, 
гільце’ (Гр. І, 369), ’новорічна ялинка’, ’оздоблена квітками та 
різнокольоровою вовною ялинка, яку прикріплюють на даху 
нового будинку, як поставлять крокви’ (МСБГ, 2, 21— 22); зер- 
кальце  ’кишенькове дзеркало’ (Баб. к. 133), також люстерко, 
йустерко id. (там ж е ) ;  колісце  ’в блочке каточек с углублением 
для веревки’ (Гр. II, 269); сйтко, сйтце (від бджіл, комарів) 
(Жел. II, 866) та ряд ін.

Слід відзначити, що в багатозначних Дд-ів спостерігається 
утворення недемінутивних значень різними шляхами.

Якщо порівняти здобуті в цьому аспекті дослідження деде- 
мінутивів середнього роду дані з аналогічними висновками по 
дедемінутивах чоловічого роду (пор. 1. утрата демінутивного 
значення і набуття Н дЗн вихідного слова — 46%, 2. асоціатив
ний шлях: метафоричні переноси — 32%, метонімічні перено
си — біля 4% , 3. закріплення за демінутивами спеціального 
значення ВО — біля 10%), то можна зробити висновок про те, 
що найтиповішими для Дд-ії є перші два шляхи, відзначені 
вище.

Зіставний аналіз Дд-ів, які функціонують в українських 
говорах, з подібними фактами інших слов’янських мов дав змо
гу виділити: 1) специфічно українські утворення, які, як  можна 
судити на підставі доступних нам матеріалів, не мають пара
лелей в інших слов’янських мовах. Це найчисленніша група, 
вона складає 50% усіх досліджуваних слів. Сюди належать: 
ф уркальце, горня, плічко, теребильце, в ’є'нце, вильце, золотце, 
сонечко, війце, гільце, горнятко, давйльце, жальце, жйтце, ка- 
ндвча, масличко, решітце, сім’ячко, віяльце, мачатко, намистечко, 
огнйвча, пірце, багенце, озерце, лядц е  та ін.; 2) дедемінутиви, 
які мають паралелі в інших слов’янських мовах, що пояснюєть
ся спільним характером їх утворення, незалежною паралельною 
Дд-єю у відзначених мовах або запозиченням. В залежності від 
ширини ізоглос такі Дд-ви поділяються на підгрупи:

а) укр.-рос.-біл. спільності, паралелі: укр. колінце  ’згин у 
рослин’ (Ум. 363; Гр. II, 269), рос. діал. коЛЬнце ’сустав или 
сгиб вообще, поворот, заворот углом, зубец, перелом’ (Д аль  II, 
145), біл. діал. колйнце  ’коліно стебла’ (Лекс. Пол. 105). Сюди ж 
належ ать  колісце, містечко, крильце, вушко, залізко, очко, сйтце, 
дупельце, корйтце, молочко, полотенце — усього 11% аналізо

92



ваних слів. Частина із них витворилася, очевидно, ще у давньо
руський період;

б) укр.-рос. спільності, паралелі: укр. копитце ’род инкру- 
стации из меди в форме подковьі’ (Гр. II, 281), ст.-рос. копитце 
’особьій узор’ (1589 p.) (Ср. І, 1282); укр. брязкальце  ’погре- 
муш ка’ (Гр. І, 103), рос. діал. бряцальце  id. (Даль, І, 134) й ін.; 
усього 19% дедемінутивів;

в) укр.-біл. паралелі (їх біля 6 % ) :  укр. ж ерельце ’горльїшко 
бутьілки’ (Гр. І, 480), біл. ж ерельце ’горльїшко у небольшого 
глиняного или стекляного сосуда или кувшина’ (Hoc. 254); укр. 
ж игальце ’железньїй обруч для прожигания (у кузнецов)’ (Аф,- 
Чужб. 401), біл. ж игальце ’шильцо для вьіжиганйя маленьких 
днрочек’ (Hoc. 155), а також барйльце, сіделко, бердечко, кре- 
селко  та ін.;

г) укр.-рос.-біл.-чес. паралелі, спільності: укр. гум енце  ’тон
зура в католицького духовенства’ (Ж ел. І, 164; Левч. ЗО; Ум. 
186; Тимч. РМС, 88; Гр. І, 340; Руб. 430), рос. діал. гуменце  
’кружок, вьістриженньїй на макушке (темени) голови’ (Волог., 
Костром., Нижегор., Казан., Ряз., Смол.), ’льісина’ (Смол.) 
(СРНГ, 7, 229), біл. діал. гум енце  ’кружок на темени у католи- 
ческого духовенства’ (Hoc. 125), чес. humence ’льісина’ (PSJC , 
І, 1002) та ін.;

д) укр.-біл.-пол.-чес.-н.-луж.-словен. паралелі: ст.-укр.
(йко(н)цє, окно ’fes tra ’ (Слав. 196),біл. діал. вокднце  ’отдушина 
в простой курной избе или бане для вьіпуска ч ад а ’, ’форточка’ 
(Hoc. 64), окзнцз, окднцз  ’вікно’ (Лекс. Пол. 144), акенца, акен- 
цо ’адтуліна у закоце дома ці нежьілога збудовання’, ’рама з 
шклом, што зачьіняе гзту адтуліну’ (Сцяц., Нар. лекс. 19), 
пол. окіегїсе ’віконце’ (там ж е),  словен. okence ’die Lufe’, ’das 
Luftloch’, ’das ovale, das runge  Fenster, die Selle’ (Piet., I, 808), 
чес. okence (арх.) ’віконце’ (PSJC , III, 1009), н.-луж. hokenco 
’ставень’, в нар. песнях ’окно, оконце’ (Muka, І, 398), також 
wokenco id. (Muka, I, 912);

е) укр.-мак. паралелі: укр. сельце  ’поселок’ (Ум. 741), мак. 
селце  ’zase lak ’ (PMJ, III, 180);

є) укр.-словен. паралелі: укр. ядерце  ’ядро плодів’, словен. 
jadrce ’das Reff; das Beifegel’ (Piet., I, 354);

ж) дедемінутиви, виявлені в усіх чи більшості слов’янських 
мов: укр. залізко  ’лезо, наконечник чи якийсь інший предмет, 
виготовлений із зал іза ’, ’утюг’ (Гр. II, 59; Баб. к. 106 та ін.); 
рос. ж елезко  id. (С С РЛ Я , 4, 57, 58; С РН Г, 9, 104); біл. діал. 
ж елезко  ’лезвие н ож а’, ’утюг’ (Hoc. 154); літ. ж алязка  розм. 
’лязо гзбля, фуганка, барана і пад.’ (ТСБМ, 2, 250); н.-луж. 
zelezko ’железньїй триножник’, ’угіог’, ’терка’, ’скоба для лаза-
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ния’ та ін. (Мика, 1074); в.-луж. zelezko ’F euers tah l’ (Pfuhl, 
1043), болг. жеЛ^-зко ’малко некрьстено още мАжско дЬтя,-гол- 
че, гусине, пуже, пурде, пушле, пьіже, кушле, некрьстеничя, 
некрьстчя, шюля, шюлко’ (Гер. 2, 15), також Жел-Ьзко (чоло
віче ім’я (там ж е ) ;  укр. к ільце  ’предмет (найчастіше з металу), 
який має форму ко л а’ (Гр. II, 243); рос. кольцд  id. (С С РЛ Я , 5, 
1208— 1209), діал. кдльце, кольцо  "дорога по болоту?’ (арх.) 
(Даль, II, 154); біл. діал. кольцо, кальцд  ’прьівязь у вьіглядзе 
абручьїка’ (3 нар. сл. 235; Жьів. сл. I I ) ;  пол. kolce (чогось, напр., 
rozy), kolca (у церковних дверях, до яких торкався віруючий, 
присягаю чи)’ (Briick., 247— 248); мак. колце  ’колесо’ (PM J, І, 
342); словен. kalce ’der R ing ’, ’das  S p in n rad ’, ’das  vordere Bflug- 
geltell mit den R adchen’ (Piet. I, 241, також ст.-сл. кольцє  
’annu lus  ca tenae’ (Mikl., 298) та ін. Творення цих та подібних 
дедемінутивів можна передбачати у праслов’янський період.

Відмічені й інші українсько-інослов’янські відповідники. 
Виявлені паралелі дозволяють стверджувати, що явище 
дедемінутивації іменників середнього роду характерне для всіх 
слов’янських мов, а шляхи та напрями цієї дедемінутивації 
спільні у всій Славії.

Спостереження показали, що під Дд-ію підпадають насам
перед демінутивні форми таких вихідних слів, які позначають: 
1) анатомічні реалії: вічко, очко, тільце, колінце, вуш ко, сердечко, 
тім’ячко, плічко, серденько, чільце, пальча; 2) різні назви, пов’я 
зані з тваринами: бруш ко, копйтце, крильце, молочко, перкд, 
п ір ’ячко, я їчко , ведмежатко, рйльце, мачатко, пірце; 3) д ом аш 
нє начиння, предмети хатнього вжитку, меблі та їх частини: 
сйтце, корйтце, полотенце, денце, сйтечко, барйльце, віконце, 
креселко, миделко, горня, горнятко, кановча, полотенко, ре
шітце, цідйлко, качальце, дзеркальце; 4) топографічні назви: 
устячко, ж ерельце, дж уральце, дж уркальце, багенце, лядце, 
озерце, плесце; 5) знаряддя праці, їх частини, місця, пов’язані з 
трудовою діяльністю: гуменце, залізце, кільце, прясельце, бер- 
дечко; 6) продукти споживання: тістечко, масличко; 7) досить 
численну групу становлять у говорах Дд-ви, що витворилися на 
базі демінутивних форм, утворених від дієслів на -ло: бр язка ль
це, правйльце, ж игальце, теребильце, держ альце, ж альце, ко- 
вальце, пдрскальце, качальце, дихальце, дорббальце, пйсальце, 
мотовйльце, віяльце.
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М. І. сюсько

Н А С Л І Д К И  М І Ж М О В Н И Х  ТА М І Ж Д І А Л Е К Т Н И Х  
В З А Є М О Д І Й  В У К Р А Ї Н С Ь К О М У  З О О Н І М І К О Н І  

Р А Й О Н У  К А Р П А Т

Основне населення досліджуваної території — українці. 
Вони становили абсолютну більшість у селах і в маленьких мі
стах. Тривале спільне політичне, економічне і культурне життя 
зв’язує їх з іншими народами, що здавна живуть у Карпатах, — 
поляками, словаками, молдаванами, румунами, угорцями і ін.1. 
Важливе місце в економічному побуті населення Карпат у ми
нулому мали різні регіонально-міграційні процеси, викликані 
перш за все голодом, економічним, політичним, національним і 
релігійним утиском. Ці рухи були своєрідною формою протесту 
і носили здебільшого місцевий, локальний характер2. Крім то
го, Закарпаття , наприклад, майже тисячу років перебувало під 
колоніальним гнітом угорських феодалів, тривалий час була 
розчленована й Буковина, перебуваючи під юрисдикцією Р у 
мунії, у складі Молдавії, Росії, під гнітом Османської імперії, 
Австрії. Д еякі румунські буржуазні історики, обгрунтовуючи 
свої шовіністичні теорії, заперечували навіть саму присутність 
українського населення на Буковині, заявляючи при цьому, що 
від Черемоша до Новоселиці не було, мовляв, інших мешканців, 
крім молдаванів за мовою і румунів за походженням3.

У контексті тісних зв’язків, етнокультурних контактів у кр а 
їнського населення Карпат з іншими народами, своєрідності су
спільно-політичного розвитку на західноукраїнських землях то
що значний інтерес для дослідників народнорозмовного мов
лення становить лексика, яка, незважаючи на асиміляторську 
політику, яку протягом тривалого часу проводили тут колоні
затори, зберегла яскраво виражений український характер, що 
пояснюється передусім великою стійкістю мови. Однак постій
ний і тривалий обмін елементами культури побуту, що взагалі 
сприяє розвитку культури контактуючих етносів, привів до пев
них змін і в самій лексиці українських говорів, як  і в лексиці 
сусідніх слов’янських (і неслов’янських) мов.

У зв ’язку з природно-георгафічними умовами Карпат та

1 Див.: Гошко Ю. Г. Населення Українських Карпат XV—XVIII ст. — К.,
1976, с. 3.

2 Див. Копчак В. П., Копчак С. И. Население Закарпатья за 100 лет. 1870— 
1970. — Львів, 1977, с. 146.

3 Див.: Нариси з історії Північної Буковини. — К-, 1980, с. З, 6.
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іншими причинами тваринництво, як і землеробство, в економіч
ній структурі було провідною і життєво необхідною галуззю сіль
ського господарства гірського населення Карпат у минулому. 
Ним у Карпатах здавна займалися всі народи, що тут прожи
вали. Полонинне вівчарство, як переконливо зауваж ував 
Д. К рандж алов4, теж є спільним надбанням. Дослідник відзна
чав помилковість теорії про румунське походження цієї куль
тури у К арпатах  і на Балканах: румуни не були основним
етнічним елементом, який заселяв Карпати, а на Б алканах  па- 
стівництвом займалися не тільки румуни, а й греки, албанці, 
серби, турки5. Карпатська пастуша культура є перш за все 
результатом розвитку місцевих умов і можливостей: природа 
сама спонукала людину шукати собі й інші засоби для життя, 
наприклад, у розведенні домашньої худоби.

У карпатоукраїнському ареалі склалася багата і розгалуж е
на система зоонімікону, в якій широко простежуються, зокре
ма, наслідки українсько-угорської, українсько-румунської, ук
раїнсько-польської, українсько-словацької й ін. інтерференції і 
в галузі зоонімії.

Стаття виконана на зоонімійному матеріалі, зібраному авто
ром протягом 1975— 1981 pp. у 120 селах Закарпатської,  Л ьв ів 
ської, Івано-Франківської і Чернівецької областей, а також на 
основі добутих нами з різних друкованих джерел (лексикогра
фічні праці, діалектні, фольклорні, етнографічні та інші мате
ріали) даних і містить типологічну характеристику семантич
них та інших особливостей окремих запозичень у зоонімії до
сліджуваного ареалу. Це дасть можливість виявити як  деякі 
локальні риси, так  і загальні закономірності зоонімікону Ук
раїнських Карпат.

1. Українсько-угорська  інтерференція  в ареалі  
карп атоукраїнської  зоонімі ї

1.1. Лексема барна  (< у го р .  barna  ’коричневий, карий, бу
рий’ (про масть) (УУС, 51) в українському зооніміконі Карпат 
здавна була активним лексичним матеріалом, що підтверджу
ється наявністю тут великої групи кличок з цим компонентом. 
З а  моделями, що існують у загальномовній системі, на базі 
цього запозичення, крім клички Барна  (59, 60, 62, 76, 92, 106, 
107 і ін.), з ’явилися ще такі назви тварин за ознакою масті: 
Б а р н у л ’а (37, 58, 61, 76 і ін.), Барнуш а  (14, 15, 27, 58, 61, 76,

4 Див. K randzalov D. V alasi па Morav6. M aterialy, problemy, metody. Praha, 
1963, c. 239, 241.

5 Див. K randzalov D. Зазнач, праця, c. 242.
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89 і ін.), Б й р н о л ’а (60, 76, 91), Б а р н й ц ’а (61, 74), Барніш а  (95, 
107, 109), Б арнуца  (107, 108, 113, 118), Б а р нуц ’а (95, 108, 112), 
Б арнайа (40, 57, 62, 91), Б арнуц  (107, 108, 112, 117), Б арній  
(10, 18, 29, 46) і ін. — всього близько 20 дериватів. Н а мовній 
карті досліджуваних говорів ці структури відзначаються досить 
яскравою регіональною дистрибуцією. Частіше вживаються як 
клички ВРХ, зокрема корів коричневої (темної) чи навіть чор
ної масті, рідше — овець, кіз, в окремих випадках — свиней 
(43, 45, 62). У друкованих джерелах  знаходимо клички Барну- 
л я  ’темно-брунатна корова’ (ВП, 32), Б арню ха  (Ж. І, 14), Бар- 
ноха  ’темно-брунатна корова’ (ВП, 32), Б арна  ’червоно-коричне
вий кінь, в іл’ (ВЗ І, 202) і ін. Ізоглоси цих фактів мають про
довження в інших ареалах, охоплюючи й інші слов’янські мови; 
пор. словац. B rnusa  (корова) (PZ, 84), B rnusa  (корова тьмя- 
ногніда), B rnosa (корова), Brna, Brno (кінь) (Kalal, 42), 
Brnos (кінь) (SSJ І, 133); пол. Bronok (кінь), (Bubak, 293); 
с.-х. Брі-ьа (кобила, вівця з плямою на голові) (П О Р, 174, 185) 
та ін.

1.2. Угор. deres ’інистий, вкритий інеєм’ (УУС, 124) побутує 
в українських говорах Карпат тільки на ономастичному рівні. 
Н а базі цього запозичення тут з ’явилися клички Д ереш  (69, 71, 
88, 28, 43, 45, 59, 60, 76, 10, 18, 29). Вживається на означення 
коня (вола) (з досить широким колом відтінків): звичайно гні
дого з сірувато-білим відтінком («кінь морозоватий, дереши- 
стий») (ВЗ, І, 214), білого (сивого) коня («dunkler Honigschim- 
гпеї») (Ж., I, 177), коня гнідого, що «береся в сиваво-біле» 
(ВП, 33), чалого коня, вола (Г., І, 370). Н а інших слов’янських 
територіях цей зоонім теж знаходить паралелі; пор. пол. Deresz 
(апелятиви deresz, deres (кінь сивої масті) (Bubak, 293); кінь 
масті сиво-червоної (Moroz. І, 57; II, 13), Dereska (кобила) 
(Bubak, 293); словац. deres (кінь білуватої масті) (Matejc., 
112), Deres (кінь) (PZ, 84) і ін. Словотвірних варіантів, крім 
пол. Dereska, не виявлено у досліджуваних говорах.

1.3. Угор. tarka ’строкатий, рябий’ (УУС, 740). Клички з се
мантикою «тварина строкатої, рябої масті» широко використо
вуються в усіх Українських Карпатах  у групі за характерною 
ознакою. Утворені різним способом деривати мають досить яс 
краве ареальне вираження. Серед виявлених нами кличок цієї 
групи — Т а р чул’а (92, 107, 109 і ін.), Т а р к ул’а (40, 60, 76, 91 
і ін.), Таркуш а  (77, 89, 90 і ін:), Таркун  (15, 25, 58 і ін.), Таркд  
(59, 60 61, 92, 93 і ін.), Таркош а  (25, 37, 39), Т аркун’а (74, 89, 
107 і ін.), Тарчійа  (26, 40, 109); на обстежуваній території 
знані також  і численні варіанти типу Теркан’и, Теркйч, Терку- 
л ’и, Терко' і ін.) — всього близько 25 кличок. Клички: Т аркуля  
’строката корова’ — у лемківських говорах (ВГЛ, 95), Тарча,
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Т арчуля  (Ш ариш, суч. Словаччина) ’т. с.’ (ВЗ, II, 270), Таркач  
(кінь білий з чорними або рижими плямами) і Тарко  (строката 
собака) (Г. IV, 248), Таркач  (кінь ’таркатий, тарановатий або 
сорокатий, т. є. білий і чорно, брунатно або рижо плямлений’) 
(ВЗ, 33).

Зафіксовані в наших лексичних матеріалах зооніми знахо
дять достатнє підтвердження і в суміжних слов’янських мовах: 
пор., напр., словац. T arsu la ,  ТагсиГа, (корови) (PZ, 82), Tarko 
(кінь з кольоровими боками) (Matejc., 112);пор. ще прикмет
ники: пол. ta rka ty  (Moroz. I, 186), словац. ta rkavy  (SSJ, IV, 
495), targavy ;  в українських говорах К арпат — таркатий, тар- 
канйстий, теркатий, терканйстий і ін. (Г. IV, 256). Д. Кранджа- 
лов, наприклад, слово таркатий у мові гуцулів і буковинських 
українців вваж ає  румунським (CRV, 445), хоч у списку слів 
(їх 24), які, на його думку, потрапили в Моравію з української 
мови через польську і словацьку, його як  румунізму немає 
(CRV, 444).

Слід зауважити, що серед зоонімів, пов’язаних з цією озна
кою, є чимало таких, які утворені на власному мовному мате
ріалі. Наприклад: Сорока, Сорокан, Сорокун  (останні як  клички 
баранів відомі на Р ах ів щ и н і) ; Р ’аба  (7, 11, 20, ЗО, 36, 112, 116 і 
ін.), Р ’абеша  (92, 108, 109 і ін.), Р ’а б ун ’а  (94, 97, 115 і ін.), 
Р ’абуш а  (97, 98, 101, 113), Р ’абуха  (36, 47, 78) і ін. (кури, гуси, 
корови, вівці); Латкан’а (48, 49, 102), Латкун (49, 114), Латка- 
нич  (26, 40), Латайка (107, 115, 118) і ін. (барани, корови, ко
зи, гуси, кури, собаки, свині і ін.) і т. д. П аралелями для цих 
кличок є, зокрема, словац. Strakos (віл, кінь, собака) (SSJ, IV, 
269), S trako (кінь) (PZ, 86), S trakos (строкатий віл) (Bart., 
402), S trak an a  (строката вівця) (Bart., 402); пол. Srokula (чЬр- 
но-строката корова) (Warchol, 333) і ін.

1.4. Угор. keselyii ’шуліка; корш ак’ (УУС, 359) або kesely 
’білоногий’ (УУС, 359). Цей апелятив набув статусу зооніма 
уж е на українському грунті. Говори Карпат зберігають його у 
кличках із значенням тварини з білими ногами, взагалі стро
катої тварини: К еш ел’а (93, 106, 107, 108, 109), К еш іл’ (16, 29, 
61, 87, 88), К еш ел’ак  (92, 93, 106), К еш елйц’а (107, 109) і ін. 
(віл, корова, кінь, баран, вівця, курка і ін.); пор. Кеш у, Кешд- 
ле  (віл, кінь, цап), К еш ел  (віл), К аш ел  (в іл), Кеш  (кінь), Ке- 
ш ель  (кінь) і ін. в румунських селах на Закарпатті.  Наш і спо
стереження показують, що вживання цих кличок обмежене в ос
новному територією Закарпаття , хоч дослідники фіксують їх 
спорадично і в інших південно-західних говорах: К еш ель, Ке- 
шелистий (Ж. І, 341), К иш ель  («кишелистий віл (Стрий) має 
по собі багато плям, плямистий») (В Н З, 73), «сорокатий, білий
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і чорний; білий і червоний» (ВНЗ, 66). З атрибутивним значен
ням цього апелятива пов’язані й подібні клички в інших слов 'ян
ських мовах; пор. словац. Kesel’ (віл) (PZ, 85), Keso (віл) (PZ, 
82), Kesena (корова) (PZ, 85); пор. також kesiak (віл з рога
ми, загнутими назад) (Kalal, 237); kes, kesavy (віл, кінь стро
катий) (Machek, 199) і ін.

1.5. Д еякі інші угорські запозичення у сфері української 
зоонімії.

Н а Закарпатті,  особливо у південних його районах, що без
посередньо межують з угорським етносом, знані ще, наприклад, 
такі клички, що теж за походженням є запозиченнями: Г ед’а 
(коза, корова), Г ед’еша (корова), Г ед’уиіка  (коза, вівця) < у гор . 
hegyes ’гострий’ (УУС, 305); пор. словац. Hedesa (корова) (PZ, 

85); Б бґар  (віл) < у г о р .  bogar ’ж у к ’ (УУС, 84); Рендеш  (кінь, в іл ) , 
Рендеш ка  (корова) < у го р .  rendes ’акуратний’ (УУС, 664); пор. 
словац. Rendes (кінь) (PZ, 84). Як кличку вола останню фіксує 
і Л. Чопей (CL, 290); Бімбов  (віл) < у го р .  bimbo ’брунька’ 
(УУС, 81). Як кличка вола Bimbo вживається і в угорській мові 
(CL, 290); Факов, Ф акол’а (кінь, віл, корова, буйволиця) < у г о р .  
fako ’блідий, тьмяний, русявий, сивий’ (УУС, 224). Як зоонім 
Fako знане в угорській мові (CL, 290); К айла  (віл з покруче
ними рогами) < у г о р .  kajla ’кривий, косий’ (УУС, 342), В ір а ґ  
(кінь, віл) < у го р .  v irag  ’квітка’. Як кличка побутує і в угор
ській мові (CL, 290); Сілай  (кінь) <угор . szilaj ’невгамовний, 
нестримний, буйний, шалений’ (УУС, 719). Ця кличка виявлена 
нами у сс. Квасове, Нижні Ремети Берегівського району З а к а р 
патської області; пор. також прізвище С ілай; Сейка  (віл) 
<у го р .  szoke ’білявий, русий’ (УУС, 724). Як кличка Szoke є в 
угорській мові (CL, 290); пор. ще словац. Sejka (корова) (PZ, 
85). Нерідко в говорах досліджуваної території в ролі кличок 
виступають угорські імена (повні форми або їх варіанти): 
Bandi, Bozso, Bela, Zoli, Loci, Pityu, Pali і ін., здебільшого у 
складі кличок коней (у минулому й волів): Ббнді (й) (кінь, 
віл) (41, 54, 56, 58, 62, 71, 76 і ін . ) ; Бежі (йа) (корова, кобила) 
(54, 55, 58, 71); Б ейла  (кінь, віл) (74, 75, 89, 92, 94, 106); Л дці 
(кінь, віл, бик) (28, 43, 45, 54, 60, 76, 89, 91); Піт’у  (кінь, віл) 
(69, 75, 90, 106, 108); П олі (й) (кінь) (59, 60, 61, 71, 91, 95, 109).

2. Українсько-румунська інтерференція  в ареалі  
ка рпа то української  зоон імі ї

2.1. Рум. bucalaie ’чорноморда вівця’ (РРС , 193). Цей прик
метник у говорах переважно південно-східної частини З а к а р 
паття (села Тячівського, Рахівського районів), у селах Черні
вецької області, а також на деяких інших територіях у районі
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К арпат послужив основою для багатьох кличок тварин з р із
ною комбінацією масті на голові (інколи і по всьому тілу) тв а 
рини. Ці клички присвоюють звичайно вівцям, баранам, а зр ід 
ка — і коровам, домашній птиці. Серед кличок овець, у складі 
яких виступає запозичений елемент, подамо такі: Б укулайа ,
Б укулеш а, Б укулаш а, Б укулййка , Б ук у ла с ’а та їх варіанти ти- 
ту Боколайа, Б удулайа , Б улайа, Б ук у лй ш ’и, Б укула ш и  і ін.); 
барани — Б укулай , Б укулайко , Б укулайчик , Б укулай , Б укула н  
та ін. У сусідніх румунських селах знані клички Б укулае , Бу- 
кулеу , Б укальїв  (с. Б іла Ц ерква).  Н а українському грунті, як 
бачимо, запозичене слово зазнало цілий ряд змін. Д еяк і з цих 
кличок, як повідомляють інформатори, мають навіть зневаж ли
вий відтінок (107, 109).

2.2. Рум. oache$ ’з чорними плямами навколо очей’ (РРС , 
908), що у свою чергу <Слат. oculus ’око’ (Machek, 554). Клички 
з цим запозиченням у говорах досліджуваної території станов
лять досить велику групу. Тварині білої масті (частіше вівці) з 
білими навколо очей (іноді ще й мордочки), чорними або ко
ричневими пружками чи плямами («ваклешиста», «вакішиста», 
«вічканиста», «околариста» і т. ін.) у досліджуваних говорах 
часто дають імена: В аклеш а  (15, 27, 40, 42, 44, 45, 61, 69, 75, 91, 
94, 107, 108), Вакйш а  (95, 107, 109), В а ки ш ун’а (96,98, 109), 
В а к леш б л’а (26, 27, 32, 47), В а клеш а н’а (28, 37, 42, 58, 76, 
107, 108, 109), В а к л е ш у н а  (27, 42, 61, 94, 101, 102, 112, 113,
118), Вакбіиа  (112, 114, 117), В акош ка  (94, 107, 108, 113,
114), В акуш а  (95, 106), Ватішка (107, 109, 113), Ват’уіика
(104, 112, 118), Ватішйна (21, 32, 33, 47, 80) і ін. Баранів  за
цією ознакою називають Вакіїи  (107, 109, 113), В акіш ун  (96,
97, 98, 106), В акіш ко  (21, 33, 47, 105), В акіїиан  (92, 94, 97, 98),
В акіш чук  (98, 107, 108, 109), В акуш  (92, 106, 108, 109, 113), 
В акош  (108, 113) і ін. Р ідше такі клички можуть даватися ще 
й козам. Як кличка корови вживається В аклеш а  у деяких гу
цульських селах Рахівщини (108, 109). Іншим тваринам ці 
клички звичайно не присвоюють. Окремі належні сюди факти 
зафіксовані у друкованих матеріалах: В акіш а  (с. Ж а б ’є, суч. 
Верховина Івано-Франківської області), ’т. с.’ (ВН З, 75), В а кле
ша, Ваклешиста  (с. Лавочне) ’т. с.’ (ВН З, 75), виклешьи (ОЖ Г, 
148). Є подібні клички і в інших слов’янських мовах; пор. бол
гар. Ваклуїиг-а ’вівця з чорною вовною біля очей’ (Ге-
ров І, 103), прикметники вакльїй, ваклністьій ’чорноокий’, пор. 
Vakesa (поряд з B akesa),  Vakesiak (цап) (Kalal, 758), V akesak 
(баран) (Bart., 473), Vakesa ’біла вівця, а навколо губів і носа 
темна’ (Bart., 473). Vakesa ’ім’я корови або вівці блідуватої 
масті’ (SSJ, 13); Vakesa (і Bakesa) ’т. с.’ (Махек, 554); пор. т а 
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кож пол. Bakesa (Oczkula, Okajka) ’т. c.’ (Moroz. I l l ,  88—89), 
Bakszulula (Moroz. I, 36) і ін.; Bakesa (вівця) (Kalal, 14) і ін.

Можливо, цей балканський елемент у карпато-слов’янсько- 
му пастівництві не можна категорично тлумачити безпосеред
ньо як румунізм.

За  цією ознакою у слов’янських К арпатах  з ’явилися і клич
ки типу укр. Окайа  (вівця) (В Н З, 75), О кййка  (92, 93, 95, 107, 
108), О чкан’а (43, 44, 59, 62), В ічка н ’а (59, 60, 61, 76, 95, 108), 
Околарійа, О коларійка  (40, 57, 61, 76, 109); пор. пол. Okajka 
’вівця з обводами навколо очей’ (Moroz. І, 129), Okaistka, Oczku
la (Moroz. I, 127, 129), словац. O kaja (Bart. I, 258), Ockana 
(Bart. I, 248) і ін.

2.3. Рум. brandu^a ’шафран весняний’ (Р Р С , 104). З цим 
апелятивом на досліджуваній території пов’язуються різні в а 
ріанти кличок тварин, які по всьому тілі мають вперемішку до
сить дрібні білі і чорні плямки, наче квіти («бриндушиста», 
«квітканиста», «цвіталиста»). Чіткий ареал окреслюють тільки 
в гуцульських говорах на Закарпатті,  а також на півдні Івано- 
Франківської області (Верховинський, Косівський райони), у 
селах Чернівецької області. Апелятивні лексеми бриндуш ка, 
брандуш ка  ’перша весняна квітка’, ’підсніжник’ зафіксовані 
словниками (Г. І, 92; МБГ, І, 40); пор. також  болгар, брендуиг- 
кьі ’рання квітка’ (Геров І, 71). Наші матеріали свідчать, що 
у більшості випадків клички Б рендан’а, Брендуш а, Б р ен д ул ’а, 
Бренддіиа, Брендуш ка, Брандуш а  тощо; Б рендуш кун, Брендуш - 
кбвий  і ін., утворені від назви квітки, надаються вівцям, козам, 
коровам, а зрідка і домашній птиці. У колі цих зоонімів спосте
рігаємо, однак, і певні розбіжності семантичного характеру. 
Так, у окремих випадках (сс. Кваси, Богдан, Ясіня, Розтоки 
Рахівського району) Б риндуш а  — чорна, біла коза, вівця, а не 
«квітчаста». Мотивом при називанні тут послужили не фізичні 
(зовнішні) ознаки тварини, а час її народження (навесні). 
Подібні випадки є і в окремих інших селах. Такої масті тварин 
порівнюють часто з квітками взагалі (діалекти, косиця, цвіт- 
ка, чічка  і под.), у зв ’язку з чим у говорах Українських Карпат 
досить поширеними є й інші групи кличок: Квітка (37, 39, 54, 
56, 60), Квітан’а (3, 9, 11, ЗО, 46), Квіткан’а (32 33, 80, 93), 
Квітол’а (59, 60, 76, 79), Квіт ул’а (93, 95, 108, 113, 118), Квіт’а 
(коза, кобила) (21, 32, 97, 106), Квітун'а (24, 25, 44); Квітун, 
Квітнйй, Квітунчик (барани, цапи); Ц в ’п о л ’а, Цвіт’а (корови, 
вівці, кози) (8, 16, 29, 60, 89, 107, 118) і ін. Д еякі з перелічених 
зоонімів зафіксовані словниками: Квітуня «корова білої масті 
з червоними плямами» (М БГ, IV, 32), Квітуля ’червона корова 
з білими латкам и ’ (ВГЛ, 423), Цвітуля ’червона або чорна
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корова з дрібними білими плямами’ (ВНЗ, 74; Ж- II, 1051) і (ін
ша мотивація) Цвіт уля — корова, що народилася в цвітну не
ділю (релігійне свято) (ВЗ, 32) і ін. Пор.; укр. квітастий, квіт
частий, квітйстий ’різного кольору, різнобарвний’ (СУМ, IV, 
137). Ізоглоси цих зоонімів продовжуються і в інших ареалах; 
пор. пол. K w ia tu la ’т. с.’ (Moroz. І, 107), корова червоно-строка
та (Warchol, 331), словац. Kvetula ’корова червоно-квітчаста’; 
пор. ще KvetuTa (корова) (PZ, 82, 85), Kveta (корова), Kvetu- 
Га (корова) (Bart. І, 173), Kvetusa (корова) (Bart. І, 803; Kalal, 
289); блр. Квятуля  ’ряба корова’ (Лобач, 177) і т. д.

2.4. З  рум. alaciu ’строкатий’ (Р Р С , 54) у говорах дослі
дження пов’язуються клички А лачана, А лачйна, А лачйнка , А ла- 
чйста, А лачуха , А лач  (цап, в іл ) ; Олачйна, О лнчйнка, Олачйста, 
О лочйна  і ін. Ці утворення використовуються частіше як назви 
овець, кіз, рідше волів. В інших українських говорах, крім роз
ташованих безпосередньо з румунським етносом, такі клички 
не вживаються.

2.5. Рум. so rnu t ’рогатий’ (РРС, 334). З цим словом майже 
в усіх Українських К арпатах  пов’язана  кличка Корнута, яка 
звичайно дається тварині (мала рогата худоба) у залежності 
від форми рогів, їх розмірів та спрямування і т. ін. Так, в окре
мих місцевостях (59, 60, 76, 91, 108 і ін.) кличку Корнута дають 
здебільшого вівцям з великими, довгими і добре розвиненими 
рогами. Ця кличка у цьому значенні фіксується друкованими 
матеріалами (В Н З, 74; ВЗ І, 228), варіант К орнуца  ’вівця з 
прямими рогами’ — у буковинських говорах (М БГ IV, 80); 
пор. також словац. kornuta ’рогата вівця’ (SSJ І, 749), Kornu- 
ta ’вівця з покрученими рогами’ (Machek, 222); пол. kornuta, 
karnuta , kurnuto 1. ’вівця, баран з рогами’ і 2. ’вівця, баран без 
хвоста’ (Moroz. І, 96).

3. Б іла або сива вівця з дрібними темними цятками на мор
дочці (виглядає наче зам урзана) має у говорах Українських 
Карпат ряд таких кличок: М уреш а  (15, 25, 26, 28, 42, 59, 62, 
74, 91, 104, 114), М уран’а (12, 19, ЗО, 31, 45, 76), М уреса  (26, 
40, 43, 45), М уреш ан’а (42, 59, 62, 75, 92, 106), Мурешйста, 
М уреш ка  (58, 60, 96, 97, 80, 101, 113, 116); М ур ґа  (6 0 ,6 2 ,7 6 ,  
93, 95, 108, 109), М у р ґа н ’г (93, 95, 108, 109) і ін. Одна група цих 
кличок, як бачимо, пов’язана семантично із словом мурий, ін
ша — із словом м урґа . Такі клички даються переважно вівцям, 
козам, дуже рідко іншим тваринам — коровам, волам, птиці: 
М ураш  (віл, баран) (15, 24, 28, 44, 59, 61, 74), М ураш ка  (41, 
58, 74, 75, 92, 107), М уреш  (8, 16, 18). Інші тварини, крім 
овець і кіз, дуже рідко мають згадану масть. Клички, пов’язані 
із словом м урий  ’темно-сірий або сіро-бурий із плямам и’ (про
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масть) (СУМ, IV, 829), фіксують різні друковані джерела: М у- 
ря  ’бик’ (ВН З, 73), М уреш ьи  ’вівця біла з бурим’ (О Ж Г, 148), 
М уреш а  (с. Лавочне) ’вівця чорна з цятками білими коло очей’ 
(В Н З, 75) та ін.

Чимало на досліджуваній території кличок з коренем 
мурґ-. Можливо, їх слід пов’язувати із південнослов’янізмами: 
пор. болг. м ургав  ’смуглявий’ (Б Г Р С , 328); c.-x. m u rg as  (t)
(BZ, 38). Цього типу клички теж добре фіксуються; пор. м ургій  
(віл) ’майже чорний, ніби обсмалений’ (ВН З, 42), М урга  ’чор
ний віл’ (ВН З, 74), М ургуца  ’чорна корова’ (ВНЗ, 74), М урза, 
М урда  ’вівця мурдзяста’, т. є. ’коло очей чорна’ (ВГЛ, 436) 
і ін.

П аралелям и для обох груп зоонімів (з широким колом зн а 
чень) є, зокрема, пол. Morys, Moryska ’вівця з темними латками 
чи цяткам ина морді’ (Horoz. І, 119— 120), Morys (віл), Moru- 
sek ’віл, бик темно-червоний’ (Moroz. III, 135), M urcula ’вівця 
біла з чорними плямами на морді’ (Moroz. І, 122); прикметни
ки murci^ty, murcaty, словац. m uryna ’вівця «муриниста», з а 
бруднена по губі’ (Bart. І, 210), M urena (корова) темно-сіра 
смугаста (Bart. І, 209); пор. ще словац. m u rg an a  ’вівця, яка 
має по тілу великі чорні смуги’ (Bart. І, 209). М ахек (Machek, 
313), слова m urgana ,  m u rg asa  ’вівця з чорними смугами’ в в а 
ж ає  спільним надбанням пастівницької карпатської культури.

Як свідчить проаналізований матеріал, у народному зооні- 
міконі українських говорів району Карпат широко відбиті з а 
позичення, що є результатом спільного життя східних слов’ян 
з іншими народами у межах Карпат. Широкі багатовікові кон
такти української мови з сусідніми слов’янськими (і неслов’ян 
ськими) мовами привели до інтерференції мовних систем. В и я 
вилось, що переважна більшість зоонімів румунського, угор
ського походження спільна для всіх чи більшості слов’янських 
груп у Карпатах.

Процес запозичення зоонімів, як правило, супроводився 
оформленням запозичених основ за допомогою власне слов’ян 
ських або раніше засвоєних словотворчих засобів.

Більшість запозичень у галузі зоонімії району К арпат до
сить прозора в етимологічному і словотвірному відношенні, то
му її можна класифікувати за принципом семантичної х ар ак 
теристики вихідних основ (апелятивів). З а  незначними винят
ками ця група кличок з точки зору семантики належить до 
групи зоонімів, які називають прямо чи посередньо якісь озна
ки тварини.

Зооніми типу укр. Квітул'а, С и вул ’а, пол. Kwiatula, словац. 
Kvetula, K vetula і ін. слід розглядати, очевидно, як наслідок
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паралельних процесів у сусідніх слов’янських мовах, зумовле
них спільними тенденціями розвитку цих мов, їх структурною 
близкістю тощо.

С П И С О К  О С Н О В Н И Х  С К О Р О Ч Е Н Ь

1. БГРС — Болгарско-русский словарь. •— М., 1966.
2. ВГЛ — Іван Верхратський. Про говір галицьких лемків. — Львів, 1902.
3. ВЗ — І. Верхратський. Знадоби до пізнання угорсько-руських гово

рів, ч. I, II. — Львів, 1899— 1901.
4. ВНЗ — І. Верхратський. Нові знадоби номенклатури і термінології

природописної, народної, збирані між людом. — У кн.: Зб ір 
ник математично-природописно-лікарської секції наукового 
т-ва ім. Шевченка, т. XII, Львів, 1908.

5. Г — Словарь української мови /за  ред. Б. Д . Грінченка. — К.,
1907— 1909, т. 1—4.

6. Ж  — Желехівський Є., Недільський С. Малорусько-німецький сло-
вар. — Львів, 1886, т. 1—2.

7. Лобач — Лобач С. Г. Заонімьі (уласньїя назви — мянушкі кароу). —
У кн.: Беларуская анамастьїка, М., 1977.

8. М БГ — М атеріали до словника буковинських говірок. Вип. 5, -— Чер
нівці, 1976.

9. О Ж Г — Антін Онищук. З народного життя гуцулів. — М атеріали до
української етнології. Львів, 1912.

10. П ОР — Мато Пижурица. Из ономастике Роваца. — Нови Сад, 1971.
11. РРС  — Румьінско-русский словарь. — Москва, Бухарест, 1980.
12. СУМ — Словник української мови. — К.: Наук, думка, 1970— 1980,

т. 1— 11.
13. УУС — Угорсько-український словник. — Будапешт, Ужгород, 1961.
14. B art. — Frantisek  Bartos. Dialekticky slovnik moravsky. P raha, 1906,

4. 1 — 11.
15. BZ — M ato Pizurica. Boje u zoonimiji. — Sarajevo, 1977.
16. Геров — Найден Геров. Речник на бт>лгарския език. — София. 1975—

1978, т. 1—6.
17. CL — Csopey Laszlo. M agyar szok a ruten nyelvben. — У кн.:

Nyelvtudom anyi kozlemenyek. — Budapest, 1881.
18. CRV — Dumitru C ranjala. Rumunske vlivy v Karpatech. — Praha, 1938.
19. Kalal — Kalal M. Slovensky Slovnik z literatu ry  aj nareci. — Banska

Bystrica, 1924.
20. M atejc. — Jan  M atejcik. Lexika Novohradu. Vecny slovnik. — Banska

Bystrica, 1973.
21. Machek — V. Machek. Etymologicky slovnik jazyka ceskeho. — Praha,

1968.
22. Moroz. — W anda Herniczek-M orozowa. Term inologia polskiego pasterstw a

gorskiego. — W roclaw; W arszaw a; Krakow; Gdansk. 1975—
1976, 4. I—IV.

23. SSJ — Slovnik slovenskeho jazvka. — B ratislava, 1959— 1965,
t . I— IV.

24. Warchol — Stefan W archol. Nazwy w lasne krow w kilku zabytkach r§ko-
pismiennych malopolskich z konca XVII і XVIII wieku. — Ono- 
mastica, ч. I l l ,  W arszaw a, 1961.

106



С П И С О К  Н А С Е Л Е Н И Х  П У Н К Т І В ,  В К Л Ю Ч Е Н И Х  
У М Е Р Е Ж У  Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я

1. Старява (Старосамбірський р-н, Лв.)
2. Білич „
3. Вільшаник (Самбірський р-н, Лв.)
4. Чайковичі (Самбірський р-н, Лв.)
5. Верхній Дорож ів (Дрогобицький р-н, Лв.)
6. Гірське (Миколаївський р-н, Лв.)
7. Мшанець (Старосамбірський р-н, Лв.)
8. Лімна (Турківський р-н, Лв.)
9. Тур’є (Старосамбірський р-н, Лв.)

10. Сторона (Дрогобицький р-н, Лв.)
11. Раневичі (Дрогобицький р-н, Лв.)
12. Яблунівка (Стрийський р-н, Лв.)
13. Заріччя (Жидачівський р-н, Лв.)
14. Нова Стужиця (В.-Березнянський р-н, Зк.)
15. Ужок (В.-Березнянський р-н, Зк.)
16. Нижнє Висоцьке (Турківський р-н, Лв.)
17. Ясениця (Турківський р-н, Лв.)
18. Новий Кропивник (Дрогобицький р-н, Лв.)
19. Підгородці (Сколівський р-н, Лв.)
20. Ж улин (Стрийський р-н, Лв.)
21. Болехів (Долинський р-н, Ів.-Ф.)
22. Мельнич (Ж идачівський р-н, Лв.)
23. Острів (Галицький р-н, Ів.-Ф.)
24. Завосина (В.-Березнянський р-н, Зк.)
25. Чорноголова (В.-Березнянський р-н, Зк.)
26. Турички (Перечинський р-н, Зк.)
27. Люта (В.-Березнянський р-н, Зк.)
28. Буковець (Воловецький р-н, Зк.)
29. Матків (Турківський р-н, Лв.)
30. Тухолька (Сколівський р-н, Лв.)
31. Тухля (Сколівський р-н, Лв.)
32. Козаківка (Долинський р-н, Ів.-Ф.)
33. Старий Мізунь (Долинський р-н, Ів.-Ф.)
34. Сваричів (Рожнятівський р-н, Ів.-Ф.)
35. Студійка (Калуський р-н, Ів.-Ф.)
36. Стриганці (Івано-Франківський р-н, Ів.-Ф.)
37. К ам’яниця (Ужгородський р-н, Зк.)
38. Коритняни (Ужгородський р-н, Зк.)
39. Пацканьове (Ужгородський р-н, Зк.)
40. Порошкове (Перечинський р-н, Зк.)
41. Верхня Внзниця (Мукачівський р-н, Зк.)
42. Плоске (Свалявський р-н, Зк.)
43. Підполоззя (Воловецький р-н, Зк.)
44. Верб’яж  (Воловецький р-н, Зк.)
45. Гукливе (Воловецький р-н, Зк.)
46. Опорець (Сколівський р-н, Лв.)
47. Вишків (Долинський р-н, Ів.-Ф.)
48. Суходіл (Рожнятівський р-н, Ів.-Ф.)
49. Ясень (Рожнятівський р-н, Ів.-Ф.)
50. Хмелівка (Богородчанський р-н, Ів.-Ф.)
51. Радча (Івано-Франківський р-н, Ів.-Ф.)



52. Долина (Тлумацький р-н, Ів.-Ф.)
53. Колінки (Городенківський р-н, Ів.-Ф.)
54. Зняцеве (Мукачівський р-н, Зк.)
55. Горонда (Мукачівський р-н, Зк.)
56. Лецовиця (Мукачівський р-н, Зк.)
57. Сасівка (Свалявський р-н, Зк.)
58. Керецьки (Свалявський р-н, Зк.)
59. Річка (Міжгірський р-н, Зк.)
60. Торун (Міжгірський р-н, Зк.)
61. Син. Поляна (Міжгірський р-н, Зк.)
62. Синевир (Міжгірський р-н, Зк.)
63. Пороги (Богородчанський р-н, Ів.-Ф.)
64. М аркова (Богородчанський р-н, Ів.-Ф.)
65. Л оєва (Надвірнянський р-н, Ів.-Ф.)
66. Лісний Хлібичин (Коломийський р-н, Ів.-Ф.)
67. Росохач (Городенківський р-н, Ів.-Ф.)
68. Бабин (Заставнівський р-н, Чв.)
69. Квасове (Берегівський р-н, Зк.)
70. Доробратове (Іршавський р-н, Зк.)
71. Нижні Ремети (Берегівський р-н, Зк.)
72. Осій (Іршавський р-н, Зк.)
73. Широке (Виноградівський р-н, Зк.)
74. Довге (Іршавський р-н, Зк.)
75. Нижній Бистрий (Хустський р-н, Зк.)
76. Колочава — Л а з и  (М іжгірський р-н, Зк.)
77. Лопухів (Брустури) (Тячівський р-н, Зк.)
78. Бистриця (Рафайлово) (Надвірнянський р-н, Ів.-Ф.)
79. Микуличин (Надвірнянський р-н, Ів.-Ф.)
80. Середній Березів (Косівський р-н, Ів.-Ф.)
81. Сопів (Коломийський р-н, Ів.-Ф.)
82. Іллінці (Снятинський р-н, Ів.-Ф.)
83. Потічок (Снятинський р-н, Ів.-Ф.)
84. Онут (Заставнівський р-н, Чв.)
85. Топорівці (Новоселицький р-н, Чв.)
86. Рукшин (Хотинський р-н, Чв.)
87. Олешннк (Виноградівський р-н, Зк.)
88. Чорнотисів (Виноградівський р-н, Зк.)
89. Крива (Хустський р-н, Зк.)
90. Стеблівка (Хустський р-н, Зк.)
91. Копашневе (Хустський р-н, Зк.)
92. Угля (Тячівський р-н, Зк.)
93. Тарасівка (Тячівський р-н, Зк.)
94. Водиця (Рахівський р-н, Зк.)
95. Лазеїцина (Рахівський р-н, Зк.)
96. Кривопілля (Верховинський р-н, Ів.-Ф.)
97. Соколівка (Косівський р-н, Ів.-Ф.)
98. Криворівня (Верховинський р-н, Ів.-Ф.)
99. Розтоки (Путильський р-н, Чв.)

100. Коритне (Вижн.чцький р-н, Чв.)
101. Луківці (Вижницький р-н, Чв.)
102. Шипинці (Кіцманський р-н, Чв.)
103. Старі Бросківці (Сторожинецькнй р-н, Чв.)
104. Зелений Гай (Новоселицький р-н, Чв.)
105. Подвірне (Новоселицький р-н, Чв.)
106. Тересва (Тячівський р-н, Зк.)
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107. Росішка (Рахівський р-н, Зк.)
108. Ділове (Рахівський р-н, Зк.)
109. Богдан (Рахівський р-н Зк.)
110. Зелена (Верховинський р-н, Ів.-Ф.)
111. Гринява (Верховинський р-н, Ів.-Ф.)
112. Киселиці (Путильський р-н, Чв.)
113. Долішній Шепіт (Вижницький р-н, Чв.)
114. Банилів (Сторожинецький р-н, Чв.)
115. Старий Вовчинець (Глибоцький р-н, Чв.)
116. Тарашани (Глибоцький р-н, Чв.)
117. Турятка (Глибоцький р-н, Чв.)
118. Селятин (Путильський р-н, Чв.)
119. Яворів (Косівський р-н, Ів.-Ф.)
120. Кривопілля (Верховинський р-н, Ів.-Ф.)



В. І. ЛАВЕР

Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я  Д І А Л Е К Т Н О Ї  Ф Р А З Е О Л О Г І Ї  
В Л І Н Г В О Г Е О Г Р А Ф І Ч Н О М У  А С П Е К Т І

Українська д іалектна фразеологія на сьогодні ще мало до
сліджена. А між тим, одним із основних джерел збагачення 
фразеології літературної мови є жива розмовна мова. С. П. Бев- 
зенко підкреслює: «Українська мова має невичерпні фразеоло
гічні багатства, іцо завдяки діяльності визначних діячів укра
їнського красного письменства постійно поповнює фразеологіч
ну скарбницю української літературної мови. Тому одним із 
важливих завдань діалектологів є якнайпильніше вивчення 
української діалектної фразеології» (Б., с. 19) *. Загальнови
знано, що фразеологія виникла на базі лексичного та синтак
сичного рівнів мови. ї ї  об ’єктом вивчення є фразеологізм, тобто 
мовна одиниця, що характеризується сукупністю категоріальних 
ознак, а саме: компонентний склад, лексичне (фраземне) зн а 
чення, лексико-граматичні категорії та відтворюваність (М., 
с. 29, С., с. 43). Фраземне значення, граматичні категорії скла
дають зміст фразеологізму, що визначає віднесеність його до 
певного розряду фразеологізмів: іменних (птиця високого по
льоту «впливова людина, що займає визначне місце в суспіль
стві»); дієслівних (пекти раків «червоніти від сорому»); ад ’єк
тивних (на один копил шитий «однаковий»); адвербіальних (світ 
за очі «далеко, невідомо куди»); дієслівно-пропозиціональних 
(вітер свище в кишені «нема грошей»); вигукових (цур тобі 
пек). Крім того, фразеологія вимагає особливих методів до
слідження. Все це д ає  підставу для дослідників виділяти ф р а
зеологію в окрему мовознавчу науку.

Однак ще й на сьогодні у фразеології є чимало проблем, 
дискусійних питань, над якими працюють учені. Це стосується 
і д іалектної фразеології.

Н а  сьогодні немає фундаментальних досліджень з д іалект
ної фразеології української мови, в тому числі й фразеології 
українських говорів району Карпат.

Зрозуміло, що теоретичні засади як літературної, так  і д іа 
лектної фразеології в основному збігаються. Але, очевидно, для 
діалектної фразеології вони є дещо специфічними.

1 Див.: Список літератури та схему скорочень.
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Н а нашу думку, діалектна фразеологія •— це підсистема 
фразеології загальнонародної мови. Без сумніву, що народна 
і л ітературна система фразеології знаходяться в тісному по
стійному діалектичному зв’язку. З одного боку, в д іалектно
му мовленні є свої специфічні особливості, характерні лише для 
системи фразеології певного говору, а з другого, — особливості, 
спільні з літературними, загальнонародними українськими ри
сами фразеологізмів.

Об’єктом дослідження народної фразеології є діалектний 
фразеологізм. Очевидно, під діалектним фразеологізмом слід 
розуміти специфічну мовленнєву одиницю територіального д іа 
лекту (говору, говірки) з локальними категоріальними озн ака
ми та засобами їх вираження, що відсутні в літературній мові.

Виходячи з цього, ймовірно, можна виділити два основні 
типи діалектних фразеологізмів.

I. Фразеологізми, утворені на базі локальної внутрішньої 
форми, яких немає в літературній мові. Так, наприклад, ф р а 
зеологізм к л ’у (ч )к й  т’агнути з ким із значенням «обманювати, 
хитрувати і т. ін.» побутує лише в українських говорах карпат
ського регіону. Очевидно, він утворився на базі розгалуження 
семантики слова к л ’ука  (к л ’учка ).

Пор.: Клю ка, ки ж. 1) П алка сг> крючкомг., крюкт>; П ере
носно. Хитрость, зац'Ьпка; придирка. у Ж елех. Ключки собі шу
кати. Искать предлога. Ключку закинути. Намекнуть. (P., II, 
264—265); К лю ка  1. «кривая палка, костиль»; 2. «обман, ковар- 
ство», «хитрец», откуда переклюкать «перехитрить» (Ф. II, 257).

Лиш е в частині середньозакарпатських говірок вживається 
фразеологізм лід ійа  б ур ґело ва  із значенням «неохайна жінка», 
Л ідійа  — назва старої брудної шкапи, яка належ ала ледачому 
циганові, що мав приізвисько Бурґел. Ні такого цигана, ні ко
били вже давно немає, а колись вільне словосполучення, вж и
ваючись переносно, набуло фраземного значення.

II. Фразеологізми, які мають лише локальні способи вира
ження, але наявні в інших українських говорах та літературній 
мові. Другий тип фразеологізмів кількісно значно більший. 
Сюди відносимо лексичні, граматичні, фонетичні та інші д іа 
лектні варіанти усталених виразів. Порівняй, наприклад, ф р а 
зеологізми із українських говорів району Карпат ковт’у (гоцьі, 
піґи , брен’ки, квочк’и і т. д.) бити «ледарювати» і однозначний 
літературний байдики бити; закрити п исок  (паш ’е ґу , бан’ак, 
баник, фурчак, капуру  і т. д.) кому «примусити кого-небудь з а 
мовкнути» і однозначний літературний закрити рот (рота) ко
му; дати джосу кому «вилаяти, побити» кого і однозначний літе
ратурний дати чосу кому і под.
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-У наших дослідженнях ми й дотримуємося вищеподаних 
теоретичних положень.

Д іалектна фразеологія району Українських Карпат здавна 
привертала увагу дослідників своєю розмаїтістю, традиційні
стю, локальною своєрідністю. Як можна судити з даних, що є 
в нашому розпорядженні, перші публікації української народ
ної фразеології з карпатського регіону відомі вже на початку
XVIII ст. Справедливо відзначається науковцями, що в дора- 
дянський час найбільш повним виданням діалектної фразеоло
гії південно-західних українських говорів є збірка І. Я. Ф ранка 
«Галицько-руські народні приповідки» (т.т. І— III, Львів, 1901 — 
1910), яку небезпідставно називають «тлумачним фразеологіч
ним словником української мови (С., с. 239). П равда, в цю 
збірку ввійшли матеріали не з усіх говорів карпатського ар еа 
лу. Інтенсивне дослідження фразеології південно-західних ук
раїнських діалектів стало можливим лише в радянський час, 
коли всі західноукраїнські землі були возз’єднані в єдиній Р ад ян 
ській державі. Однак, поки що на більшій частині українських 
говорів, в тому числі й карпатського регіону, народна ф разео
логія ще не зібрана і не досліджена. Саме тому вважаємо, що 
однією із найважливіших проблем фразеологів нашого часу є 
розроблення наукових методів організованого, колективного 
збирання і дослідження української діалектної фразеології. На 
жаль, ще й на сьогодні в нашій науковій літературі немає яки
хось конкретних порад, методичних вказівок щодо збирання 
діалектної фразеології. Відомо, що І. Франко записував сам 
народні приказки, прислів’я тощо, йому ж  протягом багатьох 
років надсилали усталені вирази з різних місцевостей його 
друзі, знайомі, просто любителі народної мудрості. Як ре
зультат його копіткої довготривалої праці в 1901— 1910 pp. ви
ходить його відома збірка народних приповідок та приказок. 
У тридцятих роках нашого століття один із збирачів П. Світлик 
(освітянин із Закар п аття ) ,  надіславши в газету біля сотні уста
лених виразів, зробив такий допис: «Збирав приповідки з стар
ших, нічого не вийшло, тоді збирав в учнів 15— 16-и річних...» 
(газета «П одкарпатська Русь, 1932, № №  34— 38).

У «Питальнику з лексики і фразеології...», укладеному
І. Г. Чередниченком, за редакцією Б. О. Ларіна, читаємо: «Д об
ре було б записувати прислів’я, приказки, казки, легенди, ж а р 
тівливі анекдоти... Прислухаючись до розмови селян і спосте
рігаючи характерні риси їх говірки, треба збирати різноманітні 
прояви народного смаку й майстерності в мові, яскра
вої експресії і гострого слова. Б аж ано  виявити, чи вживають 
у Вас... словосполучення, звороти, прислів’я або подібні до них.
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Треба найповніше записати, як вимовляють у Вас оці або 
подібні до них речення, а по можливості не обмежуватися цим, 
збагачуючи наші засоби вивчення народної мови матеріалами, 
які наближуються до них конструкцією і словами» (П. с. с. 4, 
22).

Такі загальні настанови щодо збирання народної мудрості 
знаходимо і в деяких інших питальниках, програмах для зби
рання діалектного матеріалу.

У мовознавчій науці на сьогодні вже стало загальновідо
мим, що серйозного монографічного дослідження діалектного 
мовлення на певній території без застосування лінгвогеографії 
по суті здійснювати не можна. Адже, як відомо, лінгвістичні 
атласи, карти дають багатий, цінний, переконливий матеріал, 
який має важливе значення для вивчення історії мови, міжмов
них і міждіалектних контактів, походження, класифікації д іа 
лектів, інколи для історії народу, етнографії, культури тощо. 
Саме тому вченими-діалектологами за останній час докладали
ся величезні зусилля для створення ЗЛА, АУМ, загальномов- 
них атласів окремих слов’янських мов, а також обласних, регіо
нальних лінгвістичних атласів.

Наскільки нам відомо, у лінгвістичних атласах, які вже є у 
нас, або які готуються до видання, скартографовано лексичні, 
фонетичні, морфологічні мовні явища, а діалектній ф разеоло
гії приділяється в них незначна увага.

А між тим, ще І. Франко вваж ав  за необхідне при збиранні 
народної мудрості на певній території дотримуватися принци
пу «географічного умісцевлення приповідок» (Ф., І, с.11 ), що 
дає цінний матеріал для дослідження ступеня поширення тих 
чи інших усталених виразів, допомагає побачити, що обік 
загально розповсюджених, а почасти інтернаціональних при
повідок в устах кожного люду раз у раз повториться, оберта
ється і забувається велика сила місцевих приказок, дотепів..., із 
яких деяким щастить здобути собі ширшу популярність, а деякі 
забуваються, не вийшовши поза тісну сферу одного села чи 
околиці» (Ф., І, с. 11), показати локальні варіанти тих чи інших 
фразеологічних одиниць (Ф., І, с. 11.

У наш час уже теж є наукові праці, в яких обстоюються 
думки про доцільність і наукову важливість укладання лінг
вістичних карт діалектних фразеологізмів (Д.)

Д л я  укладання регіональних лінгвістичних атласів д іалект
ної фразеології певне значення має вибір територіального об’єк
та. Українські говори ареалу  Карпат, які ми досліджуємо, як 
відомо, характерні своїми традиційними, архаїчними слов’ян
ськими рисами на всіх рівнях мови, в т. ч і у фразеології. Крім
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того, значний інтерес для науки вони становлять і тому, що на 
заході українські говори Українських Карпат стикаються із 
польською, словацькою, угорською, румунською, молдавською 
мовами, а це д ає  благодатний матеріал при вивченні міжмов
них контактів.

М ережа лінгвістичних карт діалектних фразеологізмів, як і 
лінгвістичних карт інших мовних явищ, повинна рівномірно 
охоплювати всі наявні говори досліджуваної території, причо
му віддаль між населеними пунктами має бути 40—45 км, а на 
стиках говорів 5— 10 км. Нами збирається д іалектна ф разео
логія у 50-и населених пунктах гуцульських, буковинсько-по
кутських, бойківських, закарпатських та лемківських говорів.

З метою лінгвогеографічного дослідження діалектної ф разео
логії району К арпат нами укладено «Методичні поради до про
грами збирання народної фразеології». Програму складають 
2435 типових для українських говорів карпатського ареалу 
фразеологізмів, розміщених у порядку наскрізної нумерації. 
М атеріал  у Програмі розміщено таким чином, щоб у резуль
таті збору і наступного опису можна представити фразеологіч
ну систему українських говорів району Карпат, зокрема явища 
полісемії, омонімії, синонімії, антонімії, лексичні, синтаксичні, 
морфологічні, словотвірні, фонетичні, акцентологічні та інші 
варіанти фразеологізмів.

Д л я  виявлення того чи іншого усталеного виразу, крім тео
ретичних положень про діалектну фразеологію, про основні ти
пи діалектних фразеологізмів, про явища міждіалектної полі
семії, омонімії, синонімії, антонімії у сфері фразеології, про 
міждіалектні лексичні, синтаксичні, морфологічні, словотвірні, 
фонетичні, акцентні варіанти фразеологізмів, записувачу реко
мендуємо повести з інформаторами вільну бесіду, направляючи 
її в русло теми фразеологізму. Наприклад:

— Які вирази побутують у Вашій говірці про розумну лю 
дину?

— Які вирази вживаються у Вашій говірці про людину по
хилого віку?

— Які вирази заступають наказ: «Мовчи!»? і т. ін.
Якщо в такий спосіб не досягнуто мети, лише тоді, як ви

няток, дотримуючися порядку номерів Програми, зачитувати 
інформаторам фразеологізми і ставити питання в такий спосіб:

— Чи вживається такий вираз або його варіант у Вашій 
говірці?

— Як він тлумачиться, які додаткові значення характерні 
для нього?

Збір матеріалу за Програмою здійснюється за відповідною
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мережею населенихпунктів з тією метою, щоб виявити особ
ливості фразеологізмів гуцульських, буковинських, покутських, 
закарпатських, бойківських та лемківських говорів, тобто ук
раїнських говорів району Карпат. Структура Програми, а особ
ливо зібраний матеріал, дає  можливість визначити тему та ле
генду лінгвістичних карт.

Тема (назва) лінгвістичної карти відображ ає  суть, її зміст. 
Вона повинна бути чіткою, лаконічною, недвозначною. Напр., 
Багатозначність (полісемія) фразеологізму кдрін’ пустйти — 
карта №  1; Омонімічні значення фразеологізму ціпи вйазйти — 
карта №  2; Синонімічні фразеологізми із значенням «ледарю ва
ти» — карта №  3; Антонімічні значення фразеологізму прийш ла  
п л а н ’іта на кого  — карта № 4; Лексичні варіанти фразеологіз
му стати під вінок  з ким — «одружитися» — карта №  5; Особ
ливості керування у фразеологізмі крутйти н ’іс «бути невдово- 
леним» — карта №  6; Форми роду компонента сл ’ід у ф разео
логізмі не годен стати у с л ’ід кому  — «не йде в порівняння з 
ким» — карта №  7; Відмінкові форми компонента «блуд» у 
фразеологізмі говорйти блудом  «верзти нісенітницю» — карта 
№ 8; Суфікси компонента «рушник» у фразеологізмі стати на  
руш нйк  «одружитися» — карта №  9; Рефлекси етимологічного
О у компоненті кін’ фразеологізму старий к ін ’ — «про людину 
похилого віку» — карта №  10; Рефлекси -ьл- у компоненті 
фразеологізму мати глибдки го д и  «бути похилого віку» — карта 
№  11; Комбінаторні звукові зміни у компоненті «прал’ник» 
фразеологізму чдтавий п р а л ’ник  у кого — «про того, що любить 
багато сваритися» — карта №  12; Приставний В у компоненті 
«око» фразеологіму вдко за воко  «віддати тим же, чим тебе 
скривдили» — карта №  13; Рефлекси давнього -*ол- у компо
ненті солонйна фразеологізму із пса солонини не буде  «про 
безнадійну людину» — карта №  14; Рефлекси i t  у компоненті 
цілйй фразеологізму на цілйй  світ «занадто, дуже» — карта 
№  15; Наголошуваність компонента дараб  у фразеологізмі да- 
раб х л ’іба  «добра людина» — карта №  16; Усічення виразу 
баба з воза, ко бй л’і лекш е  — карта №  17; Форми вітання — 
карта №  19; форми прощання — карта №  20 і т. д.

Легенда лінгвістичної карти — це спосіб вираження теми 
(змісту) карти через протиставлення мовних явищ. Вимоги до 
легенди: чіткість, лаконічність, логічна послідовність, наочність 
знаків. Вона складається із протиставлень і відповідних зна
ків, якими виражаю ться ці протиставлення на карті.

Н а нашу думку, легенда лінгвістичннх карт діалектних ф р а
зеологізмів може базуватися на протиставленнях 1-го, ІІ-го 
ступенів.
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Протиставлення 1-го ступеня — це омонімічні значення д іа 
лектного фразеологізму, синонімічні значення кількох ф разео
логізмів або фразеологізму і окремого слова, а також антоні
мічні значення. Під міждіалектними омонімами розуміємо одно- 
розрядні, тобто або іменні, або дієслівні, або ад ’єктивні, або 
адвербіальні фразеологізми, які мають однакову структуру, 
однакову лексико-граматичну характеристику, але містять у со
бі різні значення на різній діалектній території. Так, картогра
фування зібраного матеріалу дає підстави стверджувати, що 
діалектний фразеологізм ціпи вйазйти на досліджуваній тери
торії (українські говори району Карпат) функціонує у кількох 
значеннях, а саме: «сперечатися» — у лемківських, бойківських, 
буковинсько-покутських та гуцульських; «байдикувати» — у 
середньозакарпатських говорах — карта №  21. Фразеологізм 
к л ’у ( ч ) к ’й т’агнути в усіх говорах карпатського регіону побутує 
із значенням «сперечатися», за винятком гуцульських, де він 
має значення «перебувати в інтимних зв ’язках» з ким — карта 
№  22 .

Окремі значення мають і інші фразеологізми досліджуваних 
говорів, зокрема: дістати д ’ідка в ребра  «нічого не одержати» 
і дістати д ’ідка в ребра  «бути побитим», мантйти світом «блу
кати, вештатися» і мантйти світом «обманювати кого», датй 
б лагословін ’а «висварити кого» і датй б лагословін ’а, «побити 
кого», баки світйти «обманювати кого» і баки світити — «по
бити кого»; піти в била  «відійти від теми розмови» і піти в 
бйла  «психічно захворіти» і т. д.

Б агата  й міждіалектна синонімія фразеологізмів у дослі
джуваних говорах. Під міждіалектними синонімами, очевидно, 
слід розуміти два і більше фразеологізмів, які побутують на 
різній території, що мають близькі або однакові значення, од
накову лексико-граматичну характеристику, але різну внутріш
ню форму, неоднаковий компонентний склад.

Так, наприклад, у лемківських, бойківських, буковинських 
та гуцульських говорах на позначення «не розумітися з ким» 
вживаються фразеологізми н ’і в кут н ’і в д вер ’і з ким, н'і в 
л ’іс, н ’і в поле  з ким, не соб не цабе з ким і т. под., а в серед- 
ньазакарпатських — не впасти в пут’ з ким, ни берегом ни во- 
дбв  з ким, ни го р ’і ні д о л ’ів з ким, ни ча ни вагбв  з ким, ни  
віс’та ни гбт’а і под. — карта №  23.

Значення спорідненості, близькості виражається ф разеоло
гізмами йаблуко од йаблука, постіл до постола, чобіт до чобота, 
сапбг до сапога (у всіх досліджуваних говорах). Але в зак ар 
патських говорах з тим же значенням наявні фразеологізми:
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бунда од бунд ’і, петек од петекови, бдчкор до бочкора, ґерок  
до ґерока, уйош  до уйоїиа  і под. — карта № 24.

Лише в лемківських та марамороських закарпатських говір
ках функціонують фразеологізми верчи чашкйм, бути самодру- 
гойу, бути самотрет’ойу  (про вагітну ж інку), в інших дослідж у
ваних говорах — стати вагітною і под. — карта № 24.

У лемківських, закарпатських говірках із значенням «городи
тися, бути зухвалим» поширені фразеологізми навелико  ходити, 
пана рубати, тйтулу мати, ківлньїй чоловік, гардьій чоловік, герб- 
ний чел’адник  і под., у гуцульських — герой носити, у бойків
ських — бути гондрним  і под. — карта №  25.

Із значенням бути зухвалим зафіксовано також фразеологіз
ми задерти ніс (буковинсько-покутські говори), надути вдрги  
(бойківські говори), зафогодйти торбмбьі, кі во д ’ок, мі во д ’ок, 
чд сом, тдсом (середньозакарпатські говори та ужанські) — 
карта № 26.

До слів «неправда», «брехня» у середньозакарпатських го
вірках виступає фразеологізм лупйна  фдштерска — карта №  27 
і т. д.

Рідше, але наявні на досліджуваній території і м іждіалект
ні антоніми — це мінімум два фразеологізми, які при зістав
ленні взаємовиключають один одного за значенням, характери
зують явища і предмети дійсності з різних, але суміжних сторін.

Вони характеризуються такими ознаками: протилежне фра- 
земне значення, неповна тотожність компонентного складу, од
накова структурна організація.

Н априклад, у закарпатських говорах побутує фразеологізм 
гаровати собдв із значенням «бути проворним, докладати 
зусилля для досягнення мети» і його антонімічна пара — сид’і- 
ти плйтов (кйм ін’ом) — «бути лінивим, нічого не робити» — 
карта №  28. У бойківських говорах зафіксовано фразеологізм 
господйн’а на ц ілу  піч — «про ліниву жінку». Його антонімом 
у закарпатських говорах є фразеологізм ткал’а на вс’і пднуж н’і 
«про спритну жінку» — карта № 29.

Зустрічаються в досліджуваних говорах й інші типи м іж 
діалектних антонімів, зокрема: здалеку заходйти «непрямо го
ворити» і скдпаш а рубати «говорити прямо», нахтема лум а  
«назавжди» і шуга в іл а ґ  «ніколи», позирати чести кому «по
важ ати  кого» і урвати чес’т’ кому «не поважати» кого, правойу  
давати, л ’івойу забирати «про скупого» і т. д.

Простиставлення І ступеня передаються в легенді і на кар 
ті різнокольоровими або чорно-білими знаками.

Протиставлення II ступеня — це багатозначність (полісе
мія) одного діалектного фразеологізму або лексичні, граматичні,
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фонетичні, акцентуальні і т. д. варіанти однозначного ф р а
зеологізму.

Протиставлення II ступеня в легенді і на карті передаються 
однокольоровими значками з різним штрихуванням.

Під міждіалектною полісемією слід розуміти явище, коли в 
одному і тому ж  фразеологізмі містяться кілька зв’язаних між 
собою значень, кожне з яких закріплене за певніш діалектом, 
говором, говіркою.

Так, наприклад, в українських говорах району Карпат 
побутують такі фразеологізми: кдрін’ пустити — «за
триматися десь» і «посилитися десь» — карта №  ЗО; старий 
к ін ’ — «людина похилого віку» і «вдівець»; бйтий пес «розум
на, досвідчена людина» і «хитра, підступна людина»; мати в 
г о л о в і — «розумітися на чомусь» і «бути н5підпитку»; упасти 
в око кому  — «бути покаліченим кимось» і «сподобатися ко
му»; варійат з мокрим лбом  — «про людину грубої поведінки» 
і «про божевільну людину»; с кбж’і л ’істи — «перенапружу
ватися» і «мати велике баж ання» і под.

Слід відзначити, що д іалектна фразеологія, в тому числі й 
фразеологія говорів Українських Карпат, дуже багата  на р із
нотипні варіанти.

Особливо розмаїті міждіалектні лексичні варіанти, тобто 
близькозначні фразеологізми, що побутують на різній мовлен
нєвій території і відрізняються між собою одним, двома ком
понентами.

Порівняй, наприклад, із значенням «байдикувати» у бойків
ських, буковинсько-покутських говорах побутують фразеологіз
ми байдики бйти, баглай і бйти, у гуцульських — байдики бити, 
інтріги бйти, псів бйти, у закарпатських та лемківських — кбв- 
т’у бйти, брен’ки бйти, піги бйти, гбцм бйти, кво ч ки  бйти — 
карта №  31.

Лексичні варіанти до виразу «пустити чутку»: пустити бом- 
ки, пустйти б у  йду  (бойківські, буковинсько-покутські говори), 
пустити чутку (гуцульські говори), пустйти гір, пустйти чир, 
пустйти поголоску  (закарпатські говори), пустити бглаиікі (лем
ківські говори) — карта №  32.

Лексичні варіанти фразеологізмів, як і взагалі фразеоло
гізми, можуть відрізнятися певним стилістичним забарвлен
ням, що^теж відображається у протиставленнях легенди карти. 
Порівняй, наприклад, у бойківських говорах фразеологізми: 
закрий (запрй) рот■ (п ідувало , пйсок  і т. д.) ; у лемківських — 
закрий віко (п а п у л ’у ) , у закарпатських: запрй п й со к  (п а ш ’еґу, 
пьіслак, капуру, війачку, фурчйк, бан’ак, баник, левеш  і т. д .).

Особливості вираження засобів синтаксичних зв ’язків, при
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йменникові і безприйменникові конструкції і под. одних і тих же 
фразеологізмів у різних говорах становлять протиставлення ле
генди міждіалектних синтаксичних варіантів фразеологізмів.

Порівняй, наприклад, міждіалектні синтаксичні^ варіанти у 
досліджуваних говорах: робітник до мйски (до бл уда ), робіт
ник б їл ’а мйски (б'їл’а б л ’уд а ), робітнйк ґу  мйсц'і — «про ле
даря» Останній варіант обмежується територією лемківських 
говорів — карта № 33; дати дереш, дати дереша, дати на де
реш  «побити по спині» кого; учинйти д аку  кому, учинйти на̂  
д ’аку  кому «сповнити баж ання чиє»; од ни с’ на завтра, з нис 
на завтра «незабаром»; нога на ног де, нога поза ногу  «іти по
вільно»; братис’а за ноги, братис’а в ноги  «тікати» і под.

П аралелізми граматичних форм роду, числа, відмінка, осо
би, виду, часу, способу компонентів іменних, ад ’єктивних, д іє 
слівних фразеологізмів у різних говорах становлять м іждіалект
ні морфологічні варіанти.

Так, наприклад, картографування морфологічних варіантів 
фразеологізму не може стати у  с л ’ід кому, не може у  сл іду 
стати кому, не може стати у  с л ’ідй кому ^<не йде в порівняння 
з ким», і пут’ пропав  за  ким, і пут’ пропала  за ким, ш аркан  
пон’іс кого, ш аркан' понесла  кого «безслідно зник» і под. дає  
можливість виявити форми роду компонентів «сл ід», «пут », 
«ш аркан’».

Форму числа іменника блуд у досліджуваних говорах м ож 
на виявити шляхом карторгафування фразеологізму блуд  
вддит’ кого, блуди  вддат’ кого.

Способи словотворення, що характерні для різних говорів, 
становлять легенду карт міждіалектних словотвірних варіантів 
фразеологізмів.

Так, специфічний суфіксальний спосіб творення слів у се- 
редньозакарпатських говорах виявлено шляхом картографуван
ня таких фразеологізмів: говорйти на збьіт, говорйти на збиток, 
говорити на збитки з ким «глузуватися» з кого; говорйти в 
трійну, говорйти з труйницу, говорйти в трйн’ку  «верзти нісеніт
ницю», гардьїй чел’адник, гарда чел’адйна  «про поважну лю
дину» і под.

До словотвірних варіантів, очевидно, можна відносити такі 
компоненти діалектних фразеологізмів, які утворилися в ре
зультаті лексикалізації двох і більше елементів словосполу
чення. ,

Таким чином, очевидно, утворився компонент «нітвісти» у 
фразеологізмі говорйти нітвісти «плести нісенітницю», що на
явний у досліджуваних говорах і виявлений у результаті кар 
тографування фразеологізмів, пов язаних з актом мовлення.
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Пор.: Ніт. нар. — ні. Галиць. Там люде добрі, де мене ніт. 
Гол. III, 84 (Народні пісні галицької Русі, М., 1878) (Т., II,
с. 566). Вість, ти. Вістка. ВгЬсть. И ЗВ Е С Т Н Е . Сорока на хвості 
принесла вістку. Ном. № 6712. Добрі вісті не леж ать на місці 
(Г. II, с. 241).

Очевидно, компонент шьіломак у фразеологізмі шьіломак  
д з ’ббати «марудна робота» (краткі західні ужанські говори) 
утворився цим ж е  шляхом із шьіл-ом-мак. Пор.: Шило. Не 
вмійе й шила загострити. Ни кг> чему не способень. Ш ила бити. 
Р о дь  игрьі (Основа. Спб. 1861— 1862, Г. IV, с. 494).

Інколи лінгвістична карта фіксує і сам процес лексикаліза
ції елементів словосполучення. Так, наприклад, у всіх дослі
джуваних говорах відомий фразеологізм содбма гомдра  «ларма, 
колотнеча», який за своїм внутрішнім змістом сягає до леген
ди про давні топоніми Содома і Гомора. Проте лише в боржав- 
ських закарпатських говорах зафіксовано словотвірні варіанти 
з тим же значенням: у хйж и содогомур і у хйж и содомур. Ос
танній варіант утворився, очевидно, в результаті пересунення 
наголосу на останній склад і наступної гаплології елемента 
-«го»-. Пор. Содома, ми. Ш умь, суматоха, крикь, ссора. В хаті 
заїдня колотнеча, содома піднялась..., Св. Л. 278 (А. Свидни- 
цький. Люборацькі. Семейна хроника, К., 1901, Г. IV, 136).

Легенда таких і подібних за темою лінгвістичних карт м а
тиме такі протиставлення: н ’і в іс ’т’і говорйти — н ’іт в іс’т'і го
ворити — нітвіс’т’і говорйти, іийлом  мак д з ’ббати — ш йлом - 
мак дзббати, у хйж и содбма гомора  —• у  хйж и содогом’ур  — у  
хйж и содом’ур.

Фонетичні відмінності (в системі голосних, приголосних, в 
звукових змінах) компонентів фразеологізмів у досліджуваних 
говорах утворюють легенду міждіалектних фонетичних вар іан 
тів фразеологізмів.

Так, наприклад, рефлекси етимологічного О в дослідж ува
них говорах виявляються при картографуванні фразеологізму 
із значенням «досвідчена людина» старйй к ін ’ (бойківські, бу
ковинсько-покутські, гуцульські, верховинські говори), старйй 
к ун ’ (лемківські, ужанські, марамороські говори), старий кун ’ 
(боржавські говори) — карта №  34.

Рефлекси давнього -Ь, виявляємо при картографуванні ф р а 
зеологізму із значенням «молода з поважної сім’ї»: д ’івка з 
файти (закарпатські говори, крім борж авських); д ’увка  з файти 
(боржавські говори). Поширення звукосполучень -оло-, -ла- 
виявляється в результаті картографування фразеологізму із 
значенням «пустити чутку» про кого: вуголоски писати (серед- 
ньозакарпатські говори)*, бглаїики писати (лемківські говори);
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«про безнадійно невиправну людину»: із пса солонини не буде 
(в усіх досліджуваних говорах, крім лемківських), із пса не 
буде с л а н ін и  (лише в лемківських говорах) і под.

Відмінності в наголосі становлять зміст легенди м іж діалект
них акцентологічних фразеологічних варіантів.

Так, наприклад, в українських говорах району Карпат по
бутують фразеологізми, компоненти яких мають відмінний на
голос у різних говорах. Порівняй, наприклад: у  фартух одяг- 
тйс’й  і у фартух о д ’агтис’а «збожеволіти», тйтулу удавати кому 
і титулу удавати кому, калап знижати перед ким, і калап  зни 
жати перед ким «запобігати перед ким», іиален’і грош і і иіале- 
н ’і грош і «велика сума грошей» (лемківські та ужанські гово
ри) і т. д.

Легенда карти може базуватися і на протиставленнях вж и
вання в діалектах повних і усічених (редукованих) усталених 
виразів. Наприклад, у досліджуваних говорах функціонує вираз 
про родинну спорідненість у двох структурах, а саме: стрий 
бабі вуйко, а мен’і нйко і стрйй бабі вуйко; із значенням «до 
вподоби»: што кому жйло. Широко відомий вираз у говорах 
карпатського ареалу — прибери п н ’а даш жу жн’а вживається і 
в поширеній конструкції — приберй п н ’а даш жу имн'а та й 
буде з н ’ого чоловік  і под.

У залежності від теми лінгвістичної карти легенда може 
складатися із протиставлень лексико-граматичних м іждіалект
них варіантів або, навіть, з протиставлень І і II ступенів.

Порівняй, наприклад, протиставлення легенди лексико-гра- 
матичних варіантів для фразеологізму закрйй рот (рота), пй- 
сок, п и сл’ак, подувало, фурчак, б ан’ак  і т. д. — карта № 36; 
або синонімічні значення і лексичні варіанти фразеологізму із 
значенням «задаватися», зафіксованих у досліджуваних говорах: 
пана рубати, пана різати, герой носйти, гонор носити, мати тй
тулу, чо сом то сом, к іво д ’ок і т. д. — карта №  37.

Лінгвістичні карти діалектної фразеології відіграють певну 
роль у виявленні утрачених лексем, які вже поза фразеологіз
мом не вживаються (Д., с. 1).

Так, компонент кдвт’а у фразеологізмі кбв’т’і бити — «бай
дикувати» (закарпатські говори) уже поза ним у мовленні не 
функціонує, і лише шляхом етимологізації можна встановити 
його пряме, первісне лексичне значення. Пор.: Ковтях-Ковтун. 
3. Комокь овечьей шерсти (Г., II, с. 262).

Компонент п д л ’а у фразеологізмі стати п д л ’а «наперекір», 
«напроти» (закарпатські говори) у вільному вжитку вже не 
функціонує, але з подібним значенням це слово відоме ще д ав 
ньоруській мові. Пор.: русск. поле, блг. поле, чеш., польск.
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p o le . . .  Связано c др.-русск. поль «открьітьій, свободньїй, ПОЛЬІЙ 
и родственно лат. раїа «открьіто, явно» (Ф., III, с. 307).

Слід підкреслити, що картографування діалектних ф разеоло
гізмів дає  можливість виявити іншомовні нашарування, а це є 
цінним матеріалом для дослідження джерела їх виникнення, 
явищ міграції фразеологізмів (Б.) і взагалі міжмовних кон
тактів.

Результати картографування дають можливість допускати, 
що у складі народної фразеології району Карпат наявні три 
основні типи діалектних фразеологізмів, які свідчать про давні 
контакти української мови, в тому числі й у кра їн ськи х ' д іа 
лектів досліджуваної території, із іншими слов’янськими і не
слов’янськими мовами.

1. Кальки книжномовних класичних фразеологізмів: І. З не
змінною семантикою та структурою першоджерела: держати 
камін’ за  пазухов (<древнєрим .)  «прикривати погані наміри».

2. З  незмінною семантикою першоджерела, але з наявними
лексико-граматичними варіантами: бути на семум (вос’мум,
дес’атум) небі (< гр ец ь .)  «найвищий ступінь виявлення радості, 
щастя».

3. З повного або частковою зміною як семантики, так  і ком
понентного складу: посипати попелом ноги (порух) (< д р ев н є-  
рим. «горе») «раптова радість, чудо».

II. Кальки з слов’янських і неслов’янських мов: держ  губу 
(чес. drz hubu «мовчи»; чо сом то сом (словаць. со som to som 
«бути зухвалим»); кі вод’ок мі вод’ок (С у г о р .  ki vagyok mi va- 
gyok «бути зухвалим»); провба серенча ( < p r o b a  szerencse «не
впевненість») .

III. Українські фразеологізми, які виникли в результаті фра-
зеологізації компонентів: у кр .+ п ол .:  надувати (зафоґодй —
ти (губьі) рот, ґембьі, ворґи) «бути невдоволеним» (пор. пол. 
g§ba «рот», W arga  «губа»); 2. у кр .+ слов . (чес .) : стати на карк 
кому «перемогти кого» (пор. слов. krk «шия»); криста кргіжом 
(піти) «невідомо куди (піти)», слов. krizem, чес. krizem; упасти 
с пеца «бути недоумкуватим» (пор. слов. рес., чес. рес «піч»); 
3. укр .+ слове’нське: коцка упала на кого «черга чия» (пор. сло- 
вен. kocka jep ad la ) ;  4. грець.+рум .:  нахтема лума «назавжди» 
(грец. Aucwpejxa «анафема», рум. luma «світло»); 5. грец .+ укр .:  
гарпійа (Оряуіаі) йазиката «про злу жінку»; герой (Ipcos 
(носйти «бути зухвалим»; 6. лати н .+ укр .:  гонор (honor), ти
тулу (t i tu lus) ,  коруну (corona) носйти — «бути гордим»; фаци 
(facies) стати «впертися»; зробйти (путписати) кондрат (kon- 
trac tus)  кавційу (cautio); «договір, гарантія»; бензіну (benzol) 
чкбда «даремно»; на бетон (bitumen) «точно»; тим моментом
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(momentum) «негайно»; до цента (шпента) (centum) «все пов
ністю»; йак фіскарош (fiscalis) - «розумний»; бути прі'машом 
(prim as угор.) «вести перед у чомусь»; 7. рум ун .+ укр .:  в царину 
зайти (скочити) ta ra n a  «зраджувати»; бути собі на баджог 
(baga) «бути гордим»; 8. італ .+ у кр .:  на контов (conto) брати 
(вз’ати) «в борг брати (взяти)»; 9. укр .+угор .:  носити калап 
(kalap) «шляпа» («бути господарем»); гаром (harom «три»), 
понатройе «будь-як говорити (робити)», ставс’а гир (hir 
«вістка») «новина»; гир (hir) му пропав «зник»; д ’івка с файти 
(fajta  «сім’я, родина») «про багату наречену», д ’івка с фйли 
(fel «половина») «наречена з іншого села»; цімбора (cimbor 
«друг») у руки «палиця»; цімбор до мйски «про лінивого»; гідек 
(hideg «холод») на петек «холодно»; вийти на шор (sor) «ряд» 
з ким «порозумітися з ким»; довга новта (nota «пісня») «про 
багатотривалу розмову, роботу», до лаби (lab «нога») «все»; 
йак талпа (ta lpa «підошва») «про недалекого»; йак дараб  
(darab  «ковалик») хл ’іба «про доброго»; овдомаш (aldom as 
«могорич») пити «могорич» і т. д. 10. укр .+ н ім .:  на рот файний 
(feine «добрий») «уміє добре говорити»; ногами райбат (arbeiten 
«працювати») «ходити, виламуючися» і под.

Скартографований нами матеріал дає  підставу говорити про 
можливість кількох типів лінгвістичних карт дієслівних ф р а 
зеологізмів, а саме: карти на виявлення діалектних ф разеоло
гізмів (І) ,  карти фразеологічних явищ діалектних ф разеологіз
мів (I I ) ,  зведені карти діалектних фразеологізмів (I I I ) .

На картах І типу виявляється маловідомий, а інколи й зов
сім забутий фразеологізм шляхом опосередкованого опитуван
ня: від поняття до лексеми, а від неї до фразеологізму. Напр.: 
Як у Вас кажуть про «неправду»?

— Брехн’а.
— Лупйна.
— Лупйна фоштерс’ка (боржавські говори).
Відповіді на запитання стають основою теми і легенди карт 

І типу.
Лінгвістичні карти діалектних фразеологічних одиниць II 

типу — це карти фразеологічних явищ. Оскільки фразеологічні 
явища бувають семантичного, формального, структурного і т. д. 
планів, лінгвістичні карти діалектних фразеологізмів II типу 
можна поділити ще на карти таких різновидів:

1. Карти системних зв ’язків (явище полісемії, омонімії, си
нонімії, антонімії);

2. Карти фразеологічних варіантів (лексичні, парадигматичні, 
синтаксичні, фонетичні, змішані і т. д .);
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3. Карти структурних зрушень (контамінація, редукція, по
ширення фразеологізму і под.).

Карти на виявлення діалектних фразеологізмів, карти си
стемних зв ’язків і структурних зрушень, на нашу думку, є влас
не фразеологічними, основними. Карти варіантів фразеологіз
мів є додатковими, допоміжними, але й вони, крім фразеології, 
дають цінний матеріал  для діалектної лексики, морфології, син- 
таксику, фонетики тощо.

Н а зведених лінгвістичних картах (III тип) за допомогою 
ізоглос визначаються межі та ареали поширення певних ф р а 
зеологічних явищ, які подавалися на картах фразеологічних 
явищ. Це можуть бути зведені карти системних явищ д іалект
них фразеологізмів, лексичних, синтаксичних, морфологічних, 
словотвірних, фонетичних, акцентних варіантів діалектних ф р а
зеологізмів, явищ редукції, традиційних та запозичених ф разео
логічних одиниць та їх компонентів і под. Так, на зведеній к а р 
ті №  1 подано ізоглоси західнослов’янського проникнення в ук
раїнські говори карпатського району типу: чо сом то сом «про 
зухвалого», держ губу  «замовчи» (із словацької мови) і надути 
ва р ґи  (ґем би) «виявити незадоволення» (із польської мови) 
і под. Н а зведеній карті №  II подано ізоглоси румунських еле
ментів типу: нахтема лум а  «назавжди», фацьі стати з ким «на
перекір», в царину скакати «зраджувати» і под. Н а зведеній 
карті №  III подано ізоглоси проникнення унгаризмів типу: кі 
вод’бк мі вод’бк  «про зухвалого»; ф еле м бд’ор феле тбвт, гаром  
понатройе «говорити невиразно»; пустйти гір  «чутки», алдомаш  
ставити «могорич» і под.

Як засвідчують зведені лінгвістичні карти, такі і подібні 
фразеологізми локалізуються в основному на стиках україн
ських говорів району К арпат з польською, словацькою, угор
ською та румунською мовами.

Лінгвістичні карти супроводжують коментарі, у яких пода
ється ілюстративний матеріал, загальні, часткові зауваж ення 
семантичного, парадигматичного, структурного, історико-часо- 
вого і т. д. характеру, що не відбито на карті, паралелі з дру
кованих джерел, порівняння, при потребі — посилання на інші 
лінгвістичні карти.

Наприкл.: карта №  6. Тема: фразеологізми із значенням
«сваритися», «сперечатися».

Легенда: ціпи вйазати, кл’учкй т’агнути, фацьі (пол’а) ста
ти з ким.

Коментарі: (ілюстрований матеріал та інші зауваж ення):  
Довго шч’и будете ціпи вйазати (№ 43, с. Поляна, Закар .) .  Бід- 
ньїй з богатим кл ’учкй най не т’агне (№ 91, с. Крайниково, За-

124



карп.). Д ивйс’а вун ми шче буде фацьі ставати (№ 66, с. Гру
шово, Закарп. обл.). Тьі ми пол’а не ставай (№ 58, с. Іза, За- 
карп.).

У населеному пункті № 25 (с. Турички, Закарп .)  записано: 
Плотом стайе же бьі так не бьіло. У населеному пункті №  16 
(С. Купновичі, Львів.) «ціпьі вйазати» означає: погано прожити 
сімейне життя. У населеному пункті №  55 (с. Ділове, Закарп.) 
«кл'учкй т ’агнути» означає: мати таємні зв ’язки з кимось, а у 
населеному пункті №  49 (с. Богдан, Закарп. обл.) — дружити з 
кимось. У населених пунктах №  33 (с. Драгово, Закарп .) ,  №  48 
(с. Грушово, Закарп .) ,  зафіксовані варіанти: дубкьі, цапкьі,
брбда, навкруц’і стати з ким.

Пор. Не вье сь  невь ці%\пкьі (Злоцький). Ключки собі шу
кати. Искать предлога. Ключки пускати. Перенос. Хитрость, за- 
цепька, придирка (Г., II, 235).

Таким чином, наше дослідження свідчить про те, що д іалект
на фразеологія українських говорів району Карпат — це мік- 
росистема загальнонародної української фразеологічної систе
ми, для якої характерні певні семантико-структурні особливо
сті.

Картографування та укладання пробних лінгвістичних карт 
переконує, що одним із основних методів дослідження д іалект
ної фразеології є лінгвогеографія.
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РОЗУМИК т. м.

П Р И С Л І В Н И К О В А  Л Е К С И К А  В У К Р А Ї Н С Ь К И Х  Г О В О Р А Х
Р А Й О Н У  К А Р П А Т

Прислівник у говорах української мови — ще мало вивчена 
група слів, які мають своєрідні семантичні, граматичні, слово
твірні ознаки. У нашій мовознавчій літературі є уже деякі до
слідження в галузі цієї лексики. Завдання, що стосуються її 
вивчення, певною мірою поставлені в ряді питальників і про
грам для збору діалектного матеріалу1. Уже програми 40— 50 
років включали невелику кількість питань про прислівники, пе
реважно спільнослов’янські та деякі діалектні українські, як: 
весною, літом, зимою, смерком, дуже, вельми, твердо та ін. 
Повніше представлений розділ про прислівникову лексику в пи
тальнику «Карпатського діалектологічного атласу», в якому 
включено до 40 питань про прислівники, у т. ч. і в розділі про 
словотвір (с. 66—67)2. У праці «Карпатский диалектологический 
атлас» уж е укладені й карти поширення прислівників у говорах 
карпатського ареалу (вон, горізнач, го р іл зц ’, горіниц’, доста, 
сночі). Як свідчать такі карти, лінгвогеографічний аспект обіцяє 
бути досить ефективним при вивченні діалектного прислівника. 
Таку ж  методику можна було б застосовувати і при вивченні 
багатьох рис прислівника.

У «Програмі для збирання матеріалів  до лексичного атласу 
української мови» (ЛАУМ ), складеній й .  О. Дзендзелівським, 
уміщено 25 питань про прислівникову лексику3. Помітне місце 
займає ця лексика і в праці Й. О. Дзендзелівського «Лінгвістич-

1 Мова йде про питальники, укладені І. Г. Чередниченком: Питальник для 
збирання діалектологічного матеріалу українських говорів Закарпаття. У ж 
город, 1946; Питальник з лексики і фразеології для збирання діалектоло
гічного матеріалу західноукраїнських говорів. Львівський держуніверситет. 
Львів, 1948; Ларін Б. А. упорядкував «Програму для збирання матеріалів 
до діалектологічного атласу української мови» (В-во АН УРСР, 1949). 
У 1960 p. С. П. Бевзенком, й . О. Дзендзелівським та П. П. Чучкою укла
дено «Програму для збирання матеріалу до діалектологічного атласу ук
раїнських говорів Закарпатської області УРСР».

2 Передбачено збір відповідників до таких прислівників: краще, вон, горі- 
долу, горізнач, дале, догде, докля, покля, закля, дома, доста, мало, замало, 
легко, мучно (трудно), нігда, нігде, онде, неворотом, поготів, само, сночи, 
тяжко, такой (негайно), твердо, гребало, уєдно, ціле, чисто та ін.

3 Сюди включено назви: пішки, горілиць, долілиць, навшпиньки, сьогодні, 
учора вечором (сночи), уранці, постійно, нарік, торік, багато, навиворіт, 
босоніж, навмисне, навстіж, уплав, слизько, дешево та ін.
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ний атлас українських народних говорів Закарпатської обла
сті», ч. І, II.

Зокрема, тут показано поширення прислівників сьогодні 
(карта №  116),' лиш , лем  (карта №  117), багато (карта № 118), 
дешево  (карта №  119), сюди (карта №  120), торік (карта 
№  259), зараз  (карта №  260), фурт, угай, вгай  (карта №  261). 
Ці й інші прислівники досить широко представлені і в ілюстра
тивному матеріалі ЛАЗу.

У деяких працях прислівникова лексика говірок була пред
метом спеціального дослідження. Якщо говорити про говори 
карпатського ареалу, то слід назвати праці І. Верхратського, 
І. Панькевича, С. П. Бевзенка, й .  О. Дзендзелівського, Л. Де- 
же, П. М. Лизанця, В. В. Німчука, І. Д. Пагирі та ін. Н айбіль
ше в цій галузі робить В. В. Німчук, який у своїх досліджен
нях оперує матеріалом майже всіх закарпатських говірок4. 
Відзначаючи специфіку прислівників, С. П. Бевзенко зауваж ує, 
що в українській мові є велика кількість «своїх, властивих ли
ше їй прислівникових утворень, що виникли на грунті україн
ської мови в процесі історичного розвитку»5. Хоча, на думку 
Л. А. Булаховського, основний лексичний фонд української мо
ви мало чим відрізняється від лексичних фондів інших слов’ян
ських мов, проте в ньому є суттєво значна група слів, що мають 
виразні індивідуальні риси, — численні й різноманітні прислів
ники. «У переважній більшості їх, — зауваж ує вчений, •— д а 
ремно було б шукати українську спадщину мови давньоруських 
пам ’яток. Це все надбання української мови в різні часи її 
розвитку, і в цьому відношенні народна українська мова була 
такою ж творчою лабораторією, як і інші споріднені з нею мо
ви»6.

4 Німчук В. В. Із словотвору прислівників говірок району верхньої течії річ
ки Боржави. (Прислівники займенникового походження). — Наук. зап. 
Ужгород, ун-ту, 1958, т. 35. Мовознавство, с. 42—55. Його ж. Словотвір 
прислівників прикметникового походження в закарпатських говірках. — В 
кн.: Територіальні діалекти і власні назви. К., 1965, с. 69—79. й ого ж. 
Українські прислівники двічі, тричі. — Праці X III Респ. діалектол. наради. 
К., 1970, с. 122— 133. й ого ж. Словотвір прислівників іменникового (без 
прийменників) походження в закарпатських говірках. — Ираці XII респ. 
діалектол. наради. К., 1971, с. 263—273.

5 Бевзенко С. П. Історична морфологія української мови. — Ужгород, 1960, 
с. 372. Пор. приклади: деколи, абияк, подекуди, нишком, тишком, торік, 
позаторік, вдосвіта, надвечір, заввишки, завширшки, завбільшки.

6 Булаховський J1. А. Питання походження української мови. — Вибр. пра
ці в 5-ти томах. К.: Н аукова думка, т. 2, с. 153. Н аводяться такі прислів
ники: осторонь, збіса, наздогад, слідком, біжком, попросом, жужмом, 
напхом, вистрибом, притьмом, нишком, бігцем, назирцем, миттю, ницьма, 
міньма, крадькома, швиргома, навпростець, наввипередки, напомацки, зав
більшки, завширшки, сторчака, косяка, знестяму, взагалі та деякі інші.
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З цього випливає важливість та актуальність дослідження 
прислівників у говорах української мови. Н а  основі зібраного 
за спеціально виготовленою анкетою діалектного матеріалу з 
території закарпатських та суміжних говорів ми описуємо лек- 
сико-семантичні групи прислівників часу.

Як показує матеріал і літературної мови, і говірок, форму
вання прислівників часу проходить на основі далеко не всіх 
назв часових понять. М ожна сказати, що окремі мікрополя 
прислівникової лексики в основному базуються навколо назв 
частин року (зима, весна, літо, осінь), частин доби (ранок, день, 
вечір, н іч ), деяких назв загальної часової семантики (час, вік, 
раз, пора  та ін.), деяких назв нечасової семантики та ін. І в 
літературній мові, і в говорах такі прислівники передають зна
чення часового моменту чи часової межі (передчас — післячас), 
часову протяжність, дистрибутивність. Досить часто значення 
слабо диференціюються, і типовим граматичним значенням т а 
ких прислівників є значення часового моменту. Важливо від
значити й те, що для прислівників часу як одного з розрядів 
обставинних слів особливою рисою є співвідносність із іменни
ками (а давніше й займенникам и)7, причому адвербіалізації 
підлягали найчастіше такі форми, які позначали певні відрізки 
часу. Звідси випливає, що прислівник має також специфічні 
риси семантичного порядку. Оскільки частиномовним значенням 
його є вираження ознаковості ознаки, а в мовленні постійно 
виникає потреба якнайточніше передавати відтінки дійової чи 
статичної ознаки, це зумовлює постійне поповнення, зростання 
класу прислівників. Отже, при дослідженні цієї частини мови 
ми повинні, крім усього іншого, брати до уваги ті явища об’єк
тивного світу, що складають пізнавальний зміст нашого мовлен
ня. Інакше кажучи, при вивченні говіркового матеріалу ми по
винні встановлювати понятійну базу прислівників часу, яка в 
говірках є дещо відмінною у тому розумінні, що, як  правило, 
представлена в детальнішій диференціації.

Розглянемо кожну з груп прислівників, що мають відношен
ня до частин доби.

І. Часові поняття, пов’язані з ранком, можуть мати таку ди
ференціацію: ’дуже рано, у  період досвітку’, ’рано, коли  схо
дить сонце’, ’п ісля  сходу сонця, коли  звичайно снідають’, ’вза 
га л і у  ранковий  час’.

А. Зі значенням ’дуже рано, на світанку’ в літературній мо
ві вживається прислівник досвіта, удосвіта, рано-вранці. У го
ворах це передається словами: (дозорі) Гол., Чум.; (ддзор’і)

7 Н азарова Т. В. Про особливості творення прислівників місця і часу в ук
раїнській мові. — УМШ, 1958, № 5, с. 10.
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Буків., В-Б; (дозір ’) Бук. Бог. Ізк.; (д о зй 'р ) (Гол. Кер. Чер. 
Ірш.; (до зй 'р ’) Гор.; (до зур ’) Зол., Дуб., Роз-П., Вер-В., Зн., 
Коб., Кос., Виш., РК; (дозур ’) Чор.; (дозур) Вод.; (дозір ’) Жд.; 
(дозур) Вор.; (д о зй ’р ’) BJ1, Б іл . ; (дозбр’і) ВБ; (ддзд 'р ’і) Під.; 
(дозд 'р ’) М іж.8.

Вживаються у говірках і властиві літ. мові прислівники 
(удосвіта) Pen.; (вдосвіта), (досвіта) Підг. Л, Ран. Д , Тюд. 
І-ФР., НК-Д, Стор. Д л я  позначення цього ж  поняття вживаю ть
ся також: (надранком) Мат. Л, (доднйни ) Відр.; (додн’а) Ст. 
Трапляється також  прислівник (назбр’ах) Бер.9 Пор.: (доднини  
йа устау и в з ’иу бисаги и пиіиов горі плайем ) Відр.; (сус’іда  
д о дн’а все робіт’ у  керт’і) Ст.; (Й ван назбр’ах пуш оу орати) 
Бер.; ( л ’уди  ви й ш ли  косити назбр’ах) Дул.

Б. Зі значенням 'рано, коли  сходить сонце’ у літературній 
мові вживаються прислівники рано, вранці, ранком, зранку. 
У говорах теж вживаються такі лексеми: (рано) Ірш., Кор. та 
ін.; (ізрана) Дул.; (зрана) НС, Ст., Мат. Л. Прислівник (д а в і) 
’сьогодні рано’ Й. О. Дзендзелівський фіксує на Тячівщині та 
Хустщині10. В. В. Німчук подає ще форми давікьі зі знач. 
«зр а нку , але не дуже рано  (приблизно до 8-ї год. за місцевим 
часом»11. І. І. Верхратський зафіксував його у гуцульських го
ворах: даві, а також здавіш ня  (Кол.) у цьому ж  значенні12.

Цікавим є також  і прислівник (гурана) ’у  ранковий  час’: 
(нис’ до нас прийш бу гурана чоловік) Бер.

В. У говорах З акарпаття  представлений також прислівник, 
що вказує на час по відношенню до сніданку: дофриштика,
уфриштики, пофриштику, пофриіитикови13.

II. Часові назви, пов’язані з-поняттям  дня, можна згрупу
вати так: ’у денний час, у період д н я ’, ’протягом усього д ня’, 
’усередині дня, коли сонце стоїть у зеніті’, ’після обіду, на по
чатку другої половини д ня’, ’після обіду, перед заходом сонця’, 
’у цей ж е  день’, ’по цей день’, ’у попередній день’, ’два дні тому, 
напередодні вчорашнього д ня’, ’три дні тому’, ’наступного д ня’, 
’через два дні’, ’через три дні’, ’починаючи від сьогоднішнього

8 й . О. Дзендзелівський представляє ще такі лексеми: дозо(д)рі, дозі(у, и )р \  
передзір. У праці: Спостереження над термінологією народної метрології 
говірок Закарпатської області. — Діалектолог, збірник, т. XIV, УжДУ, 
1955, с. 130.

9 Там же: назорі, назор'ах, назор'ах, назор'(о)ріх, навзоріх.
10 Там же, с. 131.
11 Німчук В. В. Словотвір прислівників іменникового (без прийменників) 

походження в закарпатських говірках, с. 272.
12 І. Верхратський. З наД°би до словаря южноруского. — Львів, 1877, с. 11.
13 Дзендзелівський Й. О. Спостереження над термінологією.., с. 131.
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дня’, ’починаючи від учорашнього д ня’, ’постійно, кожного дня', 
’протягом багатьох днів’.

A. Прислівники зі значенням ’у денний час, у період д ня’
представлені в літературній мові лексемами: удень, вдень, днем. 
У говорах їм відповідають: (вд ин ’) (научс’а вд и н ’ вйчур світла 
ни будеи) Ст.; (уд и н ’) (нис’ удйн’ падау дош ч) Бер., Н Б;
(вден’) Підг. Л, Мат. Л, Ран. Д, Стор. Д; (,удн й ну) (уднйну  
бьіла дуже файна погода) Дул. (прийдіт до нас зйутра уднйну) 
НС; (дн 'ом ) В-Дор. Д.

Б. Прислівника зі значенням ’протягом усього д ня’ в літе
ратурній мові немає; із цим значенням вживаються конструкції 
за дня, за день, що не адвербіалізувалися повністю. У говорах 
знаходимо теж такі засоби вираження часового значення: 
(.задйн’) Н Б; (за ден ’) Стор. Д , Ран. Д. Є й інші відповідники: 
(черезден’) (черезден’ встйгли багато зробити) Підг. Л.; (че
резден’) Ж., (черездин’) Кер., (черездйн’) Р к .14.

B. Д л я  вираження значення ’у середині дня, коли сонце сто
їть у зеніті’ в літературній мові вживаються прислівники: 
опівдні, опівдень, вполудне. Відповідно цьому в говорах знахо
димо: (уполун:е) Дов., Кор., Ізк.; (впб’лун іе )  Pen.; (впб 'лудне) 
Гол., Чор.; (упулудне)  Виш.; (упблудне) Вод., Чум., Чер., Ірш., 
Між., Бог.; (в п д 'л у н ’а) Роз-П, Кос.; (вполудни) Вер. В, В-Б; 
(вполуденок) Вор.; (вп о луд н е )^Мат. Л, Кроп. Д; (н а п б лун ’:а) 
Буків.; (напб 'лун:е) Під.; (напдлун’іа) Зн.; (наполудне) Діл., 
Коб.; (упблуден’) В-Л; (напблудн’а ) Ст.; (н а п б 'лувн ’а) РК, 
(напулудне сонце майпече) Дул. (уже уп улуд не  а мьі шче лиш  
йдеме) НС. (чомус’ ид сіну ви й ш ла  уполун:е) Бер.

Г. Літературному «до обіду», «до полудня» у говорах відпо
відають такі ж  сполучення: (до п о луд н ’а) Н Б, (до п о луд ’н ’а) 
Стор. Д., Мат. Л. Н аближаю ться до прислівників форми (допо- 
л уд н и ), (передполудни) (В-Дор. Л, (дообіда) Підг. Л, (перед- 
обідом) НК-Д.

Д. Так само лише окремі форми для вираження поняття 
’після обіду’, ’на початку другої половини д ня’ можуть в в а ж а 
тися адвербіалізованими: (попівдн’і) Діл.; (сполудн’а) Мат. Л, 
Стор. Д ; (пополудн’у)  В-Дор. Д ; (пополуд н’і) Ст.; (попб 'лудни) 
Кор.; (пополун’у) (Мьі на свойуу кбц’ц ’і с’іно гребеме попо- 
лун 'у/бо  дополун 'е  на ну в м окро) Бер.

Е. Відповідником до літературного надвечір  ’після обіду, ще 
далеко до заходу сонця’ у говорах є такі лексеми: (загод’і)
Тюд.; (загова ) Н Б; (допередвечер’і) В-Дор. Д ; (надвечір)

14 У рукописному словнику Я- Головацького засвідчене весьдень, навесьдень 
’цілий день’.
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Мат. Л , Стор. Д .15. Н а позначення цього ж  періоду (приблизно 
між  16 і 19 годинами) використовується прислівник: (уж овна- 
рок) Дов., (уж двнарок) Гол., (ж овнарок) Кер., (ож бн’а ), (під
вечірок) Коб., (пудвечерок) Вер. В., (улбі)ранок) Роз-П, (лав- 
ранок) Вор., (уло 'вр а нки )  Буків., (улдвранок) Підг., (улдвран- 
ки) Зн., Дуб. і ін. фонет. варіанти16.

Ж . Значення ’у цей же день’ передається літ. сьогодні. У го
ворах: (нис’)  (ти чом нис’ не була  в ш колі?) Ст.; (н:ис’) Мат. Л; 
(н й н ’і) Стор. Д , НБ, В-Дор. Д ; (с’огбдн’і) Підг. Л, Тюд., І. Вер
хратський.

Є. ’По цей день, донині’ — діал. (поднйс’) (поднйс’мі не 
вернула  грош і) Ст., (доднйс’) (Й ван доднйс’ грд 'ш і не приніс) 
Бер., (дос’і) Тюд.

3. ’У попередній день’, літ. учора, вчора, напередодні. Д іал. 
(вчера). Тюд., (учора) (Ц ’ілий д и н ’ ис’ учора бьів сум ний) Бер.

И. ’Д ва  дні тому, напередодні вчорашнього дня’, літ. поза
вчора, діал. (позаучора) (позаучора гріло сонце, а уже два ньі 
дошч паде) Бер., (позавчера) (позавчера маліс’ме гбст’ох) Ст.

І. ’Три дні тому’ — діал. (запозавчера) Тюд.
І. ’Наступного д ня’, літ. завтра, назавтра, узавтра. У гово

рах: (заутра) Бер., Ст., (заутра хбчеме пуйтй на грйби) Дул.
Й. ’Через два дні’, літ. післязавтра, позавтра. Д іал . (позаут- 

рг/у) (ми позаутруу будеме сіно вестй) Бер., (позавтр’у) Ст., 
(позазавтра) (наперед три дни) В-Дор. Д, (позазйвтр’у ) Стор. Д.

К. ’Починаючи від сьогоднішнього д ня’, літ. віднині, від- 
сьогодні. У говорах: (однйс’), (однйс’ йас’а воз’му за н'ого) 
Ст., (ви д н й с ’) (в и д н й с ’ ти попробуй дйґде путй) Бер., (удньїні) 
(уд н й н і о б и с ’м и  д хь'іжи не йшоу) НС.

Л. ’Починаючи від учорашнього д н я ’, літ. відучора. Д іал. 
(видучбра)  Бер., (одучера) Ст., (відучера) Тюд., (відучора) 
Стор. Д, ВБ.

М. ’Постійно, кожного д ня’, літ. щодня. Д іал . (ш чоден') 
Тюд., Стор. Д, (ш чодн’а), (иічоден:о) Ран. Д, Підг. Л.

Н. ’Протягом багатьох днів’, літ. днями. Д іал . (дн’ами) 
Тюд., Підг. Л, Н К-Д , (н’:ами) ВБ, (д н ’ам і). Ще зі знач, нещо
давно: (д н ’амі томум йіх в ід ’ів) Ст., (вун казаґ) ош прийде
д н ’ами) Бер.

III. Часові поняття, пов’язані з вечірнім часом, групуються: 
’перед заходом сонця’, ’раннім вечором, коли ще не стемніло’,

15 І. Верхратський фіксує загова (Самб.) зі значенням ’завчасу’ (Знадоби до 
словаря.., с. 11).

16 Див. детальніше про цей прислівник у праці й . О. Дзендзелівського. Спо
стереження над термінологією.., с. 131— 132.
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’у вечірній час, коли насуваються сутінки’, ’у час, коли лягають 
звичайно спати’, ’учора ввечері’.

A. Д л я  вираження значення ’перед заходом сонця’ в л ітера
турній мові вживається надвечір, підвечір. У говорах знаходимо:
(надвйчур) (надвйчур  ми вирталис'а із л ісу )  Ст., (завитка)
(нис’им из роботи прийіид 'у завитка) Бер., Н Б, (за вйд на ) В-Дор. 
Л, (за вид на) Мат. Л, (передвечером) Ран. Д, НК-Д. Пор. ще: 
(на-відвеч ір ) (Верх., Знадоби).

Б. ’Раннім вечором, коли ще не стемніло’, літ. увечері, ве
чором. (увй чи р ’і) Дов., Ж д.,  Кер., Ізк., Виш., Біл, (увечир і) 
Зол., Pen., (увйчур) Роз-П, Вер-В, (увечер і) Бук., Коб., Між., 
(увечері) Чер., Діл. В-Б, (ввичйрі) Чум., (увйш ’ер’і) Бук., (уве- 
чйрі) Гор., (вечір) В-Бич., Діл., (вйчур) Кос., В-Б, РК , Дуб., 
Зн., Гол. (вечур) Кос., Вор., Чор., (вйчйр) Г'ол., Кер., Чер., 
(вйч ір ) Мд., ( вечир) Бог., (вйиг’:ур) Бук., (вйчбр) В-Л., (при
йдеш до нас вйчур) Бер., (вйчур  позерайме телевізор) Ст.

B. ’У вечірній час, коли насуваються сутінки’, смерком: 
(смерком) Чум., Гор., (смерком) Гол., Чер., (зм ер’ком) Коб., 
(прйсм ерку) Під., (зм ир’кома) Вел. Ком., (узм ир’ках) Бобов. 
(із:м ерком ) Діл., (зм й р ’кло с’а) Кер., (упдтемку) РК. Пор. ще: 
на-змерку  (Ж елех).

Г. ’У час, коли лягають спати’: (п о за вл ’йги) (вчера Стефан 
прийиїду п о за вл ’иги и шче зачйвс’и сварйтис’и) Відр., (о п іун ’іч) 
НК-Д- Пор. ще: в л ’агома, в л ’агома, п о за вл ’аги, п о за вл ’агьі,17 
л ’агома, у л ’агома, у л ’агьі18; на-за-в-лєги  (Верх. Знадоби).

Д. Д ля  позначення поняття ’учора ввечері’ в говорах кар
патського ареалу відомий прислівник (сндчі) (снбчі була  фай- 
на передача) Ст., (сночи) (сночи у  нас нйтко не бьіу) Бер., 
(снбчі) Тюд., (сночи) Мат. Л., (снбчі), (вчора ввечеирі) 
Стор. Д.

Е. У говірках карпатського ареалу є прислівники, що пере
дають значення ’у позавчорашній вечір’. Це слова, які виникли 
в результаті додавання до прислівника сночі префікса пере-, 
перед-, поза-. Зокрема: (пересночи) Дов., Зол., Ж д., Бер. В., 
Підг., Діл., Ізк., Виш., Між., Рк.; (передсночи) Чум., Чер., Дуб.,
В.-Бич., BJI, (передснбчй) Забр.; (позасночи) Бук., Ірш., Кос.

IV. Назви, пов’язані з частинами ночі, у говорах можна згру
пувати так: «у нічний час взагалі», «серед ночі», «вкінці ночі, 
перед світанням».

А. Як і в літературній мові, для вираження значення «у ніч
ний час взагалі» (пор. літ. уночі, н іччю ), вживаються прислів

17 Дзендзелівський И. О. Спостереження над термінологією.., с. 132— 133.
18 Німчук В. В. Словотвір прислівників іменникового (без прийменників) по

ходження в закарпатських говірках, с. 270.
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ники, утворені тим самим шляхом у результаті адвербіалізації 
відмінкових форм іменника. Це: (уночй ) Дов., Кер., Підг., Діл., 
В-Бер., Біл.; (уночі) Зол., (вндчи) Вод., Роз-П., Зн., Кос., Між., 
Бог.; (унош ’ій) Бук.; (нічоу) Ж д., Буків., Коб., Ізк., Pen., (ну- 
Ч°У) Чум., (н учду)  Вор., В-Бнч., Чорн. (н і/ч о у )  Кер., Ірш., Біл., 
(нучоу) ( чому ходиш  ну 'чду та ни да’еш ми спати) Бер.

Б. Значення ’серед ночі’, літ. опівночі, передають діал.: 
(опівночі) Підг. Л, Н К-Д , Стор. Д ; (упівндчи) В-Бер., (упівно- 
чи) В-Дор., Мат. Л ; (опу'уночи) (нис’ годинка за д зви н ’іла  
опууночи) Бер.; (упуночи) (босоркан’а у  білум убрат а упуночи) 
Д ав .; (опівночи) (сейі нбчи опівночи снйлом ис’и мйлого очи) 
Відр.

Г. Д л я  позначення періоду ’перед настанням світанку’ з а 
фіксовано такі лексеми: (затемно) В-Б, Мат. Л, Підг. Л., Стор, 
Л.; (зирійе) Ран. Д , (зарійе) Кр. Д.

Розгляд  прислівникової лексики для позначення понять ч а
су, пов’язаних з частинами доби, показує, наскільки широкою 
і диференційованою є понятійна база говірок. Зрозуміло, що 
наведені групи лексики ще далеко не повністю передають «ба
гатства народної лабораторії», що стимулює дальший збір м а 
теріалу й дослідження в цій галузі.

У М О В Н І  С К О Р О Ч Е Н Н Я

Бук. — Буковець Воловецького р-ну, Закарпатської області
Буків. — Буківцева Перечинського р-ну, Закарпатської області
Біл. — Білки Іршавського р-ну, Закарпатської області
Бог. — Богдан Рахівського р-ну, Закарпатської області
Бер. — Березники Свалявського р-ну, Закарпатської області
Вод. — Водиця Рахівського р-ну, Закарпатської області
Вер В. — Верхнє Водяне Рахівського р-ну, Закарпатської області
Вор. — Ворочево Перечинського р-ну, Закарпатської області
В.-Б. — Великий Березний, Закарпатської області
Виш. — Вишково Хустського р-ну, Закарпатської області
В.-Бич. — Великий Бичків, Рахівського р-ну, Закарпатської області
ВЛ — Великі Лучки Мукачівського р-ну, Закарпатської області
Відр. — Відричка Рахівського р-ну, Закарпатської області
В-Дор. — Верхній Дорожів Дрогобицького р-ну, Львівської області
ВБ — Верхній Бистрий Міжгірського р-ну, Закарпатської області
Гол. — Голубине Свалявського р-ну, Закарпатської області
Гор. — Горбок Іршавського р-ну, Закарпатської області
Дов. — Довге Іршавського р-ну, Закарпатської області
Діл. — Ділове Тячівського р-ну, Закарпатської області
Дуб. — Дубриничі Перечинського р-ну, Закарпатської області
Д ав. — Давидове Хустського р-ну, Закарпатської області
Д ул. — Дулове Тячівського р-ну, Закарпатської області
Ж д. — Ж денієве Воловецького р-ну, Закарпатської області
Зол. — Золотарево Хустського р-ну, Закарпатської області
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Зн. — Зііяцево Мукачівського р-ну, Закарпатської області
Заб. — Забродь Великоберезнянського р-ну, Закарпатської області
Ізк. — Ізки Міжгірського р-ну, Закарпатської області
Ірш. — Іршава, Закарпатської області
Кер. — Керецьки Свалявського р-ну, Закарпатської області
Коб. — Кобилецька Поляна Рахівського р-ну, Закарпатської області
Кос. — Кострино Великоберезнянського р-ну. Закарпатської області
Кор. — Коритняни Ужгородського р-ну, Закарпатської області
Між. — М іжгір’я, Закарпатської області
Мат. — М атків Сколівського р-ну, Львівської області
Н К-Д — Новим Кропивник Дрогобицького р-ну, Львівської області
НС -— Нижнє Селище Хустського р-ну, Закарпатської області
Під. •— Підгоряни Мукачівського р-ну, Закарпатської області
Підг. Л. — Підгородці Сколівського р-ну, Львівської області
Роз-П  — Розтоцька Пастіль Великоберезнянського р-ну, Закарпатської обл.
Pen. — Репинне Міжгірського р-ну, Закарпатської області
РК  — Руські Комарівці Ужгородського р-ну, Закарпатської області
Ран. Д  — Раневичі Дрогобицького р-ну, Львівської області
Ст. — Сторожниця Ужгородського р-ну, Закарпатської області
Стор. Д  — Сторона Дрогобицького р-ну, Львівської області
Тюд. — Тюдів Косівського р-ну, Івано-Франківської області
Чум. — Чумалево Тячівського р-ну, Закарпатської області
Чер. — Черна Виноградівського р-ну, Закарпатської області
Чор. — Чорнотисів Виноградівського р-ну, Закарпатської області



ДОБОШ В. 1.

Е Н К Л І Т И К И  В П І В Д Е Н Н О - З А Х І Д Н И Х  Г О В О Р А Х  
У К Р А Ї Н С Ь К О Ї  М О В И

Розуміння енклітик та й енклітичності взагалі, а отже, і 
складу конкретних словоформ, які можуть бути кваліфіковані 
як енклітики, — питання, яке було і залишається ще й на сьо
годні. як відомо, спірним у мовознавстві1. А тому вважаємо за 
доцільне назвати основні визначальні ознаки мовних фактів, 
кваліфікованих нами як енклітики в досліджуваних говорах. 
Під енклітиками ми розуміємо насамперед не окремі слова як 
такі, а відповідні атоновані рефлекси колишніх словоформ 
дієслова бити та особових і зворотного займенників, що функ
ціонують як  цілком адекватні лексико-семантичні та функціо
нально-синтаксичні паралелі до відповідних неенклітичних сло
воформ.

Однак на відміну від останніх вони ніколи не вживаються 
на абсолютному початку фрази або самостійно, за межами ф р а 
зи, у ролі неповних чи слів-речень у діалогічному мовленні, у 
фразі завжди виступають у постпозиції по відношенню до тоно
ваної словоформи чи тонованої групи слів, в тому числі і служ 
бових, становлячи разом одну фонетико-синтаксичну єдність. 
З  точки зору будови енклітики — це односкладові словофор
ми, а дієслівно-особові першої та другої особи однини можуть 
функціонувати і без голосного у їх складі, якщо попереднє слово 
закінчується на голосний звук (робив-им , але робила-м ).

Серед численних специфічних діалектних явищ південно-за
хідних говорів, особливо карпатських, привертають увагу ши
роко вживані тут займенникові (ми, ти, си, н ’а, т’а, с'а, го, йі 
тощо) та особово-дієслівні (-м, -с’, с’ме, с’те) енклітичні форми, 
що реалізуються по говорах у відповідних діалектних фонетико- 
морфологічних варіантах. Науковий інтерес до цих форм по-

1 Порівн. трактовку енклітик: Вайан А. Руководство по старославянскому 
язьїку. М : Иностранная литература, 1952, с. 409—412; — Кротевич Є. В., 
Родзевич Н. С. Словник лінгвістичних термінів. К.: АН УРСР, 1957, с. 59; — 
M istrik J. Enklitiky v slovencine. — Jazykovedne studie, III .  Spisovm jazyk. 
B ratislava: SAV, 1958, c. 277—279; — М арузо Ж . Словарь лингвистических 
терминов. М.: Иностранная литература, 1960, с. 345; — Хзмп З . Словарь 
американской лингвистической терминологии. М.: Иностранная литература, 
1964, с. 260; — Гадолина М. А. История форм личньїх и возвратного место- 
имений в славянских язьїках. М.: AH СССР, 1963, 39—59, 84 та іншими 
авторами.
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силюється насамперед тим, що західні говори української мовн 
на сьогодні є єдиними в східнослов’янському мовному масиві, 
у яких поширені зазначені енклітичні форми2, тим більше, коли 
взяти до уваги, що російські діалектні форми мя, тя, ся, ста 
новлять собою не залишки колишніх форм знах. одн., а чисто 
фонетичні новоутворення з повних форм род.-знах. одн.3.

Займенникові та особово-дієслівні енклітики — характерна 
риса насамперед сучасних південно-західних говорів, хоч про
стежуються вони і в волинсько-поліських та побузько-поліських 
говорах української мови4, а також  у т. зв. острівних укра їн 
ських говорах південно-західного типу5. Але найширше і най
активніше вживаними вони є в карпатській групі південно-за
хідних говорів, зокрема в південнокарпатських, на яких ми й 
зосереджуємо увагу, оскільки саме в південнокарпатських гово
рах збереглася і дуже активно вживається не тільки переважна 
більшість старовинних (звичайно, з відповідними фонетичними 
видозмінами), але й чимало новіших, ділком самобутніх енклі
тичних форм.

У сучасних південнокарпатських говорах української мови 
із займенникових енклітичних форм засвідчуються н ’а, т'а, с’а, 
го, йі, н ’у, н ’і, ми, ти, си, м у  з відповідними позиційними та лін- 
гвогеографічними варіантами.

1. Енклітика н’а вживається в сучасних південнокарпатських 
говорах у знахідному (як у безприйменникових, так  і в прий
менникових конструкціях) та в родовому (в окремих типах 
конструкцій) відмінках однини паралельно з повного формою 
мене. Н априклад: а) у знахідному відмінку: кебьі вьі н’а не 
вьізрадили (Млин); у з ’ати н’а мусит’ (ОсГ); так  н’а гертанкй 
бол’іли (П ) ;  ци будеш н’а л ’убйти? (Ски); у з ’али н’а мама за 
руку ( Л а т ) ; чекай н’а (К о р У ); та пак н’а упісав ис шкбльї (Б а б ) ; 
ткос’ н’а мав замелдовати (З а р І ) ;  най н’а, не кьівай н’а (Ст); 
йак н’а вйдиш, так н’а пиши (Вон) і т. п. б) у родовому

2 Гадолина М. А. История форм личннх и возвратного местоимений в сла- 
вянских язиках. М.: AH СССР, 1963, с. 59.

3 Селищев А. М. Критические заметки по истории русского язьїка (Л. А. Бу- 
лаховский. Исторический комментарий к литературному русскому язьїку, 
изд. 2, Киев, 1939). — В кн.: Избранньїе трудьі. М.: Просвещение, 1968, 
с. 197. — Гадолина М. А. Цит. праця, с. 53.

4 Марчук Н. М. Формьі прошедшего временн украинского глагола в лин- 
гвистическом аспекте. — В кн.: Совещание по ОбщеславянСкому лингви- 
стическому атласу (Ленинград, 26—ЗО сентября 1972): Тез. докл. М., 1972, 
с. 96—98. — М атеріали до 2 тому «Діалектологічного атласу української 
мови».

5 Токарь Т. А. Знклитические местоименпьіе формьі в украинских говорах 
Боснии (Ю гославия). — В кн.: Совещание по Общеславянскому лингви- 
стическому атласу: Тез. докл. М., 1972, с. 105—107.
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відмінку, переважно у прийменникових конструкціях та безприй
менникових конструкціях з родовим суб’єкта, наприклад: не
хочу, жебь'і з н’а впав (Б ерГ );  такий у н’а файньїй л ’упко (Л ат ) ;  
та бьіла в н’а довган’а (З а р І ) ;  прийдй до н’а — принеси ми 
(Ст); та шчо до н’а, л ’упку, не йдеш (ВільЛ) тощо.

Форма н ’а поширена майже на всій обстежуваній терито
рії, за винятком гуцульських говорів, де відповідно з фонетич
ними особливостями цих говорів маємо варіант н ’и (водйло 
н’и до рана, а йак зор’йло, лишйло н’и (Р ) ,  а також крайніх 
західних, лемківських, де простежуються форми мйа, м н’а, напр.: 
Ей, так  ми коса косит, аж  мйа в бочку болит (ОрСт). Щ о ж до 
форми ме, зафіксованої у сучасній говірці с. Звали  на Пряшів- 
щині у фразі «дал му конье гнац та ме віврацел», то тут маємо 
справу з явним словакізмом. У середньозакарпатських говорах 
нам не вдалося зафіксувати жодного випадку вживання форми 
мя, тоді як, за свідченням матеріалів Є. Сабова, в Кальнику, 
а матеріалів І. Верхратського, — в Пізняківцях поряд з послі
довно вживаним н ’а спорадично фіксується і мйа. Кедь ись мя 
избавив моих коней; коли мя так побила (Хр, 222, 223); пове
діть мя ід черцови (Зн, І, 137), а в Страбичові — мня: чим 
бьісь мня погостив (Зн, І, 128). Однак виходячи з того, що в з а 
писах із зазначених сіл є чимало інших книжних елементів, ми 
схильні кваліфікувати тут ці форми як стилізацію інформаторів 
своєї розповіді під книжну мову.

Сучасна форма н ’а, що виникла фонетичним шляхом із д ав 
ньоруської мА  ( м А > м н ’а > н ’а ) 6, є самобутньою українською 
діалектною енклітикою, якої не знають інші слов’янські мови. 
Вона фіксується закарпатоукраїнським п ам ’ятками вже у пер
шій половині XVII ст. (1645 p.), зокрема в купчому запису на 
книзі в с. Негрещи, хоч у пам ’ятках культового та ділового за- 
карпатоукраїнського письменства аж  до XIX ст. превалює ста- 
рокнижна форма мА  (Лел., Пам., 221; Пань., О путі, 192, 193; 
ТА, 38, 59).

2. Енклітика т’а вживається, як і н ’а, у знахідному і родо
вому відмінках однини як  паралельна до тебе, напр.: а) у зн а 
хідному відмінку: не пушю тя (РусГ, К, III, 187); тадь не маву 
де тя^задіти (Смул, К, III, 187); вьіз’му т ’а (Л ат ) ;  уддаме за 
т ’а маймолодшу (Гет); майу на т’а д ’аку (Вон); та не думай, 
мій милен’кий, шчо не буду про т ’а (В ільЛ) тощо; б) у родо
вому відмінку: Я од тя тото дітвача, — гварить, — задушу
(ОсГ, К, ПІ, 242); де-с’ була вчера, же т ’а не було дома (КорУ);

6 Див.: Бевзенко С. П. Історична морфологія української мови. Ужгород: 
Закарпатське обласне видавництво, 1960, с. 153.
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ой, шчо то в т’а, б іл’авбчко, зап лакан ’і очка (Л ат ) ;  такь'ій іс 
■Га хосен, гі с пса солонина (Вон) тощо.

Сучасна діалектна форма т’а є прямим' продовженням д а в 
ньоруської енклітичної форми тА і не виявляє ні в закарпато- 
українських пам ’ятках, ні в сучасних досліджуваних говорах 
якихось специфічних варіантів. Лиш е в гуцульських говорах
і ця форма виявляє характерну для цих говорів видозміну кін
цевого голосного а > и :  т'и.

3. Енклітика с ’а є найширше вживаною серед усіх енклітич
них форм у досліджуваних говорах. Пояснюється це насампе
ред тим, що с’а, будучи етимологічно зв’язаною з давньоруською 
формою знах. відмінка однини зворотного займенника і збері
гаючи всі старовинні його енклітичні властивості, зокрема від
носну довільність місця по відношенню до дієслова, з яким во
на синтаксично зв ’язана, в сучасних південнокарпатських гово
рах в більшості випадків втратила колишнє займенникове зн а 
чення, набула властивостей формотворчого та словотворчого 
форманта і виконує в основному ту ж  функцію, що й зворотна 
частка ся в сучасній українській літературній мові7. Д іалектну 
специфіку становлять собою логічно ніби не вмотивовані ви
падки вживання с’а при різноманітних неперехідних дієсловах, 

■зокрема задрімати, змерзнути, из’з ’абнути, похворіти, свад’бо- 
вати, скакати, счезнути, под’аковати та при прислівниках вйтко, 
йалб, темно, напр.: Подяковав ся, а уж іде (Смул, К, III, 198); 
Ягодьі не найду, а вже са лем змерзну; до трьох раз са мало 
скакати (РусГ, К, III, 57, 10); Ган’ка из’з ’абла с’а (Ски); ту 
с’а вже бьіло темно; йак с’а из’з ’аб бьів (Тур); йак йуй с’а йало 
(Т Б и с ) ; темно с’а; бьівало, йак из’з ’абну с ’а, та зал ’і-зу ногами 
у піч; на туту н’іч ни спала, а вже перед дн’ом задрімала-м  с’а 
(Л ат ) ;  робиме, што ун’ темно с’а ут пороху (Б аб ) ;  Похворіла 
ся у царя кішасоня (Шир, Зн, І, 152); айбб бьіло с’а дуже тем
но (В Р ак ) ;  йак зас’вітйло удну у хьіжу, што видко с’а, товдьі 
староста каже (Х иж а); дуж е с’а рідко свад’буйут (СинП). 
Правда, це явище простежується лише у говорах на захід від 
р. Ріки. На Хустщині і Тячівщині воно не відоме. Не відзначено 
воно і в говорах гуцульських на Рахівщині.

Поряд з цим енклітика с’а простежується зрідка в дослідж у
ваних говорах і як власне займенникова форма, вживана п а
ралельно із себе у родовому і знахідному відмінках здебільшого 
у прийменникових конструкціях, напр.: жебьі з са тіло рвали

7 Ж овтобрюх М. А., Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної 
мови, ч. І, вид. 3. К.: Радянська школа, 1965, с. 351—353. —• Сучасна ук
раїнська літературна мова: М орфологія /З а  заг. ред. І. К. Білодіда. К.: 
Н аукова думка, 1969, с. 399—406.
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(РусГ, К, III, 55); Уз’ав на са рйзьі (ОсГ); тьіж дитину од- 
пекла од ся (Смул, К, III, 191); мир’куй на с’а (Ски); воз’мй 
хусту перед с’а (КорУ); тот бьі с с’а посл’і'дн’у сорочку про
дав (Імс); удогнав уд с’а псу та так пройшов; вйжу с’а в дзйр- 
ка л ’і; не дам с’а у з ’відати; міркуй на с’а; не дає  за с’а знати 
ніч (Ст); л ’л ’е у с’а, ги у дййжу (Вон) тощо.

Енклітика с’а функціонує у кількох фонетичних варіантах, 
а саме: с’а  (найпоширеніший-тип), са (ужанські на півночі 
Березнянщини та гуменські говірки, с’и (гуцульські говори) та 
іаа, рідше иге (лемківські говірки сіл Кружльова, Якуб’яни, 
Л ітманова, Орябина, Шамброн, М альців). Скороченої форми с’ 
нам не вдалося виявити ні в сучасних записах, ні в записах 
кінця XIX ст. Відсутність скороченої форми поряд з відносною 
довільністю місця у фразі та збереженням властивостей в усіх 
випадках функціонування є свідченням того, що с’а дослідж у
ваних говорів виявляє набагато більший зв’язок із займенни
ковою основою, ніж ся української літературної мови та біль
шості її говорів.

4. Енклітика го в досліджуваних говорах вживається п ара
лельно з його в знахідному та зрідка (у безособих заперечних 
конструкціях у функції родового суб’єкта) в родовому відмін
ку, правда, в усіх випадках тільки в безприйменникових кон
струкціях, не виявляючи при цьому фонетичного варіювання, 
напр.: а) в знахідному відмінку: А гнет’кьі го, одсудйли го на
смирт’ (Млин); Ніхто го не знає (РусГ, К, III, 21); фрас го три
мать (Збой, К, III, 103); айбо мойа сестра і від’іти го не хоч’е 
(П ) ;  Іван ус’о зробйв так, йак го павчйла баба (Тер); з ак л ’а- 
тьій бьі, ош го буду л ’убйти майбурше (ВільЛ) тощо; б) у ро
довому відмінку: не йе го дома (П ); н’іґда го в хьіжи не бьіло 
(Ст) і т. п.

Енклітика го в українських говорах є відносним новотво
ром, що виник шляхом усічення початкового кореневого нена- 
голошеного складу із форми род.-знах. його (його^> го). Треба 
гадати, що цей процес відбувся у живій розмовній мові досить 
давно, бо вже в XVII і на початку XVIII ст. го фіксується ук
раїнськими пам ’ятками в сучасному фонетичному оформленні, 
напр.: абьі го голосиль у костелі; але же мортификувал-ь го 
за девятнадцеть тижніи... (Лел., Пам., 231) тощо.

5. Енклітики йі, йу, н у .  Енклітика йі з варіантом і, поши
реним спорадично в окремих говірках Іршавщини, Свалявщи- 
ни, Міжгірщини, Волівеччини та деяких інших, функціонує у 
знахідному та родовому відмінках при тих же умовах, що й го, 
причому так само тільки в безприйменникових конструкціях 
паралельно із повною формою йійі (йейі, йей тощо), напр.:

140



а) у знахідному відмінку: Послухав ї (РусГ, К, III,. 115); бабка 
йі навчйла шьіткой робити (З в а л а ) ;  та лем йі дам віц’ц’ови 
(З а г ) ;  збудив йі (Л ат ) ;  йа йі буду бавити (Зарі)  тощо; б) у 
родовому відмінку: пушла раз за дбхторков та йі не бь'їло дома 
(М Бер).

Енклітика йі у досліджуваних говорах теж є відносним ново
твором. Утворилась вона в той же спосіб, що й го — шляхом 
усічення початкового ненаголошеного кореневого складу з фор
ми йійі і, можливо, одночасно з го. Правда, в п ам ’ятках до
XIX ст. йі не простежується. Замість неї, проте, досить часто 
фіксується, особливо в пам ’ятках світського характеру, п ар а 
лельно і ззагальновживаною єи, старовинна енклітична форма 
знахідного однини ю, напр.: придалг. ю оной до церкви (По- 
тушняк, 124); перенесуть ю (Дзендз., Лист-інстр., 115). Порів
няно часто фіксується ю, зокрема в лемківських говорах також 
у записах XIX ст. В. Гнатюка та І. Верхратського, .напр.: цо 
йу пітальі за жену; та он йу пітал (РПЄ, 69). Зафіксована вона 
в зазначених говорах і в записах І. Панькевича (ПУГ, 272— 
273). З а  свідченням М. І. Сюська, вона ніби «вживається зараз  
тільки старшим поколінням і то дуже рідко»8. У наших записах 
вона не фіксується. Залишки цієї старовинної енклітичної фор
ми засвідчуються на всій обстежуваній території у вигляді н ’у, 
яка, зберігаючи енклітичні властивості, функціонує тут як ціл
ком органічна у прийменникових конструкціях поряд з формою 
нийі, напр.: А вна вже горнець мала готовьій на ню там (Пчол, 
К, III, 206); бьі крізь ню са видно бьіло (Збой, К, III, 106); 
вун зачав на н’у гойкати (ТБис); так с’а на н’у Йван призирав 
(З а р і ) ;  застав за н’у (Ст) тощо.

Форма н ’у  в прийменникових конструкціях у південнокар
патських говорах дуже давня, фіксується вона закарпатоукраїн- 
ськими пам ’ятками уже з найдавніших часів, напр.: и дал за 
ню (Дзже, Мат, 65); которьій за ню прїйдут (Лел,-Гр., Вьібор, 
99). Все це дає  підставу вважати, що н ’у  становить собою в 
наших говорах глибокий архаїзм, що сягає ще давньоруської 
мови (пор.: жр%бии гр-Ьшника да испадеть на ню — у Св. зб 
1076 р .)9.

Характерно відзначити, що енклітики йу  та н ’у  (остання в 
інших говорах простежується навіть, у безприйменникових кон
струкціях)10, на відміну від інших енклітичних форм, мають

8 Сюсько М. І. Займенник у говорах Закарпатської області УРСР. Харків: 
Харківський державний університет, 1968, 19.

9 Бевзенко С. П. Історична морфологія..., 160.
10 Пура Я. О. Говори Західної Дрогобиччини, ч. І. Львів: Львівський держ ав

ний педінститут, 1958, с. 59.
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найширшу географію поширення в українських говорах. Крім 
говорів карпатського ареалу11, відомі вони в говорах Ж итомир
щини12, південної Подільщини13, Київщини14 і навіть П олтав
щини15; як відомо, форма ню  «до недавнього часу досить не
рідко вживалася в літературній мові»16.

6. Енклітика (на ) н ’і широко вживається у знахідному від
мінку множини у різноманітних прийменникових конструкціях 
паралельно з повного формою на них, напр.: а когут са вбернув 
на ні (БерГ, К, НІ, 70); пришов мижі н’і (Тур); а йа за н’і 
уже тул’кі роки нич не знаву (ТП ол); Треба в н і  сипати моло
ко (Лоп) тощо.

Хоч енклітика н ’і і є відносним новотвором порівняно з д ав 
ньоруською мовою, однак досліджуваним говорам вона відома 
досить давно: уже в середині XVII ст. вона фіксується місце
вими пам ’ятками досить часто, напр.: тогдьі войско Алезандрово 
оударигь  на н"Ь зрадою (ПА, 186) тощо.

Форма н'і фіксувалася дослідниками південнокарпатських 
говорів уже з кінця XIX ст. (див. Зн, І, 195; РПЄ, 90, 97; ПУГ, 
275 та ін.). І. Верхратський відзначає н ’і і в говорах галицьких 
лемків17. Однак питання виникнення її залишається ще й на 
сьогодні відкритим. І. Панькевич, наприклад, припускав, що 
«це, мабуть, ті форми, про котрі згадує А. Соболевський..., що 
цілий ряд займенників з твердою основою, подібно, як іменник, 
прийняли в пош.-асс. рі. гп. f., закінчення fo»18. М. І. Сюсько 
в важ ає  її «прямим збереженням давньої форми (н’і < н ^ ) » 19.'

7. Енклітики ми, ти вживаються на всій обстежуваній те
риторії як паралельні форми в давальному відмінку однини з 
м ін’і, тобі і становлять собою пряме продовження енклітичних 
форм давального однини ми, ти давньоруської мови без будь-

11 Бевзенко С. П. Історична морфологія..., с. 161— 162.
12 Бова (Ковальчук) Л. П. Говірки південної Житомирщини і іх_ відношення 

до полтавсько-київського діалекту. — В кн.: Полтавсько-київськии д іа 
лект — основа української національної мови. К., 1954, с. 109.

13 Мельничук О. С. Південноподільська говірка с. Писарівки. — Д іалекто
логічний бюлетень, вип. З .К ., 1951, с. 56.

14 Лисенко П. С. Важливі особливості морфологічної системи говірок Ста- 
вищенського району на Київщині. — Діалектологічний бюлетень, вип. 6.
К., 1956, с. 40. . „ .

15 Ващенко В. С. Полтавські говори. Харків: Харківський державний уні
верситет, 1957, с. 175. __ . . . .

16 Булаховський Л. А. З  історичних коментаріїв до української літературної 
М0Ви. _  Наукові записки (Інститут мовознавства АН У РС Р), т. 10. К., 
1952 с. 90.

17 Верхратський І. Про говір галицьких лемків. Львів, 1902, с. 127.
18 Панькевич І. Українські говори П ідкарпатської Русі та суміжних обла

стей, ч. І. П рага, 1938, с. 275. .  . VDrD „ 0,
19 Сюсько М. І. Займенник у говорах Закарпатської області УРСН, с. 2.6.
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яких істотних змін, напр.: даруй ми ші жьівота мого! (Смул, К,
III, 176); принесу ті в ш ’итвнр’ (Ски); росплетй ми косьі (Л ат) ;  
не путай ми роботу (З а р І) ;  с’півай ми, М аріко (Тер) і т. п.

8. Енклітика си становить собою в якійсь мірі специфічне 
явище серед інших займенникових енклітик у південнокарпат- 
ських говорах. Насамперед, вона обмежена територіально: про
стежується вона тільки в українських говорах Пряшівщини та 
в говірках гірських районів сучасної Львівщини і зрідка — на 
крайньому північному заході Великоберезнянщини З а к ар п ат 
ської області, тобто в говорах, у яких найбільше помітний вплив 
польської та словацької мов, напр., як си ту доволив? (Смул, 
К, НІ, 176); спом’яний си на мене; так си Юрко думать сам ід 
собі (БерГ, К, I I I ,  176); А я сі думам (З в а л а ) ;  я си за своїм 
пришла (ОсГ, К, I I I ,  241); А зладили мі гун’ч’ін’а і йа сі в н’ому 
під корча л агла (З аг ) ;  с’ад ’те си, най с’а вдома ни ж у р ’ат (Бо- 
риня); ут’ік си т хат’і (Ільник) тощо.

В інших південнокарпатських говорах нам не вдалося ви
явити форми си. Навіть в говірці с. Л атірки на Воловеччині, 
що не тільки територіально, але й за своїми власне мовними 
ознаками є дуже близькою до північнокарпатських говірок 
Старосамбірщини (Бориня, Ільник), си відзначено один раз і 
то лише в пісні-коломийці: ой, заграй ми, гудачку, та най си 
поскачу. Твердження М. І. Сюська, що форма давального від
мінка си в «гуцульських говорах Рахівщини» є «звичайною»20, 
треба вважати помилковим: гуцульське си, відоме в говірках 
сіл Ясіня, Кваси, Богдан, Рахів, Д ілове та ін., становить собою 
фонетичний варіант форми знахідного відмінка с’и < с ’а < с А  
з диспалаталізованим с, що є, очевидно, проявом загальної 
тенденції диспалаталізації с в гуцульських говорах на Рахів- 
щині (порів.: са, дес, бис, вйд’ів-ис тощо; див. також: ПУГ, 
120 -121), напр.: Віттак вни си вернули; Віттак машинка си 
вернула; А віттак то си зач ’ило скло потому робити (Ділове, 
ПУГ, 4119, 420); Віттак веречи тай утечи віттам не обзирайучи 
си; вогон’ шчокне си (Богдан, ПУГ, 419); Обноч’увавім си під 
Буківцем; й а к  ри ватра обгоріла, йа ч’уйу, шос іде; й а  раз 
дйвйу си, абйх йа си не напудив; Дивйти си мож; Гет си л уди 
вітопили (Рахів, ПУГ, 416 417, 418); Т раф л’йло си; А вти стріл’- 
ц і приблйж’ит си и вкрадут фустйньї; то вни си не показовали, 
то на него сердили си; у т ’і хвйлн шчезне и покаже си; І так 
раз попало си, шчо надибали у ночй ідучй одну гуску; Д у ж е  
зрадовали си; Тогди кін’ обізвав си (Кваси, ПУГ, 413, 414, 415); 
Й ак пішла, то вже ни вернула си (Ясіня, ПУГ, 411) тощо при

20 Сюсько М. І. Цнт. праця, с. 8.

143



паралельних формах с’и та са, іноді навіть в одному й тому ж  
реченні, напр.: самй л ’уде не знали, куди са д ’ійати (Ділове, 
ПУГ, 420); А гуска тогдгі так  си зареготала, йак колй би чо
ловік дуже с’и засмійав ха-ха-ха (Кваси, ПУГ, 414); ус’уди с’и 
повертав (Ясіня, ПУГ, 411) тощо. Зворотний займенник у д а 
вальному однини і в цих говорах послідовно має форму собі, 
напр.: л ’уде зач’или собі розбирати; вни собі ішли (Ділове, 
ПУГ, 420); йа собі мйслив; йа собі подумав; мййе пушку собі 
(Рахів, ПУГ, 416); говорйли собі ідучи; наломл’и собі там 
рішч’и (Кваси, ПУГ, 415) тощо.

Не простежується си зараз  і в говірках сіл Пізняківці та 
Великі Лучки на Мукачівщині, де воно зафіксоване І. Вер- 
хратським (порівн.: полюбйлась си бідочку — ВЛуч, Зн., І, 
170), так  си там сидять — Піз, Зн., І, 139). Однак, як уже від
значалось, записи І. Верхратського є ненадійними: на них по
значений помітний іншомовний та книжний вплив. Не фіксу
ється си і в проглянутих нами закарпатоукраїнських пам ’ятках, 
не відзначено воно і С. П. Бевзенком в аналізованих ним з а 
карпатських пам ’ятках21.

Усе це дає  підставу до припущення, що сучасне си в у кр а 
їнських південно-західних говорах є, очевидно, не раритетом 
давньоруської мови, а проявом іншомовного, зокрема поль
ського та словацького впливу на українські говори. Адже в 
говорах, у яких такий вплив незначний або й зовсім відсутній, 
форми си немає, тоді як форми ми, ти, як і багато інших а р 
хаїчних явищ, тут широко вживані в усіх сферах спілкування. 
Сказане також є ще одним підтвердженням висновку С. П. Са- 
мійленка, що історична доля ми, ти, си в східнослов’янських 
мовах неоднакова і що саме си з найдавніших часів найінтен- 
сивніше витіснялося вторичною формою собі і «почало вихо
дити з ужитку задовго до появи давньоруських пам ’яток»22.

Енклітика си, як і ми, ти, звичайно не виявляє варіантності, 
якщо не брати до уваги більший чи менший ступінь звуження 
и згідно із загальними фонетичними закономірностями відпо
відної говірки, групи говірок чи говорів. При відповідних фо
нетичних умовах таке звуження може бути настільки значним, 
що призводить до якісної зміни и > і .  Отже, кваліфікація мі, ті,

21 Бевзенко С. П. Із спостережень над мовою пам’яток розповідних жанрів, 
писаних на Закарпатті. — Наукові записки Ужгородського університету, 
т. 35. Філологічний збірник (М овознавство). Ужгород, 1958, с. 104.

22 Самійленко С. П. З історії форм давального відмінка однини особових 
займенників у давньоруській і українській мовах. — В кн.: Питання істо
ричного розвитку української мови. Харків: Харківський університет, 1962, 
с. 241.
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сі як контамінованих форм в південно-західних говорах укра
їнської мови23 і протиставлення їх, таким чином, в структурно- 
етимологічному відношенні ми, ти, си не відповідає фактам 
живої мовної дійсності.

8. Енклітика му  є ділком органічною, широко вживаною в 
усіх сферах говіркового спілкування паралельно з вторинною 
формою йому (й ум у), напр.: хлоп му ф казал  (Хмел); дай му 
покуй, дай (Смул, К, III, 187); дав му гроші (С туж); прикап- 
чала му бокрййту сама молода (П ); изробйли му велику п ар а 
ду (Б аб ) ;  понесут’ му пбс’т ’іл ’ (В Р ак ) ;  полуденок буду му не
сти сама (Р) тощо.

Очевидно, енклітика му  є теж відносним новотвором в ук
раїнській мові. В пам ’ятках давньоруської мови вона не ф ік
сується, зате уже в найдавніших українських пам ’ятках24, в 
тому числі зрідка і в закарпатоукраїнських, напр.: що сте му 
о б іц я л и ;  дайте му (Л ел ,—Гр., 98, 102); єще би  му у школ-Ь 
сА учити (ТА, 47) тощо, знаходимо му.

Енклітика му  виникла, мабуть, як і го та йі, шляхом усічен- 
ня початкового кореневого ненаголошеного складу із йому, при
чому, очевидно, через стадію редукції ненаголошеного о, а по
тім уже і занепадом й. Прослідки форм із зредукованим о і 
зараз  засвідчуються окремими говорами, напр.: каж  йму, най 
пйе з молоком (КорУ); захот’іло йму с’а попойісти (Ільник) 
тощо.

Із особово-дієслівних енклітик у сучасних південнокарпат- 
ських говорах поширені 4 енклітичні форми, ’а саме -м, -с’, -с'ме, 
с'те, що функціонують у різноманітних структурно-фонетичних 
варіантах.

1. Енклітика -м (-им, -ім, -йем, -йім  тощо) вживається для 
вираження І особи однини у реченнях з неназваним підметом 
паралельно із займенником-підметом у двоскладних реченнях, 
напр.: Вьіттам-ім ут’ік дале на другьій валал  (З в а л а ) ;  так-им 
утьіла, отколй-м бьіла у купели (П ) ;  то йа мушу казати, йак-им 
кнйдл’і варила (ТБис); Гет-ім усл’іпла (З а г ) ;  Ой, коли н’а 
удбирали, на стулчику-м сид’ів (Черна); бізуно-м с’а вчало- 
вала (Ст); колй-м був на грун’і (Р ) тощо.

2. Енклітика -с' (-с, -з', -ис’, -и з \ -іс', -йес тощо) вживається

’s Там же, с. 245. — Див. також: Безпалько О. П. та ін. Історична грама
тика української мови, вид. 2, виправлене. К.: Радянська школа, 1962, 
с. 255.

и  Безпалько О. П. та ін. Історична граматика української мови, с. 261. — 
Бова (Ковальчук) Л . П. Діалектизми в синтаксисі «Перестороги». — В кн.: 
XII республіканська діалектологічна нарада (квітень 1965 р ) :  Тези доп 
К., 1965, с. 18, 20.
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для вираження 2 особи однини у реченнях з неназваним під
метом паралельно з займенником-підметом тьі у двоскладних 
реченнях, напр.: йой, та де-сь бьів, що-сь там робив? (БерГ, К,
III, 91); чом-ис’ розбив скл’анку?; навйла-с’ уже на кросна? 
(КорУ); мух-ис’ у з ’ати кбн’і (Ски); та ци сьітьій-ис’?; иропав-ис’, 
небоже (Л ат) ;  вйд’ів-ис’ там мого М он’ку? (ВільЛ) тощо.

3. Енклітика -с’ме (-сме, -з’ме, -ис’ме, -и з’ме тощо) вж и ва
ється для вираження 1 особи множини у реченнях з неназва
ним підметом паралельно з займенником-підметом мьі у дво
складному реченні, напр.: Не чули зьме за нього (Смул, К, III, 
170); бьіли-с’ме йі з а р ’ізали; заклйкалн-с’ме на гостйну ушьіткіх 
(П ); прийшлй-з’ме думі (Л ат ) ;  устали-смо до днйни; прийшлй- 
смо ид хат’і вечером (Р) тощо.

4. Енклітика -с’те (-сте, -з’те, -ис’те, -іс’те і т. д.) вж иваєть
ся для вираження 2 особи множини у реченнях з неназваним 
підметом паралельно з займенником-підметом вьі у двосклад
них реченнях, напр.: чогб-с’те нас дали заклйкати (З в а л а ) ;
дуже-с’те добрий чоловік (Ски); такі-с’те , н’іврбку, оббйе 
(Т П ас);  Абй-сте с’т ’аглй на касарн’і (Рос);  ми вас просимо, 
оби-с’те були ласкаві прийтй до нас на весіл’л ’и (Р) тощо.

Варіанти без початкового голосного -м, -с', -с ’ме, -с’те в 
абсолютній більшості південнокарпатських говорів виступають 
у позиції після голосного попереднього слова. Правда, просте
жуються форми з кореневим йе (й і), напр.: же-йем там не
пішла (Хмел); жебьі-йем кбн’ім не вірил; йак бьі йем тепер’ мал 
вьіскумат’і жену; што-йем вьіховал (Млин); бо-йіс барс худбб- 
на (ОсГ) тощо.

У позиції після приголосного у переважній більшості пів
деннокарпатських говорів особово-дієслівні енклітики набува
ють епентетичне и ( і) ,  тобто мають форми -им (-ім ), -ис’ ( - іс ) ,  
-ис’ме (-іс’м е), -ис’те (-іс’те) і т. п., напр.: Кедь-ись так  в и д у 
мала; кедь-исьте не могли на тото прийти (РусГ, К, III, 9, 20); 
пойів-ім тотьі колачікьі (Звала) ишбв-ис’ до роботи?; Типйр’- 
ис’ме не варйли ниш’ (Ски); там-іс’ме бьіли за годйну (Л ум); 
шчос’-ис’те дали увичйрі; бодай-іс’те туй покамин’іли (Л ат ) ;  
шче буде казати, шчо вьіткьіс’-ис’ме украли (Вон) тощо.

Поряд з цим в окремих крайніх західних говорах, зокрема 
лемківських, простежуються випадки і без епентетичного голос
ного, напр.: так  зьме врали з бьічатьі (Смул, К, ІН, 182); кет- 
сте йіх не хтьіли (Ш амбр, РПЄ, 54).

У гуцульських, бойківських, північнокарпатських та лемків
ських говорах у позиції після приголосного попереднього слова 
звичайно зберігається кореневе йе- (й і-) , правда, як правило, 
лише у формах однини йем, (й ім ), йес (й іс), напр.: так прийшов
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йем тут; из’з ’ів-йем хл’іб; тіл’ко гіалєц-йес из него прин’і'с (Рос); 
служйв-йім шіс’т ’ міс’ац’ів; йак-йім поставив старі двйрі; йак- 
йім колйс’ робила (Бориня); йак-йім грабала (ОгГ) тощо. У пе
рехідних від гуцульських до середньокарпатських говорах маємо 
форми -ем, -ес, тобто без й, напр.: йакйй-ес бет’ар с’кий; йакйй- 
ес замашчений (Лоп).

Сучасні особово-дієслівні енклітики -м, -с', -с ’ме, -с'те як у 
південнокарпатських, так і в усіх інших говорах української 
мови взагалі, де вони ще зберігаються, становлять собою за по
ходженням рефлекси давньоруських особових форм дієслова 
бити у теперішньому часі дійсного способу 1 та 2 особи одни
ни і множини, що вживалися в основному у функції допоміж
них дієслів, насамперед у перфектних чи т. зв. складених ф ор
мах минулого часу дійсного способу25. Допоміжне дієслово 
бити у цих формах виконувало, як відомо, подвійну функцію: 
вираження відношення минулої дії (а точніше — її результа
ту), що вираж алася  перфектними формами, до моменту пові
домлення (висловлювання), тобто предикативну функцію26, та 
вираження діючої особи, як компонент перфекта, що характе
ризується чітко диференціюючими особовими закінченнями. 
Однак уже в давньоруській мові, коли почалось руйнування 
старої системи форм минулого часу і поступове закріплення 
колишнього дієприкметника на -лг> у функції єдиного засобу 
вираження минулого часу, тобто вживання його у власне д іє
слівному значенні27, а отже, й розпадом колишнього перфекта 
як такого, почалось і обмеження функцій допоміжного дієслова 
бити, тобто втрачання ним функції вираження відношення 
результату минулої дії до моменту повідомлення при збережен
ні функції вираження діючої, зокрема 1 і 2 особи, тобто функ
ції «особових займенників»28. З а  припущенням І. М. Керницько- 
го, цей процес уже в 2-ій половині XIII ст. був завершений29.

25 Керницький І. М. Спостереження над складеними формами минулого часу 
в староруських і староукраїнських пам’ятках до XVI ст. — Наукові за 
писки (Інститут суспільних наук АН У РС Р), т. 3: Дослідження з мови та 
літератури. К., 1954, с. 125.

26 Бевзенко С. П. Історична морфологія..., с. 306. — Керницький І. М. Цит. 
праця, стор. 127.

27 Ломтев Т. П. Об употреблении глагола относительно категорий времени 
в древнерусском язьіке. — Ученьїе записки (Московский гос. университет), 
вьіп. 150, М., 1952, с. 223—224. — Бевзенко С. ГІ. Історична морфологія..., 
с. 308.

28 Керницький І. М. Цит. праця, с. 129.
29 Там же.
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Д о аналогічного висновку приходить і С. П. Самійленко, з а 
значаючи, що з XIV ст. зв ’язка вказує лише на граматичну 
особу30.

С аме втрата допоміжним дієсловом бити предикативної 
функції цілком очевидно і спричинилася до втрати ним і пер
вісної дієслівної семантики, що, в свою чергу, потягло за со
бою також руйнування самої його структури, а саме до редук
ції тих його елементів, які ставали вже зайвими у семантико- 
функціональному відношенні. Перші випадки редукції окремих 
елементів допоміжного дієслова фіксуються уже у 2-ій половині 
XIII ст. у Галицько-Волинському літописі, зокрема, редукція 
флексії -и у 2-ій особі однини (єсть еси: из городовь моихь
вьібиль мя есь; с чимь есь при^халь; а много есь н адь  нимь 
св'Ьч'ь поставиль тощо31), що, як гадають, «теж указує на втра
ту нею (зв’язкою — В. Д .) предикативної функції»32.

О днак найбільш показовою у цьому відношенні була редук
ція кореневих елементів — основних носіїв її семантики і функ
ції, зокрема кореневого е- (є-), а в 1 особі однини ще й корене
вого -с-, оскільки флексія -м була цілком самодостатньою для 
вираження діючої особи, а -с- уже «не виконувало ніякої семан
тичної ролі»33. Найбільш відповідною умовою для такої редук
ції була позиція після голосного передуючого енклітиці слова. 
Прослідки цього явища фіксуються уже найдавнішими україн
ськими пам’ятками, причому різноманітними за територіальною 
співвіднесеністю, напр.: печат нашу при людєх там будучих 
прикидали смьі (Укр. грам., 26); daw mini s tarszom u bra tu  za- 
ruku szczom joho z newuli razy dwa wykupowawcu... (Укр. грам., 
28); тако смьі м и  опитали старцювь (Розов, Грам., №  49); 
заб и лась  юж туо тайну...; слухалась сп-ЬванА ихь та ін.34. Особ
ливо ж  широко представлені вони в актових книгах П олтав
ського городового уряду35. Такі форми особово-дієслівних ен- 
клітик засвідчуються і найдавнішими закарпатоукраїнськими 
п ам ’ятками. Зазначимо, однак, що в пам’ятках немає такої чіт-, 
кої позиційної послідовності, як в сучасних говорах: тут ще і в 
позиції після голосного форми з кореневими елементами (єм, єс, 
єсмє, есте) — явище досить часте, що зумовлюється, очевидно,
30 Самійленко Л. О. Форми дієслів дійсного способу в актових книгах П ол

тавського городового уряду 2-ї половини XVII ст. — Праці Одеського 
державного університету ім. І. І. Мечнікова, рік XCVII, т. 151. Серія фі
лологічних наук. Одеса, 1961, с. 96.

31 Бевзенко С. П. Історична морфологія..., с. 311.
32 Керницький І. М. Цит. праця, с. 130.
33 Кобилянський Б. В. Про залишки перфекта в південно-західній групі д іа

лектів української мови. — УМЛИ1, 1953, № 3, с. 70.
34 Керницький І. М. Цит. праця, с. 132— 133.
35 Самійленко Л. О. Цит. праця, с. 96—97.
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книжною традицією, а можливо, ще й впливом позиції після 
приголосного, де збереження кореневого є- було послідовним.

Отже, колишні форми 1 та 2 особи однини і множини допо
міжного дієслова бити у складі давньоруського перфекта на 
час формування української мови повністю чи майже повністю 
втрачають свої дієслівні семантичні властивості, а згодом, при
наймні з часу фіксації пам ’ятками їх зредукованих варіантів, 
тобто уже з початку XV ст., вони стають «немов рухомим осо
бовим закінченням»36.

Рефлекси допоміжного дієслова колишнього перфекта, втра
тивши значення і функцію дієслова у цій формі складеного ми
нулого часу і спеціалізувавшись як особливий засіб вираж ен
ня діючої особи, значно поширили сферу свого функціону
вання — почали вживатися і в конструкціях, що не мають 
ніякого зв ’язку з колишнім перфектом як таким. Так, зокрема, 
в сучасних південнокарпатських говорах вони широко вж ива
ються в ролі виразника суб’єкта дії в конструкціях з іменним 
складеним присудком з нульовою зв ’язкою чи навіть в еліптич
них конструкціях з нульовим присудком із значенням буття в 
теперішньому часі, напр.: йак йа собі л ’аж у до тьіх перин, кід’-ім 
од мукьі (З в а л а ) ;  Не гварьте, же сьте Шарканьовьі. Гварьте, 
ж е сьте пана Дворянського; — Но ту-сь? — Ту-м; Йои, йака-сь 
(Стащ, К, III, 114, 128); Та кам аратя  зьме (Пчол, К, III, 218); 
не доган’ай, барна, барн’і, бо-с’те в уднум йармі; цар’ каже: 
на то-сь валовшен — жабьі бити (Тур); колй-м бьів молодьш, 
та-м від’ів далеко: а типир’-им старь'ій, талем волум роги вйжу 
(ТП ол); йа не годен, уже-м и голоден, йду гет; уже-з’ме ту 
близ’ (ТБис); не велйкьій-ис’ пан, перел’і'с’ сам; сама-м собі, 
мамко, винна, шчо л ’упка не майу; аж  кукурічу — така-м рада; 
така-м хвора; чорн’авого хлопц’а л ’убл’у, бо-м сама ни біла; 
ой, йа собі зас ’півайу, бо йа собі гбнна, а тьі собі не зас’піваш, 
бо-з’ чиру голбнна (Л ат ) ;  така-м чорна, йак голбвн’а (Нове) 
тощо. Правда, може виникнути питання: чи -м, -с \ -с’ме, -с'те 
у конструкціях наведеного типу не є особливими формами те
перішнього часу дієслова бьіти у функції простих присудків або 
зв’язки у складених присудках? Всебічний аналіз матеріалів 
дає  на це заперечну відповідь. У сучасних південнокарпатських 
говорах, як  і в українській загальнонародній мові, для вира
ження буття в теперішньому часі звичайними, «нормативними» 
є конструкції з еліпсом дієслова-присудка бьіти та нульовою 
зв’язкою у складених присудках, напр.: йуро, ди-с’? — Туй-им, 
н’ан ’ку!; Та ди-с’те, хлбпц’і? — Та туй-ис’ме, у хьіжі-с’ме! (Ст).

36 Керницький І. М. Цит. праця, с. 132.
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Ці конструкції у досліджуваних говорах виступають як абсо
лютні синонімічні паралелі до двоскладних конструкцій: Йуро, 
де тьі? — Йа туй, н’ан ’ку!; Та де вьі, хлопці? — Та мьі туй, у 
хьіжі! Лише при спеціальному наголошенні на значенні буття 
в досліджуваних говорах зрідка простежуються форми тепе
рішнього часу 1 та 2 особи від дієслова бьіти у функції присуд
ків, напр.: тад ’ йа не йем не знати ко!; йа йем такий  лиґін ’, гі 
тьі: ( І за ) ;  йа йем йа, тьі йис’ тьі — ко з нас дурньїй: йа, ци тьі? 
(Ст). Однак ці форми відрізняються від власне енклітик -м, -с’, 
-с’ме, -с ’те як у структурному (у них обов’язковим є кореневий 
елемент йе- (йи -); йем, йис’, йис’ме, йис'те, так  і в синтаксич
ному відношенні: вони вживаються лише у двоскладних речен
нях з підметами-займенниками йа, тьі, мьі, ви , тоді як вж иван
ня енклітик у конструкціях із займенниками-гіідметами взагалі 
виключається. Особливо показовими у цьому відношенні є кон
струкції типу: Я вже буду така, як-им є, лем ня пусь уже, не 
тримай ня; Но та в ь і т к ь і - м  вам мав повісти, ж е вьідкьі-м є 
(РусГ, К, III, 20), де поряд з енклітиками маємо відповідні 
форми дієслова бити.

Вагомим аргументом на користь повної втрати рефлексами 
-м, -с’, -с’ме, -с’те не тільки перфектних, але й дієслівних в л а 
стивостей взагалі є злиття їх з би: при наявності у реченні 
б и  особово-дієслівні енклітики завжди примикають до нього і 
виступають у ролі своєрідних особових закінчень, напр.: пушла 
бьі-м в госп (Ски); мух бьі-с’ пуйти (ТБис), тодьі бьі-с’те зо мнов 
говорили (З а р ) ;  ашбьі-м йшла, мамко, в пекло, абьі-м мала за 
шчо (ВільЛ) тощо.

Все сказане говорить за те, що поширена в мовознавчій л і
тературі традиційна кваліфікація -м, -с’, -с’ме -с’те в сучасних 
південнокарпатських говорах як «залишків перфекта»37 на тій 
лише підставі, що вони етимологічно пов’язані з відповідними 
особовими формами допоміжного дієслова у складі колишнього 
перфекта, не є правомірною. Вони знаходяться приблизно в та 
кому ж  співвідношенні з колишнім перфектом, як, наприклад, 
сучасна частка би (б) української загальнонародної мови з ко
лишнім аористом, частка ся — з колишньою енклітичною ф ор
мою зворотного займенника сА знахідного відмінка, сучасні 
прислівники типу тепло, холодно, ясно, темно і т. п. — з колиш
німи нечленними прикметниковими формами середнього роду 
тощо. Адже перфект в давньоруській мові, як уже згадувало
ся, становив собою певну аналітичну форму минулого часу, 
відмінну від інших форм минулого часу (аориста, імперфекта

37 Кобилянський Б. В. Цит. праця, с. 69—71.
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та плюсквамперфекта) не тільки своєю структурою, але й своїм 
значенням, функцією: він вказував на «результат минулої з а 
вершеної дії і відношення її до теперішнього часу»38, причому 
«допоміжне дієслово в даній формі не лише вказувало на осо
бу, що творила дію, а й було носієм функціонального значення 
тієї форми, саме за допомогою його вираж алося відношення 
минулої дії до моменту висловлювання, тобто до теперішнього 
часу»39. Таким чином, сучасні говірки -м, -с', -с’ме, -с ’те, як 
«залишки перфекта», повинні б в якійсь мірі відбивати ці спе
цифічні особливості колишнього перфекта, або принаймні його 
складового компонента — допоміжного дієслова. Однак, як ми 
вже бачили, вони на сьогодні не виявляють ні найменших пер- 
фектних особливостей. Більше того, вони виявляють у сучасних 
південнокарпатських говорах взагалі індиферентність не тільки 
до лексико-семантичного дієслівного значення, але й до таких 
дієслівних категорій, як доконаність і недоконаність, час та спо
сіб дієслова, і спеціалізувались виключно на функції особливого 
засобу вираження діючої особи в усіх т. зв. конструкціях з «не- 
названим підметом»40.

Д ещ о не вмотивованою, на наш погляд, є кваліфікація цих 
форм як «рухомих особових закінчень»41 чи «енклітичних зак ін 
чень»42 так само, як і «особових афіксів»43, хоча вони за своєю 
функцією і наближаються до особових закінчень. Адже зак ін 
чення, в тому числі й особові, виражаючи те чи інше граматичне 
значення, виступають завжди як невід’ємна кінцева частина 
певної форми відмінюваного слова. Афікс також становить со
бою невід’ємну складову частину відповідного слова. Розгля
дувані ж  енклітики займають відносно довільне місце в речен
ні, примикаючи як до відмінюваних, так і до невідмінюваних 
повнозначних, а також до багатьох неповнозначних, службових 
слів44.

За  своєю функцією, а також відносною довільністю місця в

38 Безпалько та ін. Цит. праця, с. 343.
39 Бевзенко С. П. Історична морфологія..., с. 306.
<0 Ломтев Т. П. Очерки по нсторическому синтаксису русского язьїка. М.: 

Московскнй университет, 1956, с. 44—45.
41 Керницький І. М. Цит. праця, с. 132.
42 Прнступа П. І. Говірки Брюховецького району Львівської області. К :

АН УРСР, 1957, с. 55.
43 Добош В. І. Д о характеристики форм умовного і наказового способів у 

південнокарпатських говірках долини р. Тур’ї. Тези доп., виголошених на 
Львівській міжобласній діалектологічній нараді. Львів: Інститут суспіль
них наук АН УРСР, 1958, с. 11, 12.

44 Добош В. І. Д о синтаксису особових енклітик -м, -с , -с’ме, -с’те в півден
нокарпатських госорах. — В кн.: Доповіді та повідомлення (Ужгород
ський університет), вип. 3. Ужгород, 1958, с. 42—44.
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реченні -м, -с’, -с’ме, -с’те дуже близькі до відповідних особо
вих займенників. Зрештою, вони і функціонують у дослідж ува
них говорах лише як паралельні засоби вираження суб’єкта дії 
поряд із займенниками я, ти, ми, ви у функції підметів двосклад
них речень. Однак кваліфікувати їх як якийсь особливий роз
ряд займенників теж не можна: займенники становлять собою 
особливий лексико-граматичний розряд, що характеризується 
всіма властивостями повнозначних слів, у тому числі і можли
вістю виступати цілком самостійно у функції окремих неповних 
речень (напр.: ко шче йде зо мнов? — Иа! Мьі і т. п.), тоді як 
-м, -с’, -с’ме, -с’те таких властивостей не мають, вони можуть 
функціонувати тільки у складі речення, не змінюючи при цьому 
його складу.

Виходячи з усього сказаного, ми і вваж аємо за найдоціль
ніше називати -м, -с’, -с’ме, -с’те дієслівно-особовими енклітика- 
ми: дієслівними — за походженням, особовими — за їх функ
цією, а енклітиками — за їх лексико-синтаксичними властиво
стями.

С П И С О К  У М О В Н И Х  С К О Р О Ч Е Н Ь  Н А З В  Н А С Е Л Е Н И Х  П У Н К Т І В  
ТА Д Ж Е Р Е Л  Ф А К Т И Ч Н О Г О  М А Т Е Р І А Л У

Баб — Бабич-Покуття Мукачівського р-ну Зак. обл.
БерГ — Березовець Гуменського окр. Східнословацького краю
Бог — Богдан Рахівського р-ну Зак. обл.
Бориня — Бориня Старосамбірського р-ну Львів, обл.
ВРак — Великий Раковець Іршавського р-ну Зак. обл.
ВільЛ — Вільхівці-Лази Тячівського р-ну Зак. обл.
Вон — Вонігово Тячівського р-ну Зак. обл.
Гет — Гетеня Виноградівського р-ну Зак. обл.
Діл — Ділове Рахівського р-ну Зак. обл.
Заг — Загорб Великоберезнянського р-ну Зак. обл.

З ар і — Заріччя Іршавського р-ну Зак. обл.
Збой — Збой Гуменського окр. Східнословацького краю
Звала — Звала Гуменського окр. Східнословацького краю
Іза — Іза Хустського р-ну Зак. обл.
Ільник - -  Ільник Старосамбірського р-ну Львів, обл.
Імс — Імстичово Іршавського р-ну Зак. обл.
КорУ — Коритняни Ужгородського р-ну Зак. обл.
Л ат  — Л атірка Воловецького р-ну Зак. обл.
Лоп — Лопухово Тячівського р-ну Зак. обл.
Лум — Лумшори Перечинського р-ну Зак. обл.
МБер — Малий Березний Великоберезнянського р-ну Зак. обл.
Млин — Млинарівці Бардіївського окр. Східнословацького краю
ОрСт — Орябина Старолюбовнянського окр. Східнословацького краю
ОсГ — Осадне Гуменського окр. Східнословацького краю
П — Перечин Зак. обл.
Піз — Пізняківці Мукачівського р-ну Зак. обл.
Пчол — Пчолине Гуменського окр. Східнословацького краю
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