
This Is the first Slavic etym¬ 
ological dictionary yet to appear 
In English. It Is the master work 
of— an Internationally famous lin¬ 
guist whose bibliography, published 
in 1961, listed 751 books, articles, 
reviews, translation and papers... 
AJ1 important libraries and serious 
Slavic scholars will need this work, 
and will be forever Indebted to 
the brilliant work of the author.. 

Elsdon C. Smith. Evanston, 
Name* 10 (1962), 290-1. 

The Importance of Prof. Rud- 
nydkyfa work goes far beyond 
Ukrainian proper. In some cases 
Ukr. material helps to elucidate 
the Ruslan words which Vasmer 
considered "obscure"— These ob¬ 
servations... should encourage the 
author in his unselfish labor and 
show him the great Interest with 
which every Slavist is fallowing 
the progress of his work... 

V. KJparsky, Helsinki, 
Slavic and EE. Journal, 
9 (19651, 81. 

This Is an epoch making event 
in Ukrainian academic life and lin¬ 
guistic studies... 

C. Blda, Ottawa. 
America No. 75 (1966). 

Le premier fascicule d un dlc- 
tlonnalre etymologlque Ukrainian, 
fruit du travail de vlngt ans, vient 
de paraitre-. Get ouvrage combi* 
une lacune et est destiny 4 rendre 
des services- 

В. O. Unbegaun, New York. 
Revue des etudes Slaves, 
42(1963), 228. 

Jde o slovnlk sice stni*n£jS(. ale 
sympatlckf lim, it v podstat* vy- 
fccrp4v4 cely slovnj fond ukrajJniti. 
ny... V cited alovansk^ho d4v4 pfl- 
гомя* prednost bgk>ni$ttn$ a rub 
tlni (tu dokonce nfkde... dopfcuje 
I Vasmera»- 

Гг. Kopefcn^, Brno, 
ЯатіаЗЗ (1964), 465. 
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PREFACE 

Due to circumstances beyond the 
Author's and Publishers' control the 
final section of the present volume 
(Parts 6-11,pp. 401 and the following) 
appears as a first selective edition in 
form of a manuscript; the second edition 
matching Parts 1-5,pp.1-400, is in pre¬ 
paration the relevant materials being 
preserved in Public Archives of Canada 
in Ottawa as MG 31 D 58 collection ( = 
JBR -Arch .133). 

У зв'язку з видавничими труд¬ 
нощами кінцеві частини цього тому 
(6-11, стор. 401 і дальнії) вихо¬ 
дять як перше селективне видання 
на правах рукопису; друге справ¬ 
лене й доповнене видання,подібне 
до попередніх частин (1-5, стор.і 
400),е в підготові й своєчасно по 
явиться друком. 

* 

Library of Congress Catalogue Card 
No. 62 - 20867 

COPYRIGHT BY J. B. RUDNYC’KYJ, UNIVERSITY 

OF OTTAWA PRESS 

Д 
Д, д —■ the sixth letter of the Uk. alphabet, MUk. and 

OUk. name: добро from OCS. dobro ‘good’; numerical 

value — 4, with a preceding sign $ 4,000. 

д 1., also д’ ‘to’, ModUk. only. — Syn. do. 

An abbr. of до, Q- v. 

д 2., also ‘д ‘from’, ModUk. only. — Syn. od, eid. 

An abbr. of od, see eid. 

да ‘and; but; in order that; let’, MUk. да (1492, 1507, 
1637, XVIII c.), OUk. да (1376, 1388, 1440), OES. да (XI c. 
Остр. єв.); BRu., Ru. ts, OCS. da ‘yes; and, but; in order 
that; let’, SC. da ‘that, it’, OCz. da ‘yes, really’, Slk. da pro¬ 

nominal particle. — Deriv. ddmmu, -ало, and compounds: 

dime, дай, dial, dan, danuu, ddкoлu, ddnmo, ddnyc, dddnuu. 
— Syn. та[к], і, й; але; щоб, аби, нехай. 

PS. *da ‘yes’, IE. **do ‘to, toward’, cf. Lith. do ‘for’, 
AS. to, OHG. zuo, ModHG. zu ‘to’ and Lat. do-nee ‘until’, 
quan-do ‘when, because’, Berneker 1, 176, Преображенский 
1, 172, Vondrdk 2, 515 - 516, Meillet 487 - 488, Vaillant RES. 

22, 191, Fraenkel 98 - 99, Pokorny 181 -182. 
даба, ‘china tissue’, ModUk.; Ru. ‘ts’ (since 1847). — 

Subst. китайська бавовняна тканина різних кольорів, 
Бойків 126. 

From Chi. dabu ‘ts’, АкСл. З, 516. 

дабйло Wd. ‘debt’, first recorded in the XIX c. (Желе- 

ховський 1, 171). — Subst. doei, noddmoK. 

1 



2 З 

A dial, deformation of Lat. debit ‘entry of debt in an 

account’; see дебет. 

давати see дати. 

Давйд PN. ‘David’, MUk. Давида, Д[а]в[и]да Gsg. 

(1484 Пом’яник), Дауідь (1627 Беринда), Давндь 
(1643 Ужегаич), OES. Давьідь (XI с. Остр. єв.); 
BRu. Давїд, Ru. Давйд\\ Давьгд, OGS. Davyds, Ро. 
Dawid, etc. — Deriv. Давйдко, Давйдцьо, Давй- 
дович, Давйдівна, Давйдиха, FN. Давиденко, -те, 
Давиддвич, Давидйшин, Давйдик, Давйдин, Давйдко, 
Давидюк, Давидчук, Давидах; GN. Давидів Брід, Да- 
вйдівка, Давйдківці, Давйдки, Давйдово, etc. — Syn. 
MUk. Дау^ь... вьзлюбленньі[й] (1627 Беринда). 

From Hb. Ddwtdh ‘beloved, friend’, Ґерус-Т.37, Klein 

1, 404, Петровский 91. 

давити ‘to choke, squeeze, press, squash’, MUk давиль 
(1489), давити (1691), (fromPo.:) длавити(ХУІІ c.) ; OES. 

давляаше (XI c. Остр. єв.); BRu. давгць Ru. давить, OCS. 
daviti, Ви. давл, Ma. дави, SC., Sin. daviti, Cz. davit, Slk. 
davit’, Po. dlawic, dial, dawic, LoSo. dawis, UpSo. dajic, 

Plb. dove. — Deriv. дав[о]нути, давитися, видавити, 
від-, з[а]~, на-, пере-, по-, при-, про-, роз-, у-давй- 
ти[ся], ви-, від-, з [а]-, на-, пере-, по-, при-, про-, 
у-давлювати[ся], подавляти[ся], видавлений, від-, 
з[а]-, по-, при-, роз-, у-давлений, -но, ви-, з[а]-, по-, 
при-, роз-, у-давлюваннл, давлючий, давучий, з-, при¬ 
давлюваний, давило, -льний, -льник, -льня, -льце, да- 
вучка, давлення, (from Ru.:) давка, давма, Wd. удав, 
давйця, MUk. давилися (XVIII с.). — Syn. тиснути; 
(про взуття, бандаж і под.:) муляти, му лити; (фі¬ 
зичним тягарем, також морально:) гнітити; (про 
фізичне насильство, також переносно:) душити, 
Деркач 55. 

PS. * daviti ‘ts’, IE. root **dhau- ‘to choke, strangle, 
press’, of. Av. dvaidi (dual) ‘we press’, Gk. ddos ‘wolf 
(= strangler)’, Goth, diwan ‘to die’, af - dauidai ‘tormented’, 
OIc. deyja ‘to die’, etc., Berneker 1, 181 -182, Преображен- 
ский 1, 173, Rozwadowski MPKJ. 2, 344-346, Vasmer2 1, 
481, Георгиев 1, 313, Slawski 1, 147, Pokorny 235, a. o.; 
Lith. dovyti ‘ts’ is generally considered a borrowing from 
SI,., cf. Fraenkel 100. 

даві Wd. ‘early in the morning, this morning; once upon 
the time’ (Желеховський 1, 171), OES. давЬ ‘yesterday’; 

Ru. dial, даве, давеча, OCS. dave ‘not long ago’, Sin. dave 
‘this morning’, LoSo. dejeto, dajto (<*dave-to) ‘before’. — 

Deriv. Wd. давіда, давіки (Желеховський, 1. c.), He. давік 
(Janow SymbRozwadowski 2, 274) ; see also давній. — 

Subst. рано-вранці; сьогодні вранці; колись, давно. 

PS. *dave ‘once (upon the time)’, IE. root **doy-: 
**deur for time extention, cf. Skt. diL-r-d- ‘far (away)’, 
ddviyas- ‘further’, Arm. tevem ‘I hold, stand’, Gk. d&n, Dor, 
ddn ‘long, for a long while; long ago’, Lat. du-dum ‘long 
ago; before, formerly’, Ht. tu-u-va[-la] ‘far (away)’, Ber¬ 
neker 1, 181, Преображенский 1, 173, Vasmer2 1, 480-481, 
Walde-Hofmann 1, 378 - 379, Schwyzer 1, 348, 595, 685, Po¬ 
korny 220, a. o. 

дави AmUk. ‘down’, first recorded in 1963. — Subst. 

вдолйну. 
From E. down ‘ts’, Білаш 227. 

давній, Wd. давнйй ‘ancient, old; archaic’, MUk. давниє 
Npl. (1563), давнйй (1684), давній (1724), OUk. из вЬка 
из давного (1422), здавна (1424), OES. давьньїхь Gpl. (XI 
с.), по давнуму (1298), по давньїмь (1362); BRu. даУпи, 
Ru- давнйй, OCS. davbns, Ви. дав єн, Ма. домен, SC. dd- 
van, Sin. ddven, Cz. ddvny, Slk. ddvny, Po., UpSo. dawny. — 

Deriv. давненький, -ко, дивнесенький, -ко, давнгсінь- 
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кий, -ко, давнішній, давніший, -ш[е], давність, дав¬ 
нина, [давшим-]давно, давнє, давнйти[ся], за-, при- 
давнити, за-, при-давнювати, задавнений, -ння, ста¬ 
ро-, дне-давнім, -ний, давненезний, давнеколижній, 
давновікдвий, Wd. давнота (Желеховський 1, 171), MUk. 
давнина (1767), давност[ь] (XVI—XVIII с.), давнодавний 
(XVII с.), давно (XVI—XVIII с.) OES. давьно. — Syn. 

(що стосується недалекою минулого:) колишній; 
(що стосується давно минулих часів:) незапам’ят¬ 
ний, старий, (рідше:) древній, Деркач 55; MUk. що був 
давно, старовинний; що давно вже існує, старий; колиш¬ 
ній, передніший, попередній, Тимченко 658; давнодав- 
ньій —■ мимошедшій, ветхій, предваршій (XVII с. Синони- 

ма 146). 

PS. *davbnb[jb] ‘ts’, derived from *dave, see даві. 

давнстйза ‘downstairs’, first recorded in the XX c. 

(JBR.). — Subst. партер. 
From E. downstairs ‘ts’. 

дадний Wd. < да-*однйй, see да and один. 

дадош SoCp. ‘jocose name of gypsy’. — Subst. циган; 
dial. мори. 

From Hg. ddde ‘ts’, MNT-ESz. 1, 585. 

даєрі AmUk. ‘diary’, first recorded in 1965. — Subst. 

щоденник. 
From E. diary ‘ts’, Роїк 67. 

Дажбог see дати. 

даже, dial. < да - же, see s. vv. 

дажить dial, ‘even’, first recorded in the XX c. (Моска¬ 

ленко 29). — Subst. навіть. 
The word seems to be a blending of даже, see da, and 

навіть, Q- v. 
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дай 1. < да-й, see s. vv. 

дай 2. : дати. 

дайм AmUk. ‘dime’, first recorded in the XX c. (JBR.). 

— Subst. монета 10 центів. 

From E. dime ‘ts’, Білаш 227. 

дайник, also дайнінґ, AmUk. ‘dining car’, first recorded 

in 1929. — Deriv. дайніні-кар. — Subst. вагдн-ідальня. 

From E. dining car ‘ts’, Білаш 228. 

дайнінґ-кар AmUk. see дайник. 

дак, даколи, дакто, дакус Wd. see да. 

далачитись dial, ‘to be blown off; to swell’, first re¬ 

corded in the XX c. (Москаленко 29). — Subst. здутися. 
From Rm. dalac ‘ts’, the ultimate source being Tk.- 

Osm. dalak ‘milt’; Lokotsch 37, Cioranescu 274. 

далебі[г]!, Wd. дале-бі!, далй-бі! (Желеховський 1,171) 
‘by God, indeed, verily, in very truth’, MUk. дали Богь 
(1492, 1563), дали-богь (1556), далі-богь (1629), далибу 
(XVIII с.), далибЬгь (XVIII с.). — Deriv. MUk. дали- 

богаюся (1627 Беринда). — Syn. бігме!, справді!, Тим¬ 
ченко 662. 

From Ро. dalibog (< da-li-Bog ‘if God gives’), Тим¬ 
ченко, 1. c., Slawski 1, 137. 

далекий ; даль, 

далй-бі! Wd. see далебі! 

далія ‘Dahlia, Mexican plant of the family Compositae’, 
ModUk.; BRu. ts, Ru. далия (since 1838), Po. dalia, etc. 

This term was derived in 1791 from the family name 
of the Sw. botanist Anders Dahl, a pupil of Linnaeus, 
Klein 1, 397. 
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далмат[и]ка ‘dalmatic (a vestment worn by bishops, 

deacons, etc.)’, ModUk. — Subst. святковий одяг свяще¬ 
ників, імператорів і т. п. 

From Lat. Dalmatica tunica (or vestis) ‘garment made 
of wool from Dalmatia (country on the E. coast of the 
Adriatic)’, Бойків 127, Klein 1, 398. 

далтонізм, SovUk. дальтонізм ‘daltonism, colour-blind¬ 

ness’, ModUk., BRu. дальтонізм, Ru. дальтонйзм (since 
1863), Po. daltonizm, etc. — Subst. хвороба, при якій око 
не може розрізняти деякі кольори, червоно-, кольоро- 
невйдячка, Бойків 127. 

From Е. daltonism ‘ts’, as med. term derived from the 
name of John Dalton (1766-1844), E. chemist and physi¬ 
cist, who first described it in 1794, Бойків, 1. c„ Klein 1, 398. 

далус Wd. ‘poverty, disorder’, first recorded in the 
XX c. (Верхратський ЗНТШ. 12, 44). — Subst. біда, 
нелад. 

From Yi. dales ‘ts’, the ultimate source being Hb. 
daluth ‘poverty’ (: dal ‘thin, poor’). 

далший dial, for дальший, see даль. 

даль ‘distance, remoteness’, OES. по дали (1073 Ізб. 
Св.); BRu., Ru. ts, OCS. vs daljq, SC. dalj, Cz. dal, Po. 

dal. — Deriv. далі, дальній, -ість, дальший, -ше, [від]- 
даліти, далина, -иня, дальнина, дальномір, віддаль, 
віддалений, -ність, -ння, далешній, пддаль, в-, у- даль, 
здаля, на-, по-далі, [по]даленіти, вйдалити[ся], від¬ 
далитеся], ви-, від-даляти[ся], etc.; here also: 

далекий, -кість, -ко, далеч, далечина, далечінь, да¬ 
лечезний, -но, далеченний, -нно, далеченький, -ко, 
and compounds with далеко- : далеко-бійний, -бгйність, 
-глядний, -глядність, -земелля, -збрий, -збрість, -мір, 
-прбстірний, -східний, -сяглий, -сяглість, -сяжний. 

-сяжність, etc., rarely with дале-:далепрбстір [-ний], 
далеглядка, etc., MUk. далекі, (1599), далекий (XVII— 
XVIII с.), далекость (XVI—XVIII с.), OES. далечь, да¬ 

лина, дальство, дальнии; FN. Далик, Дальчук; GN. Да- 

лешева, Далява, Дальник, Дальпич. — Syn. довгість 
(дороги), відлеглість, відстань (місця), Тимченкоббі. 

PS. *daljb ‘ts’ of uncertain etymology; the most con¬ 
vincing explanation, advanced by Slawski 1, 136, is its de¬ 
rivation from a pronominal root *da-: *do-, cf. da, and 
formant -l- like Lith. to-ll ‘far-away’, to-liis ‘distant’, cf. 
also Machek 80, Fraenkel 1106, Трубачев in Vasmer2 1, 
483; less persuasive is its connection with *dblgs (> дов¬ 
гий), advanced by Persson 221, Meillet MSL. 14, 373, Ber- 
neker 1, 177, Zubaty Archiv 16, 388, Vasmer, 1. c., a. o. 

дальтонізм see далтонізм. 

дама ‘dame, lady’, MUk. вт> дамьі (since the XVIII c.); 

BRu., Ru. дама (since 1701), Po. dama, etc. — Deriv. да¬ 
мочка, дамки Npl., дамський. — Syn. пані. 

From ModHG. Dame ‘ts’, the ultimate source being 
Fr. dame, Тимченко, 1. c., Kluge-Gotze 94, Vasmer2 1, 483. 

дамасценка, дамаська, дамашівка ‘damascened sword’, 

ModUk. — Syn. шабля, меч із дамаської сталі. 
Derived from the name of the city of Damascus (<Hb. 
Dammeseq) in Asia Minor, which was taken over into Uk. 

as Дамаск; other deriv. from this name: дамаський, da- 
маскувати ‘із звичайної сталі робити дамаську’, Бой¬ 
ків 127, дамаскбв[ан]ий, etc.; cf. also РССтоцький Slavia 
5, 28. 

дамба ‘dam, sea-wall, dike’, ModUk.; BRu., Ru. (since 
1847) ts. — Subst. гать, гребля, Бойків 127. 

From Ru. дамба ‘ts’, the ultimate source being either 
Du. dam or LoG. damm; cf. Vasmer2 1, 484. 
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Дамокл PN. ‘Damocles’, ModUk.; BRu. Ru. ts, Po. 

Damokles, etc. — Deriv. Дамдклів меч. — Syn. Сіракузь¬ 
кий тиран. 

From Gk DamokUs ‘fame of the people’, Klein 1, 399. 

Дам’ян arch, see Дем’ян. 

Данило PN. Daniel, MUk. Данйлїа Gsg. (1484 Пом’я- 
ник), Даніиль: Суд Б[о]жїй (1627 Беринда), OES. Дани¬ 
ла Gsg., Данильмь Isg. (XI с. Остр. єв.), BRu., Ru. Да- 
нийл, Данила, OCS. Daniils, Danils, Po. Daniel, etc. — 

Deriv. Дан[йлко], Данйльчик, Дань[к]о, Даня, Да¬ 
нилівна, Данилович, AmUk. Ден; FN. Данилевич, Да- 
нилевський, Даниленко, Данилйшин, Данилів, Дани- 
люк, Данильченко, Данильчук, Данченко, Данькевич, 
Данйш, Дахно, Дахневич, Дахнівський, Дахновський, 
Дашкевич, Дашківський, Дашко[вич], GN. Дашава, 
Дотів. 

From Hb. Danyel ‘The Lord is my judge’ (: dan ‘judge’), 
Ґерус-Т. 37, Петровский 92. 

данина : дати. 

дантист see дентйст. 

дань : дати. 

дар, [по]дарувати, etc. : дати. 

дараб[а] SoCp. ‘piece, part, morsel’, MUk. дараб[а] 

(XVIII c. Дзже StSl. 7, 164). — Deriv. дарабчок, dapd- 
бошний. — Subst. кусень, кусник (хліба), кавалок 
(поля), пачка (тютюну). Гнатюк ЕЗб. 4, 238. 

From Hg. darab (< SI. *drobb) ‘ts’, Гнатюк, 1. c., Дзже, 
1. c., Горбач 1, 10, MNT-ESz. 1, 593; see also the following 

entry. 

дараба Wd. ‘raft, wood-floating’, first recorded in the 

XIX c. (Желеховський 1, 171). — Subst. пов’язане дере¬ 

во, що сплавляють рікою, Огієнко РМ. 5, 207; декілька 
збитих разом бревен сплйвлювати річкою, Кміт 56; 
сплав, плоть, Гнатюк ЕЗб. 26, 335. 

From Rm. darab ‘ts’, Гнатюк, 1. c., Кміт, 1. c., Шухевич 
4, 355, Janow 16, Vincenz 8. 

дарак dial, ‘curry comb’, first recorded in the XX c. 

(Москаленко 29). — Deriv. дарачка, дарачити. — Subst. 

гребінь розчісувати вовну, прядиво. 
From Rm. darac ‘ts’, the ultimate source being Tk.- 

Osm. darak\\tarak ‘ts’, Lokotsch 159, Cioranescu 276. 

Дарій PN. Darius, BRu., Ru. Дорий. — Deriv. Дарі- 
йович, Дарія, Даріівна; FN. Даревич, Даріенко, Дар- 
кович; GN. Дарниця. 

From Gk. Dareios — name of three Persian kings in 
VI—IV c. b. C., Петровский 92. 

Дарка 1. : Дарій, see the preceding entry; 2. : Одарка, 
see s. v. 

дарлінґ AmUk. ‘darling’, first recorded in 1931. — 

Subst. любий, милий, дорогий. 
From E. darling ‘ts’, Білаш 229. 

даром, [за] дармо : дар, see дати. 

Дасій PN. Dasi, MUk. Дасїй : сиплйвьій (1627 Берин¬ 

да), BRu., Ru. Дасий, Дассий, Дас, OCS. Dasijb. — Deriv. 

Дасгівна, Дасіевич. 
From Gk. dasys ‘shaggy’, Петровский 93. 

дастувати ‘to dust’, first recorded in the XX c. (JBR.). 

— Subst. збирати порох. 
From E. to dust ‘ts’. 

дата ‘date’, ModUk., BRu., Ru. ts, Po. data, etc. — 

Deriv. датувати, -ання, датівнйк, датований. — 
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Subst. зазначення дня, місяця, року на листі, докумен¬ 
ті, тощо; реченець. 

From Lat. data (littera) ‘letter given’, Klein 1, 403, 
see also дейт. 

дати, дам, даси, dial, даш, дасть, дамо, дасте, дадуть, 
dial, дадят ‘to give, provide, offer, present’; to allow, MUk. 
дали (1494), дати (1537), дадуть (1645), давши (1694), 
дать (XVIII с.), OUk. дати (1442), OES. дамь (XI с. Остр. 
єв.), дажь (XI—XII с.), дали есме (1307), дадуть (1392), 

дадять; BRu. даць, Ru. дать, OCS. dati, Ви. дам, Ма. 
даде, SC. dati. Sin. dati, Cz. dat, Slk. dat’, Po., UpSo. doc. 

LoSo. das, Plb. dot. — Deriv. датися, вйдати[ся], в-, 
від-, до-, з[а]~, на-, об-, пере-, під-, по-, при-, про-, 
роз-, у- дати[ся], along with iter, forms based on да¬ 
вати : в-, ви-, від-, до-, з[а]~, на-, об-, пере-, під-, 
по-, при-, про-, роз-, у- давати[ся], in rare instances 
on dial, даяти (Грінченко 1, 360) : подаяниє (Желехов- 

ський 2, 675), данина, дання, дань, дар[ом], датка, да¬ 
ток, дача, ви-, від-, до-, за-, на-, по- дання, ви-, до-, 
за[в]~, по-даток, ви-, від-, до-, з[а]~, пере-, під-, 
по-, роз-,у-дача, [по]дарунок, [по]дарувати, -ання, 
[по]дарйтель, ви-, з-, по-, про- давець, видавництво, 
-йцький, -йчий, видатний, -ність, -но, відданий, 
-ність, -но, відданиця, доданок, задачний, -ик, зда¬ 
вачка], здатний, -ність, -но, переданий, -ність, 
-но, передаваний, -ність, -но, передавач[ка], пере¬ 
датний, -иця, (from Ru.:) передатчик, -иця, підда¬ 
нець, -нищ, -нка, -нство, -нський, по-, під- датли- 
вий, -вість, -во, податель [нищ], податний, -ник. 
-нищ, (from OCS.:) благодать, -тний, -тність, -тно, 
(from Ru.:) подать, подаяння, (from Ru.:) продавщй- 
щ, продаж, продажний, -ність, -но, ви-, до-, за[в]~, 
по-, при- даткдвий, [пере-]датешній, передат[оч]~ 
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пий, -ність, -но, по-, у- даваний, -ність, -но, and many 
others; MUk. давати (1670), даваня Gsg. (XVI с.), даваніє 
(XVII с.), даивали (:*даивати, 1486, 1500, 1505, 1510), 
дар, подарок (1596 Зизаній), дарь албо дарованіє (1627 
Беринда), даровати (XVII с.), дарствуєть (:*дарствовати, 
(XVIII с.), даровизна (XVI—XVIII с.), даровникь (XVII 
с.), даровньїй (XVI с.), дарунокь (1618), в’ даруночку 
(1630), дателя Gsg. (XVII с.), даток[ь] (XVII—XVIII с.), 
в’ датью (1625), дачками Ірі. (1491), дачокь Gpl. (1534), 
давец’ (1615) (from Ро.:) давца (1594), данина (XVI— 
XVIII с.), данинного Gsg. (XVII с.), daninowszczini (:*да- 
ниновщина, 1545), данки (1623), данцу Asg. (1550), дань- 
ники Npl. (1452), будучи данниками (XVII с.), дань (XV— 
XVIII с.), данье (XV—XVIII с.), OUk. данини Npl.(1322), 
дань (1375), дарь (1349), даровали єсмо (1424), дарити 
(1287), даритися (1503), давати дань (1375), давнвали 
(:*давьівати, 1392), даяти (XI с. Остр. єв.), дааниє (XI с.), 
оть даждя (: *даждь, 1073 Ізб. Св.), даниє (XII с.), дано- 
плацемь Isg. (XIV с.), сь данньїми (1294), даньникь (XIV 
с.), по данничу пути (1294), вь данничьскоу (XIV с.), 
даньскьіе Npl. (XV с.), данщики Npl. (XIII—XIV с.), 
дарь (XI с.), даркій (XVI с.), дарити (XI с.), дароуи 
(XI с., Остр. єв.), даровить, даровьноє (XII с.), дарокь, 
дароносивьія Арі., датиє (XI с.), дать, дачку Asg., даяниє 
(XI с.), etc.; PN. Богдан[а], Божидор, Недан; FN, 

Дань[ко], Дапкевич, Богдан, Придан, Данченко, Про¬ 
дай, Дато, Дашко, Даць[ко], Дашкович, Дашкевич, 
Придаткевич, Дахно[вський], GN, Данюкй, Дан- 
[к]івка, Данківці, Данино, Даничі[в], Дарнищ, Да- 
ровичі, Дар — Надежда; here also SI. mythological name 
Дажбог, OES. Даж[д]ьбогь, ‘giver of prosperity’, and 

deriv.: Дажбожич, Дажбоговий, Дажбожий. — Syn. в-, 
do-ручйти; (тільки в формі дару:) дарувати, Деркач 
55; дозволити, дати можливість щось зробити; (опе¬ 
ру:) ставити, Шевченко 1, 159. 



12 
13 

PS. *dati from IE. **do-tl ‘ts’, cf. Lith. duoti, Latv. 
duot, OPr. dat ‘ts’; there are two basic explanations of the 

inflectional forms дам, даси... some scholars, like Brugmann 
2, 496, Berneker 1, 178, Преображенский 1, 174, Trautmann 
56 - 57, Vondrak l2, 705, Slawski 1, 136, a. o., consider them 
(partially) reduplicated formations : **do-d-mi, **dd-d-sei... 
with parallels in Skt. da-da-ti, Av. da-dd-iti ‘he gives’, Gk. 
dt-dd-mi ‘I give’ (because of vocalism not so “exact” as 
Шевельов 113 wants to see them, cf. Vondrak, 1. c.); yet, 
some linguists, as Korinek LF. 65, 445 - 454, followed by 
Fraenkel ZslPh. 20, 292 - 293 and his ED. 112, Pokomy 
223-226, a. o., derive those forms from **do-mi, do-sei... 
with an analogous reduplication of some forms (e. g. 
дадуть, dial, дадят) based on the influence of athematic 

verbs of that type, e. g. *jasti, see їсти; dter. давати 
> *davati derives from IE. root **dou-, cf. Lith. dovanoti, 
Latv. davindt ‘to present’, Skt. da vane ‘for giving’; other 
deriv. with formants -no-, e. g. данина, дань; -ro-, e. g. дар, 
-ti- e. g. благодать, подать, cf. Pokorny, 1. c. 

даток : дати. 

дах ‘roof’, MUk. на дахоу, вь дахахь (XVI с.), з... даха 
(XVII с.), на дахи (XVIII с.); BRu. ts, Ро. dach (since 

the XV c.), Cz. dial. dach. — Deriv. дахівка, дашок, під¬ 
дашшя, MUk. дахувка (XVII c.), даховьій (XVIII c.).— 

Subst. крйша, покрівля, стріха, верх, Тимченко 670. 

From MHG. dach ‘ts’, РССтоцький 4, 151; perhaps via 

Po. dach, Slawski 1, 136, Шелудько 1, 29. 

дацол, also да цол, AmUk. ‘that’s all’, first recorded 

in 1924, Жлуктенко 123. — Subst. кінець, це все. 

From E. that’s all ‘ts’, Білаш 230. 

дача ‘summer cottage, country house; wood [p]lot\ 
MUk. in deriv. only: дачка (XV—XVI c.) ; BRu., Ru. ts. — 

Deriv. дачний, -ик. — Syn. лїтнище, -исько, літня 
хат[к]а, дімок на літо. 

PS *datja ‘something given, offered’, see дати; Ber¬ 
neker 1, 180, Vasmer2 1, 486, a. o. 

даяти dial, see дати. 

дбати ‘to take care, look after; to endeavour, strive’, 
MUk. дбати (XV—XVIII c.), OUk. дбають (1347), не 
дбаючи (1420); BRu. дбаць, Ru. dial, дбать, Cz. dbdti, 
OCz tbati, Slk. dbat’, Po. dbac. — Deriv. дбання, на-, по-, 
при- дбати, дбалий, -лість, дбайливець, -вий, -виця, -вість, 
-во, MUk. дбалость (XVI—XVII с.), дбалий (XVI—XVII 
с.), дбал-fe (XVI с.), дбаню Dsg. (XVIII с.). — Syn. 

піклуватися, опікуватися, клопотатися; зважати 
на, звертати увагу на, Тимченко 671 - 672. 

Like бгати < гбати, дбати is a metathetic for¬ 
mation going back to *bsd-ati\\*bsd-eti > бд-Ьти ‘to watch’, 
see будити; closely to this explanation is Slawski 1, 142, 
offering other examples for the methatesis (*zbdati<.dbzati, 
Brda < Dbra, etc.); less convincing are older etymologies 

connecting it with дибати see s. v., Miklosich 53, with Po. 
wsdbiac, Bruckner 86, or with доба, Q- v., and Lat. dub[i]- 
tdre ‘to doubt’, Machek 82; cf. also Трубачев in Vasmer2 
1, 486 and Мельничук, Мовозн. 9:5 (53), 46-55. 

два, F. дві, collect, двоє ‘two’, MUk. дв% слове (1489), 
двохь Gdu. (1494), дву Gdu. (1510), две ведри (1600), двЬ 
сел-Ь (1687), дв-fe л-ferfe (XVIII с.), дви (XVIII с.), OUk. 
два (XIII с.), дв% гривні (1366), по два гроша (1377), 
OES. дьва (XI с. Остр. єв.), дьвЬма (XI с. Остр. єв.) двЬ 
(1073 Ізб. Св.), два (XI с.); BRu. два, дзве, Ru., Ru. два, 
две, GCS. dsva, Ма. два, две, SC. dva, dvije, Sin. 
dvd, dve, Cz. dva, dve, Slk. dvaja, dva, dve, Po. 
dwa[j], dwie, LoSo. dwa, dwe, UpSo. dwaj, dwe. — Deriv. 

двійка, -KO, двійнйй, двійнесенький, двійник, двійня- 
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та, двійця, двійча[с]тий, двійчатка, дві[й]чи, [у]- 
двгчі, [у]двое, двоєчко, двоїстий, двояк, двойкд, двой- 
лезний, двойчатий, з-, пере-, по-, роз-двдєний, -ність, 
-пня, з-, по-, роз-двоювання, надвоє, подвійний, -ник, 
-ність, -но, подвдювач, удвїйці, удвійку, dial, двійки, 
двойки, двейки (:трейки) (cf. Німчук Пд. 13, 122-124); [з-} 

пере-, по-, роз-]двоювати[ся[, -двоїти[ся], двойнй- 
ти, and compounds: двадньовий, двіліток, двіцалівка, 
двобій, двобарвний, двовесловий, двовірш, etc., двох¬ 
актний, двохмільйонний, двохліток, etc., двоєборство, 
двоєдушний, двоєженство, двоюрідний, двояковіну- 
тий, двоякоопуклий, двулйчний, etc.; here also com¬ 

pounds: дванадцять, Wd. дванадцять, дванайціть ‘12’, 

двадцять, Wd. двайцять, двайціть ‘20’ with their deriv. 

as. e. g.: дванадцятеро, дванадцятий, дванадцятий, 
дванадцяти-юлов[н]ий, -іранник, -літній, -крйлка, 
-налий, -річний, etc. as well as двадцятеро, двадцятий, 
двадцятка, двадцяти-літній, -ліття, -п’ятилітній, 
-п’ятиліття, -річний, -річчя, -п’ятирічний, -п’яти¬ 
річчя, etc.; and finally: двісті ‘200’, with its deriv.: двох¬ 
сотий, двохсотлітній, -ліття, -річний, -річчя, etc.; 
MUk. дванадесять (XV—XVI с.), дванадцять (XVI— 
XVIII с.) ; двадцять, дватцать, двадцеть (XVI с.), двайцят 
(1671); двЬсте (XV—XVI с.), дв-ЬстЬ (XVII—XVIII с.), 
OUk. по дванадесяте громь (1407); двадцять (1438); двЬ- 
crfe (1398); OES. двоюнадесяте (XI с. Остр. єв.), дванад¬ 
цять; дьвоудесятоу (1073 Ізб. Св.), двоюдесять (XI с.); 
дьвЬсьтЬ (XI с.. Остр. єв.) дьвЬстЬ (XI с.); FN. Дволін- 
ський, Двуліт, GN. Двурічна. — Syn. (двоє:) пара. 

PS. *dsva, *dsve, *dsvoje, IE. **d[u]uo, **d[u]yai, 
**d[u]uaia- ‘ts’, cf. Lith. du, dvi, Latv. divi, OPr. dwai, Skt. 
dvdu, dva, Av. dva, dvi, Arm. erku, Gk. dyo, Alb. dii, Lat. 
duo, duae, OIr. dau, do, ToA. wu, wo, ToB. wi, Goth, twa, 
twos, OHG. zwene, zwd, zwo, ModHG. zwei, E. two; Miklo- 

sich 53, Meillet MSL. 12, 286-288, Berneker 1, 247-248, 

Преображенский 1, 174 - 175, Kluge 413, Trautmann 64, 
Fraenkel 107-108, Slawski 1, 182, Machek 103, Walde- 
Hofmann 1, 104 -105, Pokorny 228 - 232, a. o.; in its orig. 
meaning *dsva “stood for the one as well as the other of 
a set of two, of an ensemble, that is was the means of refer¬ 

ring to the completeness of the pair or group-of-two, of 
expressing the unity of two”, Gonda 24; cf. also Olzscha IF. 
73, 146-153; re. дві [й] чи, двічі cf. J. Trypucko Slow, przy- 
sldwki typu st. csl. dvasdi, tristi (Uppsala 1947) and Zfsl- 
Ph. 22, 123-128; Tangl ibid. 22, 134, and (extensively:) 
Німчук Пд. 13, 122 - 133. 

двадцять (<*dbva-des§tb) : два. 

дванадцять, OUk. дванадесяте (<*dbva-nades§tb) : 
два. 

двері, Gpl. дверей ‘door, entrance’, MUk. двери (XV— 
XVIII c.), двьрь (XI c. Остр. єв.), двьрьми Ipl. (XI с.), 
двери; BRu. дзвери, Ви. дверь, OCS. dvbri, Ви. двери, 
SC. zadvarje, Sin. duri, Cz. dvefe, Slk. dvere, Po. drzwi, 
dial, drwi, LoSo. drwy, UpSo. durje, Plb. dvdr. — Deriv. 

дверки, дверці, дверцята, дверний, одвірок, MUk. двер- 
ки (XV с.), дверньїкь (XVII с.), дверньш (XVII—XVIII 
с.), OES. двьрьникь, -ица, дверньїя, дверское, вьдвьрьцахь 
(XI с.). — Syn. отвір у стіні, щоб входити або вихо¬ 
дити; бляти, що замикають цей отвір, Тимченко 675. 

PS. *dvbri Npl. ‘ts’ (alternating with a later b/f. :Nsg. 
*dvbrb in some SI.), IE. root **dhuer-: **dhuor-: **dhur- 
‘door’, cf. Lith. diirys, Skt. dvard[u] NDu., Av. dvarsm Asg., 
Arm. dur-k Apl., Gk. thyra, thyretron ‘door’, Lat. fores Npl., 
Goth, darn, AS. dor, OHG. tor, MHG. tur, ModHG. Thurfe], 
E. door, etc.; here also двір (**dhyor-os), q. v., Miklosich 53, 
Meillet fit. 176, Berneker 1, 241, Преображенский 1, 175, 
Kluge 363, Bruckner 101, Trautmann 63, Fraenkel 112, 
Slawski 1, 175, Pokorny 278 - 279, a. o. 
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двйгати, двигнути ‘to move, stir’, MUk. двигати, двиг¬ 

нути (XVI—XVIII c.), OES. двигнути (XI c.), двизати[ся] 

(XI c.); Ru. двигать, двинуть, OCS. dvidzati, Ви. дйгам, 
SC. dici, dlgnuti, dlzati, Sin. dvlgati, Cz. zdvihati, Slk. 
dvihat', Po. dzwigac, dial, dzigac, dzignqc, LoSo. zwigas. — 

Deriv. двигтіти, -іння, двигун, движок, подвйжний, 
-ність, подвйгати[ся] ; MUk. двигане (XVII с.), двиг- 
ненє (1614), движная (XVII с.), двизаньє (XV с.), двину¬ 
лися (XVII с.), OES. движанье, движьньїи, без двизанія 
(XIV с.), не двиньте (XIV—XVc.). — Syn. рушити щось 
з місця; підносити, виряджати, посилати, Тимчен- 

ко 675. 

PS. *dvigati iter, of *dvigti, *dvizg ‘ts’ which, ac¬ 
cording to Berneker 1, 240 - 241, goes back to [o]d-vigati, 
with SI. verb corresponding to ModHG. weichen ‘to yield, 
give away, waver’; less persuasive are other etymologies, 
e. g. that relating it so AS. twiccian ‘twitch’ (Endzelin 
ЖМНП. July 1910, 201), to OHG. zwangen ‘to pinch’ (Win- 
disch KZ. 23, 207, Stokes BB. 21, 128), to Lat. figo ‘to fix, 
fasten’, etc., cf. Vasmer2 1, 487, Slawski 1, 213, a. o. 

дві see два. 

двір, Gsg. двораЦдвору ‘[court]yard, court, area; inn, 

MUk., OES. дворі, (XV—XVIII c.), BRu. Ru., Bu., Ma. 
deop, OCS. dvors, SC. dvor, Sin. dvdr, Cz. dvur, 

Slk. ’ dvor, Po., LoSo. UpSo. dwdr, Plb. duor. — 

Deriv. дворак, -йчка, дворик, -исько, -ище, дві- 
рвць, дворець[кий], двірцевий\\дворцевий, двірник, 
-йчка, -йцький, двірня, двірський, дворняга, -яжка, 
дворовий, дворянйй, дворянка, -нство, -нський, 
-нчик, подвір’я and (rare) compounds: дворо-госпо- 
дарство, -хазяйство; MUk. дворник-ь (XV—XVIII 
с.), -ица (XVIII с.), -йчка (XVI с.), дворньїй (XV—XVIII 
с.), з дворнею (XVIII с.), дворую (:*дворовати) (XVII 

с.), дворок-ь (XVII с.), дворский (XV—XVIII с.), -ство 
(XVI—XVII с.), дворцевьійЦ-цовьій (XVIII с.), дворчик-ь 
(XVIII с.), дворьісче (XVII с.), Ндворище (XV—XVIII 
с.), дворищний (XVI с.), дворянин'ьіідворанин'ь (XVI— 
XVIII с.), II(rarely:) дворенин (XVI с.), дворещь (XV— 

XVIII с.), дворецкий (XV—XVI с.), дворак-ь (XVIII с.), 
дворитися (XVIII с.), OES. дворьникг>, дворньїй, дворьць- 
[кьш], дворьчьскьіи, дворяниніз (XIII—XIV с.), дворище 
(XII с.), дворити, дворовати[ся], дворовий, and (rare) 
compounds: дворо-метание, -метарь (XIII с.), FN. Двір- 

няк, Подворпяк; GN. ДворецьЦДвірець, Двірцг, Дво- 
риська, Дворище — Syn. простір, що оточує дім; са¬ 
диба, оселя; мешкання дідича, палата, палац; двір¬ 
ські особи, Тимченко 682. 

PS. dvors ‘ts’, IE. root **dhy,or-: **dhy,er-, see двері. 

двійчи = двічі: два. 

двісті, OUk. двкстЬ (<*dT.ve ST.te) : дві, see два. 

двічі, двійчи (<*dsvo-ici <.**dwtj,o-ltil): два. 

двоє : два. 

де, dial., arch, где (Желеховський 1, 175), ‘where’, MUk. 
де (1507, XVIII с.), где (XV—XVIII), гд-Ь (XVI—XVIII 
с.), OUk. кгд-Ь (1347, 1375), гд-Ь (1437), OES. к-ьде (XI с. 
Остр. єв.), кде, кд-Ь, гд-Ь (XIII—XIV с. Соболевский 103); 

Ru. іде, BRu. дзе, OCS. ksde, Ви. де, кьде, Ма. де, SC. 
gdS, Sin. gde, kj&, Cz., Slk. kde, Po. gdzie, LoSo. ze, zo, UpSo. 

[h]d£e. — Deriv. десь, ніде, де-хто, -чий, -що, -як[ий], 
де-небудь, де[сь]-не-де[сь], де-то, here also дещи¬ 
ця, q. v.; MUk. гдебьісь (XVI с.), гдекольвект. (XVI— 
XVIII с.), гдекотрому Dsg. (XVIII с.), гденебудь (XVIII 
€.), где-некоторіи (XVIII с.), гдесь (XVII—XVIII 
с.), гдещо (XVII с.), где якому Dsg. (XVIII с.), OUk. 
Декабря Gsg. (1388); OES. дек§бра Gpg- (XI с. Остр. єв.); 
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кгд'Ь-колвек'ь (1443), кгдЬ коли (1347), OES. гдЬли. — 

Syn. Wd. куди. 

MUk. and ModUk. де derives from где which, 
in turn, comes from PS. *ksde, IE. **ku-dhe ‘ts’, cf. Av. 
kuda; see also k; OES., OUk. and MUk. гдк (instead of 
где) emerged under the influence of Lsg. ending of a- and 
o- stems -h (:на столЬ, bt> рЬцЬ, cf. Соболевский, 1. c., 
Slawski 1, 127) ; further details at Miklosich 151 -153, 
Vondrak 1, 454, Berneker 1, 674-675, Преображенский 1, 
122, Bruckner 138, Machek 197, Георгиев 1, 234, a. o. 

де- ‘de-’ in such words as деаератор, -аерація, де¬ 
гідратація, дегідрогенізація, делябіялізація, демілі¬ 
таризація, демультиплікатор, демуніципалізація, де¬ 
персоналізація, депігментація, деполяризатор, -за- 
ція, десенсибілізація, десквамація, десульфураціл, де¬ 
феризація, дефлегматор, -гмація, дехлорація, децен¬ 
тралізація, децеребрація, etc., ModUk.; known to other 
SI. as well. — Subst. (rarely:) ви-, e. g. декапсуляція — 

вилущування, or зне-, e. g. декольорація — знебар¬ 
влення. 

From Lat. de ‘from, away from, down from, out of, 
on account of, concerning, according to’, Partridge 824, 
Klein 1, 404 - 405; see дез-. 

дебакляж ‘clearing (harbour of empty ships)’, Mod¬ 

Uk. only; — Subst. прибирання з пристані виванта¬ 
жених товарів; вивід розвантажених суден з при¬ 
стані, Бойків 129. 

From Fr. debaclage ‘ts’, Орел 1, 241. 

дебанкувати ‘(gambling:) to break the bank’, ModUk.; 

Po. debankowac. — Subst. (в газардній грі:) зірвати 
банк, Бойків 129. 

From Fr. debanquer ‘ts’. 

дебардаж ‘unloading, discharding (of timber, etc.); 
conveyance to the rail-head’, ModUk. only. — Subst. ви¬ 
вантажування дров з корабля на берег, Бойків 129. 

From Fr. debardage ‘ts’. 

дебаркадер ‘landing, railway platform, landing place 

(on a quay) ’, ModUk.; BRu. дзбаркадз’р, Ru. дебаркадер 
(since 1803). — Deriv. дебаркація. — Subst. поміст на 
вокзалі, що коло нього спиняються поїзди; наплавна 
пристань, Бойків 129. 

From Fr. debarcadere ‘ts’, АкСл. З, 624, Орел, 241. 

дебата, AmUk. дебейт, ‘debate, discussion, dispute; 

pleading’, ModUk.; BRu. дзбати, Ru. дебати (since 

1864). — Deriv. дебагпування, дебатувати, дебатд- 
ваний. — Subst. обговорення справи, обмін думок на 
зборах, з’їздах, у суді, тощо, Бойків 129. 

From Fr. dibat ‘ts’, АкСл. З, 624. 

дебейт AmUk. see дебата. 

дебелий ‘strong; plump’, MUk. дебел-ь (1596 Зизаній), 
дебел-ь, дебельїй (1627 Беринда), дебели Npl. (XVIII с.), 
OES. дебел-ь, дебела, дебело, дебелЬишю Asg. (XI с.), 
добелое; BRu. дзябели, Ru. дебелий, OCS. debels. Ви. 
дебел, SC. debeo, Sin. debel. — Syn. кремезний, гладкий; 
(про палицю і подібні предмети:) товстий; (рід¬ 
ше:) грубий, Деркач 56. 

PS. *debels[jb] ‘ts’, connected with OCS. dobljb, Ru. 

доблий, dial, добдлий ‘bold’, which, in turn, is related to 
*dobrs, see добрий. 

дебентура ‘debenture’, ModUk.; Ru. дебентура. — 

Subst. митний лист, за яким купцеві повертається 
мито, що він заплатив, Бойків 129. 
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From Lat. debentur : debere ‘to owe’; the certificate 

was so called because its text originally began with the 
words debentur mihi ‘they are owing to me’, Klein 1, 406. 

дебет, дебіт ‘debit, debt’, ModUk.; BRu. дзбет, Ru. 

дебет (since 1803), Po. debet. — Deriv. дебітор, дебе¬ 
тувати, дебітувати. — Subst. в бухгальтергі озна¬ 
чає ‘мені винен’ або ‘маю одержати’; ліва прибутко¬ 
ва сторінка в бухгальтерських книжках, Бойків 129. 

From Lat. debitum : debere ‘to owe, be under obligation’, 

Klein 1, 406. 

дебільність ‘debility’, ModUk.; Ru. дебйльность. — 

Subst. перший ступінь розумової недорозвйнености, 
Орел 1, 241. 

From Lat. debilis ‘weak’, Орел, 1. c., Льохін 176. 

дебіт = дебет. 

дебльокувати ‘to raise the blockade of (town, port)’, 

ModUk.; Ru. деблокйровать. — Subst. знімати облогу 
фортеці, порту чи цілої держави, Бойків 129. 

From Fr. debloquer ‘ts’, АкСл. З, 625 - 626. 

дебош ‘debauch[ery]\ ModUk.; BRu. дзбдш, Ru. дебош 
(since 1803), Po. debosz — Deriv. дебошйр, дебошйри- 
mu. — Subst. бешкет, бійка, скандал, Орел 1, 242. 

From Fr. debauche ‘ts’, АкСл. 3, 626. 

дебушувати ‘to emerge, to debouch or issue’, ModUk.; 

BRu. дзбушаваць, -Ru. дебушйровать. — Subst. виводи¬ 
ти військо на відкриту бойову позицію, Бойків 129. 

дебрь, дебря dial, see дьбрь. 

From Fr. deboucher ‘ts’. 

дебют ‘debut’, ModUk.; BRu. дзбют, Ru. дебют 
(since 1834), Po. debiut, etc. — Deriv. дебютант, дебю¬ 
тувати, -ання, дебютантський. — Subst. перший ви¬ 

ступ у будь-якій галузі діяльности, переважно на 
сцені; перший виступ у грі в шахи або дамки. Бой¬ 
ків 129. 

From Fr debut ‘ts’, АкСл. З, 627 - 628. 

девадаси ‘devadasi’ ModUk. — Subst. виховувані при 
гіндуських храмах дівчата, що виконують релігійні 
танці, Бойків 129. 

From Hind, devadasi ‘slave girl of a god’, Klein 1, 437. 

девальвація, Wd. девалюація ‘devaluation’, ModUk.; 

BRu. дзвальвация, Ru. девальвация (since 1874), Po. 

dewaluacja. — Deriv. девальвувати. — Subst. держав¬ 
ний акт зменшення номінального курсу паперових 
грошей до їхньої ринкової вартости, або вартости 
іноземної валюти, Бойків 129. 

From ModHG. Devalvation ‘ts’, the ultimate source 
being Lat. de- ‘from, away from’ and valere ‘to be strong, 
be well, be worth’, Орел 1, 242, АкСл. З, 629, Льохін 176, 
Klein 1, 404. 

деван ‘minister of finance, chief officer in India’, Mod¬ 

Uk. — Subst. спочатку значило ‘везир, головний мі¬ 
ністр’, а тепер крім цього так називають шафаря, 
завідувача господарства й економа, Бойків 129. 

From Arab, or Pers. diwdn ‘ts’, Klein 1, 438. 

девастація ‘devastation’, ModUk.; Po. dewastacja. — 

Deriv. девастувати. — Subst. знищення, сплюндру¬ 
вання, Бойків 129. 

From Lat. devdstatio : devdstdre ‘to lay waste, devas¬ 
tate’, Klein 1, 437. 

девіза ‘motto’, ModUk. BRu. дзвйз, Ru. девиз (since 
1780); Po. dewiza, etc. — Deriv. девізний, девїзовий. — 

Subst. гаслої слово, або вислів, що містить у собі про- 
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вило, принцип життя і діяльности людини, това¬ 
риства, установи, тощо; вексель виписаний в чужо¬ 
земній валюті, що його належить оплатити за кор¬ 
доном, Бойків 129. 

From Fr. devise ‘ts\ АкСл. З, 632. 

девіл AmUk. ‘devil’, first recorded in 1929. — Subst. 

чорт. 
From E. devil ‘ts’, Білаш 231. 

девіяція, SovUk. девіація ‘deviation’, ModUk.; BRu. 

дзвіяция, Ru. девшция. — Subst. збочення магнетної 
стрілки в компасі на кораблі діянням маси заліза на 
ньому; збоченш кулі або гарматня з їх траєктдргі 
через температурні, атмосферні, повітряні та інші 
умдвини; узагалі вгдхил, збоченш від певного на¬ 
прямку, Бойків 129. 

From Lat. de- ‘from’ and via ‘way, road’ Орел 1, 242, 

АкСл. З, 631 - 632. 

девон ‘devon’, ModUk.; BRu. дзвон, Ru. девон. — 
Deriv. девонський. — Subst. третя палеозойська фор¬ 
мація в історгі землі, Орел 1, 242. 

Named after Devonshire] in England. 

девоція ‘devotion’, ModUk.; Po. dewocja. — Deriv. 

девот, -mm, девоціоналгі. — Subst. істерична, пере¬ 
садна набожність, Бойків 129. 

From Lat. devotio ‘a devoting, consecrating, devotion’, 

Klein 1, 438. 

девтерій, SovUk. дейтерій ‘deuterium’, ModUk.; Ru. 

дейтерий. — Deriv. дейтерон. — Subst. ізотоп водню, 
що в сполуці з киснем утворює „важку воду”, відмін¬ 
ну від звичайної води деякими фізичними властиво¬ 
стями, Орел 1, 245. 

From Gk. deuteros ‘second’, Орел, 1. c. 

девтеро-, SovUk. дейтеро- a compound-forming elem¬ 

ent ‘deutero-’ in such words as девтеро - гамія, -номія, 
-скопія, etc. 

From Gk. deuteros ‘second; secondary’, Partridge 889. 

дев’ятнадцять, дев’янбсто, etc. : дев’ять. 

дев’ять, Wd. девіт[ь] ‘nine’, MUk. девят (1593), де- 

вять (XVII с.), девяти Gsg. (1690), з... девятма (XVII с.), 
OES. девять (XI с. Остр. єв.); BRu. дзевяць, Ru- девять, 
OCS. dev§tb, Ви., Ма. девет, SC. d$vet. Sin. devet, Cz. 
devet, Slk. devat’, Po. dziewiqc, LoSo. zewjes, UpSo. dzew- 

jec, Bib. divqt (=diwangt). — Deriv. дев’ятий (in MUk. 

and ModUk. considered f/e. as deriv. from дев’ять, not vice 

versa, cf. Сулм. 2, 188- 189), дев’ятеро, дев’ятини, де- 
в’ятірко, дев’ятка, дев’ятерик, -рикдвий, дев’ятер¬ 
ний, дев’ятуха, etc.; compounds: дев’ятденик, дев’я- 
[ти]сил, dial, also дивосил, дев’ятилгтник, дев’яти¬ 
річки, -річний, дев’ятиранський, дев’яторогий, here 

also compound numerals: дев’ятнадгщть, Wd. дев’ят- 
найцять, девітнайціть 19’, дев’ятдесят, Wd. деві- 
десет[ь] ‘90’ with their deriv.: дев’ятнадцятеро, де- 
в’ятнадгщтка, дев’ятнадцятий, etc., as well as де- 
в’ятдесятеро, дев’ятдесятка, дев’ятдесятий, etc., 

and finally: дев’яносто (=*дев’ять -на -сто) ‘90’ and 

дев’ятсот ‘900’ with their deriv.: дев’яностий, де- 
в’ятсотий, дев’яносто-літпій, -лгття, -річний, -ргч- 
ЧЯ, etc., MUk. девятьій, (XVII—XVIII с.), девятьнадцать 
(XVIII с.), девятнайцеть (1616), девятьш на десять 
(XVIII с.), девятнадцятого дня (1661), девятьдесять 
(XVII—XVIII с.) etc.; OUK. девяносто (XIV—XV с.)„ 

OES. девятьія (XI с. Остр. єв.), девятидесять (ibid.), де¬ 

вяносто (1398), а. о.; GN. Двв’ятники. — Syn. без одно¬ 
го десять, тричі по три. 
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PS. *dev$tb ‘ts’, derived from *dev§ts ‘ninth’, goes 
back to IE. **neun[ti] : **[e-]neuen cf. OPr. newints ‘ninth’, 

Skt. Av. ndva, ToA., ToB. nu, Gk. ennea, Lat. novem, Arm. 
inn, Alb. nende, OIr. noi, Goth, niun, OIc. niu, AS. nigun, 
E. nine, etc.; BS. initial d- is usually explained as a result 
of dissimilation of nasals (n-n) and the influence of *des§tb 
‘10’; some scholars connect it with **neuos ‘new’, nine being 

regarded as the ‘new number’ of the third tetrad, since the 
system of reckoning by fours is assumed as the oldest in 
IE (eight being a dual form), cf. Miklosich 43, Schulze 
KZ. 42, 27, Mikkola IF. 16, 95, Kluge 251, Berneker 1, 188 - 
189, Преображенский 1, 177, Trautmann 198, Bruckner 111, 
Младенов 123, Machek 85, Fraenkel 92, Walde-Hofmann 2, 
180, Шевельов 358, Pokorny 319, а. о.; re. дев’яносто cf. 
Haebler AnslPh. 1,1 - 15, Vaillant 2, 645, Stang Lingua viget 
124 -129, ЗтимСл. 44 - 46, Kuraszkiewicz Studia Falk 93 - 
96, a. o. 

дегенерація, SovUk. дегенерація ‘degeneration’, Mod- 

Uk.; BRu. дзгенерация, Ru. дегенерацил (since 1875); Po. 

degeneracja, etc. — Deriv. деГенерат, defенератство, 
дегенерувати, дегенеративний. — Subst. виродження, 
звиродніння людей, тварин або рослин через неспри¬ 
ятливі умови життя; хворобливе переродження тка¬ 
нин або клітин в організмі, Бойків 129. 

From Lat. degeneratio (: degenerare) ‘degenerate’, 
Орел 1, 243, АкСл. З, 641, Klein 1, 416. 

деградація, SovUk. деградація ‘degradation’, ModUk.; 

BRu. дзградация, Ru. деградация, Po. degradacja, etc. — 

Deriv. деградування, деградувати, деГрадований. — 
Subst. повільне зниження, занепадання; зниження на 
уряді, на чині, Бойків 129. 

From Lat. degradatio, ‘deposition from one’s rank’, 
Klein 1, 416. 

деґре ‘degree’, ModUk. — Subst. географічний гра- 
} Бойків 129. 

From Fr. degre ‘ts’. 

дегресія see дигресія. 

дегустація, SovUk. дегустація ‘degustation’, ModUk.; 

BRu. дзгустация, Ru. дегустация. — Deriv. дегуста¬ 
тор. — Subst. оцінка якости продуктів (вина, чаю) 
з допомогою спроби їх на смак, запах, Орел 1, 243. 

From Lat. degustatio (: degustare ‘to taste’), Орел, 1. c., 
АкСл. 3, 643, Klein 1, 417. 

деди, also деді, AmUk. ‘daddy’, first recorded in 1923. 

— Subst. тато. 

From E. daddy ‘ts’, Івах PM. 1, 212, Білані 231. 

дедикація ‘dedication’, ModUk.; Ru. дедикация, Po. 

dedykacja. — Deriv. дедикувати. — Subst. присвячення 
твору якійнебудь особі, Бойків 130. 

From Lat. dedicatio ‘ts’, Орел 1, 243, Klein 1, 412. 

деді AmUk. see деди. 

дедукція ‘deduction’, ModUk.; BRu. дздукцьш,, Ru. de- 
дукция (since 1803), Po. dedukcja, etc. — Deriv. дедукту- 
вати, дедуктивний. — Subst. метода логіки виводити 
часткові твердження з загальних; взагалі перехід від 
загального до часткового, Бойків 130. 

From Lat. deductio ‘ts’, Орел 1, 243, Klein 1, 413. 

деекція ‘dejection’, ModUk. — Subst. викидання, виді¬ 
лювання води, тощо, Бойків 130. 

From Lat. dejectio ‘ts’, Klein 1, 418. 

дежене ‘breakfast’, ModUk. — Subst. сніданок. 
From Fr. dejeneur ‘ts’, Кузеля 91. 
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дежма, SoGp. діжма ‘tithe, tenth’, MUk. дежма, дижма, 

дкжма (1755 Дзже StSl. 7, 164). — Deriv. д'Ьжмовий, дЬж- 

мар, дкжмити. — Subst. оброк, десятина; той, хто зби¬ 
рає оброк; певна частка врожаю, вловів і ін.; те саме, 
що й десятина, що гі брав від робітника власник поля, 
водії, тощо, Бойків 130. 

From Hg. dezsma ‘ts’, the ultimate source being OHG. 
dezemo ‘decima’, Berneker 1, 189 - 190, Дзже, 1 c. 

дез- ‘des-’ in such words as дезартикуляція, дезаси- 
міляція, дезинсекція, дезинфекція, дезінтеграція, дез¬ 
одоратор, дезоксидація, дезорганізація, дезорієнтація, 
etc. ModUk., known to other SI. as well. — Subst. (rarely:) 

зне-, e. g. дезинфекція : знезараження, Бойків 130. 

From Fr. des- ‘ts’, the ultimate source being Lat. dis- 
‘apart, asunder; away from; utterly, completely; un-’, Орел 
1, 243, Onions 825, Klein 1, 455; see де-. 

дезабільє ‘boudoir wrap, tea gown, negligee', ModUk.; 

BRu. дззабілье, Ru. дезабилье (since 1863). — Subst. роз¬ 
дягнений в самім біллі, в спальному одязі; хатній одяг, 
що його при сторонніх не носять, Орел 1, 244. 

From Fr. deshabille ‘undressed’, АкСл. З, 647. 

дезавувати, SovUk. дезавуїрувати ‘to disavow, deny, dis¬ 

claim’, ModUk.; BRu. дззавуіраваць, Ru. дезавуйровать. 
— Subst. не визнавати, заперечити, піддати сумніву, 
скасовувати повноваження, що були дані певній осо¬ 
бі, Орел 1, 244. 

From Fr. desavouer ‘ts’, Орел, 1. c., АкСл. З, 647 - 648. 

дезайнер ‘designer’, first recorded in the XX c. (JBR.). 

— Subst. конструктор. 
From E. designer ‘ts’. 

дезертир ‘deserter’, ModUk.; BRu. дззерцір, Ru. де¬ 
зертир (since 1780), Po. dezerter, etc. — Deriv. дезер- 

тування, дезерція, дезертувати. — Subst. утікач 
(з війська, з праці, від обов’язків), Орел 1, 244. 

From Fr. deserteur ‘ts’, the ultimate source being Lat. 

deserter ‘ts’, Орел, 1. c., АкСл. 3, 648. 

дезидерат ‘desideratum’, ModUk.; Ru. Npl. дезиде¬ 
рати, Po- dezyderatum. — Deriv. дезидерія. — Subst. 

побажання; поповнення, бажані в науковій роботі, 
бібліотеці, музеі, тощо, Бойків 130. 

From Lat. desideratum ‘something desired’, Орел 1, 

244, Klein 1, 432. 

дезолювати ‘desolate: devastate, ravage, lay waste’, 

ModUk. — Subst. нищити, руйнувати, псувати, Орел 
1, 244. 

From Lat. desolare ‘ts’, Klein 1, 433. 

деінде : де. 

деїзм ‘deism’, ModUk.; BRu. дзїзм, Ru. дейзм (since 

1803), Po. deizm, etc. — Deriv. деїст, деїстичний. — 

Subst. визнання Бога як первопричйни всього, що 
існує, яка, не втручається в хід дальших подій у сві¬ 
ті, і заперечення Бога як особйстости; погляд, що 
заперечує божество Ісуса, Орел 1, 244 - 245. 

From Fr. deisme ‘ts’, the ultimate source being Lat. 

deus ‘god’, Орел, 1. c., АкСл. 3, 651, Klein 1, 417. 

дей 1. ‘dey: governor of Algiers (before French con¬ 

quest in 1830)’, ModUk. — Subst. титул колишніх 
альжірських володарів, Бойків 130. 

From Tk. dal ‘maternal uncle’, Klein 1, 439. 

дей 2. AmUk. ‘day’, first recorded in 1915. — Subst. 

день. 
From E. day ‘ts’, Білаш 232. 
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дейдвуд, дедвуд AmUk. ‘deadwood’, ModUk.; Ru. ts. — 

Subst. товстий брус, примоцьдваний одним кінцем до 
бабки, другим до кіля на кораблі, Бойків 130. 

From Е. deadwood ‘ts’, Льохін 179. 

дбйкати ‘to speak now and then (here and there) ’, Mod¬ 

Uk. only, wanting in other SI. — Deriv. дейкання, дейг 
катися, подейкувати; b/f. дейко. — Syn. говорити. 

From: де[сь] к[аз]ати, cf. dial, кае < каже, каут 
< кажуть, etc., and Ru. дескать < *де-сказать. 

дейнека, also денека arch, ‘bar, stick; foot soldier 

(usually equipped with sticks and poorly trained)’, MUk.: 

according to Грінченко 1, 366, словом дейнеки впервьіе 
назван пехотннй полк, составленньїй в 1657 г. полтавским 
полковником М. Пушкарем из всякого сброда, плохо во- 

оруженного...; Тимченко 689 cites as the first entry: от 
дейнековг (from a Poltava text of 1678); other evidence: 

дейнека (1737 Інтермедії 139, repeated by Горбач 8, 9); 

Po. deneka (Zajqczkowski 49). — Deriv. дейнецтво, дей- 
нецький; FN. Де[й]нека, Дейнщький, Дениченко, 
(abbr.:) Дейна. — Subst. кий, дубина; syn. веїеря, 
Грінченко, І. с.; назва вояка з Пушкаревого полку, Тим¬ 
ченко, 1. с.; розбійник, Горбач, 1. с. 

From Tk.-Osm. degnek ‘bar, stick’, Zajqczkowski 1. c., 

Горбач, 1. c. 

дейнерка, also динерка, дінерка, AmUk. ‘dinner can', 

first recorded in 1915, Жлуктенко 125. — Subst. обіддва 
коробка, бляшанка. 

From E. dinner can ‘ts’, Білаш 232, Роїк 68. 

дейсус, arch, деисус ‘icon depicting Jesus, Holy Virgin 

Mary and John the Baptist’, MUk. Deysus (XVII c.), 

деисуса Gsg. (XVII c.), деисусов-ь Gpl. (1671), дейсусь 

(XVIII c.), OES. до деисуса (XV c.); Ru. деисус. — 
Deriv. MUk. дєисусовьій (XVII c.). — Subst. три ікони 
з вйображенням Хориста, йаго матері та Івана Хре¬ 
стителя (в християнському прав, культі), Тимчен¬ 
ко 688. 

From Gk. deesis ‘prayer’, Тимченко, 1. c., in OES. i/e. 

influenced by /eye [Христос], Преображенский 1, 178, 
Vasmer2 1, 495. 

дейт AmUk. ‘date’, first recorded in 1963. — Subst. 

побачення. 

From E. date ‘ts’, Білаш 232; see also дата. 

дейта SoGp. ‘diet, legislative assembly’, first recorded 
in 1911 (Гнаткж ЕЗб. ЗО, 338). — Subst. сойм. 

From Hg. dieta ‘ts’, Гнаткж, 1. c.; see also дієта, 

дейтерій SovUk. see девтерій. 

дейтеро- SovUk. see девтеро-. 

дек ‘deck (of ships)’, ModUk. — Subst. поклад на па¬ 
роплаві, Бойків 130. 

From G. Beck ‘ts’. 

дека- a compound-forming element ‘deca-’ in such 

words as дека- гоп, -грам, -едр, -літр, -лдг, -мерон, 
-метр, -под, -стер, -хорд, etc., ModUk.; known to other 
SI. as well. — Subst. (rarely:) десяти- e. g. декатлоп — 

десятиборство, декастихдн — десятистйшня. 

From Gk. deka ‘ten’, Орел 1, 245, Klein 1, 407. 

декабр arch. ‘December’, MUk. Декабря 24 день 
(1494), меца декаврія по гебрейску хашлеу просто про- 

синеігь (XVI с.), меца декабра 29 дня (1648), меца де- 
каврия 1 дня (XVII с.), декабрия 31 року 1709 (XVIII с.), 
декамврія 27 (XVIII с.), в-ь декабрк (XVIII с.), меця де- 
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кеврія 17 дня (XVIII с.), мціз Декемврій (XVIII с.), OUk. 

декабря 16 днь (1388), OES. дек§брь (XI с. Остр. єв.) де- 

кяб (XV с.); Ru. декабрь. — Deriv. декабрист, дека¬ 
бристський. — Subst. грудень, дванадцятий місяць 
року, Тимченко 689. 

From MGk. dekemvri[os] ‘ts\ the ultimate source 
being Lat. december, cf. Соболевский РФВ. 9, 3, Преобра- 
женский 1, 178, Vasmer 1, 495, a. o. 

декада ‘decade’, ModUk.; BRu. джада, Ru. ts (since 

1803), Po. dzkada, etc. — Subst. десятиденка, десять 
днів, Орел 1, 245 - 246; сукупість 10 речей, переважно 
днів, місяців, років, Бойків 131; десятиріччя. 

From Fr. decade ‘ts’, the ultimate source being Gk. 
dekds ‘the number ten, group of ten’, Орел, 1. c., АкСл. 
3, 658, Klein 1, 407. 

декаданс ‘decadence’, ModUk.; BRu. джаданс, Ru. ts. 
— Here also: декадент, -ський, -ство, декадентйзм. 
— Subst. руйнація, занепад культури, Бойків 131. 

From Fr. decadence ‘ts’, the ultimate source being Lat. 

de- and cadere ‘to fall’, Орел 1, 246, АкСл. З, 658, Klein 
1, 407. 

декан ‘dean’, ModUk.; BRu. джан, Ru. ts, Po. dziekan, 

etc. — Deriv. деканат, деканство, деканський. — Subst. 

(у вищій школі:) професор, що керує навчальною 
частиною на факультеті й головує на факультет¬ 
ських зборах; десятник у візантійському війську, 
а також колись у ченців; (в католицькій церкві:) 
канонік, що керує церковною округою — деканатом, 
Бойків 131. 

From Lat. decanus ‘one set over ten persons’, Орел 1, 
246, АкСл. З, 650, Klein 1, 405. 
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-decapitation'. ModUk.; Ru. дешмтіщш, 
. e aw 0070. Subst. юловостйн одтииания го- 

лови, Бойків 131. 

From Lat. decapitdtid ‘ts’. Орел 1, 247, Klein 1, 407. 

декатирувати ‘decatize’, ModUk.; BRu. джаціратць, 
Ru. декатировать (since 1864). _ Deriv. декатиру¬ 
вання, декатирований. — Subst. обробляти вовняну 
тканину водяною парою або гарячою водою з метою 
поліпшення її зовнішньою вйіляду, Орел 1, 247. 

From Fr. decatir ‘to take the gloss off (a woolen cloth) 
to sponge’, Орел, 1. С., АкСл. 3, 659, Klein 1, 408. 

декель ‘deckle; cover, covering’, ModUk.; BRu. дзкель 
Ru. декель, etc. — Subst. (y друкарні:) рама, в які 
вкладають папір; верхній аркуш у друкарськім вер- 

Бойків^ 131° надає відбитці більшої рівномірности, 

From ModHG. Decktl ‘ts’, Орел 1, 247, Klein 1, 410. 

декілька : кілька. 

Декліііаоія ‘declination’, ModUk.; Ru. деклшіцш 
(since 1847), Po. deklinacja, etc. — Deriv. ІІек.ліішцш- 

нии. Subst. відхил магнетної стрілки від магнет- 
ноі літі; відхил світила; (у граматиці:) відміна 
іменників, прикметників і т. д. (за родами, числами й 
відмінками), Бойків 131. 

From Lat. declindtio ’ts’, Орел 1, 247, Klein 1, 410. 

деклямація, SovUk. декламація ‘declamation, elo¬ 
cution, recitation’, ModUk.; BRu. дзкламация, Ru. декла- 
мация, Po. deklamacja, etc. — Deriv. декляматор, де¬ 
кламаторка, деклялюч, деклямування, про- декля- 
мувати[ся], декляматор ський, деклямаційний, декля- 
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жований. — Subst. мистецтво виразно артистично 
читати; виголошування гарних слів без серйозного 
в них змісту; мало змістовна, але пишномовна про¬ 
мова, Орел 1, 248. 

From Lat. declamatio ‘ts’, Орел 1. c., Klein 1, 410. 

деклярація, SovUk. декларація ‘declaration’, ModUk.; 

BRu. джларация, Ru. декларАция (since 1780), Po. de- 
klaracja, etc. — Deriv. декляратйвність, деклярува- 
ти[ся], декляративний, деклараційний, деклярова- 
ний. — Subst. заява уряду до прилюдного відома; по¬ 
відомлення фінансових органів платникові про суму 
його оподаткування; оповістка на імпортові това¬ 
ри, що їг подають митниці; оголошення прав, зако¬ 
нів, конституцій незалежности народу, Орел 1, 248. 

From Lat. declaratio ‘ts’, Орел, 1. c., Льохін 181, Klein 

1, 410. 

декласований, SovUk. декласований ‘declassed, un¬ 

classed, displaced; declasse’, ModUk.; BRu. джласавАни, 
Ru. деклассйрованний, Po. deklasowac. — Deriv. декля- 
сувАти. — Subst. той, що втратив зв’язки з суспіль¬ 
ністю, не додержує норм суспільного життя, Орел 
1, 248. 

From Fr. declasse ‘ts’, Орел, 1. c., Льохін 181, АкСл. 

З, 662. 

деко ‘deca; covering of a strong box; upper part of 

a musical instrument’, ModUk. — Subst. лист, бляха, рід 
сковородки; поміст, верхня й спідня дошка в струн¬ 
нім музичнім інструменті, Бойків 132. 

From ModHG. Decke ‘covering’, influenced by віко. 

декокт ‘decoction’, ModUk.; BRu. дзкдкт, Ru. декокт 
(since 1731), Po. dekokt, etc. — Subst. вивар З ЯКОЇСЬ 
рослини, переважно на ліки, Бойків 132. 

From Lat. decoctus ‘boiling down’, Орел 1, 248, АкСл. 
З, 663, Klein 1, 411. 

деколи : коли. 

декольте ‘decollete; (of garment:) low-necked’, Mod¬ 

Uk.; BRu. дзкольтз, Ru. ts., Po. dekolt. — Deriv. де¬ 
кольтуватися ], декольтований. — Subst. виріз у жі¬ 
ночій сукні, що відкриває шию й груди, Орел 1, 248. 

From Fr. decollete ‘ts’, Орел, 1. c., АкСл. З, 663, Klein 
1, 411. 

деконт ‘discount, deduction’, ModUk. — Subst. відра¬ 
хування з суми; ліквідація, Бойків 132. 

From Fr. decompte ‘ts’. 

декорація, AmUk. декорейшен (Білані 232), ‘decora¬ 
tion, ornament, finery’, ModUk.; BRu. джарАция, Ru. de- 
корация, Po. dtkoracja, etc. — Deriv. декораційний; 
here also: декоратор, декорування, декорувати[ся], 
декоративний, декорований. — Subst. npmpdca, оздо¬ 
ба, лаштунки в театрі, тло для вистави; зАсоби 
надавати зовнішньої покйзности об’єктові при мі¬ 
зерній внутрішній його сутності, Орел 1, 249. 

From Fr. decoration ‘ts’, the ultimate source being Lat. 
decorare ‘to decorate’, Орел, 1. c., Льохін 181, Klein 1, 411. 

декбрт ‘deduction, discount, abatement’, ModUk.; Ru. 

декорт, Po. dekort, etc. — Subst. знижка на недоваже¬ 
нім або їанджовім крамі, Бойків 132. 

From ModHG. Dekort ‘ts’, Орел 1, 249. 

декортикація ‘decortication; disbarking (of timber), 

husking (of rice), etc.’, ModUk.; Ru. декортикАция, Po. 

dekortykacja. — Subst. здирання лубкових волокон із 
прядивних рослин з допомогою декортикАтора, Орел 
1, 249. 
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From Lat. decorticatio ‘dis barking, peeling’, Орел, 1. c., 

Льохін 181. 

декорум ‘decorum, propriety, etiquette’, ModUk.; BRu. 

дждрум, Ru. декорум, Po. dekorum, etc. — Subst. зов¬ 
нішня пристойність, почтйвість, Бойків 132. 

From Lat. decorum, ‘that which is seemly’, Орел 1, 249, 

Klein 1, 411. 
декотрий : котрйй. 

декремент ‘decrement’ ModUk.; Ru. ts. — Subst. по¬ 
гасання коливного процесу, величина, що показує мі¬ 
ру погасання цього процесу; логарйтм відношення 
двох послідовних амплітуд погасання коливань, Орел 
1, 249. 

From Lat. decrementum ‘diminution, decrease’, Орел, 
1. c., Klein 1, 411. 

декрет ‘decree, edict’, ModUk.; BRu. джрзт, Ru. де¬ 
крет (since 1803), Po. dekret. — Deriv. декретування, 
декреталгі, декретувати[ся], декретний, декрето¬ 
ваний. — Subst. (па Заході:) постанова або наказ ви¬ 
щої державної влади, особливо підчас революції; (в 
СРСР:) наказ або постанова ’’Ради народних комі¬ 
сарів”, Бойків 132. 

From Lat. decretum ‘decision, decree, ordinance’, Орел 
1, 249, АкСл. З, 666, Klein 1, 411. 

декрещендо ‘decrescendo’, ModUk.; Ru. декрешепдо, 
Po. decrescendo. — Subst. (у музиці:) ступневе змен¬ 
шування сили звуків, Бойків 132. 

From It. decrescendo ‘ts’, Орел 1, 249, Льохін 182. 

декротуар ‘shoe-scraper, boot-scraper, door-scraper’, 

ModUk. — Subst. залізна кляма перед дверима, що 
нею чистять взуття від болота, Бойків 132. 

From Fr. decrottoir ‘ts’. 

декстрйна dextrin’, ModUk.; BRu. джстрьін, Ru. 
декстрин (since 1839), Po. dekstryna, etc. — Subst/3d0_ 

буваний з крохмалю вуглеводам, уживається в фар- 
барстві й медицині, Бойків 132. 

From Fr. dextrine ‘ts’, coined by Fr. physicist J. Bap¬ 
tiste (1774-1862) and Fr. chemist and pharmacist J. - F. 
Persoz (1805-68) in 1833, Klein 1, 439, the ultimate source 
being Lat. dexter ‘right’, Орел 1, 250, АкСл. З, 666. 

декстроза ‘dextrose’, ModUk.; Ru. декстроза, Po. 
dekstroza. Subst. виноградний цукор, Бойків 132. 

From Lat. dextrorsus ‘toward the right side, to the 
right, Klein 1, 439, the ultimate source being Lat. dexter 
‘right’, Орел 1, 250. 

декстрокардія ‘dextrocardia’, ModUk. — Subst. вро¬ 
джене місце серщ в правій половині огруддя, Орел 
1, 250. 

From Lat. dexter ‘right’, and Gk. kardia ‘heart’, Орел, 
1. c., Klein 1, 439. 

декуди : куди. 

декуріон ‘decurion’, ModUk. — Deriv. декурія. _ 
Subst. начальник декургі, десятник; член муніци¬ 
пальної ради в давнім Римі, Бойків 132. 

From Lat. decurio ‘chief of a company of ten’, Klein 
1, 412. 

делва arch, ‘tub, vat’ (Горбач 1, 16), MUk. дел’ва 
(1596 Зизаній), делва (1627 Беринда), делва-dolium, orca, 
cuppa (ЛСЛ 54), OES. вт> дьльви (XI с.), вт> дьлеви (XIII 
с.), дьли (XIX с.), в делви (XIV с.), вь дьльвь (XIV с.), 
три девли (XIV с.); Ru. делва, делвь, Ви. делва. — 
Subst. бочка, Горбач, 1. с.; MUk. кадь, стаговт,, фаска, 
бочка илй д-Ь’жка, Беринда. 
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It is generally assumed that the word comes from Lat. 
dolium ‘ts’, cf. Срезневский 1, 651, Miklosich 40, Преобра- 

женский 1, 178, Berneker 1, 252 (:dol’a), Ковалів 2, 117, 
Menges Festschrift Unbegaun 111-114, a. o. 

делегат, SovUk. делегат ‘delegate’, ModUk.; BRu. де¬ 
легат, Ru. делегат, Po. delegat. — Deriv. делегатка, 
делегація, делегування, делеГатура, делегуватися], 
делегатський, делегований. — Subst. уповноважений 
представник колективних інтересів, Бойків 132. 

From Lat. delegatus, past participle of delegare ‘to 
send, assign, delegate, transfer’, Орел 1, 250, АкСл. З, 671, 

Klein 1, 418. 

делектуватися ‘delectate’, ModUk.; Po. delektowac si§. 

— Subst. тішитися, милуватися чим, Бойків 132. 

From Lat. delectare ‘to delight, charm’, Klein 1, 418. 

делібаш ‘capable, lucky, fortunate soldier; daredevil’ 

Ru. делибаш (since 1839). — Subst. начальник особи¬ 
стої варти турецькою баші; назва хороброго во¬ 
яка в Туреччині, Бойків 132. 

From Tk. deliba§i ‘leader of irregular army, daredevil’, 

АкСл. 3, 671. 

деліберація ‘deliberation’, ModUk.; Po. deliberacja. — 

Subst. нарада, обмірковування, Орел 1, 250. 

From Lat. deliberdtio ‘ts’, Klein 1, 419. 

делікатний ‘delicate, fine, refined, tender, soft, fond’, 

ModUk.; BRu. далікатни, Ru. деликатний (since 1771), 

Po. delikatny. — Deriv. делікатність, SovUk. делікат¬ 
ничати, here also делікатеси. — Subst. витончений, 
увічливий; чутливий, вразливий на що; (про уклад 
тіла:) слабий, ніжний, Бойків 133. 

From Fr. delicat ‘ts’, the ultimate source being Lat. 
delicatus ‘delightful, charming, voluptuous’ Орел 1, 250, 
АкСл. З, 672, Klein 1, 419. 

делікт ‘delict, an offense against the law’, ModUk.; 

Ru. делйкт, Po. delikt. — Subst. провина, злочин, Бой¬ 
ків 133. 

From Lat. delictum ‘ts’, Орел 1, 250, Klein 1, 419. 

делімітація ‘delimitation’, ModUk.; Po. delimitacja. — 

Subst. розмежування, визначення границь, меж ма¬ 
єтку, Бойків 133. 

From Lat. delimitate ‘ts’, Klein 1, 419. 

делінеація ‘delineation’, ModUk. — Subst. нарис, на¬ 
креслення, Орел 1, 250. 

From Lat. delinedtio ‘ts’, Klein 1, 419. 

делінквент, also деліквент ‘delinquent’, ModUk.; Ru. 

делинквент, Po. delinkwent, etc. — Subst. злочинець; 
стратенець; засуджений на смертну кару, Бойків 133. 

From Lat. delinquens ‘ts’, Орел 1, 250, Klein 1, 420. 

делінь Wd. ‘further’ (He.), first recorded in the XX c. 
(Хоткевич, cf. Janow Symb Rozwadowski 2, 274). — Subst. 

далі. 
From далі With -нь added like in темунь, q- v., Ja¬ 

now, 1. c. 

деліріюм ‘delirium’, ModUk.; Ru. делйрий, Po. de¬ 

lirium, — Subst. маячіння, шаління; (деліріюм mpe- 
менс:) запійне маячіння, біла гарячка, Бойків 133. 

From Lat. delirium ‘madness, delirium’, Орел 1, 250, 
Klein 1, 420. 

делія ‘long skin coat’ since the ХУІ c.; Ru. тегилай, 
Po. delia. — Subst. довгий кожух з широкими ру¬ 
кавами на ведмежім або вовчім хутрі, Бойків 133. 
1, 172, Vondr&k 2, 515 - 516, Meillet 487 - 488, Voillant RES. 
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From Tk. de[gi]lej, telej ‘dress with long sleeves’, Za- 
j^czkowski 53, 58, Батюк ПитІУМ. 25. 

делювій ‘deluvium, deposit’, ModUk.; BRu. дзлювій, 
Ru. делювий, Po. deluwium, etc. — Deriv. делювіаль¬ 
ний. — Subst. змиті дощовою водою продукти, виві¬ 
трювання скель, Бойків 133. 

From Lat. diluere ‘to wash, cleanse’, Орел 1, 250, Ак- 
Сл. З, 686. 

делятор ‘delator, informer’, ModUk.; Po. delator. — 

Deriv. деляція. — Subst. виказник, виявник, Бойків 133. 

From Lat. delator, delatus ‘brought or carried down’, 
Klein 1, 418. 

делькредере ‘del credere’, ModUk.; Ru. делькредере, 
Po. delcredere, etc. — Subst. запорука комісіонера сво¬ 
єму комітентові, що продасть крам у свій час; ви¬ 
нагорода комісіонерові за справно проданий крам, 
Бойків 133. 

From It. del credere ‘of trust’, Орел 1, 251, Klein 1, 418. 

дельта ‘delta’, ModUk.; BRu. дальша, Ru. дельта 
(since 1839), Po. delta. — Subst. четверта літера 
грецької абетки; обшир гирла ріки з усіма його ру¬ 
кавами, Орел 1, 251. 

From Gk. delta ‘ts’, the ultimate source being Hb.- 
Phoen. ddleth ‘4th letter of Hebrew alphabet’, Орел, 1. c., 

АкСл. 3, 685, Klein 1, 398, 420. 

дельфін ‘delphin, dolphin’, ModUk.; BRu. дзльфін, Ru. 

дельфйн (since 1704), Po. delfin, etc. — Deriv. дельфіно¬ 
вий. — Subst. морський хижак - ссавець з ряду ки- 
товцгв, інакше ще зветься морська свиня; сузір’я 
на північній півкулі, Бойків 133. 

From Gk delphis, Gsg. delphinos ‘a dolphin’, Орел 1, 

251, АкСл. З, 685 - 686. 

дем райт AmUk. see дец райт. 

демагог ‘demagogue’, ModUk.; BRu. дзмагог, Ru. де¬ 
магог (since 1803), Po. demagog, etc. — Deriv. демаго- 
гізм, демагогія, демагогічний. — Subst. особа, що з осо¬ 
бистих або інших вузьких міркувань хоче повести за 
собою масу, збори, оточення, потураючи й даючи 
нездійсненні обіцянки або граючи на шкурних пи¬ 
таннях, Бойків 133. 

From Gk. demagogds ‘a popular leader, leader of the 

mob’, compounded of demos ‘district, country, land, people’, 

and agogds ‘leading’, Орел 1, 251, АкСл. З, 687, Klein 1, 421. 

демаркація ‘demarcation’, ModUk.; BRu. дзмаркация, 
Ru. демаркация (since 1803), Po. demarkacja. — Deriv. 

демаркувати, демаркаційний. — Subst. визначення 
кордонів; знімання фабричної або торговельної мар¬ 
ки з чужою краму, Бойків 133. 

From Fr. demarcation ‘ts’, the ultimate source being 

Sp. demarcation ‘designation of boundary’ (first in 1493), 

АкСл. 3, 688, Klein 1, 421. 

демарх ‘demarch; (in ancient Greece:) a ruler of a 
deme; (in modern Greece:) mayor’, ModUk. — Subst. 

урядовець у стародавніх Атенах; керівник округи- 
демосу, Бойків 133. 

From Gk. dimarxos ‘chief of the people’, Klein 1, 421. 

демарш ‘demarche, act, measure, taking steps (to per¬ 

form a deed)’, ModUk.; BRu. дзмарш, Ru. ts, Po. de¬ 
marche. — Subst. дипломатичний запит або заходи чи 
дїі в особливім політичною значення випадку, Орел 
1, 251. 

From Fr. demarche ‘ts’, Орел, 1. c., АкСл. З, 688, Klein 
1, 421. 
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демаскувати ‘to unmask’, ModUk.; BRu. дзмаскаваць, 
Ru. демаскйровать (since 1895), Po. demaskowac. — 

Deriv. демаскування, демаскуватися, демаскований, 
демаскуючий. — Subst. зривати з кого машкару, ви¬ 
водити на чисту воду; відкривати перед ворогом 
заховану батерію, Бойків 133. 

From Fr. demasquer Ms’, Орел 1, 251 - 252, АкСл. З, 
688. 

демен, демено ‘ skiff, bar, rudder’, ModUk. only, 

wanting in other SI. — Deriv. деменний, деменщик. — 
Subst. кормйльне весло, Горбач 1, 11; керма на рибаль¬ 
ському човні, Дзендзелівський ЛБюлетень 6, 42. 

From Tk.-Osm. diimen ‘ts’, Макарушка 7, Lokotsch 44; 
the ultimate source is It. timone ‘ts’, Горбач, 1. c. 

ементій see Домет[ій]. 

дементувати ‘to disavow, belie, contradict’, ModUk.; 

Po. dementowac. — Deriv. дементі. — Subst. заперечу¬ 
вати, спростовувати, Бойків 133. 

From Fr. dementir ‘ts’. 

деменція ‘dementia, a form of insanity’, ModUk.; Ru. 

деменция, Po. demencja, etc. — Subst. недоумство, не¬ 
тямкість, розумова слабість, Бойків 133. 

From Lat. dementia ‘ts’, Орел 1, 252, Klein 1, 421. 

деместик arch, see доместик. 

емйд see Діомйд. 

демидж, also демич, AmUk. ‘damage’, first recorded 

in 1959. — Subst. пошкодження. 

From E. damage ‘ts’, Білаш 233. 

демич AmUk. see демидж. 

демі- a compound-forming element ‘demi-’ in such 

words as демів’ерж, демікотон, демікотонний, демі- 
рельзф, демісезон, демісезонний, демісезоновий, Mod¬ 
Uk. ; known to all other SI. as well. — Subst. пів-, напів-, 
e. g- демімонд — півсвіт, демітур — півобордт. 

From Fr. demi- ‘half’, the ultimate source being Lat. 
dimidius ‘half’, Partridge 888, Klein 1, 422. 

деміжон SoCp. ‘demijohn’, first recorded in XX c. 

(Дзендзелівський 67). — Deriv. деміжончик. — Subst. 

скляний обплетений бутйль. 
From Hg. demizson ‘ts’, MNT-ESz. 1, 612. 

демісія see ДИМ1СІЯ. 

деміюрґ, SovUk. деміург ‘demiurge’, ModUk.; BRu. 

дзміург, Ru. демиург (since 1864), Po. demiurg, etc. — 

Subst. творець світу, найвищий розум; (у гности¬ 
ків:) дух злого, творець матергі, Бойків 133. 

From Gk. demiourgds ‘one who works for the people, 
skilled workman, maker, creator; the Creator of the visible 
world’, compounded of demios ‘pertaining to the people’, 
and ergon ‘work’, Орел 1, 252, АкСл. З, 689, Klein 1, 422. 

демобілізація ‘demobilization’, ModUk.; BRu. дзмабі- 
лізация Ru. демобилизация (since 1864), Po. demobili- 
zaeja. — Deriv. демобілізаційний; here also: демобілі¬ 
зувати!) ся], демобілізований. — Subst. звільнення від 
служби в армгі; розпуск армгі, Орел 1, 252. 

From Fr. demobilisation ‘ts’, Орел, 1. c., АкСл. З, 
689 - 690. 

демографія ‘demography’, ModUk.; BRu. дзмаграфія, 
Ru. демографам, Po. demografia, etc. — Deriv. демогра¬ 
фічний. — Subst. наука про чисельність, склад, про¬ 
мисли та рух населення, Орел 1, 252. 
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From Gk. dimos ‘people’, and graphic 1 write’, Орел, 
1. c., АкСл. 3, 690. 

демоліція ‘demolition’, ModUk. — Deriv. демолюва- 
mu. — Subst. знищення, зруйнування фортеці міна¬ 
ми, Бойків 134. 

From Lat. demolitio ‘a pulling down’, Klein 1, 423. 

демон ‘demon, fiend, devil’, MUk.; BRu. дзман, Ru. 

демон, Po. demon, etc. — Deriv. демонізм, демонгст, де¬ 
монічний, демонологічний, and compound демонолатрія, 
демонологія, демономагія, демономанія. — Subst. (ко¬ 
лись у греків:) всі добрі й злі духи; (у християн:) 
лише злі духи; зла людина, Бойків 134. 

From Gk. daimon ‘god, goddess’ Орел 253, АкСл. З, 
692 - 93, Klein 1, 423. 

демонетизація ‘demonetization; calling in, withdrawal 
from the circulation (of coinage, etc.)’, ModUk. — Subst. 

вилучення монети з грошового обігу законодавством 
або адміністративним розпорядком, Орел 1, 253. 

From Fr. demonetization ‘ts’, Орел, 1. c., Klein 1, 423. 

демонстрація, AmUk. демонстрейшен (Білаш 233), 

‘demonstration, manifestation’, ModUk.; BRu. дзманстра- 
ция, Ru. демонстрация (since 1803), Po. demonstracja. 

— Deriv. демонстрант, -тка, демонстративність, 
демонстратор, демонстрування, демонструватися], 
демонстративний, демонстраційний. — Subst. при¬ 
людний вияв думок народу чи політичної партії че¬ 
рез збори на вулиці, посилання депутації тощо; пе¬ 
ресування частини війська, щоб відтягти увагу су¬ 
противника від якогось важливого стратегічного 
пункту; пересування та скупчення війська біля кор¬ 
дону або інші погрозливі заходи держави проти сво¬ 
го супротивника; наочне пояснення науковими до¬ 

слідами або малюнками на лекції; задирлива пове¬ 
дінка, Бойків 134. 

From Lat demonstrate ‘ts’, Орел 1, 253, АкСл. З, 693- 
695, Klein 1, 423. 

демонтаж ‘dismantling; disassembling, overhauling 
(of machine); dismounting (of gun), etc.’ ModUk.; BRu. 

дзмантаж, Ru. демонтаж (since 1895), Po. demontaz. — 

Deriv. демонтувати. — Subst. розбирання машини; 
псувати гармату, щоб була непридатна, Бойків 134. 

From Fr. demontage ‘ts’, Орел 1, 253, АкСл. З, 695. 

деморалізація ‘demoralization’, ModUk.; BRu. дзмара- 
лізация, Ru. деморализация (since 1864), Po. demorali- 

zacja, etc. — Deriv. деморалізувати[ся], деморалізо¬ 
ваний. — Subst. занепад дисципліни, перебування у 
розгубленому стані, дезорганізація; розбещення, роз¬ 
пуста, Бойків 134. 

From Fr. demoralisation ‘ts’, Орел 1, 253, АкСл. З, 690, 
Klein 1, 423. 

демос ‘demos, people, populace’, ModUk.; BRu. дзмас, 
Ru. демос (since 1864), Po. demos. — Subst. нарід; ниж¬ 
чі його верстви, Бойків 134. 

From Gk. demos ‘district, country, land, people’, Орел 
1,254, АкСл. З, 696, Klein 1, 423. 

демотичний ‘demotic’, ModUk.; Po. demotyczny. — 

Subst. (демотичне письмо:) старо єгипетське народ¬ 
не фонетичне письмо, що постало з гієрогліфів, Бой¬ 
ків 134. 

From Gk. demotikds ‘pertaining to the people, popular’, 

Klein 1, 423. 

демп AmUk. ‘damp’, first recorded in 1939. — Subst. 

мокрий. 
From E. damp ‘ts’, Білаш 233. 
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демпінг ‘dumping (in foreign markets at cheaper 
prices)’, ModUk.; BRu. дзмпінг, Ru. демптг. — Deriv. 
демпування. — Subst. вивіз краму за кордон по „ви¬ 
кидній”, себто зменшеній проти внутрішньої, ціні, 
покриваючи різницю підвищенням цін на внутріш¬ 
ньому ринку країни — експортери; (валютний дем- 
пінї:) зменшення курсу валюти швидшим темпом 
за кордоном, ніж у країні і наслідок цього — відплив 
краму та капіталів за кордон, Бойків 134 - 135. 

From Е. dumping ‘ts’, Орел 1, 254, АкСл. З, 696, Льо- 
хін 185. 

демпфер ‘damper’, ModUk.; BRu. дзмпфер, Ru. демп¬ 
фер. — Subst. гамівнйк, прилад, що ним збільшують 
тертя і успокоюють коливання магнетної стрілки 
в електричних приладах, Бойків 135. 

From G. Dampfer ‘ts’, АкСл. З, 696. 

Дем’ян, arch. Дам’ян PN. ‘Damianus’, MUk. Даміать 
(1627 Беринда); Ru. Демьян, arch. Дамиан. — Deriv. 
Дем’янович, Дем’янівна; FN. Дем’ян, Дем’янів; GN. 
Демянів[ка], Дем’янківці, Дем’янці. — Subst. MUk. 
Злопитател[ь] (1627 Беринда). 

From Gk. Damiands : damao, damddzo ‘I tame, bring 
under the yoke, subdue, overpower’ Петро вский 94; the 
OES. development of Дам’ян > Дем’ян under the influence 
of other PN. as Демйд, Денис, etc. 

денарій see динарій. 

денатурувати ‘to denature, render unnatural’, ModUk.; 
BRu. дзнатураваць, Ru. денатурйровать (since 1895), 
Po. denaturowae. — Deriv. денатурація, денатурат. — 

Subst. змінювати, псувати харчовий продукт доміш¬ 
кою, через яку він набуває нових властивостей, Бой¬ 
ків 135. 

From Fr denaturer ‘ts’, Klein 1, 424. 

денаціоналізувати see нація. 

денде = де-не-де, q. v. 

дендера see джинджора. 

денді, also дендий ‘dandy’, ModUk.; BRu. дзндзі, Ru. 
денди (since 1847), Po. dandys. — Deriv. дендйзм. — 
Subst. чепурун (що його убрання стає модою), мод¬ 
ник, людина, що вишукано, модно одягається, Орел 
1, 254. 

From Е. dandy ‘ts’, Орел, 1. с., АкСл. З, 697 - 698, Бі- 
лаш 233. 

дендрит ‘dendrite’, ModUk.; BRu. дзндрьіт, Ru. ден¬ 
дрит (since 1847), Po. dendryt. — Subst. камінь з при¬ 
родним відбитком деревця; металь, що скристалі¬ 
зувався в формі маленького деревця; гілкуваті па¬ 
ростки нервових клітин, Бойків 135. 

From Gk. dendron ‘tree’, Орел 1, 254, АкСл. З, 698. 

дендро- a compound-forming element ‘dendr[o]-’ in 
such words as дендро- -графік, -літ, -логія, -метр, 
-метрія, дендроїдний, etc., ModUk.; known to all other 
SI. as well. — Subst. дерево- e. g. дендроїдний — дере¬ 
воподібний. 

From Gk. dendro-, dendr-: dendron ‘tree’, Partridge 
889, Орел 1, 255. 

де-небудь, де-не-де : де. 

денека see дейнека. 

денекотрий : котрий. 

денервувати ‘to unnerve, irritate’, ModUk.; Po. dener- 
wowac. — Deriv. денервація, поденервування, [no-] 
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денервувати[ся], поденервдваний. — Subst. дратува¬ 
ти, хвилювати, Орел 1, 255. 

Derived from нерв, Q- v. 

(енйс see Діоніс[ій]. 

денний : день. 

дентйст, also дантист, ‘dentist’, ModUk.; BRu. дан¬ 
тист, Ru. дантист (since 1803), Ро. dentysta. — Deriv. 

дентйстика, дентйція, дентйстка, дентистйчний. 
— Subst. зубний лікар, Орел 1, 255. 

From Fr. dentiste ‘ts’, the ultimate source being Lat. 

dens, dentis Gsg. ‘tooth’, Орел, 1. c., Klein 1, 426. 

денс, also денц, AmUk. ‘dance’, first recorded in 1915. — 

Deriv. денсувати, денцувати. — Subst. танець, тан¬ 
цювальна вечірка. 

From Е dance ‘ts’. Білані 234. 

денсиметр, also денситометр ‘densitometer’, ModUk.; 

Ru. денсиметр, денситометр, Po. densytometr, etc. — 

Deriv. денситометрія. — Subst. густомгр, прилад виз¬ 
начати густину важчих від води течив; оптичний 
прилад визначати густину почорніння світлочу¬ 
тливої фотоплатівки, Орел 1, 255. 

From Lat. densus ‘dense’, and Gk. metron ‘measure’, 

Klein 1, 426. 

дентаґра ‘dentagra, toothache’, ModUk. — Subst. 

зубний біль, Бойків 135. 

Coined from Lat. dens ‘tooth’, and Gk. agrd ‘a catching, 

seizure’, Klein 1, 426. 

дентйкулі ‘dentils’, ModUk.; Ru. дентикули. — Subst. 

архітектурні прикраси, ніби зубчасті виступи, біля 
карунки, Бойків 135. 

From Lat. denticulus ‘small tooth’, Льохін 187. 

дентйн[а] ‘dentine’, ModUk.; BRu. дзнцін, Ru. ден¬ 
тин, Po. dentyna. — Subst. зубовйна, речовина, що з 
неї постають зуби, Бойків 135. 

From Lat. dens ‘tooth’, Орел 1, 255, АкСл. З, 698, 

Klein 1, 426. 

денудація ‘denudation’, ModUk.; BRu. дзнудация, Ru. 

денудация, Po. denudacja, etc. — Subst. відслбнення гір¬ 
ських поряд чинністю дощу, вітру, тощо, Бойків 135. 

From Lat. denudatio ‘a laying bare’, Орел 1, 255, Klein 
1, 426. 

денунціація ‘denunciation’, ModUk.; Ru. денунциация, 
Po. denuncjacja, etc. — Deriv. денунціатор, денун- 
ціянт, — Subst. донос, виказ, клявза, Бойків 135. 

From Lat. denuntiatio ‘ts’, Орел 1, 256, Klein 1, 427. 

день Gsg. дня ‘day’, MUk. день (XVI—XVIII c.), 
OUk. д[е]нь (1388, 1399), OES. днь, дьне Gsg. (XI c. Остр. 
ев.) дьну Dsg. (XI c.) дне (1073 Ізб. Св.), днь (XI с.), дьнь 
(XIII с.) BRu. дзень, Ru. день, OCS. дьпь, Ви. Ма. ден, 
SC. Sin. dan, Cz. den, Slk. den’, Po. dzien, LoSo zen, UpSo. 

dzen, PJb. dan. — Deriv. деньд[40]к, [no]денний, -HUK, 

-ниця, -но, дневник, днесь[ка], днешній, днйн[к]а, 
дніти, днювати, -ання, південь, південець, -нка, пів¬ 
денний, передодень, переддень, поденщик, -щина, -щи- 
ця, полудень, полуденок, полуденний, полуднє, по¬ 
лудневий, полудній, полудн[ув]ати, -ання, сьогодні, 
сьогоденний, -ність, сьогоднішній, удень, уденішній, 
щодень, щоденний, -ник, -ність, -но, щоденщина що¬ 
днини, щодня, днедавній, будень, буденний, -ність, 
буденщина, etc.; MUk. денница (XVII—XVIII с.), ден- 
ньш (XVII с.), деннонощно (XVIII с.), OES. дьнина, 
дьнище, дьньница, -ничьньїи, дьньно, дьньньїи, д[ь] не- 
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вьньїи, дьньствовати, дьньсь||д[е]несь, до дьньсьняаго дне, 
дьне-родньїи,-СвЬтЯИ, ДЬНЬДЬНЬНЬІИ, ДЬДЬНИЧЬНЬІИ. — Syn. 

час між сходом та заходом сонця, Тимченко 693. 

PS. *йьпь ‘ts’, IE. **di-n- ‘day, sky’ (:root **dei-: 

dv- : di- ’to shine’), cf. Lith. diend, Latv. dtena, OPr. deinan, 

Skt. dina~, Alb. dite, Lat. nundinae ‘ninth market day’ dies, 

‘day’, Goth, sin-teins ‘everyday’, etc., Miklosioh 56, Meillet 
fit. 431, Bemeker 1, 254, Преображенский 1, 179, Traut- 

mann 55, Fraenkel 93, Slawski 1, 195, Pokorny 186, a. o. 

денье ‘denier, a Fr. coin’, ModUk.; Ru. денье. — 

Subst. міра ваги в Франції та Швайцаріі = 1.4 грама; 
старовинна дрібна французька монета, Бойків 135. 

From Fr. denier ‘ts’ the ultimate source being Lat. 
denarius ‘denarius’, Льохін 187, Klein 1, 425. 

деодорант ‘deodorant’, AmUk. (since 1970). — Subst. 

прочйщувач повітря, дезодоратор. 
From E. deodorant ‘ts’. 

деонтологія ‘deontology, ModUk.; Po. deontologia. — 

Subst. частіша етики, наука про обов’язки, Бойків 135. 

Coined by Е. philosopher J. Bentham (1748-1832) in 

1826 from Gk. deon ‘that which is needful’ and -logid, from 
-Idgos, ‘one who speaks (in a certain manner); one who 

deals (with a certain topic)’, Орел 1, 256, Klein 1, 427. 

департамент, AmUk. департмент ‘department’, Mod¬ 

Uk.; BRu. дзпартамент, Ru. департамент (since 

1780), Po. department. — Deriv. департаментський. — 

Subst. відділ міністерства, сенату, або іншої вищої 
державної установи в колишній Росїі; адміністра¬ 
тивна одиниця в Франції, Бойків 135. 

From Fr. department ‘ts’, Орел 1, 256, Klein 1, 427. 

департмент, AmUk. see департамент. 

депендент (Wd.) ‘director, administrator, head of a 
bureau (usually in a law firm)’, ModUk.; Po. dependent, 

etc. — Subst. галицька назва адвокатського практикан¬ 
та, Бойків 135. 

From Lat. dependere ‘to hang from, hang down; be de¬ 
pendent on’. 

депеша ‘depeche, dispatch, telegram’, ModUk.; BRu. 

дзпеша, Ru. депеша (since 1803), Po. depesza. — Subst. 

телеграма; писане повідомлення уряду своєму посло¬ 
ві, що він його має передати чужоземному урядові, 
Бойків 135; телеграма, спішний лист, Орел 1, 256. 

From Fr. depeche ‘ts’, Орел, 1. c., Klein 1, 427. 

депіляція ‘depilation’, ModUk.; BRu. дзпіляция, Ru. 

депиляцил, Po. depilacja. — Subst. усунення хемічними 
засобами волосся, Бойків 136. 

From Lat. depilare ‘destroy hair’, Орел 1, 256, Льо¬ 

хін 187. 

деплянувати, SovUk. депланувати ‘to level off’, Mod¬ 

Uk.; Ru. депланйровать. — Subst. вирівнювати, Бой¬ 
ків 136. 

From Lat. depldnare ‘to level off; to smooth, remove’, 

Льохін 187. 

депо ‘depot; deposit grounds, storehouse, recruiting 
station’, ModUk.; BRu. дзпо, Ru. ts (since 1803), Po. ddpdt. 

— Subst. склад; майстерні на залізниці, де чистять 
і ремонтують паротяги й вагони; склад, де стоять 
завсіди напоготові пожежні машини, Бойків 136. 

From Fr. depot ‘ts’, Орел 1, 256, АкСл. З, 706, Klein 
1, 429. 
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депозит ‘deposit’, ModUk.; BRu. дзпазіт, Ru. ts (since 

1874), Po. depozyt. — Deriv. депозитарій, депозитор, де- 
позиція, депозитний, депозйтовий. — Subst. вклад 
цінних паперів чи грошей до банку; банковий вклад 
па забезпечення присуджених поборів або виконання 
того чи того судового чину, Бойків 136. 

From Lat. depositum, from deponere ‘laid aside, de¬ 
posit’, Орел 1, 256, АкСл. З, 706, Klein 1, 428. 

депонувати ‘to deposit, to give for safekeeping’, Mod¬ 

Uk.; BRu. дзпанграваць; Ru. депонйровать (1874), Po. 
deponowac. — Deriv. депонент, депонуватися. — Subst. 

давати на збереження гроші або цінні речі, Бойків 136. 

From Lat. deponere ‘ts’, Орел 1, 257, АкСл. З, 706-707. 

депорт (Stock Exchange:) ‘backwardation’, ModUk.; 

Ru. ts (since 1875), Po. deport. — Subst. біржова обо- 
рудка в капіталістичній системі: купування від¬ 
соткових паперів із зобов’язанням продати їх дешев¬ 
ше, Бойків 136. 

From Fr. deport ‘ts’, Орел 1, 257, АкСл. З, 707. 

депортація ‘deportation’, ModUk.; Ru. депортация. 
Po. deportacja. — Deriv. депортувати. — Subst. вигнан¬ 
ня або заслання, Бойків 136. 

From Lat. deportatio ‘ts’, Орел 1, 257. 

деправація ‘depravation, corruption’, ModUk.; Po. de- 

prawacja. — Subst. зіпсуття моральности, розбещен¬ 
ня, Бойків 136. 

From Lat. depravatio ‘ts’, Klein 1, 429. 

депресія ‘depression’, ModUk.; BRu. дзпрзсія, Ru. de- 
прессия (1895), Po. depresja, etc. — Deriv. депресив¬ 
ний. — Subst. занепад господарства в країні; пригно¬ 
блений настрій; низинй, що її рівень нижчий за по¬ 

верхню моря; (у фізиці:) зменшене барометричне 
тиснення, Бойків 136. 

From Lat. depressio ‘a pressing down’, Орел 1, 257, 
АкСл. З, 707, Klein 1, 429. 

депреціяція ‘depreciation’, ModUk.; Po. deprecjacja. — 

Subst. знецінення банкнот або паперових грошей, 
Орел 1, 257. 

From Lat. depretidtus, from depretidre ‘to lower the 
price of, undervalue’, Klein 1, 429. 

депривація ‘deprivation’, ModUk. — Subst. позбавлен¬ 
ня власности, Бойків 136. 

From Lat. deprivatio ‘ts’, Klein 1, 429. 

депутат ‘deputy, delegate, representative, member of 
parliament (legislature)’, ModUk.; BRu., Ru. дзпутат 
(since 1731), Po. deputat, etc. — Deriv. депутатка, де¬ 
путатство, депутація, депутатський. — Subst. ви¬ 
борний представник громади, парти, кола виборців 
тощо, уповноважений виконувати певні обов’язки 
й заступати інтереси своїх виборців; (у старови¬ 
ну:) „священні” депутати, що їх посилали в Дбль- 
фи або на Олімп, Бойків 136. 

From Lat. deputatus ‘ts’, Орел 1, 257, АкСл. З, 707. 

дер!, дер-дер! : драти, дерти. 

дербі ‘Derby, horse races’, ModUk.; Bru. дзрбі, Ru. 

дерби, Po. derby. — Subst. перегони на трирічних ко¬ 
нях (започаткував це лорд Дербі в б.тлгі 1780 р.), 
Орел 1, 257. 

From Е. Derby ‘a horse race held annually at Epsom’, 
named after the 12th Earl of Derby, Орел, 1. c., АкСл. 3, 
707, Klein 1, 430. 
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дервіш ‘Dervish, Mohammedan monk’, ModUk.; BRu. 

дзрвіш, Ru. дервиш (since 1803), Po. derwisz. — Subst. 

мусулманський чернець, що живе з жебрацтва, Бой¬ 
ків 136. 

From Pers. derv'is ‘beggar’, Орел 1, 257, АкСл. З, 707, 

Klein 1, 431. 

дерво dial, see дерево. 

дерга 1. see джерга, 

дерга 2. see дергати. 

дергати, дерг[о]нути ‘to pluck, pull, tug’, ModUk., BRu. 

дзергаць, Ru. дергать, дернуть, Ви. дргіна, SC.-CS. 
сьдрьінути СЄ, Sin. drgati, Cz. drhati, Slk. drhnut’, Po. 

dziergac, LoSo. zemus, UpSo. dzemyc. — Deriv. дергання, 
дершвка, -анка, дерганйця, дергар, дергївка, дергуль- 
ка, деріен[ниця], деріальний; here also b/f. дерга ‘за¬ 
лізна щітка, ЯКОЮ розчісують прядиво’ (Москаленко 
29 - ЗО); FN. Дергач, Дергун; GN. Дергачі (= orig. 

Деркачі see деркач). — Syn. розчісувати прядиво; гап¬ 
тувати. 

PS. *dbrgati ‘ts’, connected with *dbrati, see драти, 
дерти. 

дерево, dial, дерво, arch, (from OCS.:) древо ‘tree; 
wood’, MUk. дерева Npl. (1457), еь деревом-ь (1470), де¬ 
рево (1596 Зизаній, 1627 Беринда), двк деревЬ Ndu. 
(XVII с.), дерево (XVIII с.), OUk. бжиє дерево (= хрест, 
1434, Тимченко 696), дерево (1357 ibid.), MUk. на древЬх'ь 
(XVIII с.), OES. дерево, дкрев'ьмь Isg. (1229) and (from 
OCS.:) дрква Gsg. (XI c. Остр. єв.), дрЬвомь Isg. (XI с.), 
древеса Npl., древо (XIV с.) ; BRu. дрзва, Ru. дерево, OCS. 
drevo, SC. drijevo, Sin. drevo, Cz. dfevo, Slk. drevo, Po. 
drzewo, LoSo. drjowo, UpSo. drjewo, Plb. drevne ‘wooden’. 

Deriv. деревйн[к]а, деревина, деревище, деревій, 
деревня, деревце, дерев’янка, деревинний, деревний, 
дерев’яний, дерев’янистий, -тгсть, древ’яніти, -іння, 
з[а]-деревгти, -іння, and compounds: дерево-бетон- 
[ний], -видний, -насадження, -насаджування, -об¬ 
робка, -обробний, -обробник, -подібний, -рйт, -різ, 
-садіння, MUk. на деревю (XVII с.), деревкй (XVIII 
с.), деревина (XVIII с.), деревище (-рака, трунна 1627 
Беринда), деревня (XV—XVII с.), деревянка (XVII с.), 
деревце (XVII—XVIII с.), деревенньїй (XVI—XVII с.), 
деревньїй (XVI—XVIII с.), дереватьш (XVII с.), дере- 
віовьій (XVIII с.), деревяньїй (XVI—XVIII с.), and 
(under Po. -influence:) древ[н]яньій (XVII c.), древце 
(XVI—XVIII c.), древеньїй (XVII c.), древодкля (XVII 
c.), OES. древеница, дрквяньїи, дрЬво- д’Ьльн'ь, -д’Ьль- 
скьіи, -дкльство, -дкля, -колиє, -носьць, древяномаслиє; 

here also OES. ethnonym деревляне — ’зане скдоша вь 
л-ЬсЬхтз, (1377 Лавр.). — Syn. рослина з грубим і тов¬ 
стим стовбуром, Тимченко 696. 

PS. *dervo ‘ts’, IE. root **deru- : **doru-: **drou- ‘ts’ 
orig. ‘oak tree’, cf. Lith. dervd, Latv. darva ‘resin [tree], 
pitch’ OPr. GN. Derwayn, Gk. drys ‘oak’, Goth, triu, E. 
tree, ModHG. Teer ‘tap’, etc.; see also дрова; Meillet fit. 
372, Berneker 1, 186, Преображенский 1, 180, Trautmann 
53, Slawski 1, 174, Kluge 361, Pokorny 214-217, a. o. 

дереза ‘Galium aparine; Lycium L. : box-thorn, matri¬ 

mony-vine; quarrelsome man, quarreller’, ModUk., BRu., 

Ru. ts. Deriv. коза - дереза• — Subst. підмаренник, 
медівник, обліпиха, плоховник. 

According to Горяев 89 it is connected with дерти, 
q. v.; yet Vasmer2 1, 502, derives it via *dbrbzka from 

дергати, Q- v.; most probably it is an extended form of 

дерзким, q- v. 
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дерек AmUk. ‘derrick’, first recorded in 1929. — Subst. 

підіймальний кран. 
From E. derrick ‘ts’, Білаш 235, see дерик. 

дерелікта ‘something abandoned’, ModUk. — Subst. 

безхазяйне майно, Бойків 136. 

From Lat. derelicta Npl. ‘wholly forsaken’, Klein 1, 430. 

дерен, Gsg. дерну ‘turf; sod’, MUk. зь дерну (1597), 

дерномь Isg. (XVIII c.), дернь (XVIII c.), OES. дрьнь 
(XI c.), дернь (XV c.); BRu. дзеран, Ru. дерн, Sin. dfn, 
Cz., Slk. dm, Po. darn, OPo. dam, Ca. dzama. — Deriv. 

дерня, дернина, -йстий, дерновий, дернувати[й], 
дерно- знімач, -різ, MUk. дернина (XVIII с.), дерно 
(XVIII с.), дернукь (XVIII с.), дернюка (XVIII с.), OES. 

дерньїй (XIV—XV с.), дерневьій (XV с.), дерноватьш 
(1375), дерновои. — Syn. верхній шар землі зарослий 
травою мурогом, Тимченко 701. 

PS. ‘“dbrn’b ‘ts’ connected with *dbr- in дерти, Q- v-; 
OES. дьрнь ‘oath’ originated from a custom to place a sod 

of дьрн-ь during the oat : овь же дрьнь вьскроущь на 
глав-Ь покладая присягоу творить (XI с.). 

дерен, Gsg. дерену ‘Cornus : dog -berry; hound-tree’, 

MUk. из дереня (:*дерень), Ru. дерен, Ви. дрян, SC. 
drijen, Sin. dren, Cz. dfin, OPo. drzon, Po. (from Uk.) 

deren, UpSo. dren, Ca. dfdn, Plb. dren. — Deriv. деренгв- 
ка, деренка, дереняк, MUk. деренйна (XVIII с.), дере¬ 

новий (1756), FN. Деренгвський, GN. Деренівка. — 

Syn. кизйль. 

PS. *dbms ‘ts’, connected with дерти, q. v., Преобра- 

женский 1, 181, Berneker 1, 184, Vasmer2 1, 503. 

деренькотати, деренькотіти see дренькіт. 

дереш ‘straw colour; roan (of horse)’, MUk. дереш 
(1788 Дзже StSl. 7,164). — Deriv. дерешуватий. — Subst. 

кінь або віл чалої (сіробрунатнбг) масти, Бойків 136. 

From Hg. deres ‘ts’, Гнатюк ЕЗб. 4, 238, Кміт 58, 
Дзже, 1. с.; in Hg. orig.: ‘beating’, MNT-ESz. 1, 619. 

держава : держати, see the following entry. 

держати, -жу, жйш ‘to hold, keep’, MUk. дерьжати 
(1459), держаль (1586), держали (XVI c.), держу (1627 
Беринда), держати (XVII с.), держать (XVIII с.), OUk. 
держати (1340, 1386), держала (1400), OES. дрьжати, 
дрьжяще (XI с. Остр. єв.), дьржите, дьржаться (XI с. 
ibid.), дьрьжа (1096), держиши (XIV с.), держати (1389); 

BRu. дзяржаць, Ru. держать, Ви. дгржа, Ма. држи, 
OCS. drzzati, SC. drzati, Sin. drzati, Cz. drzeti, Slk. drzat’, 
Po. dzierzyc, dial, dzierzec, dzierzac, LoSo. zarzas, UpSo. 

dzerzec, Plb. derzat. — Deriv. держатися, видержати, 
в-, з[а]-, на- пере-, під-, по-, при- держати[ся], iter.: 

в[и-], з[а]-, на-, пере-, під-, по-, при- держувати[ся], 
держання, вйдержання, в-, з[а]-, на-, пере—, під-, 
по-, при- держання, в[и]-, з [а]-, на-, пере-, під-, 
по-, при- держування; держава, -вний, -ність, дер¬ 
жавець, держак, держальник, -иця, держальце, дер¬ 
жатель, [само-]держець, and compounds: держи¬ 
дерево, держиморда, державно- творчий, -монополіс¬ 
тичний, -руінни[цьки]й, etc., here also SovUk. neolo¬ 

gisms: держ- апарат, -банк, -бюджет, -видав, -зем- 
фднд, -кордон, -кредит, -літвидав, -плян, -позика, 
-промисловість, -страх, -театр, -торгівля, -уста¬ 
нова, -фонд, etc.; MUk. держава (XV—XVIII с), держа¬ 
вець (XVII—XVIII с.), державця (XV—XVIII с.), дер- 
жавчиная (XVII с.), державний (XV, XVII с.), держав- 
ский (XVIII с.), державствовати (XVII—XVIII с.), дер- 
жал[н]о (XVII—XVIII с.), держанье (XV—XVIII с.), 
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держатель (XV—XVIII с.), держатися (XVII—XVIII с.), 
держенье (XVI с.), OUk. держатися (1420), при державі 
(1351), OES. дрьжава (XVI с.), дьржава (XII с.), Дер¬ 
жава Руская, дьржавьливт> (1076 Ізб. Св.), державница 
(XVI с.), дьрьжавьно (1096), дьржавьн'ьи (XI с. Остр. єв.), 
дрьжавьнк (1097), дьржавство, дьржаливии (1076 Ізб. 
Св.), дрьжатель (XI с.), дрьжатися (XI с.), дьрж[д]али- 

вьіи (1073 Ізб. Св.); FN. Держкд (> dial. Дершко), Дер- 
жавин. — Syn. тримати, не пускати; володіти, ма¬ 
ти в наймах, в оренді; пильнувати; затримувати, 
позбавляти волі; оберігати, Тимченко 699 - 700; MUk. 
стяжаю илй стяжаваю — набьіваю, осягаю, достаю албо 
поскдаю, держу, 1627 Беринда. 

PS. *dbrzati < *dbrg-eti ‘ts’, IE. root **dher- ‘ts’, in 
SI. extended to **dheregh-, cf. Av. drazaite ‘he holds, leads’, 
cf. Schmidt KZ. 25, 115, Slawski 1, 197, Pokorny 254; ac¬ 
cording to Berneker 1, 258, Gk. drdssomai (drdttomai) ‘I 
grasp with the hand, I hold’, draxma (draxme) ‘drachma’, 
trefomai ‘I grow, thrive, increase’, Lat. fortis ‘strong, brave’, 
a. o.; see also Walde-Hofmann 1, 535 - 536, Vasmer2 1, 503. 

дерзати see the following entry. 

дерзкий ‘bold, daring, audacious’, MUk. дерзкій — 
напрасньїй (XVII c. Синонима 146), дерзьій (1625), OES. 
дьрзоу Dsg., др'ьз'ь, дрьзке, дьрзьіх-ь Gpl. (XI с.), дерзг, 

дерьзи Npl.; BRu. дзерзкі, Ru. дерзкий, дерзок, OCS. 
drszs, Ви. дьрзай, Ма. дрзок, SC. drzak, Sin. drz, Cz. 
drzy, OCz. drzi, drzky, Slk. drzy, Po. dziarski, OPo. darski, 

dial, dziamy, dziarzy, Ca. zerci. — Deriv. дерзкість, -ко, 
дерзати, -ання, дерзнути, дерзосний, MUk. дерзно- 
вент> (XVII с.), дерзнувьій (XVII с.), дерзнутоє (XVII 
с.), дерзость (XV—XVIII с.), дерзостник'ь (XVI с.), 
дерзко (XVII с.), дерзати, дерзнути (XVIII с.), OES. 
дьрзо (XII с.), др'ьзливи, дьрт>зания (1096), дьрзновен'ь- 

ньіи (XII с.), дрьзость (XI с.), дерзость (XIII с.), дрг>зо- 
стно (XI с.), дьрзостьнк (XII с.), др-ьзоша, др^зноут-ь 
(XI с.), льрандвіз (XI с. Остр. єв.), дьрьзноула (XI с.), 
дрг>зобати (XI с.), дрьзостить (XI с.), дрьзьствоуя (XI 

с.), — Syn. відважний, смілий, Тимченко 701. 

PS. *dbrzs[jb]\\*dbrzsks[jb] ‘ts’, IE. root **dhrfih- 
:(basis) **dhere{jh- ‘to hold; strong’, cf. Lith. dirzmas 
‘strong’, OPr. dirstlan ‘powerful’, Skt. drhyati ‘he holds 
strongly’, drdhd- ‘strong’, drahoyat- ‘fit’, Av. ddrdzrw- 
‘strong’, Pokorny 254, Walde KZ. 34, 251, Bruckner 254; 
yet cf. Berneker 1, 257, Slawski 1, 191, a. o., who recon¬ 
struct IE. root as * *dhrsu- ‘strong’ and connect it with 
OPr. dyrsos ‘mighty’, Skt. dhrsu- ‘bold’ Gk. thrasys ‘bold’, 
etc. 

деривація ‘derivation’, ModUk.; BRu. дзривация, Ru. 

деривация (since 1803), Po. derywacja. — Deriv. дери¬ 
ват, дериваційний. — Subst. виведення одних слів з 
інших; відхилення напрямку руху кулі або гарматня 
залежною від різі в цівці рушниці або гармати, Орел 
1, 257-258. 

From Lat. derivdtid ‘ts’, Орел, 1. c., АкСл. З, 734, Льо- 

хін 188, Klein 1, 430. 

дерик ‘derrick’, ModUk.; Ru. деррик (since 1864). — 

Subst. машина, що підіймає потоплі судна з морсько¬ 
го дна, підіймальний кран (див. дерек). 

From Е. derrick ‘ts’, Льохін 188, АкСл. З, 738. 

деркотати, деркотіти ‘to rattle, clatter, creak’, ModUk.; 

Ви. дгрцам T puli’, Sin. drkati ‘to run\drkotati ‘to rattle, 
creak’, Cz. drkati ‘to push’, Slk. drkotat’ ‘to rattle, clatter, 

creak’. — Deriv. деркотання, деркотіння, дерчати, 
деркач; FN. Деркач. — Syn. дренькотати, дренько- 
тіти. 
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PS. *dbrk[ot]ati ‘ts’, connected with *dbrati, see дерти, 
драти. 

дерма-, дермо- — a compound - forming element 

‘derm[o]-’ in such words as дерма- тексантема, -тин, 
-mum, -тол, дермо- графім, -Ід, -скопія, etc., ModUk.; 
known to other SI. as well. — Subst. (rarely:) шкіро-, e. g. 

дермоміозйт — шкіром?язовиця, etc. 

From Gk. derma ‘skin’, Klein 1, 430, Partridge 889; 
see also the following entry. 

дермато- a compound - forming element ‘dermat[o]-’ in 

such words as дермато-лог, -логія, -мікоза, -міозит, 
-пластика, -рагія, -склердза, -спазма, -терапія, etc., 
ModUk.; known to all other SI. as well. — Subst. (rarely:) 

шкіро-, e. g. дерматоміозит — шкіром!язовиця, Бой¬ 
ків 136. 

From Gk. dermato-, dermat- : derma ‘skin, hide’, Klein 
1, 430, Partridge 889, see also the preceding entry. 

дернец, Gsg. дернеця dial. ‘Christmas carol’ (Добру- 
джа), first recorded in the XX c. (Горбач 11, 7). — Subst. 

колядка на Різдво. 
According to Горбач, 1. c., it is derived from Rm. 

dorinfa ‘(good) wish’. 

дернина, дерня : дерен. 

дерти, драти, деру, дереш, Wd. дру, дреш (JBR.) ‘to 
tear, flay; to fleece, sweat; to climb’, MUk. деруть, не дра¬ 
ли (1456), деретт. (1600), драти, драно (XVII с.), дрань 
драли (XIVII с.), дерти (XVIII с.); BRu. дзерці, драць, 
Ru. драть, OCS. dbrati, Ви. дера, Ма. дере, SC. drijeti, 
Sin dreti, Cz. drati, dfiti, Slk. drat', Po. drzec, OPo. drac, 

LoSo. dres, UpSo. drjec. — Deriv. дертися, дратися, 
дерть, дерун[ка], драння, дран[оч]ка, драний, дра¬ 

ниця, дранковий, дрантя, дрантина, -йвий, дрань, 
дра[ч]ка, дратва, -вовий, драля, (дати) драла, dial. 
[по]дралувати, надра, and prefixed verbs: вйдерти[ся], 
в-, від-, з[а]~, на-, об-, під-, по-, при-, про- дерти[ся] 
along with their correspondents with dpdmu[ся] and iter. 

forms: 6[u]-, від-, з[а]~, на-, об-, під-, по-, при-, 
про- дирати[ся], MUk. дертися (1672), дратву Asg. 
(XVI с.) дратва (XVII с.), дратницьі Gsg. (XVIII с.), дра¬ 
ча (XV—XVIII с.), драчовт. Gpl. (XVIII с.), драчливт. 

(XVIII с.), OES. дерть (1436), драчїе. — Syn. рвати, 
розривати, шарпати, Тимченко 702. 

PS. * dbrati ‘ts’, IE. root **dir-: **der- ‘ts’, cf. Lith. 
dirti ‘to flay, skin’ Latv. nu-daras Npl. ‘waste, rubbish’, 
Skt. drnati ‘he splits’, Av. dar- ‘to split’, Gk. derein ‘to flay’, 
Cymn. dam ‘part’, Goth, ga-tairan, OHG. zeran ‘to tear to 

pieces, destroy’, E. to tear, Du. teren ‘to consume’, etc., 
Miklosich 41, Преображенский 1, 193 - 194, Berneker 1,185, 
Trautmann 52, Fraenkel 96, Bruckner 100, Slawski 1, 173 - 

174, Kluge 404, Pokomy 208, a. o. 

дерута ‘disorderly retreat; downfall’, ModUk.; Po. de¬ 

rut a. — Subst. утеча, безладний відступ; сильний 
спад курсу цінних паперів на біржі, Орел 1, 258. 

From Fr. deroute ‘ts’, Орел, 1. c. 

дерчати : деркотати, деркотіти. 

деряба ‘jay’, ModUk.; Ru. ts. — Deriv. дерябка (Ma- 

kowiecki 161), дерябнуть (Горбач 8, 25). — Subst. соя, 
сойка. 

According to Горяев 90, it is connected with root 
*der- ‘to produce sound’, cf. Skt. dhranati ‘it sounds’; this 

explanation was rejected by Преображенский 1, 182, and 

other etymologists, who derive it from деру, дерти, 
see s. v. 
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десант, rarely: десанта ‘disembarkation of troops’, 

ModUk.; BRu. дзсант, Ru. десант (since 1803), Po. de- 

sant. — Deriv. десантний, -m. — Subst. висідання вій¬ 
ська з корабля на суходіл; саме військо, що прибуло 
на місце воєнних операцій морським шляхом, Бойків 
137. 

From Fr. descente ‘ts’, Акуленко 141, АкСл. З, 738. 

десбіч see десьбіч. 

десень ‘sketch’, ModUk.; Po. desen. — Subst. зразок, 
взірець, Бойків 137; візерунок. 

From Fr. dessein ‘ts’, Klein 1, 432. 

десерт ‘dessert’, ModUk.; BRu. дзсерт, Ru. десерт 
(since 1803), Po. deser. — Deriv. десертний. — Subst. 

подавана no обіді страва з солодких речей або овочів, 
ласощі, Бойків 137. 

From Fr. dessert ‘ts’, Орел 1, 258, АкСл. З, 738, Klein 
1, 434. 

деси[к] Lk. for десь (Приймак РМ. 2, 450), see де. 

десиґнація, ‘designation, assignment’, ModUk.; Po. de- 

sygnacja. — Deriv. десиїнатор, десиїнувати. — Subst. 

призначення на посаду, Бойків 137. 

From Lat. designdtio ‘ts’, Klein 1, 432. 

дєск AmUk. ‘desk’, first recorded in 1923, Жлуктен- 

ko 124. — Subst. письмовий стіл. 

From E. desk ‘ts’, Білаш 235. 

дескрйпція ‘description’, ModUk.; Po. deskrypcja. — 

Deriv. дескриптивний. — Subst. опис, нарис, Орел 1, 
259. 

From Lat. descriptio ‘ts’, Klein 1, 431. 

десм[о]- a compound -forming element desm[o]- ‘bond’ 

in such words as десмографія, десмологія, десмургія, etc. 

From Gk. desmos ‘band, bond’, Орел 1, 259, Льохін 
189, Klein 1, 433. 

Деснй, Wd. Десна (Желеховський 1, 178), GN. Desna 

(left tributary of Дніпро and Дністер), BRu. Дзясна, Ru. 

Десна, Po. Desna. — Deriv. Стара Десна, Десьонка 
(Кат. річок 164), Деснянський. — Syn. найбільша ліва 
притока Дніпра; ліва притока Південного Бугу, 
УРЕС. 1, 582. 

PS. * Desna ‘ts’, connected with *desns ‘right’; out of 
the two possible explanations why the left tributary was 
originally called ‘right’: (1) colonization of ES. tribes ex¬ 
panding northward from the south and (2) *desns mean¬ 
ing originally ‘southern’, the former seems to be most per¬ 
suasive; inconvicible are: the “euphemistic” explanation of 
Vasmer: ‘right’ instead of ‘left’, cf. ZfslPh. 7, 410, RS. 6, 
187 and his ED. I2, 506; etymology: *Dbsena < **dei-: di- 

‘to sparkle’, cf. Moszynski, Zasi^g 182 - 183; and finally the 

fantastic explanation of Десна as *Дне- (:Дон, Дніпро, 
Дністер) and *-сна (:Снов) by В. П. Петров (in his 
lecture at Fiissen, West Germany, on May 10, 1946). 

десна, десниця arch, ‘right hand’, MUk. на десно ни 
л-Ьво (XVII с.), OES. ррка десная (XI с. Остр. єв.), десница 
(ibid.); Ru. десница, OCS. desns, desnica, Ви. десна, дес- 
нйца, Ма. десна рака, десница, SC. desna ruka, desnica, 

Sin. desna. — Syn. права рука, правиця. 

PS. *desna [rgka], *desnica ‘ts’: *desns[jb] being re¬ 
lated to Lith. desinas ‘right’, desine ‘right hand’, Skt. dak- 
sina-, Av. dasina-, Gk. deksids, Lat. dexter, etc., Преобра- 
женский 1, 182, Berneker 1, 187, Rozwadowski RS. 2, 111, 
Trautmann 53, Fraenkel 91, Pokorny 190, a. o. 
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деспед Вк. ‘fault, deficiency’, first recorded in 1934 

(Кміт 58). — Subst. хиба, недомагання. 

The word seems to correspond to дешпет, with voiced 

final -t, the ultimate source being Lat. despectus, see 

деспект. 

деспект ‘offence, insult’, MUk. деспекгь (1583 АКЖМУ. 

51; 1599- 1650 Худаш 106). — Subst. образа, зневага, 
Бойків 137. 

From Lat. despectus ‘ts’; see also дешпет and the 

preceding entry. 

деспот ‘despot, tyrant’, MUk. деспот (XVII c.), BRu. 

дзспат, Ru. деспот, Po. despot, etc. — Deriv. деспотія, 
деспотизм, -йчний. — Subst. титул деяких волода¬ 
рів, Тимченко 703; необмежений владар, свавільна, 
жорстока людина; утисник, тиран, Бойків 137. 

From Gk. despdtes ‘master, ruler, tyrant’, Тимченко, 

1. c., Огієнко PM. 3, 127, Klein 1, 434. 

деста, arch, десть ‘sheet of paper; folio’, MUk. десть 
(1494), дестей Gpl. (1571), на десту (1601); Ru. десть 
(first recorded in Ru. in 1551, cf. Vasmer2 1, 507, following 
Срезневский 1, 656). — Deriv. MUk. дестовии, дестньїй 
(XVI—XVII c.) — Subst. аркушевий формат; міра па¬ 
перу: 24 аркуші, Тимченко 1,703. 

According to Тимченко, 1. с., it comes from. Pers. dast 

‘hand’, perhaps via Tk. dasta ‘bunch’, Miklosich ТЕ. 1, 283, 

Преображенский 1, 182, Berneker 1, 187, Lokotsch 40, a. o. 

дестинація ‘destination’, ModUk.; Po. destynacja. — 

Deriv. дестинатор. — Subst. призначення; ухвала, 
Орел 1, 260. 

From Lat. destindtio ‘purpose, design’, Klein 1, 435. 

деструкція ‘destruction’, ModUk.; BRu. дзструкция, 
Ru. деструкция, Po. destrukcja. — Deriv. деструктив¬ 
ний. — Subst. руйнація, занепад, Бойків 137. 

From Lat. destructio ‘ts’, Орел 1, 260, Klein 1, 434. 

десть arch, see деста. 

десцендент ‘descendant’, ModUk.; Po. decendent. — 

Deriv. десценденція. — Subst. нащадок, Орел 1, 260. 

From Lat. descendens ‘ts’, Орел, 1. c., Klein 1, 431. 

десять, Wd. десіт[ь] ‘ten’, MUk. без десяти (1486), 

десятма, десятий Ipl. (XVI с.), десять (XVI—XVIII с.), 
OUk. десять (1386- 1418), OES. десяти Dsg. (XI с. Остр. 
єв.), десяте Gsg. (1130), десять (1397); BRu. дзесяць, Ru. 

десять, OCS. des§tb, Ви., Ма. десет, SC. deset, Sin. deset, 
Cz. deset, Slk. desat’, Po. dziesiqc, LoSo. zases, UpSo. dze- 

sa6, Plb. desat’. — Deriv. десятий (in MUk. and ModUk. 
felt as deriv. from десять, not vice versa, cf. Сулм. 2, 188- 

189), десятерик, десятеро, десятина, десятка, де¬ 
сяток, десятник, десятериковий, десятергчний, де¬ 
сятерний, десятковий, десяцький, десятерити, etc.; 
compounds: десяти- борство, -верстка, -верстний, 
-гранний, -гранник, -денка, -денний, -клясний, -кляс- 
ник, -клясниця, -кратний, -кутний, -лгтка, -літній, 
-лїття, -місячний, -пільний, -разовий, -річка, -річ¬ 
ний, -річчя, -складовий, -струнний, etc.; here also com¬ 

pound numerals: двадцять, тридцять, п’ят-, шіст-, 
сім-, вісім- and дев’ят-десят[ий]; MUk. десятий (XV— 
XVIII с.), десятеро (XV—XVIII с.), десятерако (XVII с.), 
десятилником'ь Isg. (XV—XVI с.),десятйна (XVI—XVIII 
с.), десятка (XVIII с.), десятника (XV—XVIII с.), десят- 
нички Gsg. (XVIII с.), десяток-ь (XVII—XVIII с.), десят¬ 
ковий (XVII с.), десятинний (XVII—XVIII с.), десятов- 
ский (1766), десяточньїх два (1668), compounds: десятеро- 
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приказаня (XVII с.), десято-дневно (XVIII с.), -латний 
(XVIII с.), -рожньш-ь lag. (XVI с.), OUk. десяти (1388) 
десятиноу Asg. (1440), к десятинному (1445); OES. деся¬ 
тий, десяцьскьі, десятьство, десятериньш, десятерицею 
Isg., десятеро (XII с.), десяторо, десятиждьі, десятилни- 
ци Npl., десятилничь, десятинники Арі., десяторина, де¬ 
сятина, десятица, десягьк'ь, десятоуєте, десяторив'ьше, 
десяткуєтеся, десятствова, etc., compounds: десято -словь- 

ниця, -словьць. — Syn. дві п’ятки. 

PS. *des$tb ‘ts’, derived from *des§ts ‘tenth’, goes back 
to IE. **deJcmt- : dekm- ‘10’, cf. Lith. desimtfis], La tv. des- 
mit (< desimt), OPr. desstmpts, Skt. ddsd, Av. dasa, Arm. 
tasn, ToA. sdk, ToB. sak, Gk. deka, Lat. decern, OIr. deich, 
Goth, taihun, AS. tien, tyn, OHG. zehan, E. ten, etc., Miklo- 
sich 43, Berneker 1,186 -187, Kluge 404, Преображенский 1, 
183, Trautmann 53, Bruckner 110, Младенов 125, Machek 
84, Fraenkel 91, Walde-Hofmann 1, 329, Pokorny 191, a. o.: 
“since in many, or rather all, decimal systems the basis of 
the system is the hand with its five fingers... it seems indeed 
reasonable to analyze **dekmt- as representing de- kmt ‘two 
hands’ ”, according to Szeremenyi 69; yet, Olzscha in his 

article in IF. 73, 147 -148, expresses doubts about this as¬ 
sumption. 

десь : де. 

десьбіч, десьбічний dial, ‘situated on the left side’, 
first recorded in the XIX c. (Желеховський 1, 178) — Subst. 

правий. 

According to РССтоцький, Slavia 5, 29, it is com¬ 

pounded of десь < *desns and бік <*boks. 

деталь ‘detail, small item’, ModUk.; BRu. дзталь, Ru. 
ts (since 1854), Po. detal. — Deriv. деталізація, дета¬ 
лізування, деталізуватися], деталізований, деталь¬ 

ний. — Subst. подробиця, дрібниця, мала частинка ці¬ 
лого; (деталі:) складові частини машин, Бойків 137. 

From Fr. detail ‘ts’, Орел 1, 260, АкСл. З, 746-747, 
Klein 1, 435. 

детант[а] ‘detente, since 1974. — Subst. відпряжен¬ 
ня міжнародних взаємин. 

From Fr. detente ‘ts’, in AmUk. via E. detente ‘ts’. 

деташе ‘loose, detached part; staccato (bowing)’, Mod¬ 

Uk. — Subst. вільно; спосіб грати кожен тон окре¬ 
мим штрихом лучка по струні, Орел 1, 260. 

From Fr. detache ‘ts’, Орел, 1. c. 

детектйв ‘detective’, ModUk.; BRu. дзтжтьІУ, Ru. ts, 
Po. detektyw. — Deriv. детективний; AmUk. детектив 
сторіс (also: детективу сторіз ’оповідання про детективів’, 

Білаш 236), Wd. детектйвка (JBR). — Subst. таємний 
аіент слідчих органів; вивідувач, Орел 1, 260. 

From Е. detective ‘ts’, the ultimate source being Lat. 
detectio ‘detection’, Орел 1, 260, АкСл. З, 747, Klein 1, 435. 

детектор ‘detector’, ModUk.; BRu. дзтжтар, Ru. ts, 

Po. detektor. — Deriv. детекція, детектування. — Subst. 

хвшевказ; відкривач. 
From Lat. detector ‘ts’, Орел 1, 260, АкСл. З, 747, Klein 

1, 435. 

детерджент ‘detergent’, first recorded in the XX c. 

(JBR). — Subst. дезинфекційний очищувальний засіб. 

From E. detergent ‘ts’. 

детеріорація ‘deterioration’, ModUk.; Po. deterioracja. 

— Subs^.погіршення фізичних і хемічних властиво¬ 
стей їрунту, Орел 1, 260. 
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From Lat. deteriorate ‘to make worse’, Орел, 1. c., Klein 

1, 435. 

детермінувати ‘determinate’, MUk. детермінований 
(XVII c.), Ru. детерминйзм, Po. determinowac, etc. — 

Deriv. детермінант, -ація, детермінізм, -гст[ка]. — 
Subst. о-, при- значати, Тимченко 706. 

From Lat. determinate ‘ts’, Klein 1, 436, perhaps via 

Po. determinowac, Тимченко, 1. c. 

детонація ‘detonation, explosion (its sound)’, ModUk.; 

BRu. дзтанация, Ru. детонация (since 1864), Po. deto- 
nacja. — Deriv. детонатор, детонометр, детонува¬ 
ти, детонаторний, детонаційний. — Subst. поширен¬ 
ня вибуху, що перевищує швидкість поширення зву¬ 
ку, Орел 1, 261. 

From Lat. detonate ‘to thunder down, thunder forth’, 
Орел, 1. c., Klein 1, 436. 

детрйт ‘detritus’, ModUk.; BRu. дзтрьгт, Ru. ts, Po. 

detryt. — Subst. продукт розкладу мертвої тканини, 
Орел 1, 261. 

From Lat. detritus ‘a rubbing away’, Орел, 1. c., АкСл. 

3, 755, Klein 1, 436. 

де факто ‘de facto’, ModUk.; BRu. 

факто (since 1864), Po. de facto. — 

заофіційно (визнати) ; фактично, 

дз-факто, Ru. де- 
Subst. справді, по- 
Орел 1, 261. 

From Lat. de facto ‘ts’, Орел, 1. c., АкСл. З, 755, Klein 

1, 413. 

дефекація ‘defecation’, ModUk.; BRu. дзфекация, Ru. 

дефекация, Po- defekacja. — Deriv. дефекаційний. — 
Subst. спорожнювання (шлунка, кишок); очищення 
сирого бурякового соку в цукровому виробництві від 

фосфорних кислот, органічних речовин з допомо¬ 
гою вапна й вуглець-оксйду, Орел 1, 261. 

From Lat. defaecatio ‘ts’, Орел, 1. c., Klein 1, 414. 

дефект ‘defect, flaw’, MUk. дефекгь (XVII—XVIII 

c.), BRu. дзфект, Ru. ts (since 1803), Po. defect. — Deriv. 

дефективний, дефектний, and compounds дефекто¬ 
лог, -логія, -логічний, -скопія. — Subst. хиба, вада, 
Гандж, Орел 1, 261. 

From Lat. defectus ‘ts’, Орел, 1. c., АкСл. З, 755, Klein 

1, 414. 

дефензива ‘defensive’, ModUk.; Po. defenzywa. — 

Deriv. дефензор. — Subst. оборонний стан; оборонна 
тактика; таємна поліція в Польщі (до 1939 р.), 
Орел 1, 262. 

From Po. defenzywa ‘ts’, the ultimate source being Fr. 

defensive ‘ts’, Орел, 1. c., АкСл. 3, 755. 

деферувати ‘defer, submit’, ModUk. — Subst. подава¬ 
ти гадку, напоумлювати, Орел, 1, 262. 

From Lat. deferre ‘to carry or bring down, grant, allot, 

offer’, Klein 1, 414. 

дефетйзм ‘defeatism’, ModUk.; Po. defetyzm. — Deriv. 

дефетйст. — Subst. зневіра в перемозі, Орел 1, 262. 

From Fr. defaitisme ‘ts’, Орел, 1. c., Klein 1, 414. 

дефібрер ‘wood-, stuff - grinder’, ModUk.; BRu. ds- 

фібрзр, Ru. дефибрер, Po. defibreur. — Deriv. дефібру¬ 
вання. — Subst. машина, що розтинає дерево на во¬ 
локнину (в паперовім виробництві), Орел 1, 262. 

From Fr. defibreur ‘ts’ the ultimate source being Lat. 
fibra ‘fiber’ Орел, 1. c., Льохін 191. 
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дефіле ‘narrow gorge (pass), strait; defiling (of sol¬ 

diers)’, ModUk.; BRu. дзфіле, Ru. дефиле (since 1803), 

Po. in deriv. defilowac. — Deriv. дефіляда, дефілювати, 
-ання. — Subst. похід, марш вузькою колоною або один 
за одним; ущелина в горах, Орел 1, 262. 

From Fr. defiler ‘to march in files’, Орел, 1. c., АкСл. 

3, 755 - 756, Klein 1, 415. 

дефініція ‘definition’, MUk. дефініовати (XVII c.) ; 

BRu. дзфініция, Ru. дефинйция (since 1803), Po. defi- 
nicja. — Deriv. дефінітив, дефінітивний. — Subst. 

точне певне визначення слова або поняття, Бой¬ 
ків 138. 

From Lat. def initio ‘ts’, Орел 1, 262, АкСл. З, 756, 

Klein 1, 415. 

дефіс ‘small separating line, hyphen’, ModUk.; BRu. 

дзфгс, Ru. дефйс, etc. — Subst. рдзділка, знак сполу¬ 
чення або переносу, Бойків 138. 

From Fr. defis : defaire ‘to destroy, to pull something 
to pieces’. 

дефіцйт ‘deficit’, ModUk.; BRu. дзфіцьіт, Ru. дефи- 
цйт (since 1839), Po. deficyt. — Deriv. дефіцитний, Wd. 

дефіцитдвий. — Subst. перевищення видатків над 
прибутками; недостача, недолік грошей; утрата, 
Бойків 138. 

From Lat. deficit ‘it is wanting’, Орел 1, 263, АкСл. 
З, 756 - 757, Klein 1, 415. 

дефлектор ‘deflector’, ModUk.; BRu. дзфлектар, Ru. 

ts, Po. deflektor. — Subst. висисна споруда (флюїер) на 
димарі, що автоматично встановлюється за вітром 
і посилює витягання газів; прилад виміряти вгдхил 
магнетног стрілки, Орел 1, 263. 

From Lat. deflectere ‘to deflect’, Орел, 1. c., Льохін 
191, Klein 1, 415. 

дефляція ‘deflation’, ModUk.; BRu. дзфляция, Ru. 

дефляция, Po. deflacja. — Subst. вилучення з обігу ча¬ 
стини грошових знаків, щоб підвищити валюту; 
протилежне інфляції явище; (в геології:) знесення 
вітром розпушених частин їрунту, Бойків 138. 

From Lat. deflare ‘to blow off’, Орел 1, 263, АкСл. З, 
757, Klein 1, 415. 

деформація ‘deformation’, ModUk.; BRu. дзфарма- 
ция, Ru. деформация (since 1895), Po. deformacja. — 

Deriv. деформуватися], -ання. — Subst. зміна форми 
будови тіла або його частин, переважно через хво¬ 
робу; з-, no-нівечення, Бойків 138. 

From Lat. deformdtio ‘ts’, Орел 1, 263, АкСл. З, 757, 

Klein 1, 416. 

дефравдація ‘embezzlement, deceit, artifice’, ModUk.; 

Po. defraudacja. — Deriv. дефравдант, [з]дефравдува¬ 
ти, -ання. — Subst. обман, ошуканство; контрабан¬ 
да; крадіжка грошей, Бойків 138. 

From ModHG. Defraudation ‘ts’. 

дехкан ‘(Tk.) peasant’, ModUk.; BRu. дзхканін, Ru. 

дехкан[ин]. — Subst. назва трудового селянства в 
Туркестані, Бойків 138. 

From Tk. dihqan ‘of the village’, АкСл. 3, 757, Дми- 
триев 23. 

дехоть dial, see дьоготь. 

дехто see де and хто. 

децембер, also дісембир (Роїк 68) Am.Uk. ‘December’, 
first recorded in 1963. — Subst. грудень. 

From E. December ‘ts’, Білаш 236. 
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децемвір ‘decemvir', ModUk.; BRu. дзцзмвгр, Ru. de- 
цемвйр, Po. decemvir, etc. — Deriv. децемвірат. — Subst. 

член колеїгі з десятьох обраних старшин, що пра¬ 
вили колись Римською державою, Бойків 138. 

From Lat. decemviri ‘ten men’, Орел 1, 263, Klein 

1, 408. 

деци- a compound-forming element ‘deci-’ in such words 

as деци-бель, -грам, -літр, -мальний, -мація, -метр, 
-МОЛЬ, etc., ModUk.; known to all other SI. as well. — 

Subst. (rarely:) десят- e. g. децимація — десяткуван- 
ня, децимальний — десятинний. 

From Lat. dedmus ‘tenth’, Partridge 888. 

децйзія ‘decision’, MUk. децизьш Gsg. (XVII c.), де- 

цизію Asg. (XVIII c.); Po. decyzja. — Deriv. децидува- 
mu. — Subst. рішення, постанова, Орел 1, 264. 

From Lat. dedsid ‘ts’, perhaps via Po. decyzja, Тим- 

ченко 1, 706. 

децима ‘one tenth, tithe’, ModUk.; BRu. дщима, Pu¬ 
ts (since 1839), Po. decyma. — Subst. (у музиці:) деся¬ 
тий тон, рахуючи від пдршою основного; промі¬ 
жок на 10 ступнів у контрапункті; строфа з 10 
рядків, уживана колись в Еспангі, Бойків 139. 

From Lat. dedma ‘tenth’, Орел 1, 264, АкСл. З, 758. 

дец[ц]йт AmUk. ‘that’s it’, first recorded in 1924. — 

Subst. Так воно! 
From E. that’s it ‘ts’, Білаш 237. 

дец райт [дем райт], AmUk. ‘that’s right [damned 

right]’, first recorded in 1915. — Subst. Так, правда! 
From E. that’s right, [damned right] ‘ts’, Білаш 236. 

дешарж ‘unloading’, ModUk.; Po. in deriv.: deszarto- 
wac. — Deriv. дешаржувати, дешаржний. — Subst. ви¬ 

вантаження корабля; вйстріл з гармати, випал, 
Бойків 139. 

From Fr. decharge ‘ts’. 

дешевий ‘cheep, inexpensive’, MUk. дешевьій — тре- 

куплньїй, суетньїй (XVII с. Синонима 146), дешевою Isg. 

(XVIIIc.), OES. дешева; BRu. dial, дзяшеви, Ru. деше¬ 
вий, wanting in other SI. — Deriv. дешевенький, деше- 
вгсінький, дешевший, дешевизна, дешевина, деше¬ 
віть, [з]дешевити, [по]дешевіти, [по]дешевша¬ 
ти, дешево, дешевенько, MUk. дешевенько (XVIII с. 
Інтермедії 153), дешево (XVII—XVIII с.), дешевость 
(XVII—XVIII с.). — Syn. недорогий; (про ціну:) по¬ 
мірний, невисокий; (підсилено:) низький, за безцін, 
Деркач 57; Wd. таний. 

Etymology uncertain; its reference to десниця, Горяев 
(Доп.) 2, 10, seems to be based on i/e.; inconvincible is 
also its derivation from *desiti, cf. OCS. desiti ‘to find, 
meet’, SC. desiti ‘to direct’ OCz. podesiti, udesiti ‘to make 
properly, in order’, Грот 899, Berneker 1, 188, Vasmer2 1, 

510, a. o.; “anarchic” appears to Bruckner PF. 7, 179, its 
derivation from a corresponding word to Av. dainhus 

‘land’ (:дешевий—‘produced in the same land, i. e. 
cheeper’), suggested by Pedersen IF. 5, 65; in view of its 
restricted diffusion the word is most probably a borrowing 
from Tk.-Tt. tos ‘to fall down (in price)’, cf. Matzenauer 
LF. 7, 42, Berneker, 1. c. 

дешифрувати ‘to decipher’, ModUk.; BRu. дзшифра- 
ваць, Ru. дешифровать (since 1803), Po. deszyfrowac.— 

Deriv. дешифрування, дешифрований, дешифрувати- 
[ся], SovUk. дешифровка (from Ru.). — Subst. тов¬ 
мачити таємне письмо або перекладати телеграф¬ 
ні знаки, словами; перекладати сучасною мовою ста- 
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родавнє письмо, гієрогліфи, клинопис, тощо, Орел 
1, 264. 

From Fr. dechiffrer ‘ts’, Орел, 1. c., АкСл. З, 760 - 761, 

Klein 1, 410. 

дешпет ‘scandal, indecorum; debauch, orgy’, ModUk. — 

Subst. бешкет, іалабурда, Бойків 139. 

From Fr. despectus ‘despising’, with phonetic changes 
(sp > sp, ct > t) and a specialized meaning in Uk.: ‘des¬ 
pising’ -» ‘a thing (action) to be despised’ -» ‘scandal, inde¬ 
corum’ -» ‘debauch, orgy’; it is a strong suspicion that 

дешпет was f/e. corrupted to бешкет Q- v.; see also 
деспект, and деспед. 

дещиця ‘little thing, bagatelle’, ModUk.; wanting in 

other SI. — Deriv. дещичний. — Syn. дрібка, Деркач 63. 

A ModUk. neologism, derived from дещо, 9- v., and 

the suffix -иця like абищиця, нісенітниця, etc. 

дещо see де and що. 

деяк[ий] see де, як[йй]. 

де! interj. for calming bulls: ‘stop!, hold!’, first re¬ 
corded in the XIX c. (from a collection of Д. Еварницький, 

cf. Грінченко 1, 374). — Syn. гов! 
A primitive imitative interj. 

дєвина dial, for диванна. 

дєдя, дєдьо Wd. see дядя, дядьо. 

дєплові SoCp. ‘reins, ribbons’, first recorded in the 

XX c. (Гнатюк ЕЗб. ЗО, 339). — Subst. віжки, поводи. 
From Hg. gyeplo ‘ts’, Гнатюк, 1. c., MNT-8Ez. 1, 1127. 

дєрланка SoCp. ‘throat’, first recorded in the XX c. 
(Гнатюк ЕЗб. 26, 335). — Subst. горло, юртанка. 

A dial, deformation of горлянка, q. v. 

дж!, джа! interj. imitating the sound of a rod in sudden 

quick motion, first recorded in the XX c. — Syn. дззз! 
РССтоцький 3, 154. 

A primitive o/p. interj. 

джаб, also дзяб AmUk. ‘job’, first recorded in 1915. — 

Deriv. джабгст, дзябіст, Жлуктенко 124; джабувати 
(JBR.). — Subst. праця, служба. 

From Е. job ‘ts’, Івах PM. 1, 212, Білані 237. 

джавел вотер AmUk. ‘javelle water’, first recorded in 

1943. — Subst. рідина до вибілювання. 
From E. javelle water ‘ts’, Білаш 237. 

джавл ‘joule, a unit of electrical energy’, ModUk.; BRu. 

джоуль, Ru. джауль, джоуль, Po. dzaul, dzul. — Subst. 

одиниця праці (сантиметр - грамсекунда), дорівнює 
1G7 ерїам, Орел 1, 264. 

Named after the Е. physicist J. Prescott Joule (1818- 
89), АкСл. 3, 766, Klein 1, 833. 

джавр see ґявур. 

джаґан see чеканити. 

джаз ‘jazz’, ModUk.; BRu., Ru. ts, Po. dzez, jazz. — 

Deriv. джазбанд. — Subst. американська музика й тан¬ 
ці, утворені під впливом мурйнськбі музики. 

From Е. jazz ‘ts’, Орел, 1. с. 

джайнізм ‘jainism’, ModUk.; Ru. джайнизм, Po. dzai- 

nizm. — Deriv. джайна. — Subst. сектантський інду¬ 
їстський рух, що його започаткував Джайна, Орел 
1, 265. 

From Hind. Jaina, Klein 1, 824. 

джамія ‘mosque’, ModUk. — Subst. мечет у мусул- 
манів, Орел 1, 265. 

From Rm. geamid < Ar. garni ‘ts’, Lokotsch 52. 
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Джан-гис-агач 1849 Шевченко : Shevchenko’s title of 
a painting of the Kazakh ‘holy tree’, see сингйч-агач. 

джбан see дзбан. 

джгут see жгут. 

’дже abbr. адже, q. v. 

джеб ‘jab’, ModUk.; Ru. джзб. — Subst. прямий удар 
зблизька в боксі, Бойків 139. 

From Е. jab ‘ts’, Льохін 192. 

джеґоніти see жебоніти. 

джеджора Wd. ‘jay’, first recorded in the XIX c. — 
Subst. сойка. 

Origin ts as in джинджора, see джйнджор. 

джейл, also джийл, дзел AmUk. ‘jail’, first recorded 

in 1915. — Subst. в’язниця. 
From E. jail ‘ts’, Білані 239. 

джейран ‘Asiatic antelope’, ModUk.; Ru. ts. — Subst. 

сіруватождвта антильопа, що живе в степах Се¬ 
редньої Азгі, Монголи й Перси, Бойків 139. 

From Tk. - Kaz. dzijran ‘ts’, cf. also Alt. jaran, Mong. 
dzegeren ‘ts’, Miklosich ТЕ. 1, 289; see also дзерен. 

джекет, also джекит, джекик, AmUk. ‘jacket’, first 

recorded in 1915. — Subst. жакет, куртка. 
From E. jacket ‘ts’, Білані 241. 

джекик, джекит AmUk. see джекет. 

джек-ман AmUk. ‘jack-man’, first recorded in 1929. — 

Subst. залізнйчий робітник при важелях. 
From Е. jack-man ‘ts’, Білані 242. 

джек-ребіт AmUk. ‘jack-rabbit’, first recorded in 1931. 

— Subst. рід великих диких зайців. 
From Е. jack-rabbit ‘ts', Білані 242, Роїк 70. 

джекувати AmUk. see підджекбвувати. 

джек-фиш AmUk. ‘jackfish’, first recorded in 1958. — 

Subst. щупак. 
From E. jackfish ‘ts’, Білані 242. 

джелес AmUk. see джйлис. 

джелі AmUk. ‘jelly’, first recorded in 1941. — Subst. 

Іалярета. 
From E. jelly ‘ts’, Білані 242. 

джем, also джим, AmUk. ‘jam’, first recorded in 1913. 

— Subst. варення; мармеляда (JBR.). 

From E. jam ‘ts’, Білані 243. 

джемпер ‘jumper’, ModUk.; BRu., Ru. джзмпер, P°- 

dzemper, also jumper. — Subst. спортова, вовняна, су¬ 
цільно плетена блюза, Орел 1, 265. 

From Е. jumper ‘ts’, Орел, 1. с., Льохін 192, АкСл. 

З, 763. 

дженджеруха, дженджуристий see джйнджор. 

дженерал бас AmUk. ‘general boss’, first recorded in 

1927. — Subst. головний наставник. 
From E. general boss ‘ts’, Білані 243. 

дженерал мерчент AmUk. ‘general merchant’, first re¬ 

corded in 1937. — Subst. загальний крамар. 
From E. general merchant ‘ts’, Білані 243. 

дженітор ‘janitor’, first recorded in the XX c. (JBR.). 

— Subst. двірник. 
From E. janitor ‘ts’. 

джентлмен, SovUk. джентльмен ‘gentleman, polite 

(elegant) man’, ModUk.; BRu. джзнтлемен. Ru. джент¬ 
льмен (since 1839), Ви. джентлемен, Bo. dzentelmen, 

etc. — Deriv. джентлменство, джентлменський. — 
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Subst. добре вихована людина, що в поведінці додер¬ 
жує чемности, моралі, Орел 1, 265. 

From Е. gentleman ‘ts’, Орел, 1. с., АкСл. З, 763 - 764. 

джентрі ‘gentry’, ModUk.; BRu. джзнтри, Ru. джен- 
три (since 1864), Ро. gentry. — Subst. дрібновласниць¬ 
ка шляхта в Англгі, Орел 1, 265. 

From Е. gentry ‘ts’, Орел, 1. с., АкСл. З, 764. 

дженюар AmUk. ‘January’, first recorded in 1963. — 

Subst. січень. 
From E. January ‘ts’, Білаш 244, Роїк 69; see also 

январ. 

джер see джур. 

джерга, also дерга ‘horse-cloth (-blanket) ; caparison; 
coarse woollen cloth’, MUk. дергу Asg. (1605), дергь три 
(XVIII c.). — Subst. груба волохата тканина; шер¬ 
стяна чорна одіж, що її носять старі жінки замість 
плахти, Бойків 136. 

From Tk. cerge ‘ts’, Miklosich 33, Berneker 1, 145, Lo- 
kotsch 33, Тимченко 695, Vasmer RS. 3, 276-277, a. o.; 
less persuasive is its derivation from Rm. cerga ‘peasant- 

blanket’, (Vincenz 8) ; Mod. and MUk. depia instead of 
джерга under the influence of дергати; see also the fol¬ 
lowing entry. 

джерґа dial, ‘cushion’, first recorded in 1899 (Шухевич 

1, 98). — Subst. рід подушки: підклад із ліжника або 
сіна. 

From Rm. cerga ‘peasant - blanket’, see the preceding 

entry. 

джерґіт, Gsg. джерґоту ‘jabbering, chirping; chat¬ 

tering’, first recorded in the XIX c.; Uk. only. — Deriv. 

джерїотати, джерїотіти, джерїотия, (b/f.) джер- 

їати, Wd. also джеркотіти, джеркати (Желеховський 
1, 179). — Syn. щебетання; розмова (нерозбірлива). 

An о/р. formation of imitative origin. 

джереґеля, also джеґерелі Npl. (Кузеля 98) ‘tresses or 
braid (arranged around the head like a crown or wreath)’, 

ModUk. — Subst. коса сплетена втроє, віночок на го¬ 
лову, Кузеля, 1. с. 

From Rm. cercel ‘circle’, the ultimate source being Lat. 
circus, Pu§kariu 341, Cioranescu 161; according to Горбач 
(letter of 10. 8. 1971), it derives from Po. ceregiele ‘ce¬ 
remony’ ; unconvincing. 

джерело, dial, also джерло, [д]ж6р[е]ло, жерело, (Же¬ 
леховський 1, 179) ‘source, fountain, spring; first (prime) 
cause, origin’, MUk. джерело (1668), з двох джерел (XVII 
с.), otherwise: жерело (1560), презь жерела (XVII с.), 
от... жерела (1719), жерела Арі. (1767), OES. жеральї 
Isg. (XV с.), 70 жерелт. (XV с.), (from OCS.:) жр-Ьла Npl. 
(XVI с.), жрело (XIV с.), (from Ро.:) жродло (XVI с.), 
з... жродла (XVII с.), жродло (XVII с.), зе жрбдла 
(XVII с.), вс-Ь жродла (XVIII с.), огь... жроделт. 

(XVIII с.); BRu. жаралд, Ru. Жерело, OCS. zrelo, Ви. 
жрело, ждрелд, SC. zdrijelo, Sin. zrelo, Cz. zridlo, Slk. 

zriedlo, Po. zrodlo. — Deriv. джерельце, джерелянка, 
джерела[c]тий, джереловий, джереляний, -ястий, 
джерельний, джерелознавство; here also ожерелля; 
MUk. жерелов (1627 Беринда), жерелцоїугь Isg. (1672), же- 
релонки Asg. (XVIII с.) ; OES. жерельньш (XIV с.). — 

Syn. природний вихід підземних вод на поверхню зем¬ 
лі, УРЕС 1, 590; початок. 

PS. *zer[d]lo ‘ts’, IE. root **guer- as in горло, q. v. 

джеремувати He. ‘to speak incomprehensively’, first re¬ 

cored in the XX c. (Ломацький 6). — Subst. говорити 
незрозуміло. 
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Of unknown origin, perhaps connected with д[ж]е- 
ренчати, Ф v. 

джеренчати Bk. see дренькіт. 

джерзі AmUk. ‘Jersey’, first recorded in 1932. — Subst. 

рід худоби. 
From E. Jersey ‘ts’, Білаш 244. 

джерйд ‘jereed, jerid’, ModUk. — Subst. спис із гру¬ 
бою очерету в арабів, курдів і монголів, Бойків 139. 

From Аг. jarid ‘leafless palmbranch’, Skeat 314, Klein 

1, 827. 

джеркати, джеркотати, джеркотіти see джерґіт. 

джермала, джермела, джермари Npl. ‘pincers for re¬ 

moving parasites (vermin) from sheep’, first recorded in 

1862 (Кухаренко Основа 5, 33). — Deriv. джермелйти- 
[ся], джермелувати, джермельце. — Subst. щипчики 
виймати черву із шкіри овець. 

From Rm. dial, zermar’ < viermar : vierme ‘wurm’, 

Шелудько 2, 131, Cranjala 254, 438, Vrabie 141. 

джерман AmUk. ‘German’, first recorded in 1946. — 

Deriv. джерманський. — Subst. німець. 
From E. German ‘ts’, Білаш 244. 

джерсей, джерсі ‘jersey’, ModUk.; BRu. джзрсі, Ru. 

джерсе, джерси, Po. jersey. — Subst. верхній, дамський 
трикотажний одяг, Орел 1, 265. 

From Е. jersey ‘ts’, Орел, 1. с., АкСл. З, 764. 

джеря see чир. 

джиґ! interj. imitating the sound of whipping, lashing, 

switching, ModUk. only. — Deriv. джи[ у н\\джигун, джи- 
lyxa, dial, джйїалка (Makowiecki 386), джйїати, джиг¬ 
нути (Паламарчук ЛБюлетень 6, 25), джиїйря (РССтоць- 

кий Slavia 5, 31), Bk. джьйїа (Кміт 59). — Syn. дюї! 
dial, дзюї! 

An imitative о/р. formation. 

джиґйря ‘lung and liver (of sheep)’, first recorded in 
the XIX c. (Желеховський 1, 179); Ви. джйгер ‘lung’, SC. 
dzlgeriea ‘liver’. — Subst. легені й печінка (овець). 

From Rm. (Transilv.) jigoare ‘ts’, Cioranescu 451, the 
ultimate source being Tk.-Osm. jiger ‘'lung, liver, heart’, 
Berneker 1, 242. 

джиґіт, SovUk. джигіт ‘one who leaps (vaults) on 

(onto) a horse’, ModUk.; BRu. джигіт, Ru. джигйт 
(since 1864), Po. (in deriv.:) dzygitowka. — Deriv. джи- 
їітовка, джиїітування, джиїітувати, джиїітай. — 
Subst. 'іздець, переважно на Кавказі, що добре володіє 
зброєю й керує конем; юнак, гарцівник, Бойків 139. 

From Tk. digit, -get, ‘ts’, АкСл. З, 765; cf. also Горяев 
91, Радлов 3, 510, 4, 161, Преображенский 1, 183, Vasmer2 
1, 511, Lokotsch 173, а. о. 

джиґун : джиґ! 

джид ‘case for holding three arrows, (little) quiver’, 

ModUk. — Subst. старші татарський колчан на три 
стріли, Бойків 39. 

From Tk.-Osm. dzida ‘lance, spear’, Miklosich 53, Ber¬ 
neker 1, 242, with transfer of meaning from ‘spear’ to 
‘arrow [holder]’. 

джийл AmUk. see джейл. 

джйлис also джйліс, джелес, джеловз AmUk. ‘jealous’, 
first recorded in 1959. — Subst. заздрісний. 

From E. jealous ‘ts’, Білаш 245. 

джйліс AmUk. see джйлис. 
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джилюга SoCp. ‘(female) dog’, first recorded in the 

XX c. (Мукачів Полянський PM. 1, 407). — Subst. сука, 

syn. гайда. 
Perhaps from Hg. csilla ‘(bul)rush; [tugging]dog’ with 

Uk. suffix -юга. 

джйма see дзяма. 

джин ‘gin’, ModUk.; Ru. ts (since 1803), Po. dzyn. — 

Subst. англійська горілка з жита і ячменю, заправ¬ 
лена ялівцевими ягодами; машина, що нею очища¬ 
ють бавовну, Бойків 139. 

From Е. gin ‘ts’, Kirkconnell 10, Орел 1, 265, АкСл. 

З, 765. 

джингоїзм ‘jingoism’, ModUk.; Ru. джингойзм, Р°- 

dzyngoizm. — Subst. те, що й шовінізм (в Милії), 
Орел 1, 265. 

From Е. jingoism ‘ts’, Орел, 1. с., АкСл. З, 765; the 
word derives from gingo ‘chauvinist’, the ultimate source 
being Basque Jainko ‘name of the supreme god’, brought 
into England by the Basque soldiers during the reign of 
Edward I (1272-1307), Klein 1, 830. 

джйнджер AmUk. see джінджер-ейл. 

джинджигилястий, джинджигилястий see джйнджор. 

джйнджор, джинджора, Wd. джінджура, дзіндзора. 

дзіндзура ‘Genitiana : gentian’, first recorded in the XIX 

c. — Deriv. джиджулуха\\дже[н]джелуха, джиджуруха\\ 

дженджеруха, дженджик \ \ дженчик, джинджурйстий 11 

дженджуристий, джиджулйти[ся] || джеджулитися, 
дженджерувати, here also (against Шаровольський 2, 60) 

джинджиїилястийЦджинджигилястий, and джинджи- 
ргка, (Мосаленко ЗО); FN. Джеджора, Джиджора, Дже- 
джалик (pseudonym of І. Франко, Дей 141). — Syn. Jeu- 

ціяна. 

Like їензура, q. v., the word comes from Rm. ghinfura 
‘ts’, the ultimate source being Lat. Gentiana, РССтоцький 
Slavia 5, 56, Vrabie 145. 

джйни ‘jinnee, genie’, ModUk.; Ru. джинни (since 

1839). — Subst. злі духи в му су лманській демонології 
(в персів, арабів), Орел 1, 265. 

From Аг. jinni ‘ts’, Орел, 1. с., АкСл. З, 675, Klein 1, 830. 

джйнирал клінінґ AmUk. ‘general cleaning’, first re¬ 

corded in 1959. — Subst. загальне чищення. 

From E. general cleaning ‘ts’, Білаш 245. 

джинькашливий Wd. ‘particular (in one’s choice of 
food), fastidious, dainty’, first recorded in the XIX c. (Же- 

леховський 1, 179). — Subst. вибагливий (в гжі). 
Perhaps from Rm. cincdi ‘to molest’, Cioranescu 181, 

with a f/e. influence of кашляти, q. v. 

джиркотіти dial, variant of дзюркотіти, see дзюркіт. 

джихад ‘jihad, jehad : religious war against unbelie¬ 

vers’, ModUk. — Subst. священна війна в мохаммеданів, 
Орел 1, 265. 

From Av. jihAd ‘contest, war’, Klein 1, 830. 

джіґер AmUk. ‘jigger’, first recorded in 1964. — Subst. 

„іанїара”, нераз з мотором. 
From Е. jigger ‘ts’, Білаш 245. 

джіґольо ‘a paid male (dancing) partner’, ModUk. — 

Subst. платний партнер (до танцю). 

From It. gigolo ‘ts’, the ultimate souce being Fr. gigue 
‘shank, fiddle’, Klein 1, 656. 

джінатйта dial. (He.) ‘salt water (in earth)’, first re¬ 
corded in the XX c. (Гнатюк E36. 26, 335). — Subst. си¬ 
ро виця. 

Origin obscure. 
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джінджер - ейл, also джинджерел, джйнджер AniUk. 

‘ginger ale’, first recorded in the XX c. (JBR.). Subst. 

напйток. 
From E. ginger ale ‘ts’, Білаш 246. 

джі'нджура dial, see джйнджор. 

джінси Npl. AmUk. ‘jeans’, first recorded in the XX c. 

(JBR.). — Subst. штани. 

From E. jeans ‘ts’. 

джіпрок AmUk. ‘gyprock’, first recorded in the XX c. 

(JBR.). — Subst. пластичний, смолистий матеріал, 

яким оббивають зовнішні стіни хати. 
From Е. gyprock ‘ts’. 

джістокар dial, ‘salesman’, first recorded in the XX c. 

(Верхній Дунавець, Горбач 11, 9). — Subst. крамар. 

Origin uncertain; according to Горбач, 1. c., from Rm. 

vistiemic ‘treasurer’; inconvincible. 

джіу-джйтцу, джію-джіцу ‘jiu-jitsu’, ModUk.; BRu. 

джьіу-джьітсу, Ru. джиу-джйтсу, Po- dziu-dzitsu. 

Subst. довільні способи фізичної боротьби у японців, 
Орел 1, 265. 

From Jp. ju-jutsu ‘ts’, Lokotsoh 76, Klein 1, 835. 

джмардати Bk. ‘to follow’, first recorded in 1934 (Кміт 
58). — Subst. іти, волочитися за ким (напр. дитя, 

пес). 
Origin obscure; perhaps from мародер, q. v. 

джміль, Gsg. джмеля, Wd. чміль ‘bumble-bee, humble- 

bee’, ModUk.; Ru. шмель, dial, чмель, Sln- smelj, cmelj, 
Cz. cmel, stmel, Slk. cmel’, Po. czmiel, trzmiel, LoSo. cmjel, 
UpSo. cmela Plb. stamel. — Deriv. джмелевий; FN- 

Джміль. — Subst. рід гуртосімейнбі комахи з групи 
бджолиних, УРЕС. 1, 590. 
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PS. *сьтеЦь (<*kbmeljb) ‘ts’, by apophony akin to 
комар, q. v. 

джмола Wd. ‘bee’, first recorded in the XIX c. (Желе- 

ховський 1, 179). _ Deriv. FN. Чмола. - Subst. бджола. 

An interesting contamination of джміль (чміль) and 
бджола, see s. w. 

джовл, SovUk. джоуль ‘joule’, ModUk.; BRu. Ru. 

джоуль. Subst. одиниця роботи електричного стру¬ 
му, ватсекунда, Льохін 193. 

From Е. joule ‘ts’, named after the E. physicist James 
P. Joule (1818-1889), Klein 1, 833. 

джог dial, ‘youth’, first recorded in the XX c. (Моска¬ 
ленко 30). — Subst. челядь, молодь. 

See the following entry. 

джоґ, джок ‘(Moldavian) dance’, ModUk.; Ru. джок. — 
Deriv. FN. Джоїера (Falkowski -Pasznycki 111). — 

Subst. молдаванський танок у Басарабіі, Бойків 140. 

From Rm. joc ‘ts’, the ultimate source being Lat. jocus 
‘joke, jest’, Vasmer2, 1, 511, Pu§kariu 79, Cdoraneseu 454; 
here, perhaps, джог ‘youth’, with гекання and specialized 
meaning. 

джодж AmUk. ‘judge’, first recorded in the XX c. 
(JBR.). — Subst. суддя (в суді). 

From E. judge ‘ts’. 

джбйка dial, for сойка, q. v. 

джойн, also джойнт, AmUk. ‘join, joint’, first recorded 

m 1929. Subst. лучник залізничних рейок. 

From E. join, joint ‘ts’, Білаш 247. 



84 85 

джбкей ‘jockey’, ModUk.; Po. dzokej. — Deriv. джокей- 
клюб. — Subst. лакей, що Іде верхи за своїм паном; 
найманий вершник на кінських перегонах, Орел 1, 266. 

Prom Е. jockey ‘ts’, Kirkconnell 7, the ultimate source 

being dimin. of Scot. Jock ‘Jack’, Klein 1, 830. 

джокер ‘joker’, ModUk.; Ru. ts, Po. joker, etc. — Subst. 

додаткова карта в колоді для гри в покера, Орел 1, 266. 

From Е. joker ‘ts’ Орел 1, 266, АкСл. З, 766. 

джоло dial, ‘sting, goad’, first recorded in the XX c. 

(Борзна, Грінченко 1, 376). — Subst. жало. 

A dial, deformation of жало, Q- v-> perhaps under the 

influence of бджолй. 

джолббати dial, for жолобати, see жолоб, 

джоломія dial, see жоломія. 

джблонка dial, for желонка, see жовна. 

джбнва dial, for жонва, see жовна. 

джонжолі Npl. dial. ‘Staphylea pinnata L.: sort of goose¬ 

berry’, first recorded in the XIX c. (Makowiecki 358). Syn. 

клекацки. 
From Hg. gyongy ‘pearl’, MNT-ESz. 1, 1134, the ul¬ 

timate source being Tk. [jjingi ‘ts’, Lokotsch 73; formal 
similarity between goose-beries and pearls was the basis for 

semantic transfer. 

джбнка ‘junk’, ModUk.; BRu., Ru. ts (since 1864), Po. 

dzonka. — Subst .вітрильне судно в китайців, Орел 
1, 266. 11 ^ > 

From Port, junco ‘ts’, the ultimate source being Java¬ 

nese jon ‘ts’, Klein 1, 836. 

джбрга, джбрґа dial, see чурда. 

джорелб, джорелйстий, джорелйтися dial, for дже¬ 

рело, q. v. 

джорйна, also жорйна SoCp. ‘small piece of fried 
bacon’; Npl. ‘greaves’, first recorded in the XX c. (Дзен- 

дзелівський 169); SC. dzora ‘ts’. —Subst. шкварка, шква¬ 
рок. 

From Tk. jevre ‘ts’ (Дзендзелівський, I. c.). 

джоуль see джовл. 

джоя dial, for соя, q. v. 

джуга see чуга. 

джуґан, also джуган dial, for джаґан, see чеканити. 

джуґара see джу[н]ґара. 

джуґастро, джуґаструм dial. ‘Acer compestre L.: (com¬ 
mon) maple tree’, first recorded in the XIX c. (Makowiecki 

2, 3). — Subst. біло-, чорно-клен, паклен, суклен. 
Origin obscure; perhaps from Rm. ciucd ‘white’ and 

astar ‘strainer’ with a specialized meaning. 

джуґля Wd. ‘winter cap’, first recorded in 1877 (Вехрат- 
ський 1, 14). — Subst. зимова шапка. 

Origin obscure; perhaps it is connected with джуга, 
see s. v. 

джуґнути dial, for дюґнути : дюґ! 

джуджура dial, for джйнджор, джунджора, q. v. 

джуйга! dial, interj. in inciting dogs to attack: ‘tally- 
ho!’, first recorded in the XX c. (Житомірщина, Паламар¬ 

чук ЛБюлетень 6, 25). — Syn. гу[д]жга, see s. v. 

A metathetic variation of гуджга!, q v. 

джуклити ‘to drink (eagerly)’, first recorded in the 
XX c. — Subst. жадлйво пити. 

An o/p. formation like жлуктати, жолопати, etc. 

джулай, also дзюлай AmUk. ‘July’, first recorded in the 
XX c. (Рудницький 6, XV). — Subst. липень. 

From E. Judy ‘ts’. 
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джулий ‘earless’, first recorded in the XIX c. (Желе- 

ховський 1, 179), Ви. цул, SC. culov, culast. Sin. sul, sula, 

Slk. dial, cula ‘ts’. — Subst. без[в]ухий. 

Most probably from Em. dul ‘ts’, Cioranescu 200; see 

also шулий. 

джума, Wd. джума see чума. 

джумар[а], джумарь SoCp. ‘small piece of fried bacon; 
greaves’, first recorded in the XX c. (Дзендзелівський 169). 

Bu. dial, джумерка. — Deriv. джумарка, here also жу- 
марка, жмарка. — Subst. шкварка, шкварок. 

From Rm. jumara, ‘ts’, Дзендзелівський 13, 169, the 

ultimate source being either ModHG. Schmarre ‘slash, 
sear’, Cioranescu 456, or from Tk.-Pers. corresponding word, 

Младенов 127. 

джумйга dial, ‘sediment, lees, dregs’, ModUk. — Subst. 

осад на дні посудини. 
Of obscure origin. 

джун, also дзюн AmUk. ‘june’, first recorded in the XX 

c. (JBR.). — Subst. червень. 
From E. june ‘ts”. 

джу[н]ґара dial. ‘Sorghum cernuum : sort of millet’, 

first recorded in the XIX c. (Makowiecki 355). — Subst. 

просо звисле. 
The word seems to be f/e. deformation of the Lat. term 

Sorghum; yet, its derivation from Rm. dungara ‘oveja des- 

cornada’, Cioranescu 201, with a fig. semantic transfer on 

account of similarity, is not excluded. 

джунглі ‘jungle[s]’, ModUk.; BRu. джунглі, Ru. джун- 
гли (since 1864), Po. dzungla, etc. — Subst. тропічні лі¬ 
сові хащі та болота, Орел 1, 266. 
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From Е. jungle ‘ts’, the ultimate source being Hind. 
jangal ‘wood, jungle’ (> Skt. jundala ‘dry, desert’), Skeat 
318, Klein 1, 836. 

джунджовий Wd. ‘silk (?) ’, first recorded in the XIX c. 
(Головацький 2, 39). — Subst. шовковий(?). 

The word occurs in a Wd. folksong: 

Божая Мати ... сина повйват: 
Ей повивачойки з самого злота, 

А пеленочки та джунджовиі; 

the last word is apparently a f/e. corruption of a foreign 
word. 

джупиняха He. ‘coquette’, first recorded in the XX c. 

(Vincenz 1). — Deriv. джупинйтиси. — Subst. кокет- 
[к]а, спокусниця. 

From Rm. jupineasa, ‘dame, hostess’, Vincenz, 1. c., Cio¬ 
ranescu 458. 

джупло dial, for дупло. 

джур, Wd. also, джер, жур ‘a mess of boiled oatmeal 
(lightly fermented)’, first recorded in the XIX c. (Желе- 

ховський 1, 179). — Deriv. джуріти, and (perhaps), 

джуральце, джурджя. — Subst. вівсяний кисіль; каша. 

Perhaps from Tk.-Tt. jurga ‘sauer milk’, see also чир. 

джура, also чура ‘orderly of a cossack officer; page, cos- 
sack officer’s war companion’, MUk. джурн Asg. (XVII c.), 

на... джурахь (XVIII c.). — Deriv. джуронька; FN. Джу¬ 
ра; Чурай; GN. Джурин, Джурів, Джурків. — Subst. 

козацький слуга — зброєносець, що ходив з козаць¬ 
кими старшинами в походи, Бойків 140. 

From Tk.-Cha. curd ‘ts’, which originally was borrowed 

as чура and later (XVII c.) became джура with initial c- 
voiced to dz -, cf. Корш ИзвОРЯС 8:4 (1903), 15. 
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джурат Не. ‘member of the municipal council’, first re¬ 

corded in the XX c. (Vincenz 1). — Subst. член муніци¬ 
пальної ради. 

From Rm. jurat ‘ts’, Vincenz, 1. c., Cioranescu 458. 

джурба He. see журба. 

джурга, джурґа He. ‘multitude (of men or animals on 
the road)’, first recorded in the XIX c. (Желеховський 1, 

179). — Subst. велике число; стадо, череда. 
From Hg. csiirhe (csirhe) ‘herd; mob, rabble’, MNT - 

ESz. 1, 582. 

джурдж Lk. see дзюрдз. 

джурджя see джур. 

джурини abbr. for джумарини He. (Vincenz 13) see 

джумар[а]. 

джурчати see дзюрчати. 

джус 1. AmUk. ‘juice’, first recorded in the XX c. 

(JBR.). — Subst. сік (з овочів). 
From E. juice ‘ts’. 

джус 2. AmUk. ‘Jews’, first recorded in 1935. — Subst. 

жиди. 
From E. Jews ‘ts’, Білаш 248. 

джус 3. арґо ‘young boy, youth’, first recorded in the 

XX c. (Горбач 8, 38). — Subst. хлопчак. 
From Rm. jos ‘low’, Горбач, 1. c., Cioranescu 454. 

джусь! see дзусь! 

джут 1. = джгут see жгут. 

джут 2. ‘jute’, ModUk.; BRu., Ru. джут (since 1875), 

Po. juta. — Deriv джутовий; — Subst. тропічна росли¬ 

на з родини липових, що з неі виробляють міцне по¬ 
лотно, Бойків 140. 

From Е. jute ‘ts’, Орел 1, 266, АкСл. З, 767, of un¬ 
certain, probably non-IE., origin, Klein 1, 837. 

джуфо He. ‘player’, first recorded in 1899 (Шухевич 
1, 33). — Subst. хлопець, що грає на губах. 

Origin obscure; its relationship to Rm. jufa, Hg. zsufa 
‘liquid’, though possible, cannot be substantiated on account 
of meaning. 

джюмарь Bk. for *чумарь, чумак, see чума, 

джюрі AmUk. see жюрі. 

джюхати Bk. ‘to pour out (forth) the water, to spill, 

shed’, first recorded in 1934 (Кміт 59). — Subst. виливати 
з розмахом воду. 

Origin uncertain; connection with дзю[!, dwf!, though 
possible, cannot be substantiated. 

джяволи Bk. ‘cry; shouting children’, first recorded in 

1934 (Кміт 59). — Deriv. джяволіти, джявулїти. — Subst. 

крикливі діти, крики. 

Of о/р. origin, cf. дзявкіт, дзявкати, скавуліти, etc. 

джяворонок Bk. see жайворон [ок]. 

джявря Bk. ‘shouting woman’, first recorded in 1939 

(Кміт 59). — Deriv. джярякати (* джяврякати). — 
Subst. криклива жінка. 

Of о/p. origin, cf. джяволи. 

джьос He. ‘strike, blow, cuff’, first recorded in the XX c. 

(Гнатюк E36. 26, 335). — Subst. стусан. 
Perhaps from Rm. jos ‘low (blow) ’, cf. Cioranescu 454. 

дзама dial, see дзяма. 
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дзйні ‘zany’, ModUk.; Ru. дзанни. — Subst. маска 
слуги (арлекін) в італійській комедїі, Орел 1, 266. 

From It. (Venetian) zan[n]i ‘ts’, Орел, 1. c., Льохін 
193, the ultimate source being It. Giovanni ‘John’, Klein 2, 
1766. 

дзанґра, дзйнґра Wd. ‘fall rain with hail’ (Посяння), 
first recorded in 1938 (Пшеп’юрська 72). — Subst. осінній 
дощ з градом,. 

Origin obsure; its connection with дзйндра, q. v., can¬ 
not be substantiated on account of meaning. 

дзандзара, дзардзара, дзендзур dial, ‘apricot’, (Нижнє 
Подністров’я, Дзендзелівський ЛБюлетень 6, 36; Одещи¬ 
на, Москаленко ЗО), first recorded in the XIX c. (cf. Mako- 

wiecki 38); Ви. зарзала, зарзамія, SC. zerdelija. — Subst. 

абрикос. 

The word is a borrowing from Ви. зарзала, Моска¬ 
ленко, 1. c., Жилко 270, which, in turn, comes from Tk.-Osm. 
zerdali ‘ts’, the ultimate source being Pers. zdrddla, ‘yellow 
plum’, Miklosich 399, Lokotsch 172; see also жерделя. 

дзардзара dial, see the preceding entry. 

дзбан, dial, also збан, [д]жбан ‘jug, can, pitcher’, MUk. 
жбань||збан (XVII c. Алфавит 39), збань (1643 Ужевич 40), 

збань (XVII с. ЛСЛ. 235), OES. чьбань (1144), (from 

OCS.:) чьвань; BRu., Ru. жбан, OCS. cevans, Ви. dial. 

джибан, джубан (Младенов РФВ. 62, 260), SC. [djzbdn, 
Cz. dzbdn, OCz. cban, Slk. [djzban, Po. dzban, dial, zban, 
zban, OPo. czban, wanting in Ma., Sin., LoSo. and UpSo. — 

Deriv. дзбан[оч]ok, dial, збанка, збаня[тко], MXJk. за... 
дзбанки (1605), збано[чо]кь (1643 Ужевич 40і). — Syn. 

глек; (з вузькою шийкою:) гладущик, dial, товкан- 
[ка], товканя, довжак, -анка, куп[л]янка, купяня, 

шуп[о]ля, добоня (all from SoCp., cf. Дзендзелівський 
66), MUk. стамна, кгелетка (XVII с. Алфавит ЗО), скудель 
глйняньїй (XVII с. ЛСЛ. 235). 

PS. *Cbb-ans ‘ts’, most probably connected with цебер 
(<*сьЬ-ьгг), q. v.; according to Zubat£ LF. 28, 115-117, 

it corresponds to Latv. ciba ‘small wooden vessel’, Lith. 
kibiras ‘pail, bucket’, cf. also Bruckner KZ. 45, 25-26, Co- 
болевский РФВ. 71, 446 - 447, Bemeker 1, 165, Murko WuS 
5, 29, Trautmann 133, Slawski 1, 188, Fraenke! 250, a. o.; 
less convincing are the etymologies of Младенов РФВ. 62, 
260 - 262 (: Gk. ktfmbos ‘vessel’, Skt. kumbhd- ‘cup, pot’) 
and Skok Archiv 35, 338 - 341 (: OHG. sdf - ‘vessel’); OES. 
чьвань < OCS. cevans is f/e. influenced by OCS. vino, Zu- 
baty, 1. c.; as far as Uk. variety of forms is concerned the 
oldest among them seems to be джбан <.*cbbans (with loss 
of -ь- and the subsequent voicing of c- to dz-); it was fol¬ 
lowed iby dissimilatively simplified жбан which alternated 
with збан (perhaps under the influence of цебер, perhaps 
under that of Po. zban, cf. Slawski 1, 187), and дзбан — the 

final and youngest form (first occurrence: XVII c.); see also 
dial, чобан. 

дзбанк Ed. ‘bank’ first recorded in the XIX c. (Желе- 

ховський 1, 181). Subst. банк. 
A f/e. deformation of банк, q- v., influenced by дзбан. 

дзв! дззв! (РССтоцький 5, 154), дззз! interj. imitating 

sound of whip, lash, ModUk. — Deriv. дзвйзнути, дзвіж- 
чати (РССтоцький, 1. с.). — Syn. цвігі, цьвох! 

An о/р. formation based, perhaps, on voicing of це-, 
cf. цвіг!, цьвох! 

дзвеніти dial, also звеніти (Грінченко 2, 128), дзвиніти 
(Желеховський 1, 180) ‘to ring, jingle, tinkle, clank’, MUk. 
звеню : звиню; звенящи : дзвйнячи; дзвиню (1627 Беринда), 
звиню — звеню (XVII с. Синонима 152; ЛСЛ. 73), OES. 
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звьняшти (XI с.), зв-Ьняши, звенить (Сл. плк. Іг.); BRu. зві- 
нець, Ru. звенеть, ocs. zveneti, Ви. звгня, Sin. zveneti, 
Cz. zniti (*zvbneti), Slk. zniet’, OPo. wznie6, LoSo. zne§. — 

Deriv. дзвеніння, за-, про- дзвеніти, -гння, дзвенячий, 
дзвенькач, дзвенькати, -ання, дзвенькотіти, -гння, GN. 
Дзвйняч, Звенйгород[ка], PN. Звенислав[а]. — Syn. 

видавати голос, звук, Тимченко 707; бриніти; (урива¬ 
ними звуками:) дзенькати; (про струну:) бриньча¬ 
ти; (про скло, посуд:) дзинчати, Деркач 57. 

PS. *zvbneti ‘ts’, by apophony related to дзвін, дзвони¬ 

ти, звук, звучати, see s. vv. 

дзвенб see звено. 

дзвенькати : дзвеніти. 

дзвенькотіти : дзвеніти. 

дзвйзнути : дзв! 

дзвиніти : дзвеніти. 

(звиняч : дзвеніти. 

дзвисть SoCp. see звисть. 

дзвіжчати : дзв! 

дзвізда Wd. see звізда. 

дзвін 1. Gsg. дзвона ‘bell; ornament on Easter-eggs’ 
(Грицак PM. 2, 146); 2. Gsg. дзвону ‘sound’, MUk. звонь 
(XVII c. ЛСЛ. 73), звон (XVII c. Гептаглот 26), дзвун (1681), 
дзвономь leg. (XVII c.), в дзвони (XVII c.), звони (1747 Ін¬ 
термедії 179), вь дзвони (XVIII с.), у дзвони (XVIII с.), во 
вс-Ь дзвони (1772), OES. звонн||звони Npl.; BRu. звон 
‘bell; sound’, Ru. звон ‘sound’, OCS. zvons ‘sound [ing] ’, Bu. 
Звгнец ‘sound’, SC. zvdno ‘bell’, Sin. zvon, Cz., Slk. zvon, Po. 
dzwon, OPo. zwon (XIV—XVI c.) ‘bell’, LoSo., UpSo. zvon 

‘bell’. — Deriv. дзвінець, дзвони[чо]к, дзвіно[чо]к, дзві¬ 
ниця, дзвінка, дзвонар, дзвінкість, дзвінкий, дзвінко¬ 
вий, дзвоникові, дзвоникуватий, дзвонковий, дзвонний, 
подзвінне, дзвоновйй, дзвончатий, etc.; here also: дзво¬ 
нити, -нігтя, вйдзвонити[ся], видзвонювати, від-, 
за-, пере-, п[р]о-дзвонйти, MUk. звонець, дзвонокь 
(1627 Беринда), звонець (XVII с. ЛСЛ. 73), звоннйкь, — 
(1627 Беринда), звонець (XVII с. ЛСЛ. 73), звоннйкь, 
-йца (ibid.), дзвонникови Dsg. (XVII с.), на дзвонници 
(1616), дзвонить (XVII с.), дзвонили (XVII с.), звоню 
(1643 Ужевич 622), звоню (XVII с. ЛСЛ. 73), дзвонити 
(XVIII с.), звони, звони дзвонять (XVIII с.), звоним (1737 
Інтермедії 136), OES. звонити, звонячи (Сл. плк. Іг.); FN. 

Дзвоник, Дзвінка, Дзвінчук, Дзвінковський, Звонков 
(pseudonym of С. Пономарьов, Тулуб 232); GN. Дзво- 
нецький\\3 в енецький [поріг], Звонець, УРЕ. 4, 148, 
Дзвонковая [кринйця], Шевченко 1, 170. — Syn. мета¬ 
левий прилад... з залізним серцем в середині, щоб 
дзвонити, Тимченко 708; звук, звучання (дзвона). 

PS. * zvons ‘sound; bell’, IE. root **&кцоп-, сі. Alb. 
za ‘voice’ (Pedersen KZ. 36, 338), Arm. join ‘voice’ (Po- 
korny 490); by apophony *фйціп- it is related to звеніти, 
q. v., like *zors : *zbreti, *groms : *grbmeti, etc., Slawski 
1, 210; less persuasive is its connection with звати ‘to call’, 
cf. Bloomfield IF. 4, 76, Persson BB. 1, 191; 2, 586, a. o., as 
well as its kinship with Lat. sonus ‘sound’, Skt. svand ‘ts’, 

Meillet IF. 5, 333, Соболевский ИзвОРЯС. 27, 330; re. 
change *zv- > dzv- in Uk. and other SI. the hypothesis of 
Slawski, 1. c., explaining it as result of dissimilation of two 

fricative consonants zv- is most convincing (against the ‘de¬ 
compositions!’ explanations of Ильинский PF. 11, 198, Grap- 
pin Slavia 13, 264, a. o.); according to Шевельов 3, 262(12), 
дзвін belongs to genuine Uk. “onomatopoetic words” like 
дзвяк, дзеленчати, дзенькати, etc. 
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дзвін 3. Gsg. дзвона ‘felly, felloe (on a wheel)’, Mod- 
Uk.; Po. dzwono, OPo. zwono. (XV—XVI c.), UpSo. zwono, 
for other SI. see under звенб. — Syn. серединна части¬ 

на кола, багор. 
The word is connected with [д]звено / 11® change to 

дзвін was based on *[д]зв0Н0 (cf- Po. [djzwono) — an 
apophonic variant of [д] звенб, see s. vv. 

дзвінята Wd. for двійнята (Желеховський 1, 180) : два. 

дзвір Wd. see звір. 

дзвук dial, see звук. 

дзвя[з]к! interj. imitating a metallic sound; дззя[з]к 
‘[metallic] sound, sharp noise, hubbub, screaming, screech¬ 
ing, bedlam’; MUk. (from Po.:) дзвьенк'ь (1596 Зизаній), 
дзвен’к’ (1627 Беринда), дзвенкь (XVII с. Синонима 146), 
дзвянк'ь (1627 Беринда), до звяку (XVI с. КА, 44), OES. 
звякт>, звяковт. Gpl.; Po. dzwigk; for other SI. see under 

звук. — Deriv. дзвякати, -ання, дзвякнути, -нення, 
Wd. дзвяньїати (Желеховський 1, 180), MUk. звяцаю 
(XVII с. ЛСЛ. 74). — Syn. брязк, дзенькіт; голос, звук, 
бреніння, Тимченко 708; MUk. глась : голосі., бренк’ 
(1627 Беринда). 

PS. *zvgks ‘ts’ by apophony related to *zvgks, see звук; 
дзвязк is an extended o/p. form of дзвяк. 

дзекати see дзєкати. 

дзелений dial, see зелений. 

дзелень! : дзень! 

дзельква, дзелькова ‘Zelkova erenata Spach.; Ulmus 
nemoralis Ait. : zelkoua, zelkva’, ModUk.; Ru. дзельква. — 

Subst. рід дерев, кущів, родини в’язових, УРЕС. 1, 593. 

From Geo. tselkva ‘ts’. 

Дземброня GN. Dzembronia (name of a village, creek 
and mountain in Hucul-land in Wd.), first recorded in the 
XIX c. (Желеховський 1, 180); Po. Dzembronia. 

From Rm. zimbru, dimbru ‘bison’, Hrabec Гуц. 198. 

дзем’як, дзйм’як Wd. ‘potato’, first recorded in the XIX 
c. (cf. Makowiecki 350); Po. ziemniak, dial, ziemiak. — 
Subst. see under картопля. 

From Po. dial, ziemiak ‘ts’ with change of z- > dz- like 
зелений > дзелений, зеркало > дзеркало, etc.; see also, 
зімнякі. 

дзенгель, дзенгель, дзйнґель Wd. see дягиль. 

дзендзелик ‘flame of the wick’, ModUk. — Subst. по¬ 
лум’я [нота. 

From ModHG. Ziinder ‘[lamp-] lighter’, with dissimila¬ 
tion of r > l, change of e > dz, and Uk. suffixation (-ик). 

дзендзелія dial. ‘Centaurea, a genus of plants of the 
thistle family’, first recorded in the XIX c. (Желеховський 
1, 180); wanting in other SI. — Deriv. FN. Дзендзелів- 
ський. — Subst. центурія, золототисячник. 

From Lat. Centaurea ‘ts’, with f/e. phonological defor¬ 
mations : c > dz, l < r under the influence of such words 
as дзвони[ки], дзвінець, дзвінка, etc., also bot. terms. 

дзендзур dial, see дзандзара. 

дзендрачок Lk. ‘small bag, pouch’, first recorded in the 
XX c. (Ф. Коковський, cf. Рудницький 4, 103). — Subst. 

мішечок, торба. 

Of obscure origin; perhaps from ModHG. Zunder 
[bfichse] ‘tinder - box’. 

дзеня : дзень! 

дзень!, дзінь! interj. imitating metallic sound : ‘ding- 
dong!, tinkle - tinkle!’, ModUk., BRu. дзінь!, Ru. дзень!, 
д[з]инь!, Ви. дзгн!, Cz. dzin!, Po. dzin! — Deriv. дзеня, 
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дзеньк[іт], дзенькати, -ання, дзенькнути, дзенько¬ 
тіти, -іння, дзень-дзень!; along with “extended form”: 
дзелень! (РССтоцький 5, 155) and its deriv. дзеленька¬ 
ти, -ання, дзеленчати, -ання, дзеленькотіти, -іння; 
here also : дзіня, дзиньчати. — Syn. цень! 

According to РССтоцький, 1. с., it is an о/р. formation 
connected with звеніти > дзвеніти, q. v. 

дзенькати, дзенькотіти : дзень! 

дзер, SoOp. also дзера ‘whey’, ModUk. — Deriv. дзе- 
рівний. — Subst. сироватка, Бойків 140; назва для ма¬ 
слянки, Дзендзелівський 64. 

From Rm. zer ‘ts’, Шаровольський 2, 61, Шелудько 
2, 132, Cioranescu 914, (extensively:) Vrabie 140. 

дзерен ‘Asiatic antelope’, ModUk.; Ru. ts. — Syn. 

сайга[к], джейран. 
From Kalm. zehn ‘antelope’, Vasmer2 1, 511; see also 

джейран. 

дзеренчати dial, for деренчати, дренькати, see дренькіт. 

дзеркало, dial, зеркало, SoCp. дзйрка[й]ло (Дзен¬ 
дзелівський 28), ‘mirror’, MUk. зерцало (XVII c.), OES. 
вь зрьцялк (1073 Ізб. Св.), зьрьцало (1096), вь зерцало; 

BRu., Ru. зеркало, OCS. ггьсаіо, SC. zrcalo, Sin. zrkdlo, 
zrcdlo, Cz. zrcadlo, zrkadlo, Slk. zrkadlo, Po. zwierciadlo, 

Plb. zarkddlii — Deriv. дзеркальце, дзеркальний, -ня, 
віддзеркалитеся], -лений, -лення, віддзеркалюва- 
ти[ ся], -алюваний, -алювання\\відзеркалити[ ся], 
відзеркалювати[ся] (Кузеля - Рудницький 105). — Syn. 

тіло, використовуване для відбиття хвиль (світло¬ 
вих, звукових, тощо), УРЕ 4, 151; dial, люстро. 

From orig. зеркало < *гьгкаІо, based on *zbreti ‘to 

look’, see зріти. 

дзерно dial, for зерно. 

дзестри Npl., дзестро dial, ‘trousseau, dowry’, first re¬ 

corded in the XX c. (Одещина, Москаленко ЗО); Ви. зе- 
стра; see also зястра. — Subst. придане, посол, віно 
(все майно крім худоби й грошей). 

From Rm. zestre ‘dowry’, the ultimate source being Lat. 
dexterae ‘a solemn promise, assurance’, Pugcariu 181, Cio- 
ranescu 914. 

дзет! арго ‘watch!’, first recorded in the XX c. (Одеса, 

cf. Горбач 6, 32). — Subst. бережись! 
Of obscure origin. 

дзеці Wd. ‘children’, дзецко Lk. ‘child’, first recorded 
in 1747 : дзецей Gpl. (Інтермедії 179); Po. dzied; dziec- 

ko. — Subst. діти; дитина. 
From Po. dzieci, dziecko ‘ts’, respectively. 

дзєкан Wd. ‘dean’ (Угнів, Лев 9), MUk. дзіекана Gsg. 
(XVIII c.); Po. dziekan, for other SI. see under декан. — 

Subst. декан. 
From Po. dziekan ‘ts’, see декан. 

дзєкати, дзекати ‘to speak a foreign language with 
much dz sound in it (BRu., Po.); to use -дзє-’; first recorded 

in the XIX c. (Носенко 114); BRu. дзекаць, Ru. дзекать, 
Slk. dzekat', Po. dziekac. — Deriv. дзєкнути, дзєкання, 
дзєкало• — Syn. вимовляти -дзє- замість -дє- (про 
поляків, білорусів). 

An imitative neologism based on the pronunciation of 
-де- as -дзє-. 

дззв! : дзв! 

дзйбнути dial, for дзьобнути, see дзьоб. 

дзиг! interj. imitating a quick motion, ModUk. — Deriv. 

дзтотгти. — Syn. зиїзаї! 
Perhaps an abbr. of зиґзаґ, q. v. 
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дзигоруха dial. : дзіґорити. 

дзиґ! interj. imitating the sound of whip, clock, etc., 

ModUk. — Deriv. дзйїати, дзйїнути, дзиїоніпги (Коло¬ 

дій PM. 5, 285), дзи[н]дзйїати (РССтоцький 5, 155). — 

Syn. тик-так! 
According to РССтоцький, 1. с., it derives from дзйґар 

1, q. v. 

дзиґа, Ed. дзига ‘pegtop, top (toy); restless person’, 

ModUk.; Ru. зьїга, Po. cyga. — Syn. фуркало, гучок; 
вертун, -уха, Деркач 57. 

Of uncertain origin; perhaps it comes from Hg. csiga 

‘snail; beetle’, Sulan Slavica 4, 134 -137, Горбач 8, 16, MNT- 
ESz. 1, 521; however, the possibility of its connection with 

дзиґ! is not excluded. 

дзйґар 1. SovUk. дзигар ‘clock, watch’, MUk. зекгара 
Gsg.(1552 АЮЗР. 7:1, 107), зекгарь(1598 Шелудько 1,30); 

BRu. дзйгар, зегар, Po. zegar, dial. dzygar[ek] (Стрий). — 

Deriv. дзиїарик, дзиїарок, дзиїарний, here also: дзиїар- 
майстер, дзиїармгстер, -ство, -ський, -чук, дзиїар- 
містренко, -рівна, -рдва, -рувати, etc. — Syn. годин¬ 
ник; (дзиїарі:) стінний або баштовий годинник, Бой¬ 
ків 140. 

From Po. zegar ‘ts’, the ultimate source being MHG. 
s&iger ‘ (sand-) clock’, Шелудько, 1. c., Richhardt 45 (with 

one variant дзиґар only), Bruckner 651, a. o. 

дзиґар 2. also дзіґару Wd. ‘cigarette’, first recorded in 

1934 (Кміт 59), Po. dial. cygar[eta]. — Subst. папірдска, 
Кміт, 1. c. 

From Po. dial, cygar ‘ts’, the ultimate source being 
Maya sigar ‘to smoke tobacco’, (via Sp. cigarro, ModHG. 

Zigarre ‘cigar’), see цигарка. 

дзйґлик ‘small stool, tabouret, trivet, tripod’, MUk. 

зедли (1590, Шелудько 1, 30); BRu. зедлік, зедель, Po. 

zydel. — Deriv. дзйїличок, дзиїллт[оч]ко, дзйілико¬ 
вий. — Subst. стілець, стільчик. 

From ModHG. Siedel[ei] ‘settlement’, via Po. zydel, Ше¬ 
лудько, 1. c. 

дзйґнути, дзиґоніти : дзиґ. 

дзидзйкати dial, ‘to pronounce дзи- (instead of ди-), 
first recorded in the XIX (Носенко 114 -115). — Subst. ше¬ 
пеляти; syn. дзекати. 

An o/p. formation, cf. дзекати. 

дзижчати : дзиз! 

дзиз! 1. interj. imitating the sound of дзиз ‘gadfly’, 

ModUk. — Deriv. дзизнути, дзизчати, -ання\\дзижча¬ 
ти, -ання, дзизкучий. — Syn. дз[в]инчати; (з гудін¬ 
ням— про джмеля, тощо:) гудіти, густи; (дзвінким 
звуком — про бджіл, комарів, мух:) бриніти; (дещо 
свистячим звуком — про веретено:) хурчати, сюр¬ 
чати; (про цвіркунів:) цвірчати, цвіркати, Деркач 57. 

An o/p. formation, cf. дзекати. 

дзиз 2. dial. зиз. 

дзилепуха dial, for зелепуха. 

дзиліско Wd. for залізко, see залізо, 

дзйм’як Wd. see зем’як. 

дзйнґель Wd. see дягиль. 

дзйнґра dial, see дзанґра. 

дзиндзйкати ‘to tinkle, rattle; to buzz, whizz’, ModUk. — 

Deriv. (b/f.:) дзйндзик. — Syn. дзижчати. 
Of o/p. provenance, based on дзидзйкати, q. v. 
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дзиндзоокий dial, for зизоокий, see зиз. 

дзйндра Wd. ‘slag, dross, scum; cinders’, first recorded 

in the XIX c. (Желеховський 1, 180). — Deriv. дзиндрів- 
ка; FN. Дзйндра. — Syn. жужелиця. 

From ModHG. Zunder ‘tinder; inflammable substance’. 

дзиньчати : дзень! 

дзйрка[й]ло SoCp. see дзеркало. 

Deriv. дзиркотіння, дзирчання. — Syn. бренькотіти. 
дзиркотіти, дзирчати ‘to tinkle, rattle’, ModUk. — 

Of o/p. provenance, cf. such verbs as дзиньчати, дзиж¬ 

чати, дзеренчати, дзидзйкати, etc. 

дзирчати see дзиркотіти. 

дзискуха, джижкуха (Полісся, Лисенко 27) = жижку- 

ха : жижка, q. v. 

дзібля Wd. for зяб. 

дзі-вей, also дзі-вей, AmUk. ‘gee way!, first recorded 

in 1931. — Subst. вигук. 
From E. gee-way! ‘ts\ Білаш 24, 9. 

дзіґарйт AmUk. see цигарка. 

дзіґару Wd. (Надсяння, Пшеп’юрська 72) see дзйґар 2. 

дзіґерай Wd. ‘catarrh, cold’, first recorded in the XIX 

c. (Желеховський 1, 180). — Subst. нежить. 

From Em. cighir ‘intestines’, the ultimate source being 

Tk.-Osm. geger ‘ts’; the latter appears in Ви. джигер ‘ts’, 

Георгиев 362, Cioranescu 179. 

дзіґітний Wd. ‘brave’, first recorded in the XIX c. (Же¬ 

леховський 1, 180). — Subst. моторний. 

A dial, deformation of джиґітний, see джиґіт. 

дзіґбрити Wd. ‘to chat, chatter, babble, jabber’, first re¬ 
corded in the XIX c. (Желеховський 1, 180). — Deriv. 

дзшоруха (Черкащина, Лисенко ЛБюлетень 6, 11). — Syn. 

базікати. 
Of о/p. provenance, cf. дзиґ! 

дзі-дзі SoGp. (in the children’s language) ‘clock; watch’, 
first recorded in the XX c. (Горбач 9, 98). — Syn. mm- 
так (про годйнник). 

An o/p. reduplication based on тик - так > *ті - ті 
> *тьі - тьі > *тсі - тсі with voicing of the final forms 
дзі - дзі. 

дзіванна ‘Verbascum ; mullein’, first recorded in the 

XIXc. (Makowiecki 393); Po. dziewanna, for other SI. see 
under диванна. — Subst. диванна. 

From Po. dziewanna ‘ts’, Slawski 1, 198. 

дзідзінок dial., arch, ‘courtyard’, first recorded in the 
XX c. (Черкащина, Лисенко ЛБюлетень 6, 11); Po. dzie- 

dziniee. —Subst. дгтйнець. 
From Po. dziedziniec ‘ts’ with Uk. suffix -ok. 

дзіндзівер, also дзінзівер ‘Malva Mauritiana : mallow’, 
ModUk. — Subst. мальва. 

From Rm. cintaura ‘Erythrea centaurium’, Cioranescu 
183. 

дзіндзбра, дзіндзура dial, variations of джйнджор, 
джинджора, джинджура, see s. vv. 

дзінкувати see дзін[ь] кувати. 

дзінь! see дзень! 

дзін[ь]кувати Wd. ‘to thank’, first recorded in the XX c. 
(Стрий, Львів); Po. dzigkowat. — Subst. дякувати. 

From Po. dzigkowaS ‘ts’. 
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дзіньо (in the children’s lg.) ‘money’, ModUk. Deriv. 

дзінькатдри Npl. (Горбач 8, 51). Subst. дрібна мо¬ 
нета (в дитячій мові), Франко 10, 506. 

Hardly demin. of деньги ‘money’; the word seems to 

be an imitative formation based on дзінь! 

дзіржава Wd. ‘possession’, first recorded in the XX c. 
(Надсяння, Пшеп’юрська 72); Po. dzierzawa. — Subst. no- 
сесія, Пшеп’юрська, 1. c.; власність. 

From Po. dzierzawa ‘ts\ see держава : держати. 

дзісь Wd. ‘today’, MUk. дз^сь (XVII—XVIII c.), Po. 

dzis. — Deriv. дзгся[йJ, дзіська (Тернопіль, Горбач 16, 
158), дзіськи (Посяння, Пшеп’юрська 72). — Subst. сьо¬ 

годні. 
From Po. dzis ‘ts’ (see днесь[ка] under день), 

дзмій dial, for змій. 

дзоркати ‘to dang, clatter, rattle’, ModUk. — Deriv. 

дзоркпути, дзоркання. — Syn. побренькувати, Франко 
2, 428. 

An o/p. formation; see also дзур. 

дзот ‘blockhouse, bunker’, ModUk. (since 1939, C. My- 

хин), BRu., Ru. дзот. — Syn. бункер, дерево - земляна 
вогнева точка. 

An acronym formed from the initial letters of: дерево - 
земляна огнева точка, Кириченко 1, 400, Шанский сл. 

1:5, 104. 

дзуґа see цуґа. 

дзумбела Не. ‘bit, bridle’, first recorded in the XX c. 

(JBR.). — Deriv. [за]дзумбелати. — Subst. гуцуль¬ 
ська назва вудил, Бойків 140. 

From Rm. zimba ‘to guard the teeth’, Cioranescu 915; 

the ultimate source of the Rm. word is SI. *zgbs, see зуб. 
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дзур He. ‘clang, clatter, rattling’, first recorded in the 
XX c. (Ломацький 6). — Subst. брязкіт. 

An o/p. formation, cf. дзоркати. 

дзус[ь]! interj. for chasing animals, people: ‘away!, off 
with you!, get out!’, ModUk., wanting in other SI. — Deriv. 

дзус[ь]ки!, dial, дзудзькі! (Сумщина, Дорошенко ДБю- 

летень 9, 107). — Syn. джусь!, РССтоцький 5, 155. 

“Unclear” to РССтоцький, 1. с.; in JBR’s opinion it 
“might be considered the only remnant of *zosb” < * *ghansis, 
predecessor of гусь”, q. v. 

Дзюб, дзьоб ‘beak, bill’, Wd. derog. also ‘mouth’ (Львів, 
Стрий), MUk. (in deriv.:) дзюбали (1589), дзюбасомь Isg. 
(1644); BRu. дзюба, Po. dziob\\dziub, Ca. dzeba\\dz[i]ob, Cz. 

dial. d’obak\\d’ubak. — Deriv. дзюбок\\дзьобок, дзюб- 
[ч]ик\\дзьдб[ч]ик, дзюбак (Франко 5, 483), дзюбан 
(=дзюб, Wd.: Добромиль, PM. 1, 152), дзюбйна (Вк. 
Кміт 59-60), дзьобало (=’острий верх кйчери’, Гнатюк 
ЕЗб. 26, 335), дзьобенка, дзьдбпя (=’гуцульська вовняна 
торба’, Франко 4, 529), дзьоблйна (Ломацький 6), дзю¬ 
батий II дзьобатий, дзюбати || дзьобати, дзюбнути\\ 
дзьобнути, dial, дзйбнути, дзюбоніти, -гння, дзьобо- 
тїти, -гння, etc., here also (rare) compounds: дзюбдере- 
во, дзюборуб (=’жовна’ Bk., Кміт 59), жовтодзюб[ий], 
довгодзьобий, etc.; FN. Дзюбак, Дзьобко. — Syn. клюв, 
Горбач 16, 158. 

PS. *zobs ‘ts’, see зоб; the usual assumption that the 
initial z- was changed o/p. to dz- („форми з з- повстали під 
впливом звуко-наслідування”, РССтоцький 3, 155) does not 
the influence of the word цюкати, цюпати ‘to chop’ is not 
to be secondary, against Slawski 1, 206, a. o.); in both cases 
explain soft di- in дзьоб nor the form дзюб (which seems 
unthinkable; a further investigation of the historical evi¬ 
dence is needed. 
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дзюб!, дзьоб! interj. see the preceding entry. 

дзюба ‘beloved one’, first recorded in the XX c. (Гор¬ 

бач 8, 19). — Deriv. FN. Дзюба. — Subst. коханка. 

Perhaps from Gy. джювли ‘woman’, Горбач, 1. c.; yet, 

its connection with дзюб is not excluded. 

дзюбер Wd. ‘that which remains after selection of 

grain, light grain, siftings’, first recorded in the XX c. 
(Буковина, Колісник, ЛБюлетень 8, 66). — Subst. послід 

від зерна. 
According to Колісник, 1. с., the word is connected with 

дзюб : слово дзюбер як похідне від дзюб — Це те, що да¬ 

ється птиці дзюбати. 

дзюгура, дзюра dial, ‘woodpecker’, first recorded in the 

XX c. (Черкащина, Лисенко ЛБюлетень 6, 11). — Subst. 

дятел. 
The word дзюра seems to be an abbr. of дзюгура, the 

latter being an o/p. formation based on дзюї! (: *дзюІ-ура 
> дзюгура), see дюї! 

дзюґ!, дзюґати Wd. see дюґ!, дюгати. 

дзюґлі dial, see цуґлі. 

дзюлай AmUk. see джулай. 

дзюмпара Lk. ‘hole’ (Сянік, Горлиці) first recorded in 

the XX c. (Коковський PM. 1, 250). — Subst. яма. 

Of obscure origin, 

дзюн AmUk. see джун. 

дзюндзя, дюндя dial. ‘Malva mauritiana L: : mallow, 

first recorded in the XX c. (Makowiecki 223). — Subst. 

слиж городиш. 
The word is an abbr. deformation of дзіндзівер, q. v. 
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дзюня Bk. ‘young pig’, first recorded in 1934 (Кміт 60). 

— Subst. порося. 
From *бздзюня < *бздюня, cf. бздун : бздіти. 

Дзюня (< Ольдзюня) : Ольга. 

дзюр ‘source, spring’, ModUk., wanting in other SI. — 

Deriv. дзюрити, дзюркіт, дзюркотати, -тгти, дзюр¬ 
кнути, дзюркдм, дзюркотливий, дзюркотонька, дзюр- 
чати, -ання, here also джиркотгти. — Subst. джерело. 

An o/p. formation, cf. also чуркати, цюркотати. 

дзюр! see the preceding entry. 

дзюра 1. Lk., дзюра (Угнів, Лев 9), дюра (Стрий) 
‘hole’, first recorded in the XIX c.; Po. dziura. — Deriv. 

дзюр[оч]ка. — Subst. діра. 
From Po. dziura ‘ts’, see діра. 

дзюра 2. dial, see дзюгура. 

дзюркіт, дзюркотати, -тіти : дзюр. 

дзяб 1. dial, see зяб. 

дзяб 2. AmUk. see джаб. 

дзябканйстий Lk. ‘dotted, spotted’, first recorded in 

1877 (Верхратський 1, 15). — Subst. цяткований, ne- 
стрий. 

From *цяпканйстий : цятка ‘dot’, see s. v. 

дзябра dial, for зябра. 

дзяв! interj. imitating a barking or yelping sound, Mod¬ 

Uk. — Deriv. дзявкати, -ало, -ання, дзявкотіти, -гння, 
дзяволити, -літи, дзявуліти, дзявкун. — Syn. шві 

An o/p. formation; according to РССтоцький 3, 156, 
it is coamected with няв-кати, бляв-кати, м’яв-кати, see s. w. 
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дзяд Wd. ‘begger’, MUk. дзяда Gsg. (XVII—XVIII c. 

Інтермедії 53), Po. dziad, for other SI. see under дід. — 

Deriv. дзядйна (Горбач 16, 158), дзяддвня (Горбач 8, 41). 

From Po. dziad ‘ts’; see дід. 

дзядзьо, also дзядзя (Горбач 9, 101; Жилко 209), дзя- 
дзю (Пшеп’юрська 72) Wd. ‘grandfather; uncle’, MUk. see 

under дзяд; Po. dziadzio. — Subst. дгд[о]; дядько. 
From Po. dziadzio ‘ts’; see дід. 

дзям Bk. ‘thin, slim’, first recorded in 1934 (Кміт 59). 

— Subst. худий. 

Apparently akin to дзяма, see the following entry. 

дзяма, Wd. also дзама, дзєма ‘boiled beef- or fish-soup’, 
first recorded in the XIX c. (Желеховський 1, 180). — 

Deriv. Wd. дземка (ibid.), дзямайда (Горбач 8, 39), FN. 
Дзяма (Falkowski - Pasznycki 111), Дзєма (Літиня, JBR.). 

— Subst. спеціяльно приготовлена юшка із свіжої ри¬ 
би, Жилко 270; юшка, росіл; м’ясо, варене на молоці, 
Кміт 59; поливка з стегна свині, Полянський PM. 1, 408. 

From Rm. zeama ‘sauce’, the ultimate source being 
Gk. dzema ‘ts’, Mikloeich 53, Шаровольський 2, 59, Ше- 

лудько 2, 132, Vincenz 13, (extensively:) Vrabie 140. 

дзьоб see дзюб. 

дзьббро dial, see зьобро. 

дзьбпа Lk. ‘girl; old piece of cloth’; first recorded in the 

XX c. (Верхратський 2, 409; 4, 236). — Subst. дівчина; 
старий платдк. 

Origin obscure; perhaps it is a deformation of дзьоха, 

q. v. 

дзьбркач Lk. ‘landrail, corncrake’, first recorded in the 

XIX c. (Верхратський 3:2, 10). — Subst. деркач. 
An o/p. formation. 
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дзьоха dial. ‘ (stinking) woman’, first recorded in the 

XX c. (Грінченко 1, 380). — Subst. (вонюча) жінка. 

From *бздзьоха < бздьоха, see бздіти. 

ди see адй! 

ди- ‘di’- in such words as ди~брахій, -верїенція, 
-вертйкюль, -гліф-, -колон, -кротйзм, -кротія, мор- 
фізм, etc., ModUk.; known to all other SI. as well. — Subst. 

deo-, e. g., дибромід — двобромід, дигамія — двошлюб¬ 
ність, дикірій — двосвічник, дилогія — двозначність, 
дистих — двостйшшя, etc. 

From Gk di- ‘two, double, twice’, Partridge 825, Klein 

1, 439 - 440; here also ди- for де-, e. g. дйжур — дежур, 
диїресія — деїресіл. 

диб! interj. expressing a clumsy walk, jump, ModUk. — 

Deriv. дйбу-дйбу!, дйбаї, дибка!, дйбом!; дибати, 
-ання, дибитися, дибуляти, -яння, диби ’ходулі’: 
дибки, дибйці, дйбошки, дибулі; дибуні, -усеньки, -усі; 
here also з-} на-, по- дйбати, and iter. з-} на-, по- ди¬ 
бати. 

A primitive interj. of imitative nature, cf. РССтоць- 
кий 3, 156; see also дбати. 

дйбати, дйб[к]и, дибулі, etc. : диб! 

Див see the following entry. 

див, дйво ‘wondrous thing, wonder, miracle’, MUk. 
дивь(1587), дивьЦдиво(XVII—XVIII c.), OES дивоу Dsg. 
(XI c.), дивеса (XI c.), диво (XIV c.; XVI c. Сл. плк. Ir.); 

BRu. дзіва, Ru. див, диво, OCS. divs, divo, Ви. див. дива, 
Ma. див, SC. divs, Cz. div, Slk. div, divo, Po. dziw[o], LoSo. 

ziw, UpSo. dziw— Deriv. дивак, -ачка, -ацтво, -ацький, 
-ачити, дивний, -ність, -но, дйвень, дивниця, дивоч- 
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ний, -но; дивитися, видивитися, в-, за-, на-, по- ди¬ 
витися, в[и]~, за-, на- дивлятися, подивляти, [зди¬ 
вуватися, здивований, Вк. дивіти, здивування, диво¬ 
вище, дивовисько, etc.; compounds: дйвдерев[о], дйвдир, 
дивдур, дивнострашний, дивовижа, -жний, -жність, 
-жно, дивогляд, -ія, -ний, -ність, -но, а. о.; MUk. дивак 
(1627 Беринда), дивацтво (XVII с.), дивне (1489), див- 
ньїй (XVII с.), чудноє и дивноє дЬло (XVIII с.), дивися 
(XVII с.), дивитися (XVIII с.), дивувати (XVIII с.), ди- 
вовати[ся] (XVI—XVIII с.), дивовище (1627 Беринда), ди- 

вовнско (XVII с.), дивногорца Gsg. (XVII с.), дивотвор- 
ньія Npl. (XVII с.), дивотворцомь Gpl. (XVIII с.) ; OES. 
дивЬе дива, дивися (XI с.), дивитися, дивленіе (XI с.), 
дивень, дивьно, дивьньїм, ДИВЬН'Ь, дивоблюдди Npl.; FN. 

Дйвнич, Див[о]нюк; here also Див, OES. дивь (XVI с.), 
‘Dyv’ a mytholog. being in Сл. п. Іг., orig. most probably SI. 
equivalent of Lat. deus for designation of God. — Syn. річ 
дивна, надзвичайна, чудо; потвора; назва лиховісної 
істоти в дохристиянській літології (Сл. п. Іг.); 
праслов’янський термін для Бога з-перед часу, коли 
це слово (з первісним значенням ’ добродавець’) поча¬ 
ло приймати нове значення: ’Бог’; MUk. дивь, чу¬ 
до (XVII с. Синонима 146), дйвь: дйвство, на див що 
уробленое (1627 Беринда). 

PS. *divs, *divo ‘ts’, IE. **deiuos for designation of 
God : Skt. devah ‘god’, devi ‘goddess’, Av. daeva- ‘bad spirit’, 

Lat. deus, divus ‘ts’, OIr. dia, Gsg., de, OCymr. duiu[tit], Bret. 

done ‘god’, ONor. tivar Npl. ‘gods’, AS. Tig ‘Mars’, OHG. 
Zio, OPr. deiw[a]s, Lith. dievas ‘god’, deive ‘goddes’, Latv. 

dievs ‘god’; orig. root **dei- ‘to shine’, with u-extension for 
the designation of ‘heaven, sky’ and ‘day’, see день; Pokorny 

183 -186; according to older views the point of departure 
here was the verb *diviti[s§], Berneker 1, 202 - 203; some 
scholars derived *divs from Av. daeva- ‘bad spirit’, Miklo- 

sich ТЕ : 1, 29, Шевельов 171; see also Преображенский 1, 

184, Trautmann 54, Bruckner 114, Fraenkel 93-94, Senn in 
Soter 1927, 1-16, 97-116; Slawski 1, 209, Vasmer2 1, 512, 
Rozwadowski 56 - 64, Георгиев 381 - 384, a. o. 

Дйва, also діва, ‘diva, an standing (usually operatic) 

prima donna’ ModUk.; BRu., Ru. ts (since 1895), Po. diwa. 

Subst. „божественна”, „небесноголоса” співйчка — 
епітет славнозвісних артисток, переважно співа¬ 
чок, що його вживають критики та рецензенти, 
Бойків 140. 

From It diva ‘divine, adorable’, АкСл. З, 776. 

диван ‘divan, sofa; court; poems’, ModUk. BRu. ди¬ 
ван, Ru. диван (since 1780), Po. dywan, etc. — Deriv. ди¬ 
ванчик, диванний. — Subst. канапа, тапчан без спин¬ 
ки, мебля, оббита здебільшого шкірою або мате¬ 
рією; найвища рада при турецькому султані; збір¬ 
ник віршів, переважно ліричних, му су луганського по¬ 
ета; (на сході:) реєстр рахунків у держйвних спра¬ 
вах, Бойків 140. 

From Tk.-Osm. diwdn, Pers. diwan ‘royal court; council 
of state; collection of poems’, Шанский сл. 1:5, 112-113. 

диванна, also дівенна (Желеховський 1, 183), дивана, 
дивань, дйвино, дивина, дєвина, дзіванна (Makowiecki 393, 
393, а. о.) ‘Verbascum : mullein’, ModUk.; BRu. дзіванна, 
SC. dlvizma, Cz. divizna, Po. dziewanna ‘ts’ UpSo. dziwiz- 
na. — Syn. коров’як. 

The word is connected with *divs ‘wild’ (i e. ‘unculti¬ 
vated plant’); it was later influenced f/e. by дйво, дйвний 
and діва, see s. w., Slawski 1, 198. 

диверсія ‘diversion’, ModUk.; BRu. диверсія, Ru. du- 
версия (since 1895), Po. dywersja. — Deriv. диверсант, 
диверсійний. — Subst. рух війська, що має на меті від- 
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тягти увагу або сили ворога в гнший бік; узагалі: 
відвертання уваги, Бойків 140. 

From Lat. diversid ‘ts’, Орел 1, 266, АкСл. З, 777, Klein 

1, 468. 

дивертисмент ‘divertissement, recreation (of vaudeville, 

theatre)’, ModUk.; BRu. дивертисмент, Ru- дивер¬ 
тисмент (since 1803). — Subst. низка окремих номе¬ 
рів музики, співів, танків тощо, що їх виконують по 
виставі чи під час перерви; музичний твір з кількох 
п’єс разом об’єднаних, Бойків 140. 

From divertisement ‘ts’, Орел 1, 267, АкСл. З, 77 - 778. 

дйвий dial. & arch, ‘wild, savage, feral’, MUk. дивнй 
(XV—XVII c.), OES. (1) ‘wild’: дивии (XI c. Остр. єв.), 
дивья (XI c.), коня дивьяя и боуяя (XII с.); (2) ‘wondrous’: 

дивке дива; Ru. дйвий, OCS. divijb, SC. divli, Sin. divji, 
Cz., Slk. divy\\divoky, Po. dziwy\\dziwoki, LoSo. ziwy, UpSo. 

dziwy, arch, dziwoki, Plb. daive. — Deriv. OES. дивіе. 

Syn. дикий. 
PS. *divbjb ‘referring to, conected with *divs; uncul¬ 

tivated, untamed, wild’; see див; according to majority of 
scholars (Miklosich 46, Berneker 1, 203, Bruckner 113, Ho- 
lub-Kopecny 102, Младенов 127, Vasmer2 1, 513, Slawski 1, 
204, a. o.) the word is connected with *diksjb, see дикий; 

Meillet fit. 263, 368, followed by Преображенский 1, 184, 
Budmani 2, 424, connects it with *divs, *divo ‘wonder’; the 
most convincing etymology is offered by Machek 88 deri¬ 
ving *divbjb from *divs ‘god’ (like *bozbjb from *bogs) 

with the orig. meaning ‘growing without human care (ani¬ 
mals), without being planted by human hand (plants)’ 
which later developd into ‘uncultivated, untamed, wild’; cf. 

also Kowalikowna JP. 51, 270-278; see дйк[ий]. 

дивіденд, Wd. дивіденда ‘dividend’, ModUk.; BRu. ди¬ 

віденд, Ru. дивиденд (since 1803), Po. dywidenda, etc. 

Deriv. дивідендний. — Subst. частина прибутку, що 
припадає на акції, вклади, паї за звітний період ак¬ 
ційною підприємства, Орел 1, 267. 

From Lat. dividendum ‘that, which should be divided’, 
Орел, 1. c., АкСл. 3, 778, Klein 1, 468. 

дпииіл шvішиїї \.oi section, troops; , моаик.; isku 

— Deriv, 

— Subst, 

дивізія, Ru. дивйзия (since 1803), Po. dywizja. 

дивізіон, дивізійний, дивізіонний, дивізіондвий. 
частина війська: 4 піші або 6 кінних полків; части¬ 
на фльоти: 9 кораблів і кілька дрібних суден, Бой¬ 
ків 140. 

From Fr. division ‘ts’, the ultimate source being Lat. 
divisio ‘division, dividing’, Орел 1, 267, АкСл. З, 779, Klein 
1, 469. 

дйвний, дйво : див. 

диворс, also діворс, AmUk. ‘divorce’, first recorded in 
1946, Жлуктенко 125. — Subst. розвід. 

From E. divorce ‘ts’, Білаш 249. 

дивосйл see дев’ять. 

дигестія ‘digesting (food), digestion’, ModUk.; Po. 

dygestia. — Subst. травлення (їжі), Орел 1, 267. 

From Lat. digestid ‘a dividing of food, digestion’, Klein 
1, 447. 

дигіталіс ‘digitalis’, ModUk.; BRu. дигіталіс, Ru. du- 
гиталис (since 1895), Po. digitalis. — Subst. стягач, лі¬ 
карська рослина, Бойків 140. 

Term coined by G. botanist Leonhard Fuchs (1501 - 66) 
from L. digitalis ‘pertaining to the fingers’, Klein 1, 448, 
АкСл. 3, 780. 
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диґнітар ‘dignitary’, MUk. дикгнитаровь Gpl. (XV c.) 

дигн-Ьтаровь Gpl. (XVIII c.), дикгнитарьі Npl. (XVI c.), 
дигнитарь (XVIII c.), дигнитаторн (sic! XVII c.); Po. 

dygnitarz. — Deriv. ди! нітарство, -ський, MUk. дикгни- 
тарствь Gpl. (XVI c.), діґнЬтарство (1627 Беринда). — 

Subst. високий урядовець, Орел 1, 267. 

From bat. dignitds ‘authority, power’, Klein 1, 448. 

дигресія, also дегресія ‘digression’, ModUk.; Po. dy- 

gresja. — Subst. ухилення від теми; кут між вершко¬ 

вим колом зірки й північною половиною поденника, 

Орел 1, 267. 
From Lat. dlgressio ‘ts’, Орел 1, 267, Klein 1, 448. 

дид? дід? AmUk. ‘did’, first recorded in 1956. — 

Subst. чи? 
From E. did ‘ts’, Рудницький UO. 3:1, XV. 

дидактика ‘didactics; instruction, pedagogy , ModUk., 

BRu. дидактика, Ru- (since 1803), Po. dydaktyka. — 

Deriv. дидактизм, дидактик, дидактичний. Subst. 

частіша педагогіки, наука про правила, засоби, мето¬ 

ди й закони навчання, Бойків 140. 

From Gk. didaktikos ‘instructional, instructive’, Орел 1, 

268, АкСл. З, 781, Klein 1, 445. 

дидаскал, dial, доскал, даскал ‘teacher, direc¬ 

tor’, MUk. дидаскаль; Ru. дидаскал. — Subst. учитель; 

arch, режисер, Орел 1, 268. 

From Gk. diddskalos ‘teacher’, Носенко 122, Vasmer2 

1, 514. 

дидектив AmUk. ‘detective’, first recorded in 1965; see 

детектив. — Subst. таємний цивільний поліцйст. 

From E. detective ‘ts’, Роїк 69; see детектив. 
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дйжма see дежма. 

дизажіо ‘devaluation; inflation’, ModUk.; Ru. диза- 
жио (since 1874). — Subst. падіння ціни грошей, цінних 
паперів, тощо, нижче номінальної їх вартости; та¬ 
кож : різниця між номінальною і реальною вартістю 
грошей і цінних паперів, Орел 1, 266. 

From It. disaggio ‘difficulty’, Орел, 1. c., АкСл. З, 782. 

дйжур, дежур ‘being on duty’, ModUk., Po. dyzur; — 

Deriv. дижурний\\дежурний, дежурство, дежУрити, 
Wd. дижурувати. — Subst. стороженим- 

From Fr. etre de jour ‘to be on duty’, Горяев 88, Ky- 
зєля 91. 

диз- ‘dis-’ in such words as диз -артрія, -асоціація, 
-дсмія, -урія, etc.; known to other SI. as well. 

From Lat. dis-, see дис-. 

дйзель, AmUk. дізель ‘Diesel’, ModUk.; BRu. дьізель, 
Ru. ts, Po. Diesel. — Deriv. дизель-мотор, дизельний. — 

Subst. рушій внутрішнього горіння; працює на наф¬ 
ті, споживаючи її поступово, Бойків 141. 

Named, after G. inventor Rudolf Diesel (1858-1913), 
Klein 1, 446; in Uk. from ModHG. Diesel. 

дизертйр Wd. (РССтоцький 4, 206) see дезертир. 

Дизіс AmUk. ‘disease’, first recorded in 1963. — Subst. 

зараза, хвороба. 
From E. disease ‘ts’, Білаш 250. 

дик : дикий. 

дйкий, arch, дик (Желеховський 1, 182) ‘wild, feral, 
savage; uncivilized’, MUk. дикій (1596 Зизаній), дикій, 
дикій (1627 Беринда), дикий (XVI—XVIII с.), OES, дикь, 
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дикая; BRu. даті, Ru. дикий, Ро. dziki, UpSo. diki, dziki, 
wanting in SoSl. (here : дйвий, q. v.) — Deriv. динар, 

-на, дикість, дико, дичка, дикдвин[к]а, диковинний, 
дикун, -ка, -ський -ство, [з]дичавіти, -тня, / з]ди¬ 
чіти, -гння, etc.; compounds: дикоростучий, дико- 
Гоїбшз Wd. дшобуйний; here also: от кабан 
(<*dik3); MUk. дикавкють (XVII с.), диковини Gsg. 

(XVII с.), вь диковинку (XVII с.), дикость (XVI XVI 
с); OES. диковн[и], дикомнта Gsg.; FN. Дикий, Дичка, 
Дичко, Ди[ч]кович, Дикун; GN. Диканька. — йУп- 
лютий, жорстокий; необроблений, незаселении; не- 
цивілізований; самоправний, Тимченко 715. 

PS. *diks[jb] ‘ts’, restricted to NoSl. only; it is related 

to Lath. dykas ‘empty’, Latv. dlks ‘ts’, Zubaty 2, 94 - 5, Ber- 
neker 1, 199, 202, Trautmann 54, Machek 88, Vasmer2 1, 
514, Fraenkel 95, Slawski 1, 204-205, (extensively:) Ko- 
walikowna JP. 51, 270 - 278, Pokorny 187, a. o.; see дйвии. 

дикт, Wd. дйкта ‘plywood’ ModUk., BRu. dbixnta, Ru* 

duxma Po. dykta. — Subst. тоненька дошка, склеєна із 
трьох ще тонших дощинок, укладених простопадно 
волокнами одна до одної, Орел 1, 268. 

From ModHG. Dichte ‘ts’, АкСл. З, 817. 

дикта[н]т ‘dictation’, MUk. диктатами Isg. (XVII с.); 

BRu. диктант, Ru. диктант, Ро. dyktaL — Subst. до¬ 
слівний, запис пронизуваною тексту; вимушена між¬ 
народна угода; політика нав'язування угод від силь¬ 
ної держави слабшій, Орел 1, 268. 

From ModHG. Diktat ‘ts’, the ultimate source being 

Lat. dictatio ‘ts’ Орел, I. c., Klein 1, 445. 

Deriv. диктатура, диктаторство, диктаторський. 
диктатор ‘dictator’, MUk. диктатора Asg. (XVII c.); 

BRu. диктатор Ru. диктатор (1803), Po. dyktator. 
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Subst. необмежений ні перед ким і невідповідальний 
володар країни; самовладна особа, Орел 1, 268. 

From Lat. dictator ‘ts’, Орел, 1. c., Klein 1, 445. 

дикувати[ся] Wd. ‘to hide’ (Львів, Стрий), first re¬ 
corded in the XX c. (Рудницький 3, 124); Po. Ed, dykowac 

[si$], — Deriv. dial, задикуватися, задикований, дику¬ 
нок. — Subst. сховатися, скрйтися. 

From ModHG. sieh decken ‘ts’. 

дикун : дйкий. 

дикціонар MUk., дікшинер AmUk. ‘dictionary’, MUk. 
дикционар (1619), дикционарь (1627), Из дикционара 
(XVII с*)> ДикцЬонерь (XVIII с.); Ро. dykcjonarz. — 
Subst. словник, лексикон, Тимченко 715. 

MUk. дикціонар from Р. dykcjonarz, Тимченко, 1. с.; 
AmUk. дікшинер from Е. dictionary, Білаш 254. 

дилетант ‘dilletante, amateur’, ModUk.; BRu. диле¬ 
тант, Ru. дилетант (since 1839), Po. dyletant, etc. — 

Deriv. дилетантизм, дилетантка, дилетантство, 
-ський. Subst. аматор, людина, що цікавиться яко¬ 
юсь справою (наукою, мистецтвом, тощо), але 
Грунтовно її не знає, Бойків 141. 

From It. dilettante ‘ts’, Орел 1, 269, АкСл. З, 790-791, 
Klein 1, 449. 

диліжанс ‘diligence (public stage-coach)’, ModUk.; 

BRu. диліжанс, Ru. дилижанс (since 1803), Po. dylizans, 

etc. — Deriv. диліжансовий. — Subst. поспішний пош¬ 
товий кінний повіз, Орел 1, 269. 

From Fr. diligence ‘ts’, Орел, 1. c., АкСл. З, 791, Klein 
1, 449. 

дилювати : диль. 
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дилювій ‘diluvium’, ModUk.; BRu. дилювій, Ru- du- 
ЛЇовий (since 1864), Po. dyluwivm, etc. — Deriv. дилю- 
віяльний. — Subst. геологічна доба, до якої належать 
дилювіяльні поклади, Бойків 141. 

From Lat. diluvium ‘deluge, flood’, Орел 1, 269, АкСл. 

З, 791, Klein 1, 449. 

дйля SoCp. see диль. 

дилятація ‘dilatation’, ModUk. — Subst. розширен¬ 
ня, поширення, розтяг, Бойків 141. 

From Lat. dildtdtio ‘a widening, enlargement, extend¬ 

ing’, Орел 1, 269, Klein 1, 449. 

диляція ‘delay’, MUk. диляциями Ipl. (XVII c.), ди- 

лядии Gsg. (1625), Po. dylacja. — Subst. відклад, відво¬ 
лока, відречення, Тимченко 716. 

From Po. dylacja ‘ts’, the ultimate source being Lat. 

dildtio, Тимченко, 1. c., Leeming SEER. 51, 204. 

диль, SoCp. дйля ‘board-floor’, ModUk. — Deriv. du- 
лш[к]а, дилювати, dial, дйлка. — Subst. брус. 

From ModHG. Diele ‘deal board (for floors)’. 

дйлькати, дилькотати, дилькотіти Wd. ‘to tremble; 

beat’, ModUk. — Subst. дрижати, трястися, Франко 1, 

426; 5, 483. 
A o/p. formation based on interj. *диль[-диль]! to ex¬ 

press trembling. 
дильма арґо ‘river’, first recorded in the XX c. (Гор¬ 

бач 0, 36). — Deriv. GN. Дильман ‘Dniester’, ДвЛЬМОШ- 

HUK (place name SoW of Бучач). — Subst. ріка. 

From Tk.-Tt. dylma ‘ts’, Горбач, 1. c. 

дим ‘smoke’, MUk. дьімом Isg. (1498), дьімьі Npl. 

(XVI c.), дим (XVII c.), димом Isg. (XVII c.), дьім-ь 
(XVIII c), из диму (1722), OES. дьім"ь (XI c.), днму 

Dsg. XI c.) дьімоміз Isg. (XI c.); BRu., Ru. дим, OCS. 

dyms, Ви., Ma. дим, SC. dim, Sin. dim, Cz. dym, Slk. dym, 
Po. dym, LoSo, UpSo. dym, Fib. doim. — Deriv. димо- 
[чо]к, дим[ов]йще, димар, димари[чо]к, димнйк, -нй- 
ця, подймщина, dial, дймка, задимлювання, димаре- 
вий, димарний, [по]дймнйй, -не, димоватий, димо¬ 
вий, димучий, димчастий, продимлений, [за-, на-, по-, 
про-], димйти[ся], [за-, при-] диміти, за-, про¬ 
димлювати ся], за-, про- димляти[ся], димувати, 
compounds:, димо-відвідний, -маскувальний, -оборот, 
-провід, -пуск, -сос, -хгд[ний], MUk. огь дьімника(1582), 
димаров-ь Gpl. (XVIII с.), дименидя (=карбункул, XVIII 
с.), димерку Asg. (1681), дьімовьій (XVII с.), димновата 
(XVIII с.), димчатом-ь Lsg. (XVIII с.); FN. Дим, Дйма, 
Димгнський; GN. Дймер, Дймівка, Дймино. — Syn. 

тіло-газова суміш, що складається з дрібних твер¬ 
дих частинок (сажі, попелу), завислих у повітрі, 
УРЕС. 1, 597. 

PS. dyms ‘ts\ IE. **dhu-mo-s ‘ts’, root **dheu- ‘to 
blow, waft, drift; dust, smoke’, cf. Lith. dwmai, Latv. dumi, 
OPr. dumis ‘smoke’, Skt. dMmd - ‘smoke’, Gk. thymds ‘soul, 
life, breath; passion’, Lat. fumus ‘smoke’, OHG. toum 
‘vapour, steam’, etc.; Miklosich 55, Berneker 1, 250, Пре- 
ображенский 1, 206, Trautmann 62, Bruckner 106, Fraen- 
kel 110, Pokomy 261, Volm 62, a. o.; see also дути, дума, 
дух. 

диматися in prefixed formations: дути. 

имитріян, имйтрій see Дмитро. 

димісія, also демісія ‘dismission’, ModUk., Po. dymisja. 

Deriv. Wd. [з]димісіонувати, -ання• — Subst. від¬ 
ставка, відстандвлення (від посади), Бойків 141. 

From Lat. dimissio ‘sending out’ discharging’, Орел 
1, 270, Klein 1, 450. 
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димінуендо, ‘diminuendo’, ModUk.; Ru. диминузндо, 
Po. diminuendo. — Subst. поступове послаблення зву¬ 
ку в співі, музиці, Орел 1, 270. 

From It. diminuendo ‘ts’, Орел, 1. c., Льохін 197. 

димінутйв ‘diminutive’, ModUk. — Subst. здрібніла 
форма слова, Орел 1, 270; здрібніння. 

From Lat. diminutivum ‘ts’, Klein 1, 450. 

димісія, also демісія ‘demission, abdication, resigna¬ 

tion’, ModUk.; Po. dymisja. — Subst. відхід з посади, 
перехід з військовою в цивільний стан, Орел 1, 270. 

From Lat. demissio ‘sending down (or away)’, Орел, 

1. c., Klein 1, 422. 

диміти : дим. 

дймка 1. : дим. 

дймка 2. ‘skirt’, ModUk.; Ru. дьімка, Ви. дймие, SC. 

dimije, Po. dyma. — Subst. давня, фарбована на їрана- 
тдво, спідниця з домашньою полотна, Горбач 16, 158. 

From Tk.-Osm. dimi ‘wool’, Hanusz PF. 1, 463, Ber- 
neker 1, 200, Преображенский 1, 205, Lokotsch 42, a o. 

димтянка see диптянка. 

дйна ‘dyna’, ModUk.; BRu. дьїна, Ru- дина, P°- dyna, 
etc. — Deriv. динас, (in compounds:) динаметр, etc.; 
see also the following entries. — Subst. сила. 

Based on Gk. dynamis ‘power’. 

динаміка ‘dynamics’, ModUk.; BRu. динаміка, Ru. 

динамика Po. dynamika, etc. — Deriv.. динамічний, 
-ність, динамізм. — Subst. уклад, [з]ріст сили. 

See дйна. 

динаміт ‘dynamite’, ModUk.; BRu. динаміт, Ru. ди- 
намйт, Po. dynamit, etc. — Deriv. динамітний, -mo- 
вий. Subst. вибухова речовина сйльнбі розтрощу- 
вальнбі дгі, УРЕС. 1, 599. 

From Gk. dynamis ‘power’ (derived by Sw. chemist 
Alfred B. Nobel and given to the explosive invented by him 
in 1867), Klein 1, 492. 

динамо ‘dynamo’, ModUk.; BRu. динамо, Ru. динамо, 
Po. dynamo, etc. — Deriv. динамо-машина, динамометр; 
Динамо (sport club in USSR), here also neologism дина- 
мівка cap’ (Багряний 1, 166). — Subst. електричний 
генератор постійною струму. 

From ModHG. Dynamo [-elektrische Maschine] ‘ts’, the 
term invented by G. engineer Werner von Siemens (1816 - 
1892), Klein 1, 492. 

динарій, also денарій ‘denarius: an ancient Roman 
silver coin’, MUk.; BRu. дьінар, Ru. динарий, Po. denar. —. 

Subst. старорймська срібна і золота монета близько 
Хг золотою вагою; середньовічна монета в різних 
державах; грошові датки папі римському від като¬ 
ликів, Бойків 135, 142. 

From Lat. denarius, short for denarius nummus ‘the 
coin containing ten (asses)’, Klein 1, 424. 

дйнас : дйна. 

династія ‘dynasty, ruling family (house)’, ModUk.; 

BRu. династия, Ru. династия (since 1803), Po. dynas- 
tia, etc. Subst. ряд царів або королів з одної родини, 
що має одного родоначальника; царська або королів¬ 
ська родина, царський дім, Бойків 142. 

From ModHG. Dynastie ‘ts’, РССтоцький 4, 198, the 
ultimate source being Gk. dynasteia ‘ts’ Орел 1, 271, АкСл. 
З, 794, Klein 1, 492. 

/ 
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дйнґо ‘dingo (Australian "wild dog)’, ModUk.; BRu. 

динго, Ru. динго (since 1864), Po. dingo, etc. Subst. 

дикий австралійський собака, Орел 1, 271. 

From Е. dingo ‘ts’, Klein 1, 451. 

дйндати ‘to dangle (of feet)’, MUk. дьін’довал'ь (XVI 

c.); Ru. dial, ддндать ‘to beat with a stick’, Slk. dyndat 
‘to dangle’, Po. dyndac ‘ts’, LoSo. dundas ‘to ramble’. — 

Deriv. диндилйндати, b/f. дйнда, диндерево; FN. Дйн- 
da. —Syn. колихати в звйсному положенні; MUk. ти¬ 
нятися, волочитися, вештатися, Тимченко 848. 

Of о/р. origin, cf. Po. dyn! dynl, Ви. д"ьн!, etc., Roz- 

wadowski JP. 5, 137, Slawski 1, 186. 

диневйті : дйня. 

SC. dinja, Sin. dinja, Cz. dyne, Slk. dyna, Po. dynia. — 

Deriv. динька, динят[оч]ко, диняка, дйнище, дйнник, 
динячий, дйньовий, диневаті, -ньоваті, MUk. динно е 
(XVII—XVIII с.); FN. Дйнник; GN. Дйнів, Дйниська• 

— Syn. рід рослини з родини гарбузових. 

PS. *dynja ‘ts’; according to Knutsson ZfslPh. 4, 383- 
385, the word is a SI. deformation of *ksdynja < Lat. 

*cydonea (mala), Gk. kydonia mala ‘apples from Kyddnia 

(Crete)’, cf. also Slawski 2, 186, Vasmer2 1, 559; less per¬ 

suasive is its derivation from PS. duti ‘to fill with wind, to 

distend, blow out’ advanced by Miklosich, cf. Bemeker 1, 

250, Преображенский 1, 206, Огієнко PM. 2, 75, a. o.; unac¬ 
ceptable is also Briickner’s etymology: from ModHG. 
Tonne ‘barrel’, cf. his ED. 106. 

динерка AmUk. see дейнерка. 

инйс dial, see Діоніс[ій 

дйн[н]ер AmUk. see дінир. 

динозаври ‘dinosaurs’, ModUk.; BRu. динозаУр, Ru. 

динозавр (since 1874), Po. dinozaury. — Subst. вимерлі 
велетенські ящур/а тріянської та юрської доби, Орел 
1, 272. 

From Gk. demos ‘terrible, frightful’ and sauros ‘lizard’, 

Орел, 1. c., Klein 1, 451. 

динстувати Wd. ‘to stew’, first recorded in the XX c. 

(РССтоцький 4, 216). — Subst. варити, тушкувати 
(м’ясо). 

From ModHG. dunsten ‘ts’, РССтоцький, 1. c. 

диня ‘Cucumis melo L.: [musk]-melon; MUk. дьіня 
(XVII c. ЛСЛ. 61), дьіни, дини Npl. (XVII c.), о диняхь 
(XVII c.), дин-Ь Npl. (XVIII c.), дин-ь Gpl. (XVIII c.), 
OES. дьіня, дьіни Npl.; BRu., Ru. дьіня, Bn., Ma. диня, 

диплбм ‘diploma’, MUk. диплома (1633), ведлуГь ди- 

пліомьі (XVII с.), дипліома (XVIII с.), дипліом-ь (XVIII 

с.); BRu. диплом, Ru. диплом, Po. dyplom, etc. — Deriv. 

дипломний, -овий, дипломувати, дипломований. — 
Subst. грамота, документ. 

From Lat. diploma ‘ts’, the ultimate source being Gk. 

diploma ‘folded paper, licence’, Тимченко 717, Klein 1, 453. 

дипломат ‘diplomat’, ModUk.; BRu. дипломат, Ru. 

дипломат, Po. dyplomat, etc. — Deriv. дипломатка, ди¬ 
пломатія, дипломатичний, -но. — Subst. уповнова¬ 
жена урядом особа для закордонних справ; хитра, 
прозорлива людина; довге жіноче пальто, Бойків 142. 

From Fr. diplomate ‘ts’, Klein 1, 453. 

дйпоть, Gsg. дйптю ‘stroke, beating’, ModUk. — 

Subst. удар. 

Of obscure origin. 
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дипсоманія ‘dipsomania’, ModUk.; Ru. дипсомания, 
Po. dypsomania, etc. — Subst. невтрймлива жага до го¬ 
рілки; налогдве пияцтво, Бойків 142. 

From Gk. dipsa ‘thirst’ and mania ‘insanity, madness, 

passion’, Орел 1, 273, Klein 1, 453. 

диптянка, also димтянка, діптянка (Грінченко 1, 385, 
392), ‘prostitute’, ModUk.; wanting in other SI. — Subst. 

повія, Горбач 8, 16. 

Origin obscure; according to Горбач, 1. c., the word 

is connected with підтгпанка, потіпаха, the ultimate 
source being G. argot tvppen, dappeln ‘coire’; more con¬ 
vincing is its derivation from Tk.-Azerb. ddftdr ‘register’, 
диптянкаЦдіптянка meaning ‘a registered call-girl’. 

Дир PN. Dyr, Dir (one of the semi-legendary Rus 
princes in the IX c.), MUk. Дирт> (XVIII c. Ист. Русов 3), 

OES. Дирг; BRu., Ru. and other SI. ts. 

From ONor. name Dyri, РССтоцький 4, 82. 

дир! interj imitating the sound of landrail, ModUk. — 

Deriv. диркати, -ання, дирчати, -ання• — Syn. дер! 
A variable of дер!, 9- v. 

дира dial, see діра. 

-дирати[ся] : дерти[ся]. 

дйрба SoCp. ‘melon-soup’, first recorded in the XX c. 

(Полянський PM. 1, 408). — Deriv. дйрбати (Кміт 61). — 

Subst. юшка з сгмени дині. 
Origin obscure. 

дирва Wd. for дрова. 

дйргавка, дер гави ця, etc., dial, for дергавка, дерганй- 

ця, etc., і дергати. 

дир[е]вій : дерево. 
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дйрдати Wd. ‘to trip, to make (walk with) short steps’, 
first recorded in the XIX c. (Желеховський 1, 183). — 

Deriv. dupdoxa; FN. Дйрда (b/f.). — Syn. дріботіти- 

An o/p formation based on interj. дир!, дер!, РССтоць¬ 
кий, Slavia 5, 31. 

директор ‘director, manager, chief, head’, ModUk.; 

BRu. директар, Ru- директор (since 1780), Po. dy- 
rektor, etc. — Deriv. директорка, директриса, дирек- 
myap, дирекція, директивний, директорський, here 

аі®» директорія, директоріяльний; (арго:) дйрко, дй- 
рек (Горбач 8, 42). — Subst. керівник якоїсь установи, 
вищої школи, технікуму, заводу, банку тощо; член 
директори, Бойків 143. 

From Lat. director ‘ts’, Орел 1, 273, Klein 1, 454. 

дирешка, дирешкуватий dial, for дереш, дерешува¬ 
тий. 

дйрза, дирзйн[к]а, etc., dial, for дереза. 

диригент ‘conductor (of an orchestra, choir), kapell¬ 

meister’, ModUk.; Po. dyrygent. — Deriv. дириїування, 
дириїувати. — Subst. керівник хору, оркестри, ба¬ 
лету, що надає мистецькому творові свого трак¬ 
тування, об’єднуючи виконання єдиним спільним 
ритмом, Орел 1, 273. 

From Lat. dlrigere ‘to direct’, Орел, 1. c. 

дирижабль ‘dirigible’, ModUk.; BRu. дирижабль, 
Ru. дирижабль- — Subst. повітроплав, що тримаєть¬ 
ся в повітрі стою легшого від повітря газу (гелію, 
водню), але рухається авіяційним мотором, Орел 1, 
273. 

From Fr. dirigeable ‘ts’, the ultimate source being Lat. 
dlrigere ‘to guide, direct’, Орел, 1. c., Klein 1, 454. 
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дирйкал SoCp. ‘feather-bed covering mattress’, first 

recorded in the XX c. (Дзендзелівський 158). — Subst. пе¬ 

рша. 
From Hg. derekalj ‘ts’, MNT-ESz. 1, 618. 

дирикфол ‘derrick’, ModUk.; Ru. дерик-фал, дирик- 
фал. — Subst. снасть, якою підіймають кінець гафе¬ 
ля (ранїовтноіо дерева на судні), Бойків 143. 

From Du. dirkval ‘ts’, Meulen 260. 

дйрі AmUk. ‘dairy’ first recorded in 1965. — Subst. 

молочарня. 
From E. dairy ‘ts’, Роїк 69. 

дйрка dial, for дірка : діра. 

диркач dial, for деркач : деркотати, деркотіти. 

дирлйга dial, for ґирлиґа. 

дирначчя Bk. for дернйна, see дерен, q. v. 

дйрті AmUk. ‘dirty’, first recorded in 1963. — Subst. 

несправедливо, нечесно. 
From E. dirty ‘ts’, Білаш 250; see also дбрті ґалішен. 

дис- ‘dis-’ in such words as дисгармонія, -кваліфіка¬ 
ція, -кримінація, -позиція, -трибуція, etc., ModUk.; 
known to all other SI. as well. — Subst. не-, роз-, різно-, 
e. g. дисонанс — різноголосся, диспропорція — не- 
співмгрність, а* о. 

From Lat. dis- ‘apart, assunder; in two’, Partridge 

825, Klein 1, 455; see also диз-, дез-. 

дйсвей, also дйс вей AmUk. ‘this way’, first recorded 

in 1939. — Subst. сюди. 
From E. this way ‘ts’, Білаш 251. 

дисертація ‘dissertation’, ModUk.; BRu. дисертация, 
Ru. диссертация (since 1750), Po. dysertacja, etc. 

Deriv. дисертант. — Subst. науковий твір, написаний 
і оборднюваний прилюдно для того, щоб здобути 
учений ступінь, Бойків 143. 

From Lat. dissertdtid ‘investigation, exploration, re¬ 
search’, Орел 1, 274, Klein 1, 163. 

дисидент ‘dissident’, ModUk.; BRu. дисідзнт, Ru. 

диссидент (since 1803), Po. dysydent, etc. — Deriv. ди¬ 
сидентський. — Subst. осбба інших поглядів у релі¬ 
гії або політиці (назва протестантів у давній Поль¬ 
щі) ; відступник, розкольник, Орел 1, 274. 

From Lat. dissidens ‘ts’, Орел, 1. c., Klein 1, 463. 

дисиміляція ‘dissimilation’, ModUk.; BRu. дисімІЛЯ- 
ЦЬІЯ, Ru. диссимиляцгш (since 1895), Po. dysymilacja, etc. 

— Deriv. дисимільований, дисимілюватися]- — Subst. 

процес перетворення засвоєних організмом речовин 
на простіші сполуки; зміна одного з двох тотожних 
у слові звуків на неподібний звук, Орел 1, 274. 

From Fr. dissimilation ‘ts’, the ultimate source being 
Lat. dissimildtio ‘ts’, Орел, 1. c. 

дисипбйнтет AmUk. ‘disappointed’, first recorded in 

1963. — Subst. розчарований. 

From E. disappointed ‘ts’, Білаш 251. 

диск ‘disc’, ModiUk.; BRu. диск, Ru. диск (1803), 

Po. dysk, etc. — Subst. круг для метання; прилад, що 
розкладає зображення на окремі елементи та скла¬ 
дає зображення з окремих елементів у телевізійних 
апаратах, Орел 1, 274, AmUk. борони сікти ріллю, 
Івах РМ. З, 392, Білаш 251. 

From Gk. diskos ‘ts’, Орел, 1. e., Klein 1, 460; see also 
ДЙСКОС. 
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дискант ‘discant, soprano, treble’, ModUk.; BRu., Ru. 

дискант (since 1799), Po. dyszkant, etc. — Subst. висо¬ 
кий дитячий голос; співець, що має такий голос, 
Орел 1, 274. 

From MLat. discantus ‘ts’, Орел, 1. c. 

дисконт ‘discount’, ModUk.; BRu. дисконт, Ru. 
(since 1847), Po. dyskonto, etc. — Deriv. дисконто, дис¬ 
контер, дисконтований, дисконтовий, дисконтува¬ 
ти• — Subst. приймання термінових грошових рахун¬ 
ків із негайною сплатою та вирахуванням відсот¬ 
ків; відсоток при сплаті векселів, Орел 1, 275. 

From It. disconto < MLat. discomputus ‘ts’ (:Lat. 

computare ‘to count’), Орел, 1. c., Klein 1, 457. 

дйскос, also діскос (Кузеля 102) ‘(in liturgy:) golden 

disc, plate’, MUk., OES. дискоеь; Ru. ts. — Subst. золоте 
блюдо, на яке кладуть агнця; кружок, золота та¬ 
рілка, якою накривається чаша, Кузеля 102. 

From Gk. diskos ‘ts’, Vasmer2 1, 516. 

дискретний ‘discreet’, MUk. дискретне (XVIII c.); 

Ru. дискретний, Po. dyskretny, etc. — Deriv. дискрет¬ 
ність, -но; here also дискреція, MUk. дискреція (XVII 

c.). — Subst. мовчазний, делікатний, Бойків 143; (дис¬ 
кретно:) непомітно, Франко 7, 451; MUk. обережно, 
скромно, Тимченко 718. 

From Po. dyskretny ‘ts’, the ultimate source being 

Lat. discretus, Тимченко, 1 c. 

дискурс ‘discourse’, ModUk.; Ru. (in deriv.:) дискур¬ 
сивний, Po. dyskurs. — Deriv. дискурсивний. — Subst. 
розмова, розправа, Бойків 144. 

From Lat. discursus ‘conversation’, Klein 1, 458. 

дискусія ‘discussion, dispute, debate’, ModUk.; BRu- 

дискусія, Ru. дискуссия, Po. dyskusja, etc. — Deriv. дис¬ 
кусійний, дискутувати, дискутований; AmUk. диску- 
сувати, дискусдванє. — Subst. обмін думок, обмірко¬ 
вування певного питання в розмові, в пресі, Орел 1, 
276. 

From Lat. discussio ‘a shaking’, Орел, 1. с., Klein 
1, 458. 

дисперсія ‘dispersion’ ModUk.; BRu. дисперсия, Ru. 

дисперсия, Po. dyspersja, etc. — Subst. розсіяння роз- 
тіч, розпорошення. 

From Lat. dispersio ‘scattering’, Klein 1, 461. 

диспечер ‘dispatcher’, ModUk.; BRu. диспетчар, 
Ru. диспетчер, Po. dyspeczer, etc. — Deriv. диспечер- 
ський, диспечеризація. — Subst. службовець, що 
керує рухом авт, автобусів, потягів. 

From Е. dispatcher ‘ts’, Орел 1, 277, Klein 1, 461. 

диспонувати ‘to dispose; arrange; command’, ModUk.; 

Ru. диспонйровать, Po. dysponowac, etc. — Deriv. дис¬ 
понент, диспонований. — Subst. розпоряджатися, нсь- 
казувати; розташовувати; готувати, Бойків 144. 

From Lat. disponere ‘ts’, Орел 1, 277, Klein 1, 462. 

диспрозій ‘dysprosium (chem. element)’, ModUk. — 

Syn. Dy — хемічний елемент, УРЕС. 1, 602. 

From Gk. dysprositos ‘hard to get at’; this element 
was so called because it was hard to reach, УРЕС, 1. c., 
Klein 1, 493. 

диспут ‘dispute’, MUk. диспутую (1627 Беринда); Ru. 

диспут (since 1803), Po. dy sputa, etc. — Deriv. диспу¬ 
тант, диспутувати, диспутантський. — Subst. при¬ 
людні дебати на громадську, політичну або науко- 
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ву тему; прилюдна оборона дисертації на вчений 
ступінь, Бойків 144. 

From Lat. disputdre ‘ts’, Орел 1, 277, Klein 1, 462. 

дистанція ‘distance’, ModUk.; BRu. дистанция, Ru- 
дистанция (since 1803), Po. dystans, etc. — Deriv. ди¬ 
станційний. — Subst. Бойків 144. 

From Lat. distantia ‘ts’, Орел 1, 277 - 278, Klein 1, 464. 

дистиляція, also дестиляція ‘distillation’, ModUk., 

BRu. дистиляция, Ru- дистилляция, Po. destylacja, 
etc. — Deriv. дистилятор, дистилювати[ ся], дисти¬ 
льований. — Subst. очищення течива від органічних 
домішок, Бойків 137. 

From LLat. distilldtio ‘ts’, Klein 1, 465. 

дистинкція Wd. ‘good manners’, MUk. дистинкцію Asg. 

(XVII c.), Po. dystynkcja. — Deriv. Wd. дистиніований 
(JBR.). — Subst. витонченість у манерах, уміння по¬ 
водитися в товаристві, Франко 4, 529. 

From Po. dystynkcja ‘ts’, the ultimate source being Lat. 
distinctio ‘separation, division, distinction’, Klein 1, 465. 

дистрйкт, AmUk. дйстрик (JBR.) ‘district, territory’, 

ModUk.; Ru. ts, Po. dystrykt, etc. — Subst. адміністра¬ 
тивна (судова або виборча) округа в деяких західно¬ 
європейських державах, Бойків 145. 

From MLat. district'll ‘ts’, Орел 1, 278, Жлуктенко 
125, Klein 1, 466. 

дисципліна ‘discipline, bringing up’, MUk. дисциплина 
(XVII c.); BRu. дисципліна, Ru- дисциплина (since 
1895), Po. dyscyplina, etc. — Deriv. [з]дисциплінувати, 
дисциплінарний, [з]дисциплінований, [з]дисципліно¬ 
ваність. — Subst. вішколеність, опандваність, воло¬ 

діння собою; обов’язкові правила поведінки; безу¬ 
мовне виконання наказів; окрема галузь науки, Орел 
1, 278, 

From Lat. discipline, ‘ts’, Орел, 1. c., Klein 1, 546. 

дитина, дитя, Npl. діти ‘child, baby, little one’ MUk. 
дитя (1596 Зизаній, 1627 Беринда), дитина (XVII—XVIII 
с.), OES. д-Ьти Арі. (XI с. Остр. ев.), д-Ьтми Ipl. (XI с.); 

BRu. дзіця, Ru. дитя, OCS. deti Npl., Ви. дете, Ма. дете 
SC. dijete, Sin. dete, Cz. dite, Slk. diet’a, Po. dzieciq, L0S0! 
Use, UpSo. dzeco, Plb. detqWdets, Ca. dzecq. — Deriv. ди¬ 
тят енько, дитятонько, дитят[оч]ко, дитйн[онь]- 
ка, дитиночка, дитинча[тко], дитинят[ч]ко, ди¬ 
тиня, дитинець, дитйнник, -ний, -ність, -но, дитин¬ 
ство, дітвак, дітвора, дітваччя, дітище, дітлахи, 
дітки, дітоньки, діточки, діцтво, дитячий, -чість, 
дитйнин, дитйнський, дитинячий, дітчий, дгцький (= 
дітський), здитинілий, [з]дитинитися, [з]дитині¬ 
ти, and compounds: діто-вбйвець, -вбивство, -вбивця, 
-вбійниця, -любний, -продавець, -родіння, -рддний; 
дит -будинок, -городок, -кор, etc.; FN. Дитя, GN. 

Дйтківці. — Syn. хлопець або дівчина в відношенні до 
своїх батьків, людина молодого віку, Тимченко 720. 

PS. *dit§ (in Uk. with suffix -ina: дитина) || *det$ ‘ts’, 
IE. rott **dei-: * *doi- as in доїти, q. v.; Rozwadowski BB. 
21, 154 and RS. 2, 111 -112, Фортунатов KZ. 35, 50 - 51, 

Bemeker 1, 205-206, Slawski 1, 192-193, Fraenkel 87, 
a. o.; see also діва. 

дитирамб ‘dithyramb’, ModUk.; BRu. дифірамб, Ru. 
дифирамб (since 1803), Po. dytyramb, etc. — Deriv. du- 
тирамбічний. — Subst. (у стародавніх греків і рим¬ 
лян:) гімн на пошану Бакха; перебільшене вихва¬ 
ляння; хвальна пісня або вірш, Орел 1, 279. 

From Gk. dithyrambos ‘ts’, Орел, 1. c., Klein 1, 466. 
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дитя see дитина. 

дифамація ‘defamation’, ModUk.; BRu. дифйМ&цчя, 
Ru. диффамация (since 1875), Po. dyfamacja, etc. 

Deriv. дифамашор. — Subst. знеславлення; публічне 
розголошування чуток, що ганьблять чиюсь честь, 
Бойків 145. 

From Lat. diffdmdtio ‘ts’, Орел 1, 279, Klein 1, 413. 

диферент AmUk. ‘different’, first recorded in 1930. — 

Subst. інакший. 

From E. different ‘ts’, Білаш 253, Роїк 69. 

диференціація ‘differentiation’, ModUk.; BRu. дифе- 
ренцияция, Ru. дифференциацгля (since 1893), Po. dy- 
ferencjacja, known to other SI. as well. — Deriv. диферен¬ 
ціювати, диференційний, диференційований, дифе¬ 
ренціювання. — Subst. розчленування, розклад одно¬ 
рідного на різнорідні частини; перехід від одноманіт¬ 
ного до різноманітного, Орел 1, 280. 

From Lat. differentia ‘ts’, Орел, 1. c. Klein 1, 447. 

дифракція ‘diffraction’, ModUk.; Ru. диффракция 
(since 1803), Po. dyfrakcja, etc. — Subst. заломлення сві¬ 
тлового променя перепоною, тобто оббігання сві¬ 
тлових хвиль навколо перепон, що трапляються на 
їх шляху, Орел, 1, 280. 

From Lat. diffractus ‘ts’, Орел, 1. c. 

дифтерит ‘diphtheria’, ModUk.; BRu. дифтзрьгт, Ru- 
дифтерит (since 1875), Po. dyfteryt, etc. — Deriv. диф¬ 
терія, дифтеритний, дифтерйтовий. — Subst. об¬ 
клад, небезпечна гострозаразна хвороба горла, Бой¬ 

ків 145. 

From Gk. diphtherd ‘prepared hide, leather, membrane’, 

Орел 1, 280, Klein 1, 452. 

дифузія ‘diffusion’, ModUk.; BRu. дифузія, Ru. диф- 
фузш (since 1875), Po. dyfuzja, etc. — Deriv. дифузор, 
дифузний, дифузійний, дифузувати. — Subst. процес 
вирівнювання концентрацій газів, течив чи твердих 
тіл, зумовлений рухом молекул, в наслідок чого мо¬ 
лекулі речовини більшої концентрації проникають у 
речовину меншої концентрації, Орел 1, 280. 

From Lat. diffusio ‘ts’, Орел, 1. c., Klein 1, 447. 

дих, Gsg. дйху, Wd. дйха (Горбач 0, 42) ‘breath [ing], 
respiration’, ModUk.; Ru. dux, in other SI. derivatives only. 

— Deriv. видих, від-, пере-, no-, при-, про- дих, пере¬ 
дишка, дихавйця, -вйчний, дихало, -льний, -льце, 
[ви-, від-, з-, за-] дихання, видихальний, видихува¬ 
ний, дихаючий, задиханий, надихаючий, при-, про- да¬ 
ховий, дихати, -ання, в-, ви-, від-, з[а]~, на-, пере-, 
про-, у- дйхати[ся], -дихнути[ся], ви-, від-, з-, на¬ 
дихуватися], дихтіти[ся], etc.; MUk. дьіхати (XVII 
с.), дихати (XVIII с.), OES. дьіхати (XI с.) — Syn. про¬ 
цес окислення органічних речовин в організмі люди¬ 
ни, більшости тварин і рослин, УРЕС. 1, 606. 

PS. *dyxs ‘ts’ : dyxati ‘to breath’ related by apophony 
to дух, q. v.; see also дохнути, тхнути, тхір. 

дихазій ‘diohasium’, ModUk. — Subst. розвйлень, вид 
цвітостану в рослин, Бойків 155. 

From Gk. dix[o]~ ‘in two, asunder’, and -asis suffix used 
in scientific terminology to denote a state or condition, cf. 
Klein 1, 113, 444. 

дихо-a compound-forming element ‘dicho- in such 

words as дихо- гамія, -термія, -тдмія, etc. — дво-, e. g. 

дихроматичний — двобарвний. 

From Gk. dixo- ‘in two, asunder’, Орел 1, 280 - 271, 
Klein 1, 444. 
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дич 1. : дйкий. 

дич 2. also діча AmUk. ‘ditch’, first recorded in 1915. 

— Deriv. дгчмен. — Subst. pie) окіп; dial, стрілиця, 
фоса, Степанковський 63. 

From E. ditch ‘ts’, Івах PM. 3, 392, Білаш 253, Роїк 68. 

дичка : дйкий. 

дйшвошер AmUk. ‘dishwasher’, first recorded in the 

XX c. (JBR.). — Subst. той, що миє посуд; прилад 
для миття посуду. 

From Е. dishwasher ‘ts’. 

дишель, dial, also дишло, дишля, дйшиль, дьішиль, 
дйшинь, дьішинь, ‘pole, shaft, thill, draft-bar (of carriage), 

beam (of cart)’, MUk. дишля Gsg. (XVIII c.), на дишлк 
(1759); BRu. дьгшаль, дьішла, Ru- дьішло, Slk. disel, 
dysel, Po. dyszel. — Deriv. дишельний; MUk. дишліовая 
(1722), дишлева (1754). — Subst. дрюк, що до нього при¬ 
прягають коней, Тимченко 722. 

From Po. dyszel ‘ts’, the ultimate source being G. 
Deichsel ‘ts’. Тимченко, 1. c., Bruckner 107, Даль 1, 1264, 
УЗЛП. 50; according to РССтоцький 4, 174, it comes di¬ 
rectly from MHG. dihsel ‘ts’ which, in turn, is related to 

Lat. temo ‘ts’, Kluge 53. 

дйшес AmUk. ‘dishes’, first recorded in 1963. — Subst. 

миски, начиння. 
From E. dishes ‘ts’, Білаш 254. 

диштифранти Npl. Wd. ‘pranks, trifle, nonsense’, first 

recorded in the XX c. (Теребовельщина, Горбач 16, 158). 

— Subst. жарти, пустощі. 
A jocose argot compound : дишти — франти, the 

latter part going back to Po. dial, fanty ‘nonsense’, cf. Slaw- 
ski 1, 236; its first part is not quite clear, perhaps it goes 

back to MHG. dest[e] ‘so much the’ (from des diu, ModHG. 
desto ‘ts’, Kluge 54). 

дня see ДІЯ*** 

диявол, dial, диявов, діявов, діявол, д’явіл, д’я’вул, 
SoCp. дябел, дябол (УЗЛП. 48) ‘devil’, MUk. діаволь 
(XVII—XVIII с.), диявол (XVII—XVIII с. Інтермедії 6, 
181), дявул-ь, Gsg. дявола (XVII—XVIII с.) and Wd. дя- 

блами Isg. XVI с.), дяболіз (XVII с.), дябльї Npl. (XVIII 

с.), дябелт. (XVII с. УЗАП. 48), OES. диявол-ь (XI с. Остр. 

єв.), діавол-ь (XII с.), дьявола Asg.; BRu. д’ябол, Ru. 

дьявол, OCS. diavolsWdevols, Ви. дявол, Ма. %’авол, SC. 
djavo, Sin. didvol, Cz. d’abel, Slk. d’abel, d’abol, diabol, Po. 

diabel, dial, djabol, djabol, dziabel, dziabol, LoSo. djabol, 

UpSo. djabol\\djas, Plb. dobal. — Deriv. дияволеня, дия¬ 
волка, диявольський, дияволенний, здияволіти; FN. 
Дябло, Дяблйха (Дзендзелівський УЗЛП. 48); MUk. дія- 
волин-ь (XVII с.), діяволскьім Dpi. (XVII с.), OES. діа- 

воличища, діаволь, fliBBOflbCKbiM-b Isg. — Syn. see чорт. 

From Gk. didvolos ‘devil’; some Uk. and WS1. forms 

with -b- from Lat. diabolus ‘ts’, Miklosich 45, Bemeker 1, 

199, Преображенский 1, 206, Тимченко, 1. c., Акуленко 132, 

Vasmer2 1, 560, a. o., (extensively:) Дзендзелівський 
УЗЛП. 48. 

диякон ‘deacon’, MUk. діакон-ь (1627 Беринда), OES. 
диякон (XI c. Остр. єв.), льяконь, диаконіз (1073 Ізб. Св.), 

диякон-ь (1315); Ru. диЛкон, OSC. dijakons, Ви. диякон, 
SC. dijakon, Sin. dijakon, Slk. diakon, Po. diakon. — 

Deriv. дияконовий, дияконат, дияконство, -ський, ди¬ 
якону вати, MUk. до Діакон’ства (XVII с.), OES. дия- 
конию», диаконисьі Gsg., дїаконица, дьяконьник (XI с.) 

дияконьскнй, віз дияконьствк (1400), see also дяк. — 

Subst. духовна особа нижча від священика, Тимченко 
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723; помічний священик, кандидат на священика по 
другім свяченні, Кузеля 103. 

From Gk. diakonos ‘ts’, Miklosich 45, Berneker 1, 198 - 

199, Тимченко, 1. c., a. o.; see also under дяк. 

ді 1. Wd. see до. 

ді 2. ‘really, thus, even’, MUk. дк (XVIII c.), OES. дки, 
дкй (XV c.) ; Ru. де, wanting in other SI. — Syn. власне, 
отже, дійсно; мовляв. 

According to Желеховський 1, 183, a. o., it comes from 
imper. form дкй : діяти; other linguists derive it from 
дк[егь] ‘he speaks’, Срезневский 1, 802, Соболевский 96, 
Berneker 1, 192, Преображенский 1, 175, Тимченко 850, 
Fraenkel IF. 4, 393, a. o.; less persuasive is its connection 
with Tk. languages, Макарушка 7. 

ді 3. Bk. abbr. for дівка, Кміт 68. 

діа... see дія..., дия... 

дібрбва — a later (secondary) form of дуброва, see 

дуб. 

діва ‘maid; (Holy) virgin’, дівка ‘girl’, Wd. ‘daughter’ 
(Желеховський 1, 183), Npl. ‘noodles’ (ibid.), MUk. дква 
(XVII c. ЛСЛ. 60). дквая (XVII c.); двк дквьцк (1480), 
дквка (1594), дквка : служебніка, дурка (XVIII с. Гептаглот 
23); OES. дквьія Npl. (XI—XIII с.), дквая (XII с.), дквт. 
Gpl. (XI с. Остр. єв.), оть дквьі (XI с.); дквка, дквьі||дквкьі 
(Сл. плк. Іг.); BRu. дзев[к]а, Ru. дев[к]а, OCS. deva, Ви., 
Ма. дева, sc. djeva, Sin. djeva, Cz. dev[k]a, Slk. deva, diev- 
ka, Po. dziew[k]a, LoSo. zowka, zewka, UpSo. dz’iwka, Plb. 

deva. — Deriv. дівонька, дгвочка, дівуся, дівасенька, ді- 
вася, дівака, діваха, дівдха, дівуха, дівуля, дів[ч]йще, 
дівиця, дівич, дівизна, дівдта, дівоцтво, дівощина, ді¬ 
вування, дівця, дівча, дівчат[онь]ко, дівчаточко, дів¬ 

чат [ к]а, дівчатонька, дівчин[к]а, дівчисько, дівчук, 
дгвойка, дівдйник, дівочий, -дцький, дівчачий, дівчин, 
дівчйнин, дівдчити, [по-, про-] дівувати; here also 
дівич- or дівйн-вечір; dial. дів[ча]чур; MUk. дквчина 
(XVII с.), дквчинку Asg. (XVII с.), дквочка, дквчат[к]а 
Npl. (XVIII с.), дквица (XVI—XVII с.), дквойко Vsg. 
(XVII с.), девицтво (XVIII с.), дквичие (XVIII с.), дкви- 
чиного Gsg. (XVIII с.), дквочого Gsg. (XVII с.), дквчис- 
кого Gsg. (XVIII с.), дквчина заплата (1674), OUk. дк- 
вичьих-ь Lpl. (1420), OES. дквица (XI с. Остр. єв.), девичь, 
дквичии (XI с.), дквичьства Gsg., дквьство (XI с.), дквоу- 
ющихг Gpl. (XIV с.), дквьствоуєши (XI с.), дквьствьноє 
(XI с.), etc. GN. Дівче. — Syn. молода, незаміжня жін¬ 
ка; (незаміжня) дочка, Wd. Npl. клюцки, Желеховський 
1, 183, (арго:) бабу ля, тріко, юбка, спідниця, панта¬ 
лончики, кубіта, здйра, шмара, маруська, Горбач 6, 
17, 27, 33. 

PS. *deva, devska ‘ts’, IE. root **dhe[i]~ ‘to suck; to 
suckle’, related to **dhoi- see доїти; Berneker 1, 197, Bruck¬ 
ner 111, Trautmann 51, Младенов 123, Vasmer2 1, 491, 
Skok I, 415, (extensively:) Трубачев 1, 114-115; less con¬ 
vincing is its derivation from adj. *devaja (:*doiti), cf. Vail- 
lant RES. 18, 137 (followed by Slawski 1, 200) : OES. and 
MUk. forms дквая are to be treated as a later prosodic ex¬ 
tension of дква, not vice versa; doubtful is its relationship 
to Skt. devi ‘goddess’, cf. Jagic Archiv 20, 434. 

дівати : діти 1. 

дівбід Bk. adv. ‘forenoon’, first recorded in the XX c. 
(Кміт 61). — Subst. до обіду перед обідом. 

From a phrase: до обіду > до -убід[у] > дівбід. 

дівер, dial, дівир, SoCp. дівірь (Бурячок 127), Bk. ді- 
верь (Кміт 61) ‘brother-imlaw’, MUk. с дивером-ь (1639), 
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д-Ьвера Gsg. (1692), OES. c дЬверем-ь (XIV c.), на дкве- 

ри... д-Ьверю Dsg.; BRu. дзевер, Ru- деверь, Ви., Ма. 
девер, SC. djever, Sin. dever, Cz. devef, Slk. dever, OPo. 

dziewierz. — Deriv. діверко, діверок, діверенько, дївер- 
чик, діверка ’дружина дівера’ (Бурячок 128), MUk. на 
д-Ьверича (1499), OES. сь д-Ьверичем'ь (XIV с.). — Syn. 

брат чоловіка, чоловіків брат; (Wd.:) шва!ер, шва- 
!ро, Бурячок 127. 

PS. *deven ‘ts’, IE. **daiy,er~, cf. Lith. dieveris, Skt. 
devar-, Arm. taigr, Gk. da&r, Lat. laevir\\levir, OE. tdcor, 
OHG. zeihhur ‘ts’, Miklosich 45, Berneker 1, 198, Traut- 
mann 43, Fraenkel 94, Pokorny 179, a. o.; re. Uk. дівер 
cf. (extensively:) Бурячок 127- 128. 

дігнати : гнати. 

дігтяр, дігтярня, дігтярський, etc.: дьоготь. 

дід, Wd. (Не.) Гід, ґіт ‘grandfather; old man; ‘beg¬ 
gar; (in folklore:) sheat of straw at Christmas’; MUk. 
д-Ьду Dsg. (1545), д-Ьдь (1627 Беринда), дід — auus (XVII 
c. Гептаглот 23), дкд (1719 Інтермедії 93), дкди Npl. 
(XVIII с.); OUk. д-Ьдове Npl. (1411), OES. дкда Asg. 
(XI с.), оу д-Ьда Gsg. (1411), д-Ьди Npl. (1264-5), д-Ьдь 
(1397): BRu. дзед, Ru. дед, OCS. deds, Ви. дядо, Ма. 
дедо, SC. djed, Sin. ded, Cz. ded, Slk. dedo (dial. ded). 
Po. dziad, LoSo. zed, UpSo. died. — Deriv. дідо, дідд[40]K, 
дідунь[о], дідунечко, дідусь[о], дідусенько, дідусечко, 
дідусик, дідище, дідуга[н]), дідух, дідизна, -ний, ді- 
дик, дідйнець, дідич, -чка, дідівщина, дід[ь]ко, ді¬ 
до [нько ], дідова, дідовшк, дідйчний, дідів, дідівський, 
дідовйн, дідусів, дід[ь]чий, дідьків, дідувати; com¬ 
pounds: дід-баба, дідовід, -вод; MUk. дидиз-ьни Gsg. 

(1459), д-Ьдизньї Gsg. (1550), д-Ьдину Asg. (1590), дкдиць- 
тво (1627 Беринда), д^дич (1596 Зизаній), дкдич’ (1627 
Беринда), д-Ьдичка (1600), д-Ьдичьньїе Арі. (1615), дкдич- 

ньій (1633), д-Ьдичити (1538), дкдко (1589), дкдько 
(XVIII с.), дЬдчиця (1627 Беринда), к дЬдковуй ненЬ 
(XVIII с.), дЬдча (XVIII с.), дЬднще (XVIII с.), OUk. 
д-Ьдични Арі. (1347), д-Ьдицтво... д-Ьднину Asg. (1359), 
д-Ьдьниньї Gsg. (1409), дьідня (XV с.), OES. д-Ьдень (1096), 
на д-Ьдин-Ь, дЬд-Ьну Asg. (1396), д-ЬтичьЦд-Ьдичь (XIV с.), 
д-Ьдичьство (1349), по деденству, д-Ьдства (1480); FN. Дід, 

Дідай, -ан, -ач, Дідик, Дідич[ук], Дгдів\\Дгдов, Дід- 
[к]гвський\\Дід[к]овський, Дідлюк, Дідора, Дідореп- 
ко, Дідощак\\Дідущак, Дідул[к]а, Дідуник, Дідух, Ді- 
дур[а], Дідурик, Дідюк, Дідючук, etc.; GN. Дідйлів, 
Дідова, Дідовка, Дідошиці\\Дідушиці, etc. — Syn. 

батько батьків або материн; предок; старий чоло¬ 
вік; жебрак, Франко 2, 428; (у фолкльорі:) сніп, який 
ставлять у хаті напередодні Різдва, Франко 7, 451; 

(рідко:) діди Npl. ’поминки за померлих у Провідну 
неділю, Грицак РМ. 2, 147. 

PS. *deds ‘grandfather; old man’, IE. redupl. 
**dhedh(e)- ‘(in infant’s language:) term for older mem¬ 
bers of the family’, cf. Lith. dede, dedis ‘uncle’, Gk. thelos 
‘uncle’, It. deda ‘aunt’, Illyr. deda ‘nurse’, ModHG. dial. 
deite, teite, Suiss daddi ‘father’; Miklosich 45, Meillet fit. 
235, Berneker 1, 191, Преображенский 1, 207, Trautmann 
47, Fraenkel 85, Трубачев 1, 69, Pokorny 235, a o.; (ex¬ 
tensively about Uk. forms:) Бурячок 45-50. 

дід? see дид? 

дід[ь]ко : дід. 

діє- : діяти. 

дієта, AmUk. даєт ‘diet’, ModUk.; BRu. дьіз’та, Ru. 

диета, Po. dieta, etc. — Deriv. діетар, diem етик [a], 
діетпик, -иця, діе[те]тйчний, дієтотерапія. — 
Subst. згідне з приписами медицини харчування, Орел 
1, 281, добове урядовцям, депутатам, Бойків 146. 
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From Lat. diaeta ‘way of life’, Орел, 1. c., Klein 1, 446. 

дієцезія ‘diocese’, MUk. вь дієцезіи (1679, 1687), от 
едньїя Диецезьіи вь другую Диєцезню (XVIII с.); Ро. 

dieoezja. — Deriv. дієцезальний; MUk. диецезиалннй 
(XVII с.), діецезияном Dpi. (XVII с.). — Subst. цер¬ 
ковна округа на чолі з єпископом, Орел 1, 281; єпис¬ 
копська єпархія, Тимченко 724. 

From Ро. diecezja which, in turn, comes from Lat. dioe- 

cesis, the ultimate source being Gk. dioikesis ‘administra¬ 

tion, control', Тимченко, 1. c., Klein 1, 451. 

діжа ‘kneading-, dogh-trough’, MUk. дкжи Арі. (1664), 

дкжу Asg. (XVII—XVIII c.), дижь Gpl. (XVII c).; BRu. 

дзяжа, Ru. дежа, SC. dial, dizva, Sin. deza, Cz. dlze, Slk. 
dieza, Po. dzieza, LoSo. zeza, UpSo. dzeza. — Deriv. b/f. 

діж, діжун, дгж[еч]ка, діжниця, діжчйп[к]а, дгжйс- 
тий, діжковий, діжкуватий, MUk. д-Ь’жка (1627 Берин- 
да), діжка — cadus (XVII с. Гептаглот 23), д-Ьжки Npl. 
(XVIII с.), дкжечку Asg. (XVII с.), вь дкжечки (XVIII 

с.). — Syn. начиння учиняти й місити тісто, Тим¬ 
ченко 855. 

PS. *deza < *dez-ja ‘ts’, IE. root **dheigh- ‘to knead, 

formcf. Lith. diezti\\dyzti ‘to whip, flog’, Skt. dih- (:deg- 

dhi, digdhe, digdha-) ‘to bedaub, to spread over; to smear’, 
Av. -daezayeiti ‘he heaps up’, ToA. tsek, ToB. tsaik ‘to 
form’, Arm. dez ‘pile’, Gk. telxos, toixos, ‘wall’, Lat. fingere 
‘to give shape, to form’, Goth, deigan ‘to knead; to form 

from day’, OHG. teic(g), OIc. deig, ModHG. Teig ‘dough’, 

etc., Miklosich 45 (“dunkel”), Zubaty 1:2, 94, Bemeker 1, 

198, Kluge 361, Fraenkel 98, Pokorny 244, a o.; less per¬ 
suasive is its deriv. from Bav. dose ‘box’, Korbut PF. 4, 463, 

Тимченко 855. 

діждати [ся] : ждати. 

діжка : діжа, 

діжма сее дежма. 

дізна[ва]ти[ся] : знати, 

дійво, дійка : доїти, 

діймати, дійняти : йняти, 

дійовйй : діяти. 

дійсний ‘real, true, actual, effective; valid’, ModUk., 

wanting in other SI. — Deriv. дійсність, -но. — Syn. 

справжній; (підтверджений фактами:) фактичний, 
Деркач 59. 

From PS. *dejbstvbnsjb, cf. OES. дкиствьньїя (1073 
Ізб. Св.), д-Ьйствьно, дкйствено, etc. based on *dejbstvo : 
dejati, see діяти; cf. also the following entry. 

дійственний, дійствйтельний arch, ‘real’, (Желехов- 

ський 1, 185), Ru. действйтельний• — Deriv. дійствй- 
тельність. — Subst. дійсний. 

Deriv. from дійство; see the preceding entry. 

дікшинер AmUk. see дикціонар. 

діл 1. Gsg. ділу ‘division; part, share’; Gsg. діла 
mountain[-ridge], MUk. дкл (1463, 1545), дклу Gsg. 
(1516), д-Ьл (1627 Беринда), д-Ьль (XVII с. Синонима 148), 

OES. д-Ьль; BRu. падзел, Ru. дел, OCS. dels, Ви. дял, Ма. 

дел, SC. dio, Sin. d4l, Cz. dll, Slk. priedel, Po. dzial. LoSo. 

zel, Plb. dele ‘he divides’. — Deriv. ви-, від-, на-, n[p]o~, 

if- діл, підвідділ, [під]розділ, [ви-, від-, на-, по-, пере-, 
при-, п(р)о~, роз-]ділйти, [ви-, від-, на-, при-, пере-, 
по-, про-, роз-]дглювати, -діляти, ділення, ділгння, ді¬ 
лянка, дільба, дільниця, ділймий, -мість, -мо, поділь¬ 
ний, -ність, -но, дільничний, дільчий, etc.; compounds: 
дво-, три-пдділ, вододіл; MUk. д-Ьл[ь]ба (XVIII с.), д-Ь- 
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ляче (XVI с.), дклитися (XVII с.), доливали (1494), 

дкльницу Acg. (1463), дклчіє (XVI—XVIII с.), OES. д-Ь- 

лить бо ся не разд'Ьляя (XI с.), ділити, дЬльница, дЬль- 

ство, Д-Ьльньїй, GN. Діл, Не. ҐІЛ, Ґів (Hrabec 123), DU 

Jamnenskij (1788 ibid.), Руский Ґів (ibid.), Ділок, Не. 

Ґілдк (Hrabec 1. с.). — Syn. поділ, розділ; частина, 
пайка, Тимченко 856. 

PS. *dels ‘ts’, IE. root **ddi-: dai- ‘to divide, share’, 
with formant -lo-, cf. Goth, dails ‘part, share’, OSax. del, 
AS. doel, E. deal, ModHG. Teil ‘ts’; SI. *deliti has its cor¬ 
respondents in G. teilen and Lith. daMyti ‘to divide’ Mik- 
losieh 45, Berneker 1, 195, Kluge 361, Kiparsky 64 - 65, 
Trautmann 43, Fraenkel 80, Slawski 1, 189, Pokomy 176, 
a. o. 

діл 2. Gsg. долу ‘valley’, MUk. на доль (XVI c.), доль 
(1627 Беринда), здолу, вдолу (XVIII с.)? OES. из дола 
(1073 Ізб. Св.), до дола (XII с.)? на долЬ, на земли ниско 
(XII с.) ; BRu., Ru., Ви., Ма. дол ‘is’ OCS. dole adv. ‘below, 

beneath’, SC. do ‘valley’, Sin. dol, Cz. dul, Slk. dol. Po. ddl, 

LoSo., UpSo. dol, Plb. diiol. — Deriv. долина, долйн[оч]~ 
ка, долівка, видолинок, долішній, долі, Wd. долів (<*do- 

lovb)} додолуЦдодолі, Bk. долівнйць (Кміт 63), MUk. вь 
долину (1507), долина (1627 Беринда), при долин-Ь (XVIII 
с.), чрез’ долнну (XVIII с.), долонь (XVII с.), на долин- 
цЬ (XVIII с.), долинки Npl. (XVIII с.), долковатость 
(XVII с?), долишняя (XIV с.), зь долней (XVI с.), дол- 
ніи Npl.’(XVIII с5), доловь (XV—XVII с.), долі, (XV— 
XVIII с.), OUk. на... долин-Ь (1349), сь долинами (1424), 
OES. долина, по долинамь, вь долищи, долу[периво], 
дол-Ь, доловь||доловь, удоль||удоль дол-ЬсЬдание, до- 

л-Ьшьнее (XI с.); GN. Долйн[к]а, Долйн[к]и, Долиня- 
ни, Долішній кінець, Поділ[ля], Роздолля, FN. До- 
ленко, Долиняченко, Долйнчук, Подоляк. — Syn. яма, 

рів, (долина:) низина; нижча частина, спід, Тимчен¬ 
ко 774. 

PS. *<іоіз ‘ts’, IE. root **dhol-: **dhel- ‘hollow, cavity, 

excavation’, cf. Gk. tholos ‘dome-shaped roof, rotunda’ (lit. 
‘deepening, excavation’?), Goth. OSax., Du. dal ‘valley’, AS. 
dael, E. dale, ModHG. Thai ‘valley’^ etc., Miklosioh 47 - 48, 
Berneker 1, 208 - 209, Kluge 362, Slawski 1, 159 -160, Po- 
korny 345 - 346, a. o. 

Діл 3. AmUk. ‘deal’, first recorded in 1959. — Deriv. 

ділер, ділювати, ділувати. — Subst. справа. 
From E. deal ‘ts’, Білаш 254. 

ділати : діло. 

діло ‘work, act, matter, business’, arch, ‘canon’ MUk. 
д-Ьло (XV—XVIII c.), дила Арі. (1604), OES. д-Ьльмь Isg. 

Д-Ьль Gpl. Д’Ьла Npl.; — BRu. дзела, Ru. дело, OCS. delo} 
Ви. дело, Мй. дело, SC. djelo, Sin. delo, Cz. dilo ‘work’, delo 
canon’, Slk. dielo\\delo, Po. dzielo ‘work’, dzialo ‘canon’, 

LoSo. zelo, UpSo. dzelo, Plb. d’olii’. — Deriv. діл[еч]ко 
діляга, дільце, діловий, ділдвість, -во, діовйтий, 
-тість, -то, ділати, -ання, поділати, -ання; com¬ 

pounds: діло-вод[ка], -водний, -водство, -вддський, 
MUk. д-Ьлньїй (XVII с.), д-Ьловая (XVIII с.). — Syn. чин, 
учинок; робота, праця, зайняття; справа, річ; труд; 
виріб, рдбливо; умілість, майстерство; MUk. (from 

В°-0 вогнепальна зброя великого калібру, гармата, 
мортира, тогцо, Тимченко 858 - 859. 

PS. *delo ‘ts’ — a -lo- deriv. from *deti, see діти 1. 

ділов SoCp. ‘ba(u)lk, a large unit of fields’, first re¬ 
corded in the XX c. (Гнатюк ЕЗб. ЗО, 338). — Subst. вузь¬ 
ка дорога, стежка; частина поля. 

From Hg. diilo ‘ts’, Гнатюк, 1. c. 
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дім, Gsg. дому ‘house, home, dwelling, building’, MUk. 

дом-ь (XV—XVIII c.), OUk. около дому (1386- 1418), 
OES. дому (XI c. Остр. єв.), домь (1073, Ізб. Св.), домь 
(XI с.); BRu. Ru. дом, OCS. doms, Ви., Ма. дом, S€. dom, 
Sin. dom, Cz. dum, Slk. dom, Po. dom, LoSo., UpSo. dom. — 

— Deriv. дімо[чо]к, домд[чо]к, ддми[чо]к, домй- 
ще, домар, домаха, домівка, домівонька, домівочка, 
домівши, -нищ, домівство, домовйн[к]а, домування, 
домашній, домовий, -вик, домовитий, -шість, -то, 
домівський, доддм[оньк]у, удома, dial, дома, домів, до- 
марйти[ся], домувати[ся], compounds: домобудів¬ 
ництво, -будування, домовласник, -нищ, -ницький, 
домоводство, домоволодіння, домогосподарка, домодер- 
жавець, домоправителька], доморобний, -робщипа, 
доморослий, доморядний, -рядщ, домосїд, -сїдка, -сід- 
ство, домостроївський, домотканий, домоуправління, 
MUk. домокь, домище (XVI с.), домовина (XVII—XVIII 
с.), домовка (XVII—XVIII с.), домовник (XVI—XVIII 
с.), домовницею Isg. (XVII с.), домашний (XVII—XVIII 
с.), домашникт» (1627 Беринда), домашннвьій (XVII с.), 
домовньїй (XVII—XVIII с.), домовї>||домовь (XVII с.), 
домув-ь (XVIII с.), домовьій (XVI—XVIII с.), OES. до- 
машьний (XI—XII с.), домовьньїй (XI с.), домовь (XII 
с.), домачадьць, -дица (XIII с.), домочадьць, -дица (XIV 
с.), домодьржьць, (XI с.), доможирьць (XV с.). 
— Syn. будинок на мешкання, господа, Тимченко 781. 

PS. *doms, IE. **domu- ‘ts’, cf. Skt. damii- na- ‘belong¬ 
ing to a house’, Gk. domos ‘house’, Lat. domus ‘ts’, ToA. tarn, 
ToB. tern- ‘to be born’, Miklosich 48, Berneker 1, 210 - 211, 
Преображенский 1, 191, Trautmann 44, Fraenkel 482-483, 

Slawski 1, 155, Георгиев 410 - 411, Pokorny 199, a. o. 

Дін see Дон. 

дінджал dial, ‘dagger’, first recorded in 1961 (Полісся, 

Лисенко 27). — Subst. кинджал. 

A dial, form of кинджал, based on identification of 
the initial k’- > t’- and subsequent voicing of the latter. 

Дінир, also дінер, дйн[н]ер AmUk. ‘dinner’, first re¬ 

corded in 1924. — Subst. обід. 

From E. dinner ‘ts’, Івах PM. 1, 212, Білані 254. 

діну [ти] : діти 1. 

(іомйд, іемйд PN. ‘Diomedes; Demyd’, MUk. Діомйд 
(1627 Беринда); Ru. Диомйд, Демйд. — Deriv. Демйдо- 
вич, Демйдівна; FN. Демйд[ен]ко, Демид[к]ович, 
Демидчук, Дйма, Демидюк; GN. Демйдів[ка], Демй- 
дово. — Subst. MUk. ДйвнесвЬтник, або Славно спв-Ьща- 
піє[н], 1627 Беринда. 

From Gk. Diomides ‘advised by Zeus’ — name of one 
of Gk. chiefs in the Trojan war, Klein 1, 431. 

Діоніс[ій], Wd. Діонізій (Стрий), Діонйсий (Gauk 
18), Денйс, dial. Динйс PN. ‘Dionysius’; AmUk. ‘Dennis’, 

MUk. Діонісіа Gsg. (1484 Пом’яник), Діонісїй (1627 Бе¬ 
ринда), Диніс (1619 Інтермедії 42-49), OES. Дионисии; 

Ru. Дионйсий, Po- Dionizy. — Deriv. Діонгсія, Денисо¬ 
вич, Денйс[ен]ко, Денищук, Денйщенко; GN. Денй- 
сів[ка], Дениси, Денисовичі. — Subst. MUk. Бахус-ь, 
Бо[г] поганені[й], або Бо[г] обжйретва, пян[ства], 1627 
Беринда. 

From Gk. Dionysios ‘pertaining to Dionysos’ — son of 
Zeus and Semele, god of wine and drama (orig. god of 
vegetation), identified with Lat. Bacchus, Klein 1, 452, 
Петровский 92, its frequency in MUk. (1484) : 7, Тарна- 
вецька 126. 

діопейд ‘diopside’, ModUk. — Subst. камінь із Гатун¬ 
ку піроксенів (MgCaSizOe), Орел 1, 282. 
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From Gk. di- ‘two’ and opsis ‘sight, appearance’, Klein 

1, 452. 

діоптаз ‘dioptase’, ModUk. — Subst. напівкоштов¬ 
ний камінь (HaCiSiOJ, Орел 1, 282. 

From Gk. di[a]~ ‘through’ and optddzein ‘to see’, Klein 

1, 452; see also the following entry. 

діоптрика ‘dioptrics’, ModUk.; Ru. дибптрика. — 
Deriv. діоптричний, -но; here also: діоптр [ія]; MUk. 

Диоптра. — Subst. частина оптики, наука про пере¬ 
ломлення світлових променів, що проходять через 
прозорі тіла, Бойків 146. 

From Gk. dioptrikos ‘pertaining to the refraction of 
light’, compounded of di[a]- ‘through’ and optds ‘seen vi¬ 
sible’, Орел 1, 282. 

діорама ‘diorama’, ModUk.; BRu. диярама, Ru. duo- 
рама (since 1847), Po. diorama, etc. — Subst. картина, 
намальована з обох боків прозорої тканини, що дає 
різний ефект в залежності від способу освітлення, 
Бойків 146. 

From Gk. di[a]- ‘through’ and hordma ‘that which is 

seen, view, sight’, АкСл. 3, 795, Klein 1, 452. 

діорйт ‘diorite’, ModUk.; BRu. дьіярьіт, Ru. диорйт, 
Po. dioryt, etc. — Subst. магматична маса, затверді¬ 
ла під земною корою; камінь зеленого кольору, Орел 
1, 282. 

From Fr. diorite ‘ts’, the ultimate source being Gk. 
dioridzein ‘to separate, to divide by limits’, Орел, 1. c., Klein 

1, 452. 

діортоза ‘diorthosis’, ModUk.; — Subst. направлення 
скалічених частин тіла, Орел 1, 282. 

From Gk. di[a]- ‘through’ and orthds ‘straight’. 

Діоскури ‘Dioscuri’, ModUk. — Subst. сини Зевса 
й Леди, юнакй-лицарг, нерозлучні братй-близнюкй 
Кастор і Пдллукс, патрони мореплавства, Бойків 146, 
Орел 1, 282. 

From Gk. Dioskouroi ‘sons of Zeus (Gsg. Dios)’, Klein 
1, 452. 

діосмоза ‘diosmosis’, ModUk. — Subst. просочування 
течив крізь поруваті перепони, Орел 1, 282. 

From Gk. di[a]- ‘through’ and osmos ‘thrusting, im¬ 
pulse’. 

ділер AmUk. ‘dipper’, first recorded in 1933. — Subst. 

черпак. 

From E. dipper ‘ts’, Івах PM. 3, 392, Білаш 255. 

діптянка see диптянка. 

діра, dial, also дира, Wd. дзюра, дяра (from Po.) ‘hole, 
tear’, MUk. дкри Gsg. (1564), дкра (1627 Беринда), дира 
(XVI—XVIII c.), диря (XVII c.), OES. дира (1076 Ізб. 

Св.), днрею Isg. (XV с.); BRu. дзйрка, Ru. дира, OCS. 
dim, Ви. диря, Ма. dial, dira, SC. dira, Sin. dera, Cz. dim, 
Slk. diem, dial. d’um\\dzum, P. dziura, LoSo. zem, UpSo. 

dzem. — Deriv. дгр[оч]ка, діравка, діркавйця (Кузеля- 

Рудницький 175), діравий\\дірявий, діркуватий, дірча¬ 
вий, -вість, дірча[с]тий, -тгсть, подірчавлений, по-, 
про-дірявлений, дірку вати, діравити, [по] дірчавіти, 
[по-, про-]дірявити[ся], [по]дірчавити, дірявіти, 
з-продірявлювати[ся], compounds (rare:) дір[к]опро- 
бивнйй; MUk. д-Ьрки Арі. (XVII с.), през дирки (XVII 
с.), дв-Ь д-Ьриц-Ь (XVIII с.), д-Ьравьій (XVI—XVIII с. ||ди- 
равая (XVIII с.), диряво (XVI с.), дЬравити (XVII с.)|| 
диравиль (XVII с.) дкркуючи (1599), д-Ьролазц-Ь Npl. 

(XVII с.). — Syn. отвір у чому, відтулина, Тимченко 
717. 
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PS. *dira ‘ts’, a b/f. of *dirati, see дерти, Meillet fit. 

251-252; Uk. діра goes back to PS. *dera ‘ts’ a b/f. of 
*derati, which is a secondary iter, form of *dbrati, based on 
деру, дереш, see дерти; Miklosich 41, Berneker 1, 201, 

Slawski 1, 208 - 209, a. o.; see дерти, драти. 

дісембир AmUk. see децембер. 

дісну SoCp. ‘pig, hog’, first recorded in XX c. (Гнатюк 
ЕЗб. ЗО, 338). — Subst. свиня. 

From Hg. disznd ‘ts’, Гнатюк, l.c., MNT-ESz. 1, 646. 

дістати, достати : стати. 

дісчардж оф морґедж AmUk. ‘discharge of mortgage’, 

first recorded in 1932. — Subst. відсписання грамоти за¬ 
ставу. 

From E. discharge of mortgage ‘ts’, Білані 255. 

діт, also дід AmUk. ‘deed’, first recorded in 1909, 

Жлуктенко 125. — Subst. документ. 
From E. deed ‘ts’, Білаш 255. 

діти 1. діну, -неш ‘to put; to lay aside, hide’, MUk. 
д-Ьти (XV c.), д-Ьтися (XVII c.), OES. дійна, д-Ьжегь 
(XIV—XV); BRu. дзець, Ru. деть, OCS. deti, Ви. ден, 
Ma. dene, SC. djeti, Sin. deti, Cz. diti, Slk. diat’, Po. dziac, 

LoSo. zas, UpSo, dz’ec, Plb. sadat. — Deriv. дітися, di- 
нити[ ся], дгвати[ся], за-, на-, [n]o- дгти- 
[ся], за-, на-, [о]- дівати[ся]. — Syn. покласти, 
поставити куди. 

PS. *deti ‘ts’, IE. root **dhe- ‘to put’, cf. Lith. deti ‘to 

put’, Skt. [dajdhdmi ‘I put, lay; do’, Gk. tithemi ‘ts’, Lat. 
feci (:facere) ‘to do’, OHG. tuon, ModHG. tun, E. to do, 
etc.; Miklosich 43, Berneker 1, 191 -193, Преображенский 
1, 209, Kluge 363, Trautmann 47, Fraenkel 91, Slawski 1, 

188, Pokorny 235 - 239, a. o.; see also діло, діяти. 

From Gk. diouresis ‘urination’, Klein 1, 467. 

діюреза ‘diuresis’, ModUk. — Deriv. діюретика. — 
дія-, SovUk. діа-a compound - f orming element dia- 

Subst. сечовиділення, Бойків 146. 

дія b/f. : діяти, q. v. 

Діти 2. діт[оч] кй, etc. see дитина. 

діч[а] AmUk. see дич. 

in such words as дія- генеза, -магнетизм, -паздп, -пе- 
деза, -позитив, -спора, -термія, -тропізм, -фон, 
-хронІЯ, etc.; known to all other SI. 

From Gk. dia- ‘through’. 

діябаз[а], SovUk. діабаз ‘diabase’, ModUk.; BRu. 

диябаз, Ru. диабаз (since 1839), Po. diabaz, etc. — Subst. 

кристалічнозерняста ерупцгйна порода, здебільшого 
зеленкуватого кольору, Бойків 146. 

From Gk. didbasis ‘a crossing over, passage through’, 
Орел 1, 282, АкСл. З, 768, Klein 1, 440. 

діябет, SovUk. діабет ‘diabetes”, ModUk.; BRu. дия- 
бет, Ru. диабет (since 1803), Po. in deriv. diabetyk — 

Deriv. діябетик, діябетник, діяв етичний. — Subst. цу- 

кр[івн]йця — тяжка хвороба нирок, під час якої ви¬ 
тікає багато сечі з цукром, Бойків 146. 

From Gk. diab&tes ‘that which causes a going through’, 
Орел 1, 282, АкСл. З, 768, Klein 1, 440. 

діябольо ‘diabolo, a children’s game’, ModUk.; Po. 

diabolo. Subst. дитяча гра в підкидання клубочка з 
допомогою шнурка, прив’язаного до двох паличок, 
Орел 1, 282. 

From It. diabolo ‘ts’. 

діявол dial, see диявол. 
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діягноза, SovUk. діагноза ‘diagnosis’, ModUk.; BRu. 

диягноз, Ru. дтіноз (since 1803), Po. diagnoza, etc. 

Deriv. ділтдст, діагностика, діагностувати, діагно¬ 
стичний. — Subst. визначення хвороби на підставі її 
ознак і дослідження хворого; загальна характери¬ 
стика, визначення акбісь подгі чи явища на підставі 
певник ознак, Бойків 146. 

From Gk. diagnosis ‘ts’, АкСл. З, 769, Орел 1, 282 - 

283, Klein 1, 441. 

діягоналя, SovUk. діагональ ‘diagonal’, ModUk.; BRu. 

дилганаль, Ru. диагональ (since 1803), Po. diagonal, 

etc. — Deriv. діагональний, діагонально. — Subst. nepe- 
кутнл; проста лінія, що з’єднує несуміжні вершки 
багатокутника, Орел 1, 283. 

From Lat. diagondlis ‘ts’, the ultimate source being Gk. 
diag&nios ‘from angle to angle’, Орел, 1. c., АкСл. 3, 769, 

Klein 1, 441. 

діяграма, SovUk. діаграма ‘diagram, sketch’, ModUk.; 

BRu. дияграма, Ru. диаграмма (since 1803), Po. diagram, 

etc. — Subst. рисунок, що показує статистичні дані 
або взагалі якісь величини, Орел 1, 283. 

From Gk. didgramma ‘something marked out by lines, 
a geometrical figure’, Орел, 1. c., АкСл. 3, 769 - 770, Klein 

1, 441. 

діядема, SovUk. діадема ‘diadem’, ModUk.; BRu. 

диядзма, Ru. диадема (since 1704), Po. diadem. Subst. 

білий завій, що його носили колись на голові царі, 
тепер — жіноче завиття, коштовна коронка, Бой¬ 

ків 146. 

From Gk. diddema ‘band, fillet, royal headband’, Орел 
1, 283, АкСл. З, 770, Klein 1, 440. 

діядохи Npl. ‘Diadoohi’, ModUk. — Subst. воєна¬ 
чальники Александра Македонського, що по його 
смерті поділили імперію, Бойків 146. 

From Gk. diddochos ‘successor’, Орел 1, 283, Klein 
1, 440. 

діякритйчний, SovUk. діакритичний ‘diacritical’, Mod¬ 

Uk.; BRu. диякритьїчни, Ru. диакритйческий (since 
1864), Po. diakrytyczny, etc. — Subst. підставовий для 
визначення чогось правильного (вимови, звука, або¬ 
що); значки при літерах, що вказують на інакшу 
вимову позначеного цією літерою звука. Орел 1, 283. 

From Gk. diakritikos ‘ts’, Орел, 1. c., Klein 1, 440 

діялект, ‘dialect’, MUk. діалект (since 1648); BRu. dua- 
лект, Ru. диалект (since 1780), Po. dialekt, etc. — Deriv. 

діалектизм, діалектик, діалектика, діалектичний; 
compounds: діялекто- графія, -лог, -логія, -логічний. 
— Subst. місцева говірка, Орел 1, 283. 

From Gk. dialektos ‘talk, discourse, conversation, 
speech, language; the language of a country, dialect’, 
Орел, 1. c., АкСл. 3, 770-771, Klein 1, 771. 

діяліза, SovUk. діаліз ‘dialysis’, ModUk.; BRu. диялгз, 
Ru. диалйз, Po. dializa. — Deriv. діалізатор. — Subst. 

відділення розчинених кольоїдгв від кристальоїдів че¬ 
рез дифузію, Бойків 147. 

From Gk. dialysis ‘separation’, Орел 1, 284, АкСл. З, 
772, Klein 1, 442. 

діялог, SovUk. діалог ‘dialogue’, ModUk., BRu. дия- 
лог, Ru. диалог, Po. dialog, etc. — Deriv. діалогічний. — 
Subst. розмова між двома, або більше особами; літе¬ 
ратурний твір у формі розмови, Бойків 147. 

From Gk. didlogos ‘ts’, Орел 1, 284, АкСл. З, 771, Klein 
1, 441. 
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діямагнетйзм, SovUk. діамагнетизм ‘diamagnetism’, 

ModUk.; BRu. диямагнетьгзм, Би. диамагнетйзм (since 
1874), Po. diamagnetyzm. — Deriv. діяматетйчний. — 

Subst. властивість деяких тіл відхилятися від маг¬ 
нату, Бойків 147. 

From Gk. dia- ‘through’ and magnetes ‘magnet’, АкСл. 

3, 773. 

діямант, SovUk. діамант ‘diamond’, MUk. диаменть 
(XVIIc.) Ндіяменгь (1627 Беринда); BRu. диямзит, Би. 
arch, диамант, Би. диамйнт, Cz. diamant\\demant, Po. 

diament, etc. — Deriv. діямантик, діямантовий, MUk. 
діаментикь (XVII c.), діаментовьій (XVII c.). — Syn. 

адамант, алмаз. 
From LLat. diamas, -antes being a corruption of 

adamas, see адамант, Machek 83, Shipley 116; MUk. 
forms діаменть etc. were borrowed from Po., Тимченко 
723; see also алмаз. 

діяметр, SovUk. діаметр ‘diameter’, ModUk.; BRu. 

дияметр, Би. диаметр (since 1780), Po. diameter, etc. 

— Deriv. діаметральний. — Subst. поперечник, про¬ 
гін; проста лінія, що проходить через центр кола 
і ділить його на дві рівні половини, Бойків 147. 

From Gk. diametros ‘diametral line’, Орел 1, 284, Ак¬ 

Сл. З, 773 - 774, Klein 1, 442. 

діяпозитйв, SovUk. діапозитив ‘diapositive’, ModUk.; 

Ru. диапозитйв. — Subst. фотообраз[6к], AmUk. про¬ 
зірна. 

An artificial neologism based on Gk. dia- ‘through’ and 

Lat. positivus ‘settled by agreement'. 

діярій, діяріюм ‘diary’, ModUk.; Po. diariusz. — 

Subst. щоденний запис подій, журнал, хроніка, Бой¬ 

ків 147. 
From Lat. didrium ‘a daily allowance’, Klein 1, 443. 

діястаза, SovUk. діастаз ‘diastase’, ModUk.; BRu. 

диястаз, Би. дшстаз (since 1839), Po. diastaza. — 

Subst. фермент, що перетворює крохмаль на дек¬ 
стрину і цукор; роз’єднання, розхилення, Бойків 147. 

From Gk. diastatis ‘separation’, Орел 1, 285, АкСл. З, 
774 - 775, Klein 1, 443. 

діястола, діястоля, SovUk. діастола ‘diastole’, ModUk.; 

BRu. диятала, Би. диастола. — Subst. ритмічне роз¬ 
ширення серця; наголошування ненаголдшених скла¬ 
дів у віршуванні, Орел 1, 285. 

From Gk. diastole ‘drawing asunder, dilatation; dis¬ 
tinction, difference’, Орел, 1. c., Klein 1, 443. 

діятеза, SovUk. діатез ‘diathesis’, ModUk.; Ru. dua- 
тез (since 1874). — Subst. спадкова схильність ор¬ 
ганізму до захорувань, Орел 1, 285. 

From Gk. didthesis ‘a placing in order, arrangement, 
disposition, physical condition’, Орел, 1. c., АкСл. 3, 775, 
Klein 1, 443. 

діяти ‘to act, work, function, perform, operate’, MUk. 
д-Ьяти (XV c.), д-Ьяла (XVII c.), д-Ьяху (XVIII c.), дЬ- 
ють (XVIII c.), OES. д-Ьяаше (XI c. Остр. єв.), д-Ьєть (XI 
c.), Д-Ьєшь (1300), д-Ьяти. — Deriv. b/f. [no]дія, arch, дій¬ 
ство, -віє, діяння, діяч[ка], діяльний, -ність, -но, 
дійовий, діючий, -чість; compounds with діє-, е. g. діє¬ 
слово, дієздатний, Wd. пане-дгю!, here also: дійсний, 
-ність, -но, дійственний, дійствйтельний, -ність, 
see s. w. — Subst. робити, чинити, оперувати; (на 
кого, на що:) впливати, Деркач 59. 

PS. *dejati ‘ts’ — deriv. from *deti, see діти. 

діятомея, SovUk. діатомея ‘diatom’, ModUk.; BRu. 

диятамея, Ru. диатомея. — Deriv. діятомгти. — 
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Subst. двійчатка; водорость, що її кременяста обо- 
лона при розмножуванні роздвоюється, Бойків 147. 

From Gk. didtomos ‘cut through’, Орел 1, 285, Klein 

1, 444. 

діятоніка, SovUk. (in deriv.) діатонічний ‘diaitonics’, 

ModUk.; BRu. (in deriv.) диятанічни, Ru. диатдника, 
Po. diatonika, etc. — Deriv. діятонічний. — Subst. си¬ 
стема тонів, що складається з дванадцятьох октав, 
а кожна октава складена з сімох тонів і двох півто¬ 
нів, Орел 1, 285. 

From Gk. diatonikos ‘ts’, Орел, 1. c., Klein 1, 444. 

діятермія, SovUk. діатермія ‘diathermy, diathermancy’, 

ModUk.; BRu. диятзрмія, Ru. диатермйя (since 1874), 

Po. diatermia. — Deriv. діятерми, діятермгчний. — 
Subst. прогрівання за допомогою електричного стру¬ 
му високої частоти, Бойків 147. 

From Gk. diathermic, ‘ts’, АкСл. З, 775. 

діяфрагма, SovUk. діафрагма ‘diaphragm; partition in 

tissues (in instruments)’, ModUk.; BRu. дияфрагма, Ru. 
диафраіма (since 1803), Po. diafragma. — Subst. грудно- 
черевна перепона, що відокремлює грудну порожнину 
від черевної; усяке обмеження пучка променів, що 
проходять через оптичну систему, Орел 1, 285. 

From Gk. didphragma ‘partition, barrier; muscle which 
divides the thorax from the abdomen’, Орел, 1. c., АкСл. 3, 

775 - 776, Klein 1, 442 

ДЛЄ see ДЛІ. 

длі dial, ‘as’, first recorded in the XIX c. (Желехов- 
ський 1, 187), here also дле (Полісся, Лисенко 27), Ru. 

возле (< *vsz-dble), dial, дле, Cz. die, Po. wedle. — Subst. 

біля, коло, Лисенко, 1. c. 

PS. *dble ‘ts’, IE. root **del- ’long’, cf. OCS. pro-dliti 

‘to delay’, Ru. длить ‘to extend’, длйться ‘to last’, Uk. 
dial, продлйти ‘to extend, continue’, дляти ‘to linger’, 
Berneker 1, 252, Bruckner 606, Pokorny 196; see also біля. 

для, Wd. ґля ‘for’, MUk. для (XVI—XVIII c.), д-Ьля 
(XV—XVIII c.), OES. д-Ьля (XI—XIV c.), дЬль (XIV c.) ; 
BRu. для, Ru. для, OCS. delja, OCz. die, Po., UpSo. dla. — 

Deriv задля, here also біля (<*podlja). — Syn. [no]через, 
завдяки. 

From *delja ‘ts’, based on *delo, see діло, Соболевский 
99, Vasmer2 1, 517; less convindble is its deriv. from *dlja 
‘length’, see длі, Miklosiich 55, Berneker 1, 257, Преобра- 
женский 1, 186, Bruckner 89, Slawski 1, 146-147. 

дляти ‘to delay, linger, drag out’, ModUk.; Ru. длить, 
OCS. prodliti. — Deriv. длятися, вйдляти, дляво. — 

Syn. затягати, спиняти, продовжати. 
PS. *dbljati\\*dbliti ‘ts’, IE. root *del- ‘long’, see длі. 

Дмитро, dial. Митро (Стрий), arch. Д[и]мйтрий, Ди- 
мйтрий, MUk. Димитря Gsg. (1484 Пом’яник), Димитрий 
(1605- 1607 Худаш 131), Димитрїй (1627 Беринда), OUk. 
Димитрии (XIV—XV. Kuraszkiewicz 149) ; Ru. Димй- 
трий. — Deriv. Д[и]мйтрієвич, Дмитріян, Дмитро¬ 
вич, Дмитрівна, Дмитрусь, -уньо, FN. [Дмитро¬ 
вич, Дмитерко, Дмитренко, Дмитрук, -рюк, Дми- 
траги, Дмитращук, Дмитруняк, Дмитрей, Дми- 
тренюк, Дмитричук, Дмитришгвський, etc.; GN. Дми- 
тргівка, Дмитрашгвка, Дмитренки, Дмитрівна, Дми¬ 
тровичі, Дмитрюшки. — Subst. MUk. Земле [н], пло[д] 
землньїй з збожа, 1627 Беринда. 

From Gk. Demitrios ‘son of Demeter’ — goddess of 
agriculture in Gk. mythology, Klein 1, 422; the great Saint 
of Salonika, hence his popularity in E. Churches, Gerus-T. 
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On UVAN 30, 45; frequency in MUk. (1484) : 20, Тарна- 
вецька 124. 

дмухати, дмухнути ‘to blow, puff’, MUk. дмухаєть (XVI 

c.), дмухаю (XVII c.), дмухати (XVIII c.); BRu. дзьму- 
хаць, Cz. dmychati\\dmuchati, Po. dmuchac, LoSo. dmychas\\ 

dmuehas — Deriv. дмухання, дмухнення, b/f. дмух! — 
Syn. дути. 

Based on дму : дути, see s. v. 

дна arch.: дно. 

дневник dial, for денник : день, 

днедавній : день, 

днесь arch, see день, 

днйна : день. 

Дніпро,, (rarely:) Дніпр, dial, also Дніпер, GN. Dnie¬ 
per, Dnipro, MUk. Дн-Ьпр'ь (XVI c. Miklosich Lex. 164; 
XVII c. ЛСЛ. 55; XVIII c. ИстРусов 127), OES. Д-ьнЬпр'ь 
(XIV c. Соболевский РФВ. 64, 186), OCS. Denaprs (Supr.); 
in Gk. sources Ddnapris (IV c.), Lat. Danaper (VI c. 
Jordan), Danapris (Geogr. of Ravenna) ; BRu. Дняпро, Ru. 

Днвпр, Po. Dniepr. — Deriv. Дніпрець, Днгприк, Днг- 
пряни, Наддніпрянщина, наддніпрянець, -нка, -нський, 
Подніпрбв’я, Задніпров’я, Дніпра (Желеховський 1,187), 
дніпрдвка\\дніпрова щука (Тарасенко ЛБюлетень 8, 59), 

дніпровий, дніпргвськиЩдніпровський; Дніпрельстан, 
Дніпродзержйнськ, Дніпропетргвське\\ (from Ru.:) 
Дніпропетровськ (cf. Огієнко РМ. 2, 523), MUk. Днк- 
прище, на Днкприщи (XVII с.), в Дн^превском-ь (XV с.), 
чрезь пороги Дн^провіе (XVIII с.), Днипровая волна 
(XVIII с.), берегом!» Дн'Ьпровским'ь Isg. (XVIII с. Ист¬ 
Русов 60), на косЬ Днкпровской (ibid.), вь козакахь Дн-Ь- 

пронизових'ь (XVIII с.); FN. Дніпренко, Дніпровенко 
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(pseud, of С. Єфремов, Тулуб 231), Дніпрова Чайка 
(pseud, of Л. Василевська ibid.), Дніпровець, Дніпровий, 
Дніпровський, Дніпропетровський, Дніпряк (Дей 144). 

— Syn. Славута, Славутич; найбільша ріка Украяна; 
третя за довжиною і за площею басейну ріка в Ев- 
ропі, УРЕС. 1, 614; subst. Бористен, Борисфен, see s. v. 

PS. *dsneprs ‘ts’, deriv. from Thracian *duno- ipro, 
the first part of it being related to Ir. danu ‘river’ and the 
second one to such hydronyms as Ibr, Ibar, etc., Lehr-Spla- 
winski 61, 104, 170, Kuraszkiewicz SSS. 1, 349, Vasmer2 1, 
518, Трубачев 2, 216-218, Bruckner 90, a. o.; earlier ety¬ 
mologies were summarized by W. T. Zyla in Onoma 14, 233 - 
234; they are quoted here (with some minor changes) : 

Borysthenes (Borusthenes) was the oldest name of 
Dnieper... 

During the Sarmatian and Gothic migrations in 
the 4th century A.D. there appeared another name 
Ddnapris (in Greek), Danaper or Danapris (in Latin)... 
Kretschmer, Glotta 24, 11, considered that this word 
originated from Balkan-Scythian Danu-apara- ‘back 
river’ (Old Indian dparas, Av. apara- ‘back, more dis¬ 
tant’ as compared with Dnister). Vasmer, I. c., calls 
this etymological derivation alluring but not free from 
phonetic difficulties. Also the hypothesis by Соболев¬ 
ский, who derived this word from the Scythian Danap- 
ras ‘rapidly, strongly, flowing’, is not very convincing. 
The Soviet scholar Абаев divides this name into two 
parts dan- ‘river’ and -dpr ‘deep’. Thus, according to 
this derivation Danaper means ‘deep river’. УРЕ. 4, 232, 
derives the first part from words Dana, Dan, Don which 
today mean ‘water’ and ‘river’ in the Ossetian language 
and the second part from the Skt. word apris ‘western’ 
which gives the river the meaning of ‘western river’... 
From the word Dundpr (Nort-East Iranian) or Don- 
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aepr- (Ossetian) SI. Д'ьнЬпр'ь developed. Accepting the 

Ossetian origin (of this name...) the Slavic e should 
reflect Ossetian ae. From the three-syllable Slavic 

word Д'ьнЬпр'ь (mentioned in Talk. Paleja, 14th cen¬ 
tury) developed ДнЬпр'ь made of two syllables and 
finally the Ukrainian Dnipr, and Russian Dnepr. Mik- 

losich accepts a form dunepri as a basic one and uses 
also the form denepsrs from a Serbian source. Miklo- 
sich’s dunepri puzzled Rozwadowski who wrote “I 
do not know why Miklosioh accepts this as a basic 

form” (cf. Rozwadowski 244). 

The present Ukrainian name Дніпро is the most 
recent name of this river which appeared during the 
process of change similar to that of personal names: 

Eastern Slavic Петрг» Russian Петр 
Eastern Slavic ДнЬпр'ь Russian Днепр 
Ukrainian Петро Ukrainian Дніпро. 

Finally, some pseudo- and folk- etymologies might be 
mentioned; thus Moszynski 149 reconstructed it as *Dunajb- 

Ірть, and H. я. Mapp derived it from Iberian (c/f. Дурнаво 
RS. 9, 33) ; according to А. Мусянович it is connected with 
the word дно ‘bottom’: велика вода з дном, і неспокійна при 
дні, звідти Диіпер, Огієнко РМ. 2, 35; see also the fol¬ 
lowing entry. 

Дністер, Wd. Ністер (Бойк. 51), (rarely:) Дністр[о] 
(Огієнко PM. 1, 284; 2, 35) GN. Dniester, MUk. ДнЬстрг 
(XVII ц. ЛСЛ. 55), на ДнЬстрЬ (1653 АЮЗР. 10, 45), оь 
ДнЬстра (1653 ibid.), поблизку ДнЬстра (1653 ibid. 85), 
кт> Дністру (1654 ibid. 456), над ДнЬстромг» (1669 ibid. 9, 
43), за рЬку ДнЬстрь (1669 .ibid. 7, 319), ДнЬстрг» (XVIII с. 
ИстРусов, Указ. 55), Neater (1555 AGZ. 18, 632), Niestr 
(Жерела 2, 12), nad... Niestrem (1570 ibid. 7, 113, 115), 
na... Niestrze (1579 ibid. 7, 154), OUk. ДнЬстрь (XIV— 

XV c. Kuraszkiewicz 155), Dnyastr (1448 AGZ. 5, 163), 
OES. Д'ьнЬстр'ь (Vasmer2 1, 518), in Gk. sources Tyras 
and (since the IV c.:) Ddnastris (Rozwadowski 244), Lat. 
Tyras\\Danaster (IV c. Staszewski 70), Goth. Agalingus 
(ibid.), Ar. and Tk.-Osm. Turla (>It. Turla); BRu., Ru. 

Днестр, Po. Dniestr; (from SI.:) Rm. Nistru[l], Mold. 

Hiicmpy. — Deriv. Дністрик (in the XVII c. also:) Nie- 

strzik (Бойк. 84), [Had]Дністрянщина, [над]дністря- 
нець, -та, -нський, дністровий, Дністра = Wd. Ру¬ 
салка Дністровая, Дністрівка, Дністрованка (Желе- 
ховський 1, 187), AmUk. Дністер (school in Manitoba, 

Canada), FN. Дністренко, Дністровський (pseudonyms, 

cf. Дей 144). — Syn. друга за величиною ріка України, 
ЕУ. 547. 

PS. *dsnestrs ‘ts’, deriv. from Thracian *duno - isro, 
the first part of it being related to Ir. danu- ‘river', the se¬ 
cond one stemming from IE. **is - ro, cf. Skt. isira 'movable, 
fresh’, Lehr-Splawinski 61, 104, 170, Kuraszkiewicz SSS. 1, 
349, Vasmer2 1, 518-519, Трубачев 2, 216-218, a. o.; 
earlier etymologies belong to Kretschner, Glotta 24, 11 -12, 
Loewenthal WuS. 10, 143, Bruckner 90, Соболевский РФВ 
64, 186 and Arohiv 27, 242, Buga RS. 6, 9-10, Rozwadowski 
244-245, Staszewski 70, Мельхеев 34, Рудницький 2, 51-52, 
a. o.; re. f/e. of А. Мусянович: велйка вода, що пливе і сти¬ 

рає дно — Дні-стер, Дні-стр, cf- Огієнко РМ. 2, 35; see 
also Дніпро. 

дніти : день. 

дно ‘bottom, ground’, MUk. дно (XVII—XVIII с.), на 
днЬ (XVIII с.), OES. д-ьна Gsg. (XI с.), дьно Asg. (XI с.), 
дно во д-ьн-fe; BRu., Ru. дно, Ви. д[Z]но, Ма. дно, SC. dnd, 
Sin. dno, Cz., Slk., Po., LoSo., UpSo. dno, Fib. danu. — 

Deriv. денце, денечко, днищ, днище[чко], безодня, 
безденний, безодній придонний, днйти, compounds: 
дноочисний, дноочищувальний, днопоглиблювальний; 
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MUk. днища (XV c.). — Syn. долішня поверхня, спід, 
глиб; тло, канва (тканина), Тимченко 728. 

PS. *dsno < dsbno ‘ts’, IE. **dhub-no ‘ts\ cf. Lith. 

diignas ‘ground’, Latv. dubens ‘bottom’, OPr. padaubis ‘val¬ 
ley’, Goth, diups ‘deep’, OIc. djopr ‘ts’, AS. deop, E. deep, 

OHb. tiof, MHG., ModHG. tief ‘ts’; Miklosieh 54, Berneker 
1, 245 - 246, Kluge 363, Trautmann 45, Fraenkel 108, Pokor- 
ny 267, a. o.; according to Zubaty 1:1, 289, followed by Ma- 
chek 90, PS. * dsbno is a metathesis of *bsdno, related to G. 
Boden ‘ground’, Gk. pythmen ‘the hollow bottom of a drink¬ 

ing-cup’, cf. also Трубачев in Vasmer2 1, 519. 

днювати : день. 
до 1., ді, д’, Wd. ід ‘up to, as far as, till’ MUk. до 

(XV—XVIII c.), OUk. до (XIV—XV c.), OES. до (XI— 
XII c.), BRu. da, Ru. do, OCS. do, Bu., Ma. do, SC., Sin., 
Cz., Slk., Po„ LoSo., UpSo. do, Plb. dii. — Deriv. до-, ДЇ- 
as prefix in such words as добавити, добити, добрати, 
добрити, добудувати, добути, доварити, довірити, 
доглянути, догоріти, догоряти, дода[ва]ти, догля¬ 
дати, додерж[у в ]ати, etc., and додолу, додому, ддкіль, 
доконче, etc., along with дізнання, дізнатися, діймати, 
діст[ав]ати[ся], діткнути]ся], etc., dial, дівбіб 
дідня (Колодій РМ. 5. 285), MUk. OUK., OES. до-; known 

to all SI. — Syn. ik, k. 

PS. *do ‘to’, IE. **do: **do, cf. Lith. da- prefix, Latv. da 
‘up to’, Av. -da, Gk. de, Lat. do which are used enclitically, 
OHG. zuo, zua, zo, ModHG. zu, E. to, etc.; Miklosioh 47, 
Berneker 1, 203, Trautmann 42, Fraenkel 78 - 79, Kluge 410, 
Bruckner 91, Machek 90, Skeat 650, Slawski 1, 150, Po- 

korny 182, a. o. 

до 2. do : syllable used for the first tone or keynote of 
a diatonic scale’, ModUk.; BRu., Ru. ts, Po. do, etc. — Subst. 

перша нота музичної абетки, інакше ”с”, Бойків 148. 

From It. do ‘ts’, АкСл. З, 832. 

доба ‘day (and might), 24 hours; time, season; epoch, 
period’, MUk. в’ мизерной добк (1633), о той доб-fe (XVIII 
с.), ночною добою Isg. (XVIII с.), весняной добьі Gsg. 
(XVIII с.), OES. (in deriv. only е. g.) бездобь (XI—XIV 

с.) ; BRu. доба ‘physiognomy, facial features; position’ (Ho- 
сович 134), Ru. доба ‘time’, (Vasmer2 1, 519), OCS. (in 
deriv. only:) podoba jests, podobajets ‘it is proper, fitting, 
becoming’ (Попович 70), Ви., Ma. доба ‘time’, SC. ddba, 
Sin. ddba ‘time, epoch’, Cz., Slk., Po., LoSo., UpSo. ddba 

‘time’. — Deriv. добовий; [не]поддба, подобйзна, no- 
д6бен\\поддбний\\подібний, -ність, -но, подобати, ‘to 
like’, подобати ‘to be similar; proper’, [c]подобатися, 
поддбитися, (from Po.:) оздоба, оздоб[ле]ний, -ння, 
оздобити[ся], оздоблювати]ся], оздобляти]ся], Ed. 
здоба, здобний, Wd. бездіб ‘in vain’; MUk. подоба, по- 
добство (XVII с. ЛСЛ. 179), подобоньство (XVI с. КА. 
92), подббньїй, подобное (1596 Зизаній), подобен (1719 
Інтермедії 94), подобаеть (XV с. Тимченко 699), 
подобатися (XV с. КА. 92), подобати (XVII с. Геп- 
таглот 42), оздоба (1596 Зизаній) , обдоблений (XVI 
с. КА. 18), бз’добньїй (1596 Зизаній), оздобіти (XVII с. 
Гептаглот 39), здобьіли (XVII с. Байки 126), [по]добо- 
лкпно (XVII с. ЛСЛ. 179), подобострастент» (XVII с. ibid.), 
OES. подоба (1076 Ізб.Св.), подобить (1076 ibid.), подо¬ 

бати (1076 ibid.); FN. Добко. — Syn. день[і ніч], пора, 
час; епоха, період. 

PS. *doba\\dobb ‘ts’, IE. root **dhabh- ‘[to be] fitting’, 
cf. Lith. doba ‘nature, character’ Latv. daba ‘ts’, OPr. PN. 
Langedabe, Nodobe, etc., Goth, gadaban ‘to fit’, OE. ge-dafen 
‘fitting’, etc., Miklosioh 47, 420, Meillet MSL. 8, 165, Ber¬ 
neker 1, 204, Trautmann 42, Fraenkel 79, Slawski 1, 150, 
Pokomy 234, a. o., see also добрий. 

добавити : бавити. 

добивати, добити : бити. 
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добйток, до бич, добйча ‘booty, prey’, Wd. ‘cattle’ (Bk. 

Кміт 62), MUk. добнток'ь (XV—XVIII c.) добитки Арі. 
(XVII c.), добитков'ь Gpl. (XVIII c.); добьічь (1669), до- 
бичь (XVIII с.), добичи Gsg. (1736 Інтермедії 108, 112), 

OES. добнток'ь; добйток is known to all other SI. — 

Deriv. зддбиток, здобич, здобйченька, [з]добйчиик, 
добйччаний, Wd. добйчьета (Bk. Кміт 62), MUk. добьіт- 
ньій (XVII с.), добичннй (XVII с.). — Syn. добуток, 
награбоване добро; худоба, майно, добро. 

PS. *dobytzkz, *dobytjb\\*dobytja ‘ts’, based on the 

verb *byti ‘to be’, see бути. 

добір, добірний : брати. 

доблесть arch, ‘valour, prowess, heroism’, MUk. доб¬ 
лесть (1596 Зизаній; XVII c. ЛСЛ. 55), OES. доблесть (1073 

Ізб. Св.); BRu. доблесць> Ru- доблесть, OCS. dobljestb. — 
Deriv. доблесний, -но, MUk. доблествен’ні (1596 Зизаній), 
доблественньїй, доблествую (XVII c. ЛСЛ. 55), OES. до- 
блестьникь (1096), доблествоующиихг. (XII с.). — Subst. 

відвага, хоробрість, гербйськість. 

PS. *dobljestb ‘ts’, a deriv. of *dobljb ‘brave’ which, in 

turn, is connected with доба, добрий, see s. vv. 

дббати dial, for довбати. 

добош, добуш dial, for довбиш. 

добрий ‘good, kind, gentle’, MUk. добрій (1596 Зи¬ 
заній), добрьій (1627 Беринда), добрьій (XVIII c.),OUk. 
добрь (XV с.), по доброи воли (1370), доброю волею 
(1424), OES. добра (XI с. Остр. св.) доброе (XI с.) до- 
6pojp (XI с.), добрг. (1076 Ізб. Св.), добріишь (XI с.) 

добр-ьи (XI с.); BRu. дббри, Ru. добрий, OCS. dobrz, 
Ви. добгр, Ма. ддбар, SC. ddbar, Sin. d6bar, Cz.. Slk. 
dobry, Po., LoSo., UpSo. dobry, Plb. diiobre. — Deriv. 
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добрезний, -но, добрячий, -чість, добрящий, -щість, 
добриво, Wd. добрі ’добре’ (Lk. Кириченко РМ. 5, 85), 

добрина, добрість, добро, доброта, добротний, 
-ність, -но, добро[с]тлйвий, -вість, -во, добряга, 
удобрювач, з-, під-, у-добрювання, добре[се]пький, 
добргненький, добренний, удобрений, -ність, -ння, по- 
роз- добрілий, удобрювальний, добренько, добречко, 
[з(а), під-, роз-, у-]дббрйти[ся], [з-, по-, роз-]до¬ 
бріти, [по]добрігиати, за-, під-, розг, у-дббрювати- 
[ся], з[а]~, під- добряти[ся], -яння, etc., several com¬ 
pounds with добр-, e. g. добраніч, добрй-вечір, -день, 
добро- бут, -дій, -дійка, -дійство, and добро- вільний, 
волець, -душний, -звичайний, -звучний, -зичливий, 
-зичний, -мйсний, -нравний, -порядний, -сердечний, 
-серд[и]ий, -совісний, -сусідський, -хітний, -чесний, 
-чинний, -якісний, -діяти, -чинити, etc., dial, добро- 
кваска (Makowiecki 275), добропдль (ibid. 160), PN. 

Добрйня, Добромш[а], Добромйсл, Доброслав[а], 
Добротвір, MUk. Добротворец-ь (1627 Беринда), Доб- 
рогость, MUk. Доброкгосгь (XIV—XV с. Kuraszkieiwicz 

149); FN. Добршський, Добрович, Добровбльський; 
GN. Добра, Доброгбстів, Добромшь, Добропбле, До- 
бровбди, Добровідка, Добромйричі, Добромйшль, До- 
бромірка, Добростани, -нів; MUk. добро (XV—XVIII 
с.), добр-fe (XVII—XVIII с.), добре (XV—XVIII с.), 
добрю (:*добрйти 1627 Беринда), добрисься (1604), до¬ 
брота (XV—XVIII с.), добротливе (XVII—XVIII с.), 
добротливость (XVI—XVIII с.), добротливьій (XVI— 
XVIII с.), добрбтнкй (1627 Беринда), доброть (XVI— 
XVII с.), добраночь (XVII—XVIII с.), добривечор 
(XVII с.), добридень (XVIII с.), добровольньїй (XV— 
XVIII с.), добровонньїй (XV—XVII с.), добровЬрньїми 
Ipl. (XVII с.), добродатна (XVII с.), добродМ, -дей, 
-дкй (XVI—XVIII с.), добродійка (XVII с.), добродій¬ 
ство (XV—XVIII с.), доброділньїй (XVI с.), доброзич- 
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ливьш (XVIII с.), доброконньїх'ь Арі. (XVIII с.), добро- 

нравньїй (XVIII с.), доброплодньїй (XVII с.), добросер- 
дьє (XV с.), доброславньї (XVIII с.), добрословити 
(XVII с.), добросов-Ьстньїх-ь Gpl. (1723), добросталоє 
(XVII с.), добротравленіє (XVIII с.), доброфортунньїй 
(XVII с.), доброхотньїй (XVII—XVIII с.), доброхотства 
Gsg. (XVIII с.), доброчинносте (XVII—XVIII с.), добро- 
ЧИННЬІЙ (XVII с.), ке доброчинці (XVIII с.), OES. добри¬ 
те (XI с.), добрость (XI с.), доброта (XI с.), добротьнни 
(XI с.), добрьіни, -ня, -на (XI—XIV с.), добрі (XI с.), 
several compounds with добро-, е. g. добро-бесідливая, 
-годие (XI с.), -д[у]шьє, -дівая (XI с.), -дітель (XI с.), 
-браде, -воления, -вольно, -вонья, -воньство (1073 Ізб. Св.), 
-діание (XI с.), -жьртьє (XII с.), -рачене, -извітні (XII 

с.), -красьнн (1097), etc. 

PS. *dobrs[jb] ‘ts.’, IE. **dhdbh-ro-s ‘fitting, good’, cf. 
Arm. darbm ‘smith’, Lat. fdber ‘artist, machamc’, fabrica 
‘workshop of on artist; art, trade’, affabre ‘skilfully’, for 
other correspondences see доба, доблесть; Miklosicih 47, 
Bemeker 1, 204-205, Преображенский 1, 187, Bruckner 91 - 
92, Младенов 130, Георгиев 402 - 404, Machek 90, Vasmer2 
1, 520 - 521, Holub-Kopecny 103, Slawski 1, 151, Skok 1, 421, 

Pokorny 233, a. o. 

Добруджа GN. Dobruja, Dobrogea (region in SE. Ru¬ 
mania and NE. Bulgaria with dispersed Uk. enclaves, cf. 

Горбач 11, 14), ModUk.; BRu., Ru. Добруджа Ви. До¬ 
бруджа, Bo- Dobrvdza, etc. — Deriv. добруджський. 

A Tk.-Osm. distortion of SI. (Ви.) *Добротича 
(земля) ‘terra Dobrodiui’ (after prince Добротиц in XIV 
c.), cf. Мутафчиев RES. 7, 28-29, Jordan ZONF. 13, 181, 
Младенов БЕ. 2, 292, Vasmer 2 1, 520, (extensively:) Ге¬ 

оргиев 402. 

довбати, dial, довстй (< *довбстй), (from Po.:) длу¬ 
бати, длубнути ‘to chisel, hollow’, MUk. довбаю (1627 Бе- 

ринда), довбала (Інтермедії 205), довбегь (XVIII с.), 
OES. дг>лбсти, (from OCS:) дл-ьбсти; BRu. дзяУбаць, Ви. 

долбать, долбйть, Ви. дглбая, Ма. длаби, SC. dupsti, 
dial, dlisti, Sin. dolbsti, Cz. dlubati, Slk. dibat’, Po. dlubac, 

LoSo. dlypas (<*dlubas). — Deriv. довбало, довбальия, 
довбання, довбач, довбенька, довбеха, довбешка, дов- 
бйш[ка], довбня, довбяк, довбіння, надовба, надов¬ 
бень, довбанці, ви-, до-, у-ддвбування, довбун, дов¬ 
бальний, -ник, [по-, роз-]довбаний, [ви-, до-, за-, на-, 
під-, по-, про-, роз-, у-]довбати[ся], [ви-, за-, про-] 
довбтй[ся], ви-, до-, на-, під-, про-, роз-, у-ддвбува- 
ти[ся], MUk. довбенку Asg. (1698), довбня (XVIII с.) ; 

FN. Довбня, Довбенка; GN. Довбана. — Syn. колу¬ 
пати, копирсати, шпортати, Деркач 90. 

PS. *dblb[a]ti ‘ts’, IE. root **dhelbh- ‘to dig’, cf. Lith. 

dalba ‘lever, handspike’, dilbis ‘forearm’, delbti akis ‘to 

cast down one’s eyes’, Latv. dalba ‘stick, stem of a tree’, 

dilba ‘shin - bone’, dulbs ‘stupid’, OHG. bi-telban, MHG. 

telben ‘to dig’, OE. delfan, ME. delven, E. delve ‘to dig, 

burrow’; Miklosich 40, Bemeker 1, 250-251, Trautmann 54, 

Fraenkel 81, Bruckner 89, Бузук ЗІФВ. 13 - 4/279, Vasmer2 

1, 524, Slawski 1, 148, Skok 1, 460, Skeat 162, Klein 1, 

420, Pokorny 246, a. o.; see also долото. 

довбиш, dial, добові, добуш ‘[kettle-] drummer’, MUk. 

довбиигь (1669), добоша Asg. (XVIII c.), довбьіш (XVIII 

c.), довбнись (XVIII c.) ; SC. dobos, Po. dobosz ‘ts’. — 

Deriv. довбишенко, довбишгвна (Носенко 120); FN. Дд- 
бош, Добущак, Довбиш, Довбишенко, Довбуш; GN. 

Довбиші. — Subst. литаврист, Слум. 2, 330. 

From Hg. dobos ‘tambour’ (:dob ‘drum’), Miklosich47, 

Berneker 1, 204, Тимченко 731, MNT-ESz. 1, 650; forms 

довбиш, Довбуш are f/e. influenced by довбати, q. v. 
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довг dial, ‘debt’, MUk. довгь (1633), довги Арі. (XVII 
с.), довгьі Арі. (XVIII с.), на довгь (1707), довгу Gsg. 
(XVIII с.), OES. дл-ьг-ь (XI с. Остр. св.), д-ьл-ьги Арі. (XI 

с. ibid.), дг>лгь (XIII с), долгь (1389); BRu. доУг, Ru. 

долг, ocs. dlsgs, Ви. дглі, Ма. долі, SC. dug, Sin. dolg, 
Cz. dluh, Slk. dlh, Po., LoSo. dlug, UpSo. doth, Plb. doug. — 

Deriv. довжок, довжний, довжнйк, MUk. довжен-ь (XVIII 
c.), довжником'ь Dpi. (XVII c.), довжника Asg. (XVIII c.), 
довжатся (: *довжатися ’брати набір’) (XVIII с.), OES. 
дл'ьжьном'ь Isg. (XI с.), д'ьлжьн'ь (1230), должен'ь (XIII 
с.), дл'ьжьником'ь Dsg. (XI с.), Д'ьлжьника Asg. (XIII с.), 
должника Asg. (XIV с.), дг.лжьбити Npl., FN. Довгович. 

— Subst. борг; обов'язок, Слум. 2, 330. 
PS. *dslgs ‘ts’, IE. root **dhlgh- ‘ts’, cf. OIr. dligirn 

‘I deserve’, dliged ‘obligation’, Cymr. d[y]led ‘ts’, Goth. 
dulgs ‘debt’, OE. dolg, OHG. tolg ‘wound’, Bemeker 1, 244, 
Trautmann 55, Slawski 1, 148, Pokorny 271 - 272, a. o.; 
less persuasive is its connection with *dblgs — довгий, cf. 
Bruckner 90, Преображенский 1, 188- 189, Kiparsky 1, 

25 - 26, Skok 1, 453, a. o. 

довгий ‘long, lengthy, lasting’, MUk. довгий (XVII c.), 
довгій, довге (XVIII c.), OES. дг>лгьі (1073 ІзбСв.), 

долгь, д'ьл'ьгь, (from OCS.:) длпгь; BRu. доУШ, Ru. 

долгий, OCS. dlsgs, Ви. дгльї, Ma. долі, SC. dug, Sin. 
dolg, Cz. dlouhy, Slk. dlhy, Po. dlugi, LoSo. dlujki, UpSo. 

dolhi, Plb. doufie. — Deriv. довіе[се]нький, -ко, довіа- 

вий, -во, [по]довгаст[еиьк]ий, довіанастий, довіе- 

лезний, довгелючий, довгенний, довгдва[с]тий, дов¬ 

готний, довж[ел]езний, довженний, по-, у-ддвж, з-, 
по-довжувальний, -ник, подовгуватий, подовгу, по- 

довжастий, подовжній, продовжуваний, [у-]здовж, 

dial, довж, [ви-, з-, по-, про-]довжйти[ся], ви-, з-, 
по-, про-довжувати[ся], [по]довшати, подовшити, 

довіаль, довган[ь], довганка, довгела, довгеля, довгу- 

ля, довгість, довгастість, довгота, ддвжанка, дов- 
жінь, довжина, довжиня, з-, по-, про-довжений, -ння, 
про-, з-довжувач, подовжування, [по]довшання, подов- 
шення, and compounds: довго- борддий, -бразий, -вік, 
-вгій, -вічний, -вічність, -вдвний, -волдсий, -вусий, 
-в’язий, -головий, -грйвий, -грйвець, -дзьобий, -жда¬ 
ний, -клюгий, -лйций, -літній, -ліття, -ніг, -ніс, -но- 
гий, -носим, -носик, -образим, -очікуваний, -полий, -пд- 
-лій, -п’ятий, -рукий, -строковий -телесий, -теле- 
сість, -терміновий, -терпеливий, -терпіння, -три¬ 
валий, -ух, -хвильовий, -хвостий, -часний, -часність, 
-часно, -чхун, -шерстим, -шиій, -ший, -шийка, etc., 
MUk. довговитоє (XVII с.), довгов-Ьчен-ь (XVII с.), дов- 

готерпячій (1627 Беринда), довгосгь (XVI—XVIII с.), 
OES. д'ьл'ьготною Isg. (1096), дплгости ради, дльгость, 

доложь (1400), дл,ьгод[оу]шие (XI с.), дл'ьгод[оу]шьн'ь 
(XI с.), долгожизнен-ь (XIV с.), д-ьягожить, д-ьяголЬта, 

дл'ьголЬтьн'ь (XI с.), долголЬтсвують (XIV с.), длгонось, 

длг>гословесья (XI с.), дг.лгословиє, д'ьл'ьготьрпию Dsg. 

(1096), вь> дл'ьготрьпЬньи (XI с.), FN. Довгий, Ддвгало, 
Довгаленко, Довгалевський, Довіан, Довганюк, Дов¬ 
генький, Довгарик, Довгоносенко, Довгочхун, Довго¬ 
шия, etc. GN. Довга, Довге, Довгеньке, Довгий, Довгі 
ниви, Довіітцеве, Довжмця, Довжка, Довжкй, Дов- 
жнів, Довюлука, Довюмостйська, Довгополе. — Syn. 

що довго триває; великий завдовжки, Тимченко 744; 
тривалий, Деркач 60. 

PS. *dblgs[jb] ‘ts’, IE. basis **delegh-: dlgha- ‘long’, 

cf. Skt. dirghd-, Av. darega-, Pers. darga- ‘long’, Gk. en- 

delexes ‘extending (in time)’, dolixds ‘long’, Ht. da-lu-ga-e-es 

‘long’, da-lu-ga-as-ti ‘length’, Lat. indulged (<**en-dolgln- 

eio) ‘I indulge’, Cymr. dal, dala, daly ‘to hold’, Bret, dalc’h 

‘possession’, derc’hel ‘to hold’, Goth, tulgus ‘firm’, AS. tylge 
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‘best’; Lith. ilgas, Latv. ilgs, OPr. ilga ‘long’ are certainly 

allied though initial dentals were lost here; Miklosich 40, 
Berneker 1, 251, Trautmann 55, Fraenkel 183 -184, Medllet 

RES. 6, 172, Vaillant ibid. 9, 5, Matzenauer LF. 7, 44 - 45, 
Преображенский 1, 189, Briickner 90, Slawski 1, 148, Геор- 

гиев 1, 456, Skok 1, 452-453, Pokorny 197, a. o. 

довідатися], довідка : відати, see віда. 

довока dial. : до ока, see svv. 

доволі see до- and воля. 

довтіпний dial, for дотепний, see дотеп. 

доган SoCp. ‘tobacco’, MUk. довган, дуган (1788 Дзже 
StSl. 7, 164). — Deriv. доганка, доганьош. — Subst. 

тютюн. 

From Hg. dohdny ‘ts’, Гнатюк, ЕЗб. 4, 238, Дзже, 1. с., 

Дзендзелівський 193. 

догма[т] ‘dogma’, BRu., Ru. догма, Ро. dogma, etc. — 

— Deriv. догматизм, догмати[ка], догматйст, догма¬ 
тизувати, догматичний. — Subst. твердження, що, 
його приймають безкритйчно, на віру; основні 
твердження християнського віровизнання, схвалені 
на вселенських соборах, Орел 1, 286. 

From Gk. dogma ‘ts’, Орел, l.c., АкСл. З, 878 - 879, 

Klein 1, 471. 

доґ ‘house-dog, bull-dog’, ModUk. — Subst. великий 
собака з короткими вухами англійської або даиськбі 
породи, Бойків 148. 

From Е. dog ‘ts’, Орел 1, 286. 

доґа Wd. ‘staff-wood, stave’ (in Гуцульщина and Бу¬ 
ковина), first recorded in the XIX c.; SC. doga\\diiga. — 

Subst. клепка. 

From Rm. doaga ‘ts’, the ultimate source being Gk. 
doxe ‘vessel’, Pugkariu 47, Шаровольський 2, 55, Шелудь- 
ко 2, 132, Vincenz 10, Горбач 11, 8, Vrabie 139, Skok 1, 454, 
a. o. 

доґареса ’dogaressa, wife of the doge’, ModUk.; Ru. 

догаресса (since 1864), Po. dogaressa, etc. — Subst. 

дружина венеційського дожа, Бойків 148. 

From It. dogaressa ‘ts’, АкСл. 3, 876, Klein 1, 471. 

доґ-вуд AmUk. ‘dogwood’, first recorded in 1942. — 

Subst. свидина. 

From E. dogwood ‘ts’, Білаш 257. 

дод[ав]ати : д[ав]ати. 

додека- — a compound-forming element ‘dodeoa-’ in 

such words as додека- гоп, -едр, додекархія, etc.; known 

to other SI. as well. — Subst. дванадцяти-, e. g. додека- 
гон — дванадцятикутник, etc. 

From Gk. dodeka ‘twelve’, Орел 1, 286 - 287, Klein 1, 
471. 

додому : до- and дім, see svv. 

доелеґу SoCp. ‘enough, sufficient’, MUk. доелеґеди, до- 
елеґедо, доелеґедю (XVI—XVIII с. Дзже StSl. 7, 164). — 

Subst. досить, досита. 

From Hg. eleg ‘ts’, Дзже 1. c. 

дож ‘doge’, ModUk.; BRu., Ru. ts (since 1803), Po. 

doza, etc. — Subst. титул володарів Венеції та Генуї 
за середньовіччя, Орел 1, 287. 

From It. doge ‘ts’, the ultimate source being Lat. dux 
‘leader’, Орел, 1. c., АкСл. 3, 888. Klein 1, 471. 

дож[дж] dial, see дощ. 
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доза ‘dose’, ModUk.; BRu., Ru. ts (since 1864), Po. 

doza, etc. — Deriv. дозиметрія, дозувати. — Subst. 

певна кількість ліків, уживана за один раз; певна 
кількість чогобудь, Орел 1, 287. 

From Gk. d6sis ‘a gift’, Орел, 1. с., АкСл. З, 895, Klein 

1, 476. 

дозвіл, дозволити, дозволяти : до- з- воля, see svv. 

дозен, also дазен, тузин, AmUk. ‘dozen’, first recorded 

in 1939. — Subst. тузин, дванадцять. 

From E. dozen ‘ts’, Білаш 257, Роїк 67. 

дозирати,, дозір : зріти. 

дозрілий, дозріти : зріти. 

доїти ‘to milk’, MUk. доиласмо (1698), дою (1728), 
OES. доящиим-ь Dpi. (XI с. Остр. св.); BRu. дайць, Ru. 

дойть, ocs. dojiti, Ви. доя, Ма. дои, SC. dojiti, Sin. dojiti, 
Cz. dojiti, Slk. dojit’, Po. doic, LoSo. dojs, UpSo. dojic/ 

dejic, Plb. dii’oje. — Deriv. догтися, [ви-, від-, з-, на-, 
пере-, під-, по-, у-]дбіти[ся], -доювати[ся], дій¬ 
ка, дійочка, дійв[ечк]о, дійна, дійнйк, -нйця, -нйчка, 
дійливо, дояр[ка], доіл[ьн]иця, доїння, ддйка, дойна, 
дойнйк, -нйця, -нйчка, дойняк, -нячка, ви-, з-, пере-, 
під-, роз-ддювання, пере-, по-, у-дій, доево, роздоєн¬ 
ня, дойбнка, [у]дійнйй, -ність ,доїльний, віддоєний, 
MUk. доится (XVIII с.), доятся (1759), дойва (1759), до- 

енїе (XVII с.), доиво (XVIII с.), дойниця (XVII с.) — 
Syn. витискати молоко з вймени корови, Тимченко 761. 

PS. *dojiti ‘ts’, IE. root **dho[i]~: **dhe[i]- ‘to suck,’ 
cf. Lith. dele, Latv. dele ‘leech’, Lith. pormdelys ‘firstling, 

first-born’, Latv. det ‘to suck’, Skt. dhayati ‘he sucks’, Arm. 
dal ‘milk’, Gk. thesthai ‘to milk’, tMnion ‘milk’, Lat. femina 
‘woman’, OIr. dinu ‘lamb’, denaid ‘he sucks’, Goth, daddjan 

‘to suck’, etc.; Miklosich 44, Berneker 1, 205, Bruckner 91, 
Holub-Kopecny 103, Fraenkel 87, Slawski 1, 152, Skok 1, 
422, Pokorny 241-242, a. o. 

дойка 1. : доїти. 

дбйка 2. SoCp. ‘wet nurse’, first recorded in 1902 (Bep- 

хратський 4, 236); Ви. дойка ‘ts’. — Subst. мамка, кор- 
мйльниця. 

From Rm. doica ‘ts’, Шелудько 2, 135, Vincenz 5, 
Vrabie 139. 

доймено dial, ‘certainly’ (Вороніжчина), first recorded 

in the XX c. (Животко PM. 5, 94). — Subst. напевно. 

From до - йменно : ім’я. 

дойна 1. : доїти. 

дойна 2. Wd. ‘song’, first recorded in the XIX c. (Же- 
леховський 1, 194). — Subst. пісня, Бойків 148. 

From Rm. doina ‘ts’, Cioranescu 295 - 296, Vrabie 139. 

док 1. ‘dock, wet dock’, ModUk.; BRu., Ru. ts (since 

1803), Po. dok. — Deriv. дбкер[и]. — Subst. портові 
підойми підіймати з водй судна на ремонт; ре¬ 
монтна корабельна майстерня, Орел 1, 287. 

From Е. dock ‘ts’ or Du. dok ‘ts’, Горбач 1, 24, Орел, 
1. c. 

док 2. dial, for доки. 

дока арґо ‘smart boy’, first recorded in the XX c. (Гор¬ 
бач 8, 51), Ru. ts. — Subst. проноза. 

From Lat. doctus ‘learned one’, Горбач, 1. c.; cf. also 
Преображенский 1, 188. 

(ока Євдбкія. 

доказ, доказати : казати. 
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докедж, дбкидж, AmUk. ‘dockage’, first recorded in 

1930. — Subst. зменшення ціни пшениці через нечи¬ 
стоту. 

From Е. dockage ‘ts’, Білаш 257. 

доки, докіля, дбкіль, dial. док[а], доків (<*dokoljb) 
‘as long as’, MUk. доки (XVIII c. Інтермедії 112, 191, 198), 
докля (XVIII c.), докол-fe (XVII c. ЛСЛ. 54); OUk. до- 

куль (1347). — Deriv. докись, докілясь. — Syn. до яких 
пір, до того часу; у той час, як, Слум. 2, 351. 

Compounds: *do-k-y, *do-ko-ljb and (secondarily:) 
*do-ko-lja, cf. відки, відкіля, відкіль. 

доклад -ний, -но : до-класти, до-кладати, see svv. 

доксолбгія ‘doxology’, ModUk. — Subst. молитва на 
звеличання Пресвятої Трійці, Орел 1, 287. 

From Gk. doksologid ‘praise, laudation’, Klein 1, 479. 

дбктор ‘doctor, medical man, physician’, MUk. докторг. 
(1596 Зизаній), доктор (XVII—XVIII c. Інтермедії 69, 83); 

BRu. доктар, Ru. доктор, Po., Cz., Slk. doktor, etc. — 

Deriv. ддкторка, доктора[н]т, ддкторство, докто¬ 
ральний, ддкторний, докторський, докторувати, 
докторизува,ти[ся]. MUk. докторчик-ь (XVII с.), док- 

торство, (1596, Зизаній). — Subst. особа, що має вищий 
учений ступінь від університету або академії; лі¬ 
кар, Бойків 148. 

From Lat. doctor ‘teacher, instructor’ (: docere ‘to 
teach’), Орел 1, 287, Klein 1, 470; “possibly via Po.’’, 
Leemingt SEER. 51, 204; not necessarily, JBR. 

доктрина ‘doctrine, teaching, tenet’, ModUk.; BRu. 

дактрьіна, Ru. доктрина (since 1841), Po. doktryna, 

etc. — Deriv. доктринер, доктринерство, доктри- 

нальний, доктринерський. — Subst. теорія, наука, 
оперта на певних засадах; помилкова, хибна теорія, 
Бойків 148. 

From Lat. doctrina ‘ts’, Орел 1, 287, АкСл. З, 920, 
Klein 1, 470. 

документ ‘document, deed (of evidence)’, ModUk. BRu. 

документ, Ru. документ (since 1803), Po. dokument, etc. 

— Deriv. документація, документування, докумен¬ 
тальний, документарний, документувати. — Subst. 

писане посвідчення, видане від установи або урядо¬ 
вої особи; історичний документ — грамоти й інші 
важливі папери, що свідчать про якусь подію або осо¬ 
бу; узагалі важливі папери, Бойків 148. 

From Lat. documentum ‘lesson, example’, Орел 1, 288, 

АкСл. З, 921 - 922, Klein 1, 470. 

дбкус Wd. ‘completely, altogether, quite, wholly’ (Кміт 
63, Приймак PM. 2, 450). — Subst. зовсім, якраз. 

From до-куска ‘up to details’. 

докучати, докучити, докупувати ‘to annoy, vex, tease, 
torment’, MUk. докучаегь (XVI c.), докучати (XVI c.), 
докучаю (1627 Беринда), докучалт» (XVIII c.), OUk. до- 

кучиваху (XV c.), докучаюгь (1420); BRu. дакучаць, Ru. 

докучать, Po- dokuczac. — Deriv. докучання, докучли¬ 
вий, -вість, -во, докучний, -ність, -но; MUk. докучли¬ 
вий (1627 Беринда), докучноє (XVII с.), докучник-ь (XVII 

с.). — Syn. набридати, справляти прикрощі, допіка¬ 
ти, доїдати, Тимченко 768; MUk. не даю покою, прй- 
круся, перем-Ьшую, перешкоджую, траплю, обг>тяжаю, 
оудручаю, засмучаю, в-ьзмущаю (1627 Беринда). 

Derived from [до]кука : кукати, q. v. 

долар SovUk. see доляр. 
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долати, [о]доліти : доля. 

долеглйвий Wd. ‘suffering, weak, sick’, Po. dolegliwy.— 

Deriv. долеглйвість (Франко 6, 497). — Subst. cmpa- 
дальний, слаб[к]йй. 

From Po. dolegliwy ‘ts\ 

долерйт ‘dolerite’, ModUk. — Subst. гірська порода, 
що складається з авгіту й лабрадору з домішкою 
магнетиту, Бойків 149. 

From Gk. doleros ‘deceptive’, Klein 1, 472. 

доли Npl. : діл 2. 

долина : діл 2. 

доліхокефал ‘dolichocephalous person’, ModUk. BRu. 

даліхацзфал, Ru. долихокефал, долихоцефал (since 
1864). — Deriv. доліхокефалія. — Subst. антрополо¬ 
гічний тип людини, що має вузьку й довгу форму го¬ 
лови, Орел 1, 288. 

From Gk. dolixds ‘long’, kefale ‘head’, Орел, 1. c., 

АкСл. 3, 948, Klein 1, 472. 

долі [в] dial. : діл 2. 

до літи, одоліти : доля, 

долішній : діл 2. 

долббати dial. : довбати, 

долов dial. : діл 2. 

доломан, also доль[о]ман ‘dolman, pelisse’, MUk. до- 
ломант» (1631, 1636), доломан, доломанн (XVI—XVIII 

с. Дзже StSl. 7, 164); Ru. доломна, Po. doloman. — Subst. 

частина верхнього одягу, гусарська куртка, корот¬ 
кий гусарський плащик, Тимченко 773. 

From Hg. dolmany ‘ts’, Lokotsch 42, Дзже, 1. c. 

доломйна dial. (Полісся, Лисенко 27) for домовй- 
на : дім. 

доломіт see дольоміт. 

долоня ‘palm (of the hand)’, MUk. долонь (XVI c.; 
1627 Беринда), на долонЬ (XVII с.), OES. вт> долони, 

(from OCS.:) длань; BRu. далбнь, Ru. ладднь, 
OOS. dlanb, Ви. длан, Ма. длан[ка], SC. dl&n, Sin. dlan, 
Cz. Slk. dlan, Po. dlon, LoSo. UpSo. dldn, Plb. dluon. — 

Deriv. долонька, долонечка, долошка, долонний, до- 
лончатий. — Syn. внутрішній бік кйсти руки, Слум. 
2, 260. 

PS. *dolnb ‘ts’, IE. root **dol- : **del- ‘to split’, cf. Lith. 
delna, ‘palm’, Miklosioh 47, Berneker 1, 208, Trautmann 51, 
Fraenkel 87, Младенов 128, Vasmer2 1, 448, Slawski 1, 147 - 
148, Skok 1, 417, Pokorny 195, a. o. 

долото ‘chisel, gouge, hit’, MUk. долото (XVII c.), 

OES. (from OOS.:) длато, BRu. долата, Ru. долото, 
OCS. dlato. Ви. длето, Ма. длета\\глето, SC. dlijeto\\ 
dleto, Sin. dleto, Cz., Slk. dlato, Po. dluto, LoSo. blosco|| 

blotko, UpSo. blocko. — Deriv. долітце, долдтній, до¬ 
лотоподібний, OES. долотити. — Syn. інструмент 
для видовбування, знаряддя довбати, жолобити, ри¬ 
ти, Тимченко 774. 

PS. *dolto ‘ts’, IE. **dolbh-to ‘ts’, cf. OPr. dalptan 
‘strainer’; its root is akin, by apophony, to довбати, доло- 

бати, q. v. 

доля ‘fate, destiny; luck’, MUk. доля (XVII c.), бьізь 
доли (XVIII c.), без дол-fe (XVIII c.), долю Asg. (1747 
Інтермедії 164), OES. дольЦдоля ‘part’ (XIV—XV c.) ; 

BRu., Ru. доля ‘part; fate, luck’, MBu. доля ‘part’, Slk. 
dol’a ‘fate’, Po. dola ‘destiny, fate; luck’. — Deriv. недо¬ 
ля, дол[єн]ька, ддлечка, [з-, по-]долати, [з-, о-, по-] 
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долгти, одолівати. — Syn. талан, щастя, Дер¬ 
кач 61. 

PS. *dolja ‘part, share, portion’, IE. root **dol-: 
**del- ‘to split’, cf. Lith. doll, dial, dalia, Latv. dal’a ‘part, 

share’, Skt. dalam ‘part’, Gk. daidallo ‘I embellish’, Lat. 
dolare ‘to hew or chip with an axe’, etc.; see also діл 1.; 

Benneker 1, 209-210, Преображенский 1, 190, Trautmann 
44, Fraenkel 81, Vasmer2 1, 626, Slawski 1, 154 -155, Po- 

korny 194 - 196, a. o. 

доляр, SovUk. долар, AmUk. дуляр ‘dollar’, ModUk.; 

BRu. долар, Ru. ддллар, Po. dolar, etc. — Deriv. доляр- 
[ч]ик, ддлярдвий, долярохапенко. — Subst. грошова 
одиниця в США, Канаді, Мехіко, Абесгніі, й т- Д-, С>Рел 
1, 288. 

From Е. dollar ‘ts’, Орел, І. с. 

дольмен ‘dolmen’, ModUk.; BRu. дольмен, Ru. ts 
(1895), Po. dolmen. — Subst. доісторичний нагробок, 
що складається з кількох необтесаних каменів з ка¬ 
м’яною плитою зверху, Бойків 149. 

From Fr. dolmen ‘a table of stone’, Bret, taol, td\ ‘table’ 

and maen, men ‘stone’, Klein 1, 473. 

доль[о]ман see доломан. 

дольоміт ‘dolomite’, ModUk.; BRu. доломіт, Ru. до¬ 
ломіті (since 1841), Po. dolomit. — Deriv. дольомітний, 
-товий; GN. Дольоміти. — Subst. мінерал, що скла¬ 
дається з вуглекислого кальцію і магнезії; гірська 
порода, що складається переважно з цього мінералу, 
Бойків 149. 

Named after Fr. geologist and mineralogist Deodat de 
Dolomieu (1750-1801), АкСл. 3, 949-950, Klein 1, 473. 

дольорозо ‘doloroso’, ModUk. — Subst. виконання 
мелодії з болем, скорботно, Орел 1, 288. 
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From It. doloroso ‘ts’, the ultimate source being Lat. 
dolorosus ‘painful, sorrowful’, Орел, 1. c., Klein 1, 473. 

дольче ‘dolce’, ModUk. — Subst. ніжно, Орел 1, 288. 

From It. dolce ‘ts’, the ultimate source being Lat. 
didcis ‘sweet’, Орел, 1. c., Klein 1, 472. 

дом, дома, etc. see дім. 

Дома, Домаха, Домна Домнікія, Домініка PN. ‘Do¬ 

minica’, MUk. Домна (1627 Беринда); Домна, Домнйкия, 
Po. Dominika. — Deriv. Дом[оч]ка, Домася, Домаш- 
[ень]ка, Домця, Домнуся; FN. Домашовець. — Subst. 
MUk. Панн [а], 1627 Беринда. 

From Lat. Dominica ‘pertaining to a lord’ (:dominus 
‘lord’), Klein 1, 474. 

домагатися : могти. 

домаха for дамаська шабля, see дамасценка. 

Домаха see Дома. 

домен, Wd. домена ‘domain’, ModUk.; BRu. домен, 
Ru. ts, Po. domena. — Subst. земельна власність фев- 
дала; державні добра, Орел 1, 288. 

From Fr. domaine ‘ts’, Орел, 1. c., Klein 1, 473. 

доместик AmUk. ‘domestic’, first recorded in 1951. — 

Deriv. доместикація. — Subst. хатня наймичка. 

From E. domestic ‘ts’, Білаш 261. 

Домет[ій], arch. Дометіян PN. ‘Domet[ij], Dometian’, 

MUk. Дометїй (1627 Беринда), Ru. Дометий, arch. Д0- 
метиан. — Subst. MUk. свьіше дарований, 1627 Беринда. 

From Lat. Domitius, Domitianus ‘a Roman family 
name’. 
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домечувати ‘to match’, first recorded in 1958 (JBR.). 

— Subst. дібрати, допасувати. 

From E. to match ‘ts\ 

домінанта ‘dominant; (of note:) dominant fifth’, Mod¬ 

Uk.; BRu. домінанта, Ru. доминанта (since 1841), Po. 

dominanta, etc. — Deriv. домінантний, домінувати. — 

Subst. панівний образ, мотив, ідея, тощо. 
From Lat. dominans ‘ts’, Орел, I. c., Klein 1, 474. 

домініканець ‘Dominican monk’, ModUk.; Ru. доми- 
пикапец (since 1841), Po. dominikanin. — Deriv. доміні¬ 
канок, домініканка, домініканський. — Subst. като¬ 
лицький чернечий орден, заснований 1215 р., Бойків 
149. 

From MLat. Dominicdnus, Dominicus, latinized name 
of Domingo de Guzma (1215), the founder of this order, 

АкСл. 3, 964, Klein 1, 474. 

домінія, доміньйон, ‘dominion’, ModUk.; BRu. домі¬ 
ніон, Ru. доминион (since 1934), Po. dominium, etc. — 

Deriv. домініяльний. — Subst. назва англійських коло¬ 
ній, що мають певну автономію, свій уряд, Бойків 149. 

From Е. dominion ‘ts’, the ultimate source being Lat. 
dominium ‘property, right of ownership, domain’, Орел 1, 

289, АкСл. З, 964, Klein 1, 474. 

доміно ‘domino’, ModUk.; BRu. доміно, Ru. домино 
(since 1799), Po. domino. — Subst. довгий маскарадний 
плащ; плащ у католицьких ченців; гра в кістки (28 
штук з намальованими на них вічками), Орел 1, 289. 

From Fr. domino ‘ts’, the ultimate source being It. 

domino ‘master, lord’, Орел, 1. c., АкСл. 3, 965, Klein 1,474. 

домкрат ‘crank (of wheel, axle), lever, winch, crane’, 

ModUk.; BRu. домкрат, Ru. домкрат, (1720 : думо- 

крат). — Subst. лгвар, пристрій підіймати тягарі, 
Бойків 149. 

From Du. dommekragt ‘ts’, Горбач 1, 25, Орел 1, 289, 
АкСл. З, 965, Vasmer2 1, 527. 

домна 1. ‘blast furnace’, ModUk., BRu., Ru. домна 
(since 1780). — Syn. велика шахтова піч витоплюва¬ 
ти чавун із залізної руди, Бойків 149. 

PS. *йзтьпа, derived from *dsmg: (*doti), see дути, 

домна 2. ‘princess’, ModUk. (Бойків 149). — Subst. 

княгиня. 
From Rm. doarnnd ‘lady, princess’, the ultimate source 

being Lat. domino, ‘lady’, Cioranescu 297, Pugkarin 47. 

домогтйся : могтй. 

домпа AmUk. ‘dump’, first recorded in 1927. — Deriv. 

домпінї, домпувати. — Subst. масив землі. 
From E. dump ‘ts’, Івах PM. 3, 394, Білаш 263. 

домра ‘balalaika’, ModUk.; BRu. дом[б]pa, Ru- 

дом[б]ра (since 1847). — Deriv. домрйст[ка]. — Subst. 

музичний інструмент з дротяними струнами, що 
подібний до балалайки, Бойків 149. 

From Tt. dumbra, ‘balalaika’, corresponding to Tk.- 
Osm. tambura ‘guitar’, etc. Радлов 3, s. vv., Преображен- 
ский 1, 190, Vasmer2 1, 528, a. o. 

дон ‘don : Spanish lord or gentleman’, ModUk.; Ru. 

дон (since 1780). — Deriv. донна. — Subst. пан; шля¬ 
хетський титул в Еспоті, Орел 1, 289. 

From Sp. don ‘ts’, the ultimate source being Lat. do- 
minus ‘lord’, see also домна 2; Орел, 1. c., АкСл. З, 973- 
974, Klein 1, 474. 

Дон, Дін GN. Don [river], MUk. Дон-ь (XVIII c. Ист. 
Русов-ь 25, 193), за... р-Ькою Дономь (XVIII с. ibid. 19), 
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внизу ркк^ Дн’Ьпра и Дона (XVIII с. ibid. 196), OES. 
к Донови, на Донк (XV с. Іпат. 645), кг> Дону (XVI с. Сл. 
плк. Іг.), in Gk. sources Таймів (Herodot, Strabo), Tk. Tan, 
Tun, Tin (Vasmer2 1, 528) ; BRu., Ru. Дон, Po. Don, etc. — 

Deriv. Дона, Донець\\Дінець, Донецьк, Донське; дон¬ 
ський, донецький, донець, дончйха, дончак, -ачка, дон¬ 
ка (=пшенйця, Makowiecki 381), compounds: Донбас 
(since 1827), донецько-придніпровський, etc-; FN. До¬ 
тік, Донець, Дон[е]чак, Донченко, Дончук, Дончу- 
ра, Донськой, Донцов, etc. 

The oldest form of Дон — T&nais derives from Indo-Ir., 
cf. Skt. ddnu- ‘flowing liquid’, Av. danu- ‘river’, Osset, don 
‘river’, etc.; Rozwadowski 243-244, Vasmer2 1. c., Lehr- 
Splawinski SSS. 1, 372, Мельхеев 34, a. o.; according to 
Staszewski 71 this name is connected with Ce. Dons in 
Bretagne and Scotland; f/e. pseudology: Дон означає не- 
огранйчений простір води з дном, А. Мусянович РМ. 2, 35, 

cf. also Дніпро, Дністер, Дунай. 

Донат PN. ‘Donat’, MUk. Донагь (1627 Беринда), Ru. 

Донат. — Deriv. Донатович, Донатівна; FN. ^ Допа- 
тович. — Subst. Богдан, Богдар; MUk. дарованьш. 

From Lat. Dondtus ‘given, donated (by God)’. 

дбнатс AmUk. ‘doughnuts’, first recorded in 1947. — 

Subst. печиво. 
From E. doughnuts ‘ts’, Білаш 264. 

донація, AmUk. донейшен, ‘donation’, ModUk.; Po. 

donacja, etc. — Subst. пожертва, подарунок, Бойків 149. 

From Lat. donatio ‘presenting, giving’, Klein 1, 474; 
AmUk. донейшен directly from AmE. donation, Білаш, 1. c. 

доненька : донька, see дочка. 

донйзу : низ. 

донкйр AmUk. ‘don’t care’, first recorded in 1924. — 

Subst. не дбати, бути оболтним. 

From Е. don’t care ‘ts’, Білаш 264. 

донос, -ити, etc.: носити. 

доня, донька : дочка. 

допевне : певний. 

допельмітель Wd. ‘double remedy’, first recorded in the 

XX c. (РССтоцький 4, 226). — Subst. подвійний засіб. 

From ModHG. Doppelmittel ‘ts’, РССтоцький, 1. c. 

доперва, допіро, допіру Wd. ‘just now’, MUk. допЬро 
(XVI c.), доперо (1641), допиро (1649), доп-fepo (XVIII 

c.); Po. dopiero. — Subst. щойно, тільки що, Франко 5, 
483. 

From Po. dopiero ‘ts’, Огієнко PM. 3, 184, Slawski 
1, 156. 

допис, допйска, допйсувати, etc. : писати, 

допит, допйтливий, допитати[ся], etc. : питати, 

допіру : доперва. 

доплата, доплатйти, доплачувати : платити. 

доповідати, доповісти, доповідь : відати, see віда. 

допомога, допомогтй, etc. : могтй. 

дбпуск, допуст, допускати, допустйти, etc. : пускати, 
пустити. 

дора, Wd. дора ‘Easter-bread’, MUk. вмЬсто дорм 
(XVIII с.), OES. дора, Ru. дора. — Subst. паска. 

From Gk. doron ‘gift’, Miklosioh 49, Желеховський 1, 
198, Vasmer2 1, 529. 

дорідний : рід. 
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доріжка : дорога. 

(орко : Хведір; Доротей. 

дормез ‘sleeping - coach’, ModUk.; Ru. ts. — Subst. 

старовинна карета для спання, Слум. 2, 378. 

From Fr. dormeuse ‘ts’ (tdormir ‘to sleep’), Vasmer2 

1, 530. 

дорнінка He. ‘axe, hatchet (with a long handle)’, first 

recorded in the XIX c. (Шухевич 1, 175). — Subst. monip 
на довгому топорищі. 

Named after GN. Doma -Vatra in Rumania - назван- 

ньій по месту (Дорна- Ватра), из которого такие топорьі 
доставляются, Грінченко 1, 426. 

дороб[а]ло ‘clumsy man’, Wd. доробайло ‘old box; 
pole, perch’ (Желеховський 1, 199), Bk. ‘poor labourer’ 
(Кміт 64), MUk. доробило (XVIII c.), OES. удоробь(1073 

Ізб. Св.); BRu. Ru. dial, дороб ‘box’. — Deriv. доробити 
(=майструвати, Горбач 16, 159). — Subst. незграбна 
людина; Wd. стара коробка; обичайка; Bk. непутя¬ 
щий робітник; самоук майстер; придумане ним зна¬ 
ряддя, Горбач, 1. с. 

PS. *dorbs ‘box’ extended with suffix -a[j]lo in Uk.; its 

root is connected with *der- : der-, cf. дерти, драти. 

дорога ‘road, way, path, journey, trip’ MUk. дорогу 
Asg. (1454), з дорога (XVI c.), за дорогою (XVI c.), 
дорога (1627 Беринда), край дороги (XVIII с.), OUk. по 
старьімп дорогами (1366), по... дорогу (1399), OES. до¬ 
рога (1396), по дорозЬ, межи дорогами (1396), зимнею до¬ 

рогою (XV с.), BRu. дарога, Ви. дорога, CS.-SC. драга, Ма. 
dial, драга, SC. draga, Sin. drdga, Cz., Slk. dr aha, Po., LoSo. 

droga, UpSo. droha. — Deriv. дорож[ень]ка\\доргж[ень]- 
ка, доріжечка, дордж[еньк]ка, дорожечка, дорожейка, 

дорожник, подоріж, по-, роз-доргжжя, подорож, подо¬ 
рожанин, подорожування, подорожник, -нищ, -нико- 
вий, доргжний, дорожній, дорожингй, здорожений, 
-ння, по-, при-дорожній, здорожити[ся], подорожу¬ 
вати, compounds: дороговказ, -вказний, MUk. до до- 
рожини (1601), дорожиною Isg. (XVII с.), дорожки Арі. 
(XVIII с.), дорожейку Asg. (XVIII с.), з дороженки 
(XVIII с.); FN. Задорджний, Дорожинський; GN. До- 

догобуж, Дорожів, Дорожний, Доржйнка. — Syn. сму¬ 
га землі або води, щоб відбувати нею подорожі, шлях; 
подорож; засіб осягти що, спосіб дійти куди, Тим- 

ченко 791; (уторована:) тракт, траса; гостинець; 
(польова, степова:) путівець; (брукдвана:) шосе; 
(тільки для авт:) автострада, Деркач 62. 

PS. *dorga ‘ts’, IE. base **dherdgh- ‘to draw’, cf. 

ONor. draga, Goth., AS. drag an ‘to bear’, Du. dragen, OHG. 

tragan, ModHG. tragen ‘to bear, carry, support, endure’, 

E. to draw, etc., Berneker 1, 212, Kluge 366, Slawski 1, 167, 
Pokorny 257, a. o. 

дорогйй ‘dear, darling, precious’, MUk. вь дорогахь 
шатахп (1494), дорога (1511), з’ дорогого камЬня (XVII 

с.), в’ дорогое камЬня (XVIII с.), OES. дорога, (from 

OCS.:) драга (XI с. Остр. св.), драгмим-ь Isg. драгаи Nsg. 

(XI с.); BRu. дарагй, Ви. дорогдй, OCS. drags. Ви., Ма. 
драг, SC. drag, Sin. drag, Cz., Slk. drahy, Po., LoSo. drogi, 
UpSo. drohi — Deriv. дороге[сє]нький, -ко, дорогуватий, 

[най]дорожчий, дорожнета, -неча, дорожня, подорожчан¬ 

ня, [з-, по-] дорожити [ся], [по] дорожчати, дорожшати, 

здорожувати [ся], compound: дорогоцінний, -нність, MUk. 
дорого (XVIII с.), дорогосгь (XVI—XVII с.), под час 
дорожети (1696), до дорожини (1601), дорожают (XVII 
с.), дорожитися (XVI с.), дорожь (1588), дорожня (XVII 
с.), дорожнета (XVIII с.), дорогоц-Ьнньїй (XVII с.), 



182 183 

OES. дорогость, дорогьвь, (from OCS.:) дражьшии, дра- 
жити, драго-достоиньїи, -каменьньїи; GN. Дорогйчин, До- 

рогобуж, Доро[го]стол, Дорогобйч (now Polonized: 
Дрогобич, cf. Onomastica 15, 26-29), Дрогобичка, Дро¬ 

гобич, Дрогобицький, etc. — Syn. коштовний; (що має 
велике значення:) цінний; (дуже важливий:) дорого¬ 
цінний, Деркач 62. 

PS. *dorgs[jb] ‘its’, with root *dor- and formant -g-, 
cf. Latv. dargs, as opposed to Lith. dord ‘something 
useful’, doras ‘good, fit, honest’ etc.; other IE. correspon¬ 
dences uncertain, cf. Bemeker 1, 213, Pokomy 252 - 254, 

Я* 0* 

дорослий : ростй. 

Доротей, Дорофій PN. ‘Dorotheus’, MUk. Дброфей 
(1627 Беринда); Ru. Дорофей. — Deriv. Доротея, До- 
ротеєвич, Доротеівна, Дорофійович, Дорофгівна; 
here also Дорош and deriv.: FN. Дорошко, Дорошенко, 
Дорошкевич, GN. Дорошівка. Subst. Богдан, Богдар; 
MUk. Дар-ь Б[о]жїй илй Б]ого]мт> дарован-ь, 1627 Бе¬ 

ринда. 

From Gk. Dordtheus ‘gift of God’, Klein 1, 476. 

(орош, Дорошенко : Доротей, Дорофій. 

дорсальний ‘dorsal’, ModUk., BRu. дорсальни, Pu- 
дорсальний, Po. dorsalny, etc. — Deriv. дорсальність, 
-но. — Subst. спинний, хребтовий. 

From Lat. dors[u]alis ‘back-’, (‘.dorsum ‘back’), Орел 
1, 290, Klein 1, 476. 

дорс[к]ати Bk. ‘to shake, tremble, quake’, first re¬ 
corded in 1934 (Кміт 64), Sin. drskati ‘to glide, slide’. — 

Subst. трястися, з’їжджати. 

PS. *dsrskati ‘to tremble’, perhaps akin to Ви. друсам. 
I shake, qnake’ of o/p. origin, cf. Георгиев 1, 434. 

дорті ґалішен, also дорти ґалішенз, дирті ґаліціян, 
AmUk. ‘dirty Galician, Galicians’, first recorded in 1931._ 

Subst. канадська прдзва українців у першій половині 
XX с. — брудний галичанин. 

From Е. dirty Galician, Galicians ‘ts’, Білаш 265. 

досада, досадйти : садйти. 

досвіта, досвітній : світ. 

досить, Wd. доста, Bk. дось (Кміт 64) ‘sufficiently, 
enough’, MUk. досьіть (XV—XVI с.), досит[ь] (1627 Бе¬ 
ринда), досіт — sat (XVII с. Гептаглот 24), досьіт (XVIII 

с.); BRu. досиць, Ru. dial, досить (Vasmer2 1, 523), Cz. 
dost[i], Slk. dosti, Po. dosyc. — Syn. доволі, стільки, 
скільки треба; багато, Слум. 2, 384. 

PS. *do - syti\\*do - syta ‘ts’, Огієнко PM. З, 321. 

досі, dial, доси, досіль, досіля, and доселя (Колодій 
РМ. 5, 285) ‘up to the present time, till now; up to here’, 

MUk. досЬ (XVIII c.), OES. доселЬ; Ru. доселе, досель, 
доселева, OCS. dosele\\doseli, SC. ddsli, ddsle, doslije, Sin. 

dosle(j) Syn. до цього часу; до цього місця. 
PS. *do - se[le] ‘ts’, Miklosioh 297, Berneker 1, 697, 

Vasmer2 1, 531. 

доскал dial, see дидаскал. 

досконалий ‘perfect’, MUk. доскональїй (XVI c.), 
доскональш (1627 Беринда), доскональїй (XVIII c.); Po. 

doskonaly. — Deriv. досконалість, -ло, доскональний, 
-ність, -но. Subst. вільний від вад, довершений, 
повний, цілковитий; правий, належний; добірний, чу¬ 
довий, Тимченко 799. 
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From Po. doskonaly ‘ts\ Тимченко, 1. c.; re. Po. word 

(from do-s-konac ‘to fulfill’), cf. Slawski 1, 157. 

дослівний, -но : слово. 

дослід, досліджувати дослідйти : слід, слідити. 

доспілий, -лість, -ло : спіти. 

достатній, достаток, достаточний, etc. : доста, see 

досить. 

достеменний, -нно : стеменний, -нно. 

достойний, -ність, -но : стояти. 

дось Bk. see досить. 

досьє ‘file, documents, records’, ModUk. only. — Subst. 

збірка актів до справи, Орел 1, 290. 

From Fr. dossier ‘ts’, Орел, 1. c. 

дотак Wd. : до-так. 

дотеп ‘wit; anecdote’, MUk. довтЬп'ь (1596 Зизаній), 

1627 Беринда), довгЬпьі Арі. (XVII с.), ведлугь довципу 
(XVII с.), довтшгь (XVII с.), довтипу Gsg. (XVII с.), 
довтепь (XVII с.) ; Po. dowdp, Cz. duvtip, Slk. dovtip. — 

Deriv. [не]дотепа, дотепний, -ність, -но, дотїпний, 
MUk. довтьіпньїй (1596 Зизаній, 1627 Беринда), довсгЬ- 

пенг> (XVI с.), довтипньїй (XVII с.), довципньїй (XVII 

с.), довц’Ьпньш (XVII—XVIII с.). — Subst. спритність, 
вияв гострою розуму; анекдот. 

From Po. dowdp, dowdpny ‘ts’, Тимченко, 1. с.; ге. 

etymology of Po. words cf. Slawski 1, 158. 

дотер AmUk. ‘daughter’, first recorded in 1946. — 

Subst. дочка. 
From E. daughter ‘ts’, Білаш 265, 

дотумкатися dial, ‘to guess, conjecture, surmise’, first 
recorded in the XX c. (Нижнє Подністров’я, Дзендзелів- 

ський ЛБюлетень 6, 42). — Subst. додуматися, догада¬ 
тися. 

Of obscure origin; its connection with туман, q. v., 
though possible, cannot be established; most probably it is 

a dial, form of докумкатися, see кумекати. 

дох dial, see дохнути. 

Доха ‘large winter coat (with outside and inside fur)’, 
first recorded in 1947 (Багряний 2, 139, not in 1959 as 

quoted in Слум. 2, 396); Ru. ts. — Subst. кожух, Багря¬ 
ний, 1. c. 

From Kalm. daxa ‘ts’, Ramstedt 2, Vasmer2 1, 532. 

дохац. also духан, дуган ‘a sort of tobacco’, ModUk.; 
Ви. дуган, SC. duhan, Cz. dial., Slk. dohan ‘ts’. — Deriv. 

дуганяр. — Subst. рід тютюну. 

From Tk.-Osm. duxan, via Hg. dohany ‘ts’, Bemeker 
1, 234, Макарушка 7, РССтоцький Slavia 5, 30, Lokotsch 43. 

дохиж (=дохьіж) Lk. ‘home’, first recorded in 1932 

(Рудницький 7, 30). —Subst. додому, в хату. 

Derived from do- and хижа, see svv. 

дохіть, дохо ти Bk. ‘enough’, first recorded in 1934 
(Кміт 65). — Subst. досхочу. 

From do- and хіть (Gsg. хоти), see s. w. 

дохнути ‘to perish, die’, OES. д'ьхнул'ь (XI c.), BRu. 

дихнуць ‘to breathe’ Цдохнуць ‘to perish’, Ru. дохнуть | 
дохнуть ‘ts’, OCS. vszdschngti, Ви. дгхна ‘to breathe’, 

Ma. издивне ‘to breathe out’, здйвне ‘to sigh’, SC. dahnuti, 
Sin. ddhniti\\dehniti ‘to breathe’, Cz. dechnouti ‘ts’, zdechnout 
‘to die’, Slk. dochnut’, Po. tchnqc ‘to breathe’, LoSo- zdech- 
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nus, UpSo. dychnyc ‘ts’. — Deriv. дох, дохлйна, [з]дохля¬ 
тина, здохляка, [з]дохлий, OES. дьханиї Грі. (XI с.), 
д'ьхновЬньєм’ь Isg. (XII с.), Д’ьхновено (XI с.) — Syn. 

перестати існувати, гинути (про тварин, птахів, 
комах), Слум. 2, 397. 

PS. *dschngti ‘to breathe’; to stop breathing, die’, root 

*dsx-, related by apophony to *dux-, see дух. 

дохід, доходити, etc.: ходити. 

дохтір, дохтор dial, for доктор. 

доцент ‘lecturer, reader; (in the US. and Canada:) as¬ 

sistant professor’, ModUk.; BRu. доцзнт, Ru. доцент, 
Po. docent, etc. — Deriv. доцентка, доцентура, доцент¬ 
ський, приват- доцент, доцент-су плент. — Subst. 

викладач-учйтель в університеті. 
From Lat. docens, Gsg. docentis ‘(one who is) teaching’ 

(idocere ‘to teach’). 

доця : дочка. 

(оця : Євдокія; Теодора. 

доч arch. (Желеховський 1, 202), дочка, донька 
‘daughter’, MUk. дочьки Npl. (1489), дочка (1495), дочка 
(1596 Зизаній, 1627 Беринда), дочку Asg. (XVIII с.), до- 
чер (1706), дочер-ь (1726), OUk. дочьцЬ Dsg. (1446), до- 
чЬрь (XV с.), OES. дчи Asg., дт^чи, д-ьчери Dsg., д-ьчерь, 
дг>чЬрь Asg., дчери Gsg., дочи Nsg., дьчькр Asg. (from 

OCS.:) д-ьщи (XI с.); BRu. дачка, dial, дочка, Ru. дочь 
dial, дочка, OOS. dssti, Ви. дгштеря, Ма. керка, SC- 
ксг, kcerka, Sin. hci, Cz. dcera, Slk. dcera, Po. сбгка, (LoSo. 

zowka, UpSo. dzowka from *deva). — Deriv. доця, до¬ 
ченька, -ечка, доненька, -ечка, доня, доччин, дочірній|| 
Wd. дочерний, донин, доньчин, удочерити, удочеря¬ 
ти, удочеріння. MUk. доччиннх’ь Gpl., OEiS- дьштерьнь 

(1073 Ізб. Св.), д"ьщерьши (XI с.). — Syn. особа жіночбі 
статі в відношенні до своїх батьків. 

PS. *dskti ‘ts’, IE. *dhugh(o)ter, cf. Lith. dukte, OPr. 

duckti, Skt. duhitdr, Av. dugsdar, Arm. dustr, ToA. ckdcar, 

ToB. tkdcer, Gk. thygdter, Goth, dauhtar, OHG. tohter, 
ModHG. Tochter, OIc. dotter, AS. dohtor, OSax. dohtar, E. 
daughter, etc.; Miklosioh 55, Срезневский 1, 763, Berneker 
1, 243, Zubaty 1, 66- 67, Meillet fit. 268, Преображенский, 
1, 192 - 193, Kluge 364, Trautmann 207, Fraenkel 110, 
Bruckner 66, Slawski 1, 107 - 108, Mikkola 1, 41, 46; 2, 162, 

185, Vasmer2 1, 533, Pokomy 277, (extensively:) Трубачев 
54 - 55, Бурячок 36 - 39. 

дочмен AmUk. ‘Dutchman’, first recorded in 1929. — 

Subst. голляндець. 
From E. Dutchman ‘ts’, Білаш 266. 

дошка ‘board, plank’, MUk. дошки Арі. (1494), за 
дошку (XVII с.), дощка (1627 Беринда), на дошцЬ (XVII 
с.), дошка (XVIII с.), OES. дг>ска (1073. Ізб. Св.), д-ьснЬ 
Lsg. (XI с.), двЬ досцЬ (XIV с.), дека, дьскьі, досип Gpl.; 

BRu. дошка, Ru. доска, OOS- dsska Ви. доска, Ма. доска, 
SC. daska, Sin. deska, Cz. deska, Slk. doska, Po. deska, Lo¬ 
So. arch, ска ^baking board’, UpSo. deska, Plb. deiska, deisko 
‘table’, — Deriv. дощечка, дощйн[к]а, дощаник, доща¬ 
ний, дощатий, MUk. дощечка (1627 Беринда), дощицу 
Asg. (XVI с.), догцковатьій (XVIII є.), на дощьїцьі(XVIII 
с.), на дощетц-fe (XVIII с.), OES. дощатьіе Арі. (XIII с.). 
— Syn. плоска з обох боків плотйна, випиляна з дере¬ 
ва, або витесана з каменя, Тимченко 818. 

PS. *dzska ‘ts’ with -s- in Uk. under the influence of 
dimim. дощька, дощечка; it is generally considered a bor¬ 
rowing from Teut., cf. OSax. disc, Du. dish, E. dish, ModHG. 
Tisch, etc., the ultimate source being Lat. discus < Gk. diskos 
‘disc’ with the later meaning ‘dish’, cf. It. desco ‘table’, OFr. 
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dois ‘ts’; PS. ds- instead of db- in *dsska goes back to Teut. 
non-palatal di-, Rozwadowski GJP. 109, Stender-Petersen 

500, a. o.; cf. also Miklosich 54, Medllet fit. 113, Bemeker 1, 
246, Briiokner 88, Преображенский 1, 192, Slawski 1, 145, 

a. o.; according to Kiparsky 1, 112 -113, there is a pos¬ 

sibility of its being borrowed directly from LLat. discus, cf. 

also Machek 84; according to РССтоцький 5, 61: the orig- 
meaning ‘table’ was in force in OCS. dnska and is sitill 

retained in Uk. скатерть; cf. also Leeming SEER. 51, 192. 

дощ, dial. дож[дж], дожьджь (Bk. Кміт 63), дош[ь], 

дорщ (Не. JBR.) ‘rain’, MUk. дожчь (XV с. КА. 29), 

до[ж]чу Gsg. (1582 АКЖМУ. 43), дождь (1625), джджьі 
Npl. дждов Gpl. (XVII с.), дождь (XVII с. ЛСЛ. 19), 

дощів], (XVII с.), дож — pluuia (XVII с. Гептаглот 23), 

дожчу (1736 Інтермедії 102), дождь (XVIII с.), OES. 

д'ьжд'ь (XI с. Остр. ев.), дьжда Gsg. (XI с.), дьжгь (1270), 

дожгь, дьжгемь Isg.; BRu. ддждж, Hu. дождь, OSC- 

dszdb, Ви. дгжд, Ма. дожд, dial. д°ш, SC- dazd, Sin. del, 
Cz. dest', Slk. dazd’, Po. deszcz, LoSo. de[j]sc, UpSo. desc, 

Plb. dazd. — Deriv. ддщи[чо]к, дощйще, дощівка, до¬ 
щовиця, дощовий, -йк, дощування, дощевий, -во, до- 
щйстий, дощовитий, дощуватий, дощувальний, до¬ 
щувати, -ання, [за-, пере-, роз-]дощйти[ся], com¬ 
pounds: дощо-мір, -мірний, MUk. дождевьіе Npl. (XVI 
с.), дождевьш (1627 Беринда), дождевна (XVIII с.), зь 
дощовою водою (XVIII с.), дождоватая (XVIII с.), дож- 

дил (XVIII с.), OES. много дождевьї, дьждева, дьждевь- 

ньіми каплями, дьждовая, дьждити, д-ьждениє. — Syn. 

атмосферний опад з хмар у виді краплин води. 
PS- * dszdb ‘ts’, IE. **dus-djus ‘cloudy sky’, cf. Skt. 

du§- ‘bad’, dyu- ‘sky’, Шевельов 214, forms of дощ - type 
are explainable as devoioed дожд [ ь]; other reconstructions 
*dusk-io-, and dust-io-, cf. Bemeker 1, 248, a. o., though 

/ * * 
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attractive, are less persuasive; see also Vasmer2 1, 522, 
Slawski 1, 145, Pokorny 185, 227. 

дощад[к]у, донащаду, дощату, доще[н]ту ‘totally, 
to the ground; completely’, MUk. дощадку (1596 Зизаній, 

1627 Беринда), до щадку (XVIII с.), дощатку (XVIII с.), 
дощяду (XVII с.), дощенту (XVII с.), до щенту (1632), 
до-щенту (XVII с.), до щенту, до щен’ту (XVII с.), Ро. 

doszczqtu, arch, do szczqdu. — Syn. 3 коренем, дотла, до 
останку, до решти, цілковито, остаточно, Тимчен- 
ко 819. 

From до- and -щаду, the latter part being connected 
with чадо, q. v.; form доще[н]ту is a direct borrowing 
from Po. do szczgtu of ts origin, cf. Тимченко, 1. c., Briickner 
542. 

дояр[ка] : доїти. 

драб ‘ragamuffin, rowdy’, MUk. драбьі (XVI c.), дра- 
бовь Gpl. (XVI c.), драбь (1627 Беринда), драбове Npl. 
(XVIII c.) ; Po. drab ‘ts’. — Deriv. Wd. драбуга (Стрий), 

MUk. на службу... драбскую (1552). — Subst. обідранець. 
босяк, Слум. 2, 403; MUk. жовнір піший, пішак, Тим¬ 
ченко 821. 

From Po. drab ‘ts’, Тимченко, 1. с., Richhardt 43; see 
also the following entry. 

драбант, (rarely:) драбан (Бойків 150) ‘halberdier, 
life- guard’, Ru. ts (since 1803), Po. Cz. drabant, etc., MUk. 
драбанть (XVI c.), драбан’товь Gpl. (XVII c.). — Deriv. 
драбантський; MUk. драбантовали (XVI c.). — Subst. 

охоронець, офіцерський джура; манежний кінь, Слум. 

2, 403; MUk. жовнір особйстоі королівської, також 
папської варти, Тимченко 820. 

On account of accent rather from ModHG. Drab ant\\ 
Trabant ‘ts’, than from Po. drabant, cf. Тимченко, 1. c.. 
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Vasmer2 1, 533; according to Bruckner 95, Beraeker 1, 218, 
a. o. Po. and Cz. drab might be derived from drabant, see 

драб. 

дравін реставран AmUk. ‘drive-in restaurant’, first re¬ 

corded in 1963. — Subst. ресторан під який в’гжджаєть- 
ся й де обслуга є надворі в авті. 

From Е. drive-in restaurant ‘ts’, Білаш 266. 

драбйна ‘ladder’, MUk. на драбину (XVII с., УЗЛП. 53), 

драбину Asg. (XVII с., ibid.), драбина (1627 Беринда), 
з-ь драбиною (XVIII с.), драбина легка (XVIII с.), BRu. 

драбгни, Ru. dial, драбйна, Po. drabina. — Denv. дра¬ 
бин ник, драбинчак, драбиняк, полудрабок, драбастий, 
драбинястий, драбинчастий, драбинний, драбйновий, 
MUk. з драбинки (XVIII с.), FN. Драбинастий. — Syn. 

пристрій у вигляді двох паралельних брусів, з’єдна¬ 
них на певних відстанях поперечними щаблями. 

Most probably a borrowing from MHG, trappe, treppe, 
ModHG. Treppe ‘staircase, stairs’, Miklosioh 49, Beraeker 
1, 219, Тимченко (via Po.) 821, Slawski 1, 160, Дзендзе- 
лівський УЗЛП. 53, а. о. 

драга Wd. ‘road, way’, first recorded in the XX c. (Lk. 
Приймак PM. 2, 450; Бачка, Горбач 15, 313); Slk. drdha, 
for other corresponding words see дорога. — Subst. до¬ 
рога. 

From Slk. draha ‘ts’, Горбач, 1. c. 

драгва see драговина, дряговйна. 

драглі, Wd. дриглі (<дрягл!) see драговина, дряго¬ 

вйна. 

драгоман ‘interpreter, guide’, MUk., Ru. ts. — Subst. 

товмач, перекладач. 
From ModHG. Dragoman ‘ts’, the ultimate source being 

Ar. targuman ‘ts’, Lokotsch 160, Klein 1, 480. 
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драговйна, дряговйна ‘marsh, morass, swamp, mud’, 

ModUk. only. — Deriv. дряговйнний, -ння. — Syn. 

грузьке, багнисте місце, Слум 2, 404. 

Like драглі, драгва, а. о., this word derives from PS. 
*dr$gati ‘to display sudden movements (of limbs), to jerk’, 
akin to дрйґати, q. v. 

драг стор AmUk. ‘drug store’, first recorded in the XX 
c. (JBR.). — Subst- аптека, дроїерія. 

From E. drug store 'ts'. 

драґар, dial ґраґар ‘beam’, MUk. драГарп (1627 Бе¬ 

ринда). Subst. сволок, бельок, що на ньому держить¬ 
ся стеля, Пшеп’юрська 72. 

From ModHG. Trager ‘bearer, carrier; girder, beam’. 

драгун SovUk. драгун, Wd. драґон ‘dragoon’, MUk. 

драгонов-ь, дракганов-ь Gpl. (XVII c.), драгуновп Gpl. 

(XVIII c.), драгунам-ь (XVIII c.); BRu., Ru. драгун, Po. 

dragon. — Deriv. драїунський, SovUk. драгунський, Wd. 

драїонія (Кузеля 106), MUk. драґонію, Asg. (XVIII c.) ; 

FN. Дpa fan. — Subst. легкий військовий їздець; (дра- 
Foh:) закладка ззаду на плащі, Кузеля 106, MUk. кін¬ 
ний жовнір, що може битися і верхи і пішо, Тимчен¬ 
ко 821. 

Wd. dpafou from Po. dragon, Richchardt 43; on ac¬ 

count of its accent драґун is to be derived from Fr. dragon 
‘ts’ which, in turn, goes back to draconem Asg. of draco, see 
дракон. 

драже ‘sugar [ed] almond', ModUk. — Subst. сорт 
дрібних цукерок. 

From Fr. drag&e ‘ts’. 
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дражнйти, дразнйти ‘to irritate, tease, tempt, tantalize, 
excite’, MUk. раздражаю : дражню (1627 Беринда), 
дражнити (XVII с., XVIII с.), дражнили (XVII с.) ; BRu. 

дражнгць, Ru. дразнйть, Би* дразн, OCz. drdzniti, Slk. 
drazdit’, Po. draznic, LoSo. draznis. — Deriv. дражнити¬ 
ся 11 дразнйтися, роздражнйти[ся] \ \ роздразнйти[ся], 
-нення, роздражнювати[ся]\\роздразнювати[ся], -ан- 
ня, дражлйвий\\дразлйвий, -вість, -во, MUk. дражни- 

телко Vsg. (XVII с.). — Syn. дратувати, дрочйти, 
Тимченко 822. 

PS. *drazniti ‘ts’, with a secondary palatalization: 
*drazniti (under the influence of *draznjg < *draznjg), 
most probably derived from the root *dbr- see дерти, драти, 
and such words as драснути, Ви. драскам, Sin. drasati, etc. 

Miklosich 49, Berneker 1, 221, Преображенский 1, 193, 
a. o.; re. other etymologies cf. Slawski 1, 162, Vasmer2 1, 
534. 

дразка dial, see дрізки. 

драйвер AmUk. ‘driver’, first recorded in 1945, Жлук- 

тенко 125. — Deriv. драйверка, драйвер-бойс, драйвep- 
ський, драйву вати- — Subst. шофер, [авто ] водій, ма¬ 
шиніст. 

From Е. driver ‘ts’, Рудницький UO. 3:1, XV, Жлук- 
тенко 125, Білаш 266, Роїк 68. 

дракон ‘dragon’, ModUk.; BRu., Ru. ts, Po. drakon, 

etc. — Deriv. FN. Дракон, дракднський. — Subst. каз¬ 
ковий, крилатий змій з багатьма вогнедишними го¬ 
ловами; порода ящірок; (Дракон:) північне сузір’я. 

From Gk. drakon ‘sharp-sighted one, dragon’, Преобра¬ 
женский 1, 193, Vasmer2 1, 534, Klein 1, 480, see also 
драґун. 

драка : дерти, драти. 

драла adv. ‘on the run’, MUk. драла (XVIII c.). — 

Deriv. дати драла, MUk. драла доброго дамо (XVIII с.). 
— Syn. навтіки, навтікача, Тимченко 822. 

Based on дерти||драти, see s. w. 

драма ‘drama’, MUk. драма (XVII c.); BRu., Ru. ts, 

Po. drama, etc. — Deriv. драматичний, -ність, -но, 
драматизувати, драматург[ія]. — Subst. літератур¬ 
ний твір, в якому подію представляють дієві особи; 
тяжка, зворушлива подія. 

From Lat. drama ’ts’, the ultimate source being Gk. 
drama ‘deed, action represented on the stage’, Vasmer2 1, 
535, Klein 1, 480. 

дранджоли dial, for ґринджоли. 

дранйця, дрань, etc. : дерти, драти. 

дрантя, дрантйвий, etc. : дерти, драти. 

драп ‘cloth’, ModUk.; BRu., Ru. (since 1863) ts. — 

Deriv. драповий, драпувати; here also драпірувати, 
-ання, драперія. — Subst. груба й тепла тканина, 
Кузеля 106. 

From ModHG. Bray, the ultimate source being Fr. 
dray, ‘ts’, Vasmer2 1, 535, Шанский сл. 1:5, 185. 

драп!, дряп! : драпати, дряпати. 

драпати, дряпати ‘to scratch; to run away; MUk. рану 
драпаную Asg. (1591), драпати (1601), драпали (1693); 

BRu. драпаць, Ru. драпать\\дряпать, S€., Sin., Cz. dra- 
yati, Slk. drayat’\\driayat’, Po., UpSo. drayac, LoSo.drayai. 

— Deriv. драпатися\\дряпатися, драп[о]нути\\дря- 
п[о]нути, драпцювати, драпак, драпа, драпач[ка], 
драпачити, драпічка, дранка, драпоштан, here also 
(from Po.:) драпіжний, -ик, -ність, -но, драпіка\\дря- 
піка; b/f. драп!\\ дряп!; FN. Драпак, Драпцюга. — Syn. 
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дерти, шкрябати, Тимченко 822; швидко тікати, 
Слум. 2, 407. 

PS. *derapati ‘to scratch’, based on the root *der-, see 
дерти, драти, Slawski 1, 161, Vasmer2 1, 535, a. o.; forms 
with -ря- (дряпати, etc.) are secondary variables with a 
hyperistie palatalization of -r- unknown to BRu., WS1. 
(except Slk.) and SoSl.; according to Maohek 94, Slk. dria- 
pat’ represents an “expressive palatalization”. 

драпіжний, -ик, etc. : дрйпати, дряпати. 

дратва ‘shoemaker’s (waxed, pitched) thread’, MUk. 
дратву Asg. (XVI c.), дратва грубая (XVII c.), дратвьі 
Gsg. (XVIII c.), Ru. ts, Cz. dratev\\dratva, Slk. dratva, Po. 

dratwa, dial, dratew. — Deriv. дратвщя. — Subst. шев¬ 
ська нитка, Кузеля 106. 

From Po. dratwa ‘ts’, the ultimate source being MHG. 
drat ‘wire, file’, corresponding to E. thread; Miklosich 50, 
Berneker 1, 221, Преображенский 1, 193, Шаровольський 
1, 68, 75 Шелудько 1, 30, Slawski 1, 161, Richhardt 43, a. o.; 
according to РССтоцький 4, 168 the word came directly to 
Uk. from MHG.; further investigation needed. 

драти : дерти. 

дратувати ‘to irritate, provoke’, ModUk.; Po. dial, dra- 

towac (Стрий). — Deriv. дратуватися, -ання, роздра¬ 
товуватися], дратун, дратувальник, драт[ів]лй- 
вий, -вість, -во, дратівний, -йк. — Syn. дражнити, 
дразнйти, дрочйти, Деркач 63. 

An extended form of драти, see дерти. 

драфсмен ‘draughtsmen’, first recorded in the XX c. 

— Deriv. драфсменський. — Subst. кресляр. 
From E. draughtsmen ‘ts’. 

драхма ‘drachma’, MUk. драхма (XVII c. ЛСЛ. 58); 
OES. драхма; BRu., Ru. ts, Po. drachma, etc. — Subst. 

[старо]грецький гріш; аптекарська вага % унцгі, 
Кузеля 106. 

From Gk. draxme ‘ts’, Преображенский 1, 194, Vasmer2 
1, 535. 

драцена ‘Dracaena : genus of plants of the lily family’, 

ModUk., BRu. драцзна, Ru. драцена, Po. dracena, etc. — 

Subst. субтропічна рослина з вічнозеленим листям. 

From LLat. dracaena ‘ts’, the ultimate source being Gk. 
drakkaina ‘she-dragon’, Klein 1, 479. 

драч[к]а : дерти, драти. 

драшпати dial, for драпати, дряпати (f/e. influence of 
рашпіль, q. v.). 

дребезґ Bk. ‘piece’, first recorded in 1934 (Кміт 65-66), 
Ru. дребезги, Ви. дребен ‘little, small’, UpSo. drjebjenica 

‘crumb’. — Subst. шматочок. 

According to Кміт, 1. c., from Po. drobiazg ‘small mat¬ 
ter’; inconvincible; the word is related by apophony to дріб, 
дрібний, q. v. 

дреботіти, b/f. дребіт Bk. for дріботіти, see дріб, 

древітня for дривітня : дрова. 

древ[к]о : дерево. 

древляни for деревляне : дерево. 

древній arch, ‘old, ancient’, MUk. древньїй (XVII c. 
ЛСЛ. 58), древнии (XVIII с.), OUk. древняя (1288), OES. 
др-Ьвнии (XII с.), стар-ь и древень, древній, по дрЬвьню- 
оумоу обьічаоу; Ru. древний, OCS. drevlje, drev[l]bnjb, 
SC. staro-drevan, Sin. drevisnji, Cz. drevni, Po. drzewiej- 

[szy]. — Deriv. древність, -ньо. — Subst. стародавній, 
старий. 
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From OCS. drevbnjb < PS. *drevbnjb ‘ts’, akin to Skt. 
drdvati ‘he is running, flowing’, Младенов 151; less convin¬ 
cing are other etymologies connecting it with Goth, triggws 
’faithful’, Lith. dr eve ‘hollow of a tree’, Latv. dr eve ‘ts’, 
cf. Buga РФВ. 67, 236 - 237, Vasmer2 1, 536, a. o. 

дреговичі Npl. ‘Drehovychi, Dregovichians (an OES. 
tribe centred around the city of Turov)’, BRu., Ru. дрего- 
вичй, OES. дреговичи, др-ьговичи (XV c. Іпат..). — Syn. 

східно-слов’янське плем’я між Прип’яттю й Двиною. 

From BRu. драгва ‘muddy place, marsh’, укр. драго- 
вина\\дряговйна, cf. Perwolf Archiv 4, 66; 7, 593; Vasmer2 
1, 536 - 537, a. o. 

дреґес, дрйґес, дрйґез ‘nicotine deposited in the tube 

of a pipe’, ModUk. only. — Subst. згар тютюну, що за¬ 
лишається в люльці. 

Origin obscure. 

дреднавт, SovUk. дредноут ‘dreadnought’, first re¬ 

corded in 1905 (Горбач 1, 12), BRu. дрздноут, Ru. дред¬ 
ноут ‘ts’. — Subst. тип бистроплавного опанцйрено- 
го корабля англійської фльдти, Горбач, 1. с. 

From Е. dreadnought ‘ts’, Kirkoonnell 8; according to 
РССтоцький 4, 250, via ModHG. Dreadnought. 

дрезина ‘trolley, small railway car’, Ru. дрезина (since 

1866). — Subst. залгзнйчий візок. 
From ModHG. Draisine, Drasine ‘ts’, Шанский сл. 1:5, 

188. 

дрейн, also дрейнс ‘drains’, first recorded in the XX c. 

(JBR.). — Subst. дренажна pypa. 

From E. drains ‘ts’. 

дрейф ‘drift’, ModUk.; Ru. дрейф (— дрийф in 1720). 

— Deriv. дрейфовий, дре[й]фйти, дре[й]фувати. — 

Subst. відхилення корабля, або літака від узятого 
курсу. 

From Du. drijven ‘to drive’, Горбач 1, 27, Meulen 58 -59, 
Vasmer2 1, 537. 

дрекіл Gsg. дрекола arch, ‘stick, club, stem’, MUk. 
дрекол (1596 Зизаній), дреколми Ipl. (XVII—XVIII c.), 
дрекбль (XVII c. ЛСЛ. 59), OES. дрькольми Ipl. (XI c. 

Остр. єв.), дрг.колї; Ru. дрекбль, OCS. drekoljb, drbkolb, 

Cz. dfkolna. — Deriv. дреколя, Франко 10, 506. — Subst. 

палка, дрючок, Франко 4, 564. 

From OCS. drbkoljb ‘ts’ of uncertain etymology, cf. 
Berneker 1, 232, Vasmer2 1, 537, a. o. 

дреліх Wd. ‘ticking’, ModUk.; Po. drelich ‘ts’. —Deriv. 

дреліхар, дреліхдвий (Желеховський 1, 204). — Subst. 

рід гіршої матерії, тканини, Гнатюк ЕЗб. ЗО, 339. 

From ModHG. Drillich ‘ts’, Korbut PF. 4, 513, Ше- 
лудько 1, 36, Горбач 15, 321. a. o. 

дрема arch, ‘drowsiness’, ModUk., Ru. дрема. — Deriv. 
дременути ‘to run, disappear (like a dream)’. — Subst. 

дрімота, Слум. 2, 414. 

Derived from дрімати, q. v. 

дрен. дрена, ‘drain’, ModUk., Ru. дренаж. — Deriv. 

дренувати[ся], -ання, дренаж[ний], дренажувати, 
-ання. —Subst. глиняна рура, яку вкладається в ріл¬ 
лю, щоб осушити ірунт, Кузеля 107. 

From Е. drain ‘ts’, Kirkconnell 12. 

дренькіт, Gsg. дренькоту ‘rattling, buzzing sound’, Mod¬ 

Uk. only. — Deriv. дренькати, -ання, дренькотіти, -ін- 
ня, дренчати, -ання, and secondary “pleophonic” forms: 

деренькотати, -ання, деренькотіти, -іння, деренча- 
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ти, -ання, -ало, деренчливий, деренькучий; here also 

Вк. джеренчати (Кміт 59) Wd. дзеренчати (Желехов- 

ський 1, 180). — Syn. бренькіт, торохтіння. 

Like бренькіт it is а о/р. formation based on *дрень! 
— an alternative interj. to брень!, 9- v.; forms with ple- 

ophony: дереньк- are secondary. 

дрес AmUk. ‘dress’, first recorded in 1915. — Deriv. 

дресик, Жлуктенко 125, Роїк 68; дресйна, дреска (JBR.). 

— Subst. сукенка. 

From E. dress ‘ts’, Івах PM. 1, 212, Білаш 266. 

дресінк AmUk. ‘dressing’, first recorded in 1963. — 

Subst. начинка. 

From E. dressing ‘ts’, Білаш 267. 

дресувати, SovUk. (from Ru.:) дресирувати ‘to train, 

drill’, ModUk.; BRu. дрзсіраваць, Ru. дрессировать 
(since 1835), Po. tresowac, etc. — Deriv. дресування. — 

Subst. муштрувати, навчати тварини робити різні 
вправи; навчати когось механічно, під страхом кари, 
Бойків 151. 

From Fr. dresser ‘ts’, the ultimate source being It. di- 
rizzare from LLat. directiare ‘to straighten’, Dauzat 257, 

Vasmer2 1, 538, Шанский сл. 1:5, 191. 

дрехлявий He. ‘old, weak’, first recorded in the XX c. 

(Ломацький 7) — Subst. старий, немічний. 

The word seems to be a dial, deformation of дряхлий, 

q. v. 

дриб He. for дріб. 

дрива, дривітня, etc. see дрова. 

дригати, дригнути, Wd. дриґати, дриґнути ‘to jerk’, 
дриголіти, дригоніти, дриготіти, дрогати ‘to tremble’, MUk. 

дригота (1627 Беринда), for other SI. see дрижати. — 

Deriv. дрйіання, дрйгнення, Wd. дртлі, etc. — Subst. 

дрижати, трястися (з холоду), Франко 1, 426. 

PS. *drygati, *drygngti — iterative forms of *drsgati, 
*drsgngti ‘ts’ with later neologisms : дриголіти, дригоні¬ 
ти, дриготіти, see дрижати. 

дриглі Wd. for драглі, see дригати. 

дриголіти : дрйгати. 

дрйгонець Bk. ‘(greedy) usurer’, first recorded in the 

XX c. (Кміт 66). — Syn. (людина), що гонить за здир¬ 
ством. 

From дертиЦдрати and гонйти, see s. w. 

дригоніти, дриготіти : дрйгати. 

дрйґа (=дрьіґа) SoCp. ‘road, way’, first recorded in 

1940 (Зіливський LS. 3, A 199. — Subst. дорога. 

Based on Bo. droga ‘ts’, Lk. (secondary) development 
of -ro- as -ry-, cf. Зілинський, 1. c. 

дрйгати, дрйґнути Wd. see дрйгати, дрйгнути. 

дрйґез, дрйґес see дреґес. 

дрйґля Не. ‘horse’, first recorded in the XX c. (Ло- 

б’юк 2, 125). — Subst. простий кінь. 
From Rm. dial. drdgla\\drigla ‘ts’, Лоб’юк, 1. c. 

дрижати, dial, дріжати, дрожати (Желеховський 1, 
206) ‘to tremble’, MUk. дрижу (1596 Зизаній; XVII c. Си- 
нонима 148), дрижати (XVII—XVIII с.), дрьіжу (1627 Бе¬ 
ринда), дрьіжьіт, дрьіжал (XVII с.), OES. дрожаш,ему 
(XIV с.); BRu. дрижаць, Ru. дрожать, OCz. drzeti, Po. 
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drzec, LoSo. drzas, UpSo. rzec, Plb. draze. — Deriv. за-, 

no-дрижати, -ання, дриж\\дрож\\дріж, дрижджї\\дрож- 
джа, дрижаки, дрижачий, etc-, MUk. дрижаньє (1596 Зи- 
заній), дрьіжаньє (1627 Беринда), дрьіженье (XVI—XVII 

с.) — Syn. тремтіти, (при фізичній причині:) тру¬ 
ситися, трястися); (від сильною поштовху:) двиг¬ 
тіти; (про сльозу:) бриніти, Деркач 63. 

PS. *drszati < *drsgeti ‘ts’, IE. root. **dhrug-: 
**dhreug- ’ts’, cf. Lith. drugys ‘fever; shivers’, Latv. drudzis 
‘ts’, AS. dryge. ‘dry’, etc., Berneker 1, 231, Pokorny 275, 
a. o.; Uk. дрижати : дрожати (:дріжати), дриж : дрожа 
(: дріж) is explainable by various levels of the development 
of PS. *drs-, viz. regular (organic) (1) дро- with weak 
з, ь in the following syllable, e. g. дрож[ь] (> дріж) and 
(2) дрьі- > дри-, in case the following syllable contained 
a vowel, e. g. дрижати; further details belong to grammar, 
cf. Рудницький 7, 79, Шевельов 470. 

дриз ‘dry, fallen off twigs (branches)’, MUk. дризу 
Gsg. (XVII—XVIII c. Інтермедії 71); Ru. (deriv.:) дриз- 
гать ‘to smear with mud’ (Соболевский Slavia 5, 443), 
Cz. dial, dfizdati ‘to besmear’, Po. dryzdac ‘to have diarrhea’. 

— Deriv. дрйзати, дризнути, dial, дрйзда ‘girl’ (Горбач 
8, 39), дриздуля ‘plum’ (Makowiecki 297, 299), дризлй- 
вець (ibid.). — Subst. хворост. 

Akin to дристати, q. v. 

дрик dial, ‘back, spine’, first recorded in the XX c. 

(Бачка, Горбач 15, 339). — Deriv. дрйка (Makowiecki 
164). — Subst. спина. 

Origin uncertain perhaps akin to дреколь, q. v. 

дриль ‘drill, trepon’, ModUk., BRu. дриль, Ru. дрель, 
дриль (since 1815), Po. dryl, etc. — Deriv. дрйлити, дри- 
лювати, дриляти. — Subst. механізм для свердління 
отворів у металі, Слум. 2, 413. 

From ModHG. Drill ‘ts’, РССтоцький 4, 206; according 

to Шелудько 1, 30, via Po. dryl which remains to be proved. 

дрйльмен AmUk. ‘drillman’, first recorded in 1953. — 

Deriv. дриль, Роїк 68. — Subst. робітник, що провер- 
чує діри. 

From Е. drillman ‘ts’, Білаш 267. 

дрймба ‘mouth drum’, ModUk., re. other SI. дрймля. — 

Subst. варган[ки], музичний інструмент, Горбач 16, 

159; syn. дрймля. 
From Rm. drimba ‘ts’, РССтоцький Slavia 5, 30, Vin- 

cenz 5, Cioranescu 301. 

дрймля ‘mouth drum’, ModUk., Ви. дрьмбой, SC. 
drdmbulja, Sin. dromlja\\drumlja, Slk. drumbla, dromblic- 

ka, Po. drumla, dial, dremla, dromla. — Subst. варіан[KU], 

музичний інструмент; syn. дрймба. 

From Rm. drimba, ‘ts’, РССтоцький Slavia 5, 30, and 
not from MHG. Trommel, Berneker 1, 227, nor from Rm. 
trimbd, Vasmer RS. 4, 172; see дрймба. 

дристати ‘to suffer with diarrhea’, ModUk., Ru. dpu- 
стать, Cz. dial, dfistati, Po. drzystac ‘ts’. — Deriv. dpu- 

стання, дрйставка (Горбач 16, 159), дристун, дристу- 
М Npl. (Makowiecki 298), дристокоз (ibid. 116), here 

also дрислйвець, дрислйвки, дрислйвиці (Makowiecki 

298). — Syn. мати розвільнення. 
PS. *dristati (<*dridstati) ‘ts’, IE. root **dhreid-: 

**dher- ‘to empty oneself’, cf. lath, tryda ‘diarrhea’, to suf¬ 
fer with diarrhea’, Ic. drif ‘dirt, excrement’, Sw. dial, drita 
‘to void excrement’, ME. drit = E. dirt, ONor. drita, OHG. 
trizan ‘to void excrement’, etc. Berneker 1, 224, Slawski 1, 
173, Skeat 171, Pokorny 256, a. o.; in a voiced form: дриз 
(< *drizds) it appears in дрйзати, дризнути, etc., see s. w.; 
inconvincible: РССтоцький, Slavia 5, 30 (:*drgzda). 
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дріб : дробити. 

дріґа Lk. for дрйґа, q. v. 

дріжджі, Wd. дріщі (Желеховський 1, 206) ‘yeast, 
leaven’, MUk. дрожчи (XVII—XVIII c.), дрожчей Gpl. 
(XVIII c.), OES. дрощия (XI c.), дрождия (1073 Ізб.Св.), 
BRu. дрожджи, Ru. дрджжи, OCS. drozdbje, Ви. дрож- 
due, SC. drozda, drozdina ‘sediment’, Sin. drozdze, 
drozje, Cz. drozdi, Slk. drozdie, Po. drozdze, LoSo. 

drozdzeje, UpSo. drozdze; here also BRu. трущїна sedi- 
ment’, Sin. troska ‘sediment; yeast’. — Deriv. дріжджо¬ 
вий, дріжджований, дріжджувати[ся], -ання, MUk. 
дрожчйстьгй (1627 Беринда), дрождзистоє (XVIII с.) — 

Syn. тістовйдна маса одноклітинних сумчастих 
грибків із здатністю викликати спиртове бродіння 
цукрів. 

PS. *drozgje collect : *drozga, cf. Sin. drozga ‘sedi¬ 
ment’; IE. base **drd- : **d[e]ro- ; root **der- ‘to split, 
divide, deave’ and formant -sk- > -zg-, cf. OPr. dragios, 
OLith. drages ‘yeast’, ONor. dregg ‘ts’, Slawski 1, 169, Po- 
korny 206-210; less persuasive is its explanation by Ber- 
neker 1, 228-229 : PS. *droska, cf. MBu. дрощия, Uk. 
дрйщі; according to Соболевский Slavia 5, 443-444, the 
latter is a secondary form of дріжджі; see also Briickner 

98 and KZ. 43, 308, Archiv 11, 125 -126, Trautmann 58, 
Fraenkel 100, Vasmer2 1, 540, Skok 1, 444, a. o. 

дрізд, arch, дрозд ‘blackbird, thrush, missel, mistle’, 
MUk. дроздг, друздг (ПитІУМ. 47), дроздг. (XVII с. ЛСЛ. 

58); BRu., Ru., Ви., Ма. дрозд, SC. drozd\\drdzak, Sin. 
drozd\\drozg, Cz., Slk. drozd, OPo. drzozd, Po. drozd, Up. 

So. drdzn. — Deriv. дроздиха, дроздйця, дрозденя, дроз¬ 
довий; FN. Дрозд, Дрозддвич, Дроздйшин, Дрозддв- 
ський, MUk. Дроздг (XIV—XV с. Kuraszkiewicz 163), 

Дроздиха (1737 Інтермедії 121), GN. Дроздівка, Дроз- 
довичі. — Syn. невеликий співучий птах, Turdus. 

PS. *drozds ‘ts’, IE. **trozdos- : trzdos- with voiced 
initial d- in PS., cf. Solmsen KZ. 37, 579; allied to Lat. 
turdus ‘ts’, Gk. trygdn ‘turtledove’, OSax. thross[e]la 
‘thrush’, LoG. Drossel, UpG. Drochel, OHG. droscela, E. 
thrush, etc.; Lith. has a longer form for thrush, with 
initial s- : strazdas, though OPr. tresde; Miklosich 51, Ber- 
neker 1, 227, Kluge 61 - 62, Skeat 645, Bruckner 98, Traut¬ 
mann 327, Fraenkel 920, Младенов 153, Vasmer2 1, 541, 
Maehek 97, Slawski 1, 168 - 169, Skok 1, 443 - 444, Pokorny 
1096, a. o. 

дрік, 1. Gsg. дрока ‘gad-fly’. ModUk. only. — Syn. 

dead. 

Etymologically connected with дерти||драти, see sw. 

дрік 2. Gsg. дроку, also дріка, Gsg. дріки ‘broom, 

genet’, ModUk.; Ru. дрок. — Syn. рослина з родини ко¬ 
лючих, барвень, Makowiecki 163. Etymology uncertain; 
according to Преображенский 1, 197, it derives from Gk. 
dory ‘spear’; yet, Горяев 97, followed by Vasmer2 1, 541, 
Шанский сл. 1 :5, 195, a. o., connects it with дерти||драти, 
see the preceding entry. 

дрікенберґер Wd. ‘dissembler, hypocrite’, first recorded 

in the XX c. (Горбач 6, 22). — Subst. легкун, симулянт. 

From ModHG. Driickenberger ‘ts’, Горбач, 1. c. 

дрімати ‘to slumber, nap, doze’, MUk. дрЬмаху (XV 
c.), др’Ьмают (XVII c.), дрЬмати (XVIII c.), OES. дрі¬ 

мати, дремлеть; BRu. драмаць, Ru- дремать, OCS. dre- 

mati, Ви. драмам, Ма. дреме, SC. drijemati. Sin. dremati, 
Cz. dfimat, Slk. driemat’, Po. drzemac, LoSo. dremas, Up¬ 

So. dremac, Plb. dremes ‘you dream’. — Deriv. дрімання, 
[з[а]~, пере-, no-, про-, роз-] дрімати[ся], здрімну- 
ти[ ся], дрімайло, дрімак, дрімливиці, дрімлюга, 
дрімлюх, дрімнй[ви]цг, дрімота, дрімух, дрімучий, 
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-чість, дрімливий, -во, дрімлючий, -чість, дрімаючий, 
дрімотний, -но, дрімки; FN. Дрімайло, Дрімайлюк, 
Дрімуха, Дрімуш. — Syn. спати легким сном, куня¬ 
ти, Тимченко 834. 

PS. *dremati ‘ts’, IE. root **dre- : drd- : drem- ‘to 
sleep’, cf. Skt. drdti, drdyati ‘he sleeps’, пь-drd ‘sleep’, Arm. 
tartam ‘sleepy, slow’, Gk. edarton ‘he slept’, [katajdarhono 
’I sleep’, Lat. dormid ‘I sleep’, Bemeker 1, 223 - 224, Traut- 
mann 60, Bruckner 100, Vasmer2 1, 537, Младенов 153, 
Giintert IF. 30, 19, Slawski 1, 174, Шанский сл. 1 :5, 190, 
Рокоту 226, а. о. 

дрінк, also дріньк, дрінґ AmUk. ‘drink’, first recorded 

in 1915. — Subst. пити, напиток. 

From E. drink ‘ts’, Білаш 267. 

дрістати see дристати. 

дріт, Gsg. дроту ‘wire’, MUk. дротомг. Isg. (XVII c.), 
из дрота, оть дрота (XVIII c.), дроту Gsg. (1741), BRu. 

dpom, Ru. dial, dpom, Po. drut, drdt. — Deriv. дротик, 
дротйн[к]а, дротар\\дрітар, SoCp. друтарь (УЗЛП. 

54), дротянка, дротяний, -йк, дротовий, [за-, по-] 
дротувати, -ання, MUk. дротяними Ipl. (XVII с.), дро- 
тянихг, Gpl. (XVIII с.), дротовими Ipl. (XVIII с.) ; FN. 

Дротар. — Subst. металева нитка, Тимченко 829. 

According to Тимченко, 1. с., directly from G. Draht; 
yet Шелудько 1, 30, Berneker 1, 221, followed by Richhardt 
43, Slawski 1, 170, a. o., consider it a borrowing from Po. 
drot, drut, the ultimate source being MHG. drdt ‘ts’. 

дрічний SoCp. ‘well behaving’, first recorded in the 

XIX c. (Желеховський 1, 206). — Subst. їречний, Грін- 
ченко 1, 446. 

According to Грінченко, 1. c., the word is a dial, de¬ 
formation of ґречний; yet, more persuasive is its deriva¬ 

tion from д’речний < до-речний (:до речі), cf. Желехов¬ 
ський, 1. с. 

дріяда, SovUk. дріада ‘dryad, a forest nymph’, Mod- 

, etc. — Subst. німфа-покро- 
вйтелька дерев, Слум. 2, 413. 

From Gk. dryas, Npl. dryddes ‘ts’ (: drys, Gsg. dryds 
‘oak; tree’), Klein 1, 485. 

Uk., Ru. dpudda, Po. driada 

дріяка see теріяк. 

дробити ‘to divide into parts, knap, stamp, crush’, 
MUK. дробить (XVII c.), OES. дробящеи (XI c.), дробя 
(XI c.), дробить, дробляше; BRu. драбйць, Ru. дробить, 
OCS. drobiti, Ви. дроби, Ma. дроби, SC. drobiti, Sin. dro- 
biti, Cz. drobiti, Slk. drobit’, Po. drobic, LoSo. drobis, 

UpSo. drebic. — Deriv. дріб, дроб, дрібка, дрібнйцw, 

дрібнйч[ень]ка, дрібндт[к]а, дрібндтонька, [з-, по-, 
роз-]дрібнення, дрібність, дрібняки, дрібок, дрібо¬ 
чок, дріботання, дріботіння, дріботун, дріботуха, 
дрібуш[еч]ки, дріб’язок, дробарка, дробйлка, дро¬ 
бильний, -ник, -нищ, дробина, дробйнник, -нищ, дро- 
бйтько, дробівниця, дробіння, дробовий, -вик, дробо- 
тун, дроб’ята, здрібніння, з-, по-, роз-дрібнювання, 
по-, рдз-дріб, по-, роз-дрібнюваний, -ність, подроби- 
щ, роздрібність, роздрібнювач, -вачка, роздробле¬ 
ний, -ність, роздроблення, роздроблювання, роздроб¬ 
ляння, роздрібність, дрібен, дрібковйй, дрібний, дріб- 
не[се]нький, -ко, дрібнюній, дрібнйстий, дрібнісінь¬ 
кий, -ко, дрібнуватий, дрібча[с]тий, дріб’язкйй, дрі¬ 
б’язковий, -вість, -во, дрМРязнйй, здрібнілий, по-, 
роз-дрібню вальний, роздрібний, роздроблювальний, 
роздробиш, [з-, на-, по-, роз-]дріб нити[ся], [з] дріб¬ 
ніти, [за-, по-]дріботати, [за-, по-, при]дріботіти, 
дрібнішати, дрібошйти, дрібушйти, дрібцювати, 
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дробцювати, з-, по-, роз-дрібнювати[ся], [по-, роз-] 
дробйти[ся], роздроблятися], роздрдблювати[ся], 
and compounds with дрібно-: дрібно- буржуазний, 
-власницький, -гляд, -голдвий, -груповий, -зерни¬ 
стий, -зубий, -зубка, -зубча[с]тий, -каліберний, 
-клітинний, -колдсий, -містий, -лісся, ~[по]місний, 
-міщанський, -насінний, -плідний, -селянський, -то¬ 
варний, -тоннажний, -шерстий, etc.; MUk. дробина 
(XVII—XVIII с.), дробинка (XVI с.), дроблЬ (XVII с.), 
дробнейкьій (XVIII с.), дробница (XVII с.), дробно 
(XVII—XVVV с.), дробок-ь (XVIII с.), дроботливьій 
(XVIII с.), дробязги Арі. (XVIII с.), дробязокг, (XVII— 

XVIII с.), дробно-вьгб'Ьяною Isg. (XVII с.), OES. дро- 

бливи Npl, дробьница, дробьньш; FN. Дрібний, Дріб¬ 
ненький, Дрібнюк, Дрібняк, Дробей, Дробенко, Дро- 
бйнський, Дробиш, ДробітЦДробот, Дробота, Дроб- 
ко, Дробнйцький, Дробоцький, Дробошей, MUk. Дро- 
биха, Дробошенко (1649 Реестра 1). GN. Дробйшів, 
Дробйшево. — Syn. розбивати, ламати, кришити; 
поділяти на окремі частини; падати дрібними кра¬ 
плями, Слум. 2, 420. 

PS. *drobiti ‘ts’, Е. root **dhrebh-: **dhrobh- ‘ts’, cf. 
Goth, ga-draban, ‘to hollow out; to dig out’, OIc. drafna 
‘to dissolve, disintegrate’, akin to OE. draf, drepan, OHG. 
treffan ‘to hit, strike’, Berneker 1, 226, Kluge 367, Bruck¬ 
ner 97, Siawski 1, 166, Pokorny 272, etc. 

дрова, dial, also дрова, дирва, ‘wood’, MUk. дрова 
(XVI—XVII c.), дерева на дрова (XVIII c.), дрьіва 
(XV—XVIII c.), OES. дрова Npl., дргвомг Isg. (XI c.); 

BRu. дрови, Ru. дрова, OCS. drsva, Ви. дьрвд, Ma. дрво, 
SC. drvo. Sin. dfvo, Cz., Slk. drva, Po. drwa, Plb. drava. — 

Deriv. дрівця, дривітня\\дрівгтня\\дровітня, дровіт- 
ник, дровина, дровиняка, дровник, дровно, дров’яний, 

and compounds: дрово-вдз, -возний, -заготівля, -заго¬ 
товиш, -клад, -нос, -різний, -руб, -рубня, etc., MUk. 
дровйну Asg. (XVIII с.), Дровцами Ipl. (XVIII с.). — 

Syn. дерево, порубане на поліна на паливо, Тимчен- 
ко 282. 

PS. *drsva ‘ts’, IE. **druua ‘ts’, see дерево. 

дроги Npl. ‘cart, wagon’, ModUk., Ru. дрога ‘beam’, 

дроги ‘cart, wagon’. — Deriv. дрогаль; dimin. дрожка 
and (under f/e. influence of дорога:) дорожка, Po- do- 
rozka, Cz. drozka. — Subst. віз; биндюги. 

From Ru. дроги, дрожки ‘ts’, of uncertain etymology, 
cf. Vasmer2 1; 540, Шанский сл. 1 :5, 194, Siawski 1, 156. 

Дрогйчин, Дрогобич instead of Дорогйчин, Дорого- 
бйч see дорогйй. 

дрож : дрижати, 

дрбжка : дроги, 

дрозд see дрізд. 

дрок, друок dial, ‘gadfly’, first recorded in the XX c. 

(Полісся, Лисенко 28). — Syn. дзеї; subst. [едзь. 
Connected with дрочйти, q. v. 

дромадер, дромедар ‘dromedary’, ModUk.; Ru. ts, Po. 

dromedar, etc. — Subst. одногорбий верблюд, Слум. 2, 
421. 

Дромадер comes from Fr. dromadaire, дромедар — 
from ModHG. Dromedar ‘ts’, the ultimate source being 
Llat. dromeddrius (camelus) from Gk. dromas, Gsg. dro- 
mados ‘running’ (: dramein ‘to run’), Vasmer2 1, 541-542, 
Klein 1, 483. 

дронґ AmUk. ‘drunk’, first recorded in 1963. — Subst. 

п’яний. 
From E. drunk ‘ts’, Білаш 267. 
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дронґаль dial, ‘tall man’, first recorded in the XX c. 
(Теребовельщина, Горбач 16, 159); Po. drqgal. — Subst. 

здоровило, високий ростом чоловік. 
From Po. drqgal (: drq,g, see дрюк) ‘ts’. 

дроп AmUk. ‘drop’, first recorded in 1929. — Subst. 

скинь, скинути. 
From E. drop ‘ts’, Білаш 267. 

дропак coll, ‘tropak (Uk. dance) ; fleeing away, disap¬ 

pearance’, ModUk. only. — Deriv. Дропак. — Syn. тро¬ 
пак; драпак, (дати дропака:) швидко втекти. 

A Wending of тропак and драпак, see, s. w. 

дросель ‘choke, throttle’, ModUk.; BRu. ts Ru. dpoc- 
сель. — Deriv. дросельний, дроселювати. — Subst. 

пристрій для реіулювання тиску рідини пари або 
газу. 

From ModHG. Drossel ‘ts’. 

дротик, дротйн[к]а, дротувати, etc.; дріт. 

дрбхва, Wd. дрофа, драфа (Желеховський 1, 206) 

‘bustard, Otis tarda’, MUk. зт> дрохвами, (ХУІІІ с.), BRu. 

драфа, Ru. дрофа, дрохва, Ви. дрдпля, SC. drdplja, Sin. 
droplja, Cz. drop, OCz. dro[p]fa, dropa, Slk. drop, OPo. 

dropia, LoSo. gropyn. — Deriv. дрохвич. — Syn. вели¬ 
кий степовий птах. 

PS. *dropy, Gsg. dropsve ‘ts’, of uncertain etymology, 
cf. Berneker 1, 227, Vasmer2 1, 542, a. o; Uk. -x[B]-and^- 

are usually alternating with -n-, e. g. карт6хля||карт6фля|| 
картопля, трафити||трапити, Хведір||Федір||Педьк6, cf. Зі- 

линський 1, 57. 

дрохотати dial, see друхотати. 

дрочйти ‘to tease, irritate’, OES. дрочить, дрочаште- 

ся (1073 Ізб. Св.); Ru. dial, дрочить, Ви. дроча, Po- dro- 
czyc. — Deriv. дрочйтися, дрдчення; FN. Дрочйн- 
ський. — Syn. дратувати. 

PS. drociti ‘ts’, IE. root **der- as in дерти, драти, 
see s. w. 

друг ‘friend’, MUk. друпь (XV—XVII c.), друговг. 
Арі. (XVII c.) з дрз^зями (XVII c.), сто друговь (XVIII 

c.), друже Vsg. (XVIII c.); BRu., Ru., Ви., Ma. друг, 
OGS. drugs, SC., Sin. drug, Cz., Slk. druh, Po. (from Uk.:) 

druh, OPo. drug. — Deriv. другий, вдруге, другйня, 
дружба, дружко, друженька, дружечка, дружка, дру- 
жйн[оньк]а, дружище, дружок, дружинний, -ик, -иця, 
друзяка, друзі, дружний\\дружній, -геть, дружйти- 
[ся], дружкувати, -ання, etc., compounds: друю-кляс- 
ник, -кляснигщ, -річник, -рядний, -рядність, -тілка, 
друже-любний, -любність, -любно, etc.; MUk. другий 
(XV—XVIII с.), другонадцет Gsg. (XVI с.), дружбу Asg. 
(XV—XVII с.), дружество (XVIII с.), дружина (XV— 
XVIII с.), дружьство (XVII с.), дружинника (XV с.), 
дружка (XVIII с.), дружко (XVIII с.), дружная (XVII 
с.), дружити [ся] (XVIII с.), OES. другим, другьшжде, 
дружина (XI с. Остр. єв.), дружьба (XI с.), дружька (XIII 
с.), дружьць, дружьнии, дружати[ся], дружити[ся], дру- 

го-любиє, -любьно, -любьць, -яко; FN. Друг, Дружка, 
Друшкевич, Друшків, Дружний. — Syn. товариш, 
приятель. 

PS. drugs ‘ts’, IE. base **dh[e]reugh- ‘to hold to¬ 
gether’, cf. Lith. drauge ‘together’, draugas ‘friend, com¬ 
panion’, draugauti ‘to be friends’, Latv. drdugs ‘friend’, 
OPr. draugi- in compounds ‘together’, Goth, driugan ‘to 
enlist together for war’, ga-drauhts ‘soldier’, OHG. truht 
‘crowd’, AS. dryht ‘suite, retinue’, Miklosich 51, Berneker 
1, 230, Trautmann 59, Fraenkel 102, Vasmer2 1, 543, Slaw- 
ski 1, 170, Skok 1, 446 - 447, Pokorny 254 - 255, a. o. 

друґаль Wd. ‘beam of a raft’, first recorded in the XIX 

c. (Желеховський 1, 207). — Subst. жердка, балка в пло¬ 
ті, пордні. 
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According to Richhardt 43, from Po. drq, gal ‘wooden 

block’ (: drqg ‘pole, bar’). 

друґар Wd. ‘handler of an oar of a raft, oar; young, 
spruce tree’, first recorded in the XIX c. (Желеховський 
1, 207). — Subst. весло; молода ялиця; (Bk.:) патик 
при сплйві, що до нього прибивають керму, Кміт 66. 

According to Richhardt 43, from Po. drqg ‘pole, bar’; 
yet, more convincing is its derivation from Rm. dragare 

‘bean’, cf. Cioranescu 302 - 303. 

друґати Wd. ‘to spin’, first recorded in 1934 (Кміт 67). 

— Subst. прясти. 

From Rm. drug ‘pole’, Cioranescu 362, Vincenz 6. 

друґстор, also друк штор AmUk. ‘drug-store’, first re¬ 

corded in 1924. — Deriv. друї-сторник. — Subst. ап¬ 
тека. 

From E. drugstore ‘ts’, Білаш 268. 

дружба, дружній дружити [ся] etc.: друг. 

друзати Wd. ‘to cut’, first recorded in the XIX c. (Же¬ 

леховський 1, 207). — Subst. тяти. 
According to РССтоцький Slavia 5, 30, it is either a 

simplified form of *друзгати (<PS. *druzgati ‘to crush’), 
or a blending of *drusati ‘to shake’ and *duzati '?’, the 

latter explanation being less persuasive. 

друзґотати Wd. ‘to crush’, first recorded in the XX c. 

(Стрий); Po. druzgotac. — Subst. трощити. 

From Po. druzgotac ‘ts’. 

друзі Npl.: друг. 

друзка dial, see дрізки. 

друзяка : друг. 

друїд ‘druid’, ModUk., Ru. друйд, Po. druid, etc. — 

Deriv. друїдизм. — Subst. жрець у стародавніх кель¬ 
тів. 

From Fr. druide ‘ts’, the ultimate source being OCe. 
druid (< *dru-‘oak’ and *wid- ‘to know’), Klein 1, 485. 

друк 1. see дрюк. 

друк 2. *print[ing], press, type’, MUk. друк-ь (XVI— 

XVIII c.) ; BRu. ts, Po. druk. — Deriv. друкар, -ка, -ня, 
-ство, -ський, друкований, [ви-, на-]друкувати[ся], 
-■ання, ви-, на-друковувати[ся], MUk. друковано... ро¬ 
ку 1581 (XVI с.), друковати (1591), друкую (1627 Берин- 
да), друкуют (XVIII с.), друковатися (XVII с.), друко- 
ванье (1627 Беринда), друкарь (1627 Беринда), художе- 
ство друкарское (XVII с.), друкарню Asg. (1586), дру¬ 

карня (1627 Беринда). — Syn. печатання, витискання 
на папері літерами, типографія. 

From ModHG. Druck ‘ts’, cf. друкую : з’Алманска, ви¬ 
биваю, албо витискаю, 1627 Беринда; cf. also Тимченко 
833, РССтоцький 4, 161, а. о.; according to Шелудько 1, 
30-31, via Po. druk. 

друкир dial, ‘door-latch’, first recorded in the XX c. 

(Теребовельщина, Горбач 16, 159). — Subst. клямка. 
From ModHG. Driicker ‘latch’. 

друлити, дрйлити, друляти Wd. ‘to push, jostle, knock 
down’, first recorded in the XIX c. (Желеховський 207), 
no certain cognates in other SI. — Deriv. b/f. друл; FN. 

Друляк. — Subst. трутити, тручати, штовхути, 
штовхати. 

According to РССтоцький, Slavia 5, 31, it is, perhaps, 
akin to SC. drljiti, drljati ‘to demure’, drjauciti ‘to beg’, 

Ви. дьрль се ‘I am intrusive’ (:PS. *drbliti, *drbljati) cf. 
Berneker 1, 255; more convincing, however, is its connection 
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with трутити, тручати, dial, трудити see s. vv. 
друм dial, ‘highway’ (Бачка), first recorded in the 

XX c. (Горбач 15, 311, 331). — Deriv. друмар, друмхну- 

mu. — Subst. шосе. 

From SC. drum ‘ts’, the ultimate source being Gk. 
dromos ‘a running, course’ (Горбач, letter of 2. 4. 1973). 
re. SoCp. друмарь (< Rm. drumar) cf. Манівчук Мовозн. 

8 (45); 3,77. 

друок dial, see дрок. 

друтар[ити] Wd. see дріт. 

друхніти dial, see трухніти, трухнути. 

друхотати, друхотіти Wd. ‘to crush, smash’ first re¬ 
corded in the XIX c. (Желеховський 1, 207). — Deriv. 

друхотання, здрухотати, здрухдташй. — Subst. ла¬ 
мати, трощити, розшматовувати, Франко 10 506. 

Origin uncertain; perhaps from *грухати: трухнути 
‘to make noise by knocking’ q. v., with emphatic initial d-; 
less convincing is its derivation from *друзготати (: PS. 
*druzgati\\*drozgati ‘to crush’), suggested by РССтоцький, 

Slavia 5? 30. 

друц[ь]кати Wd. ‘to bruise, rub to powder’, first re¬ 
corded in the XIX c. (Желеховський 1, 207). — Subst. 

розтирати на порох. 

Origin uncertain; perhaps it is connected with дерти|| 
драти, see s. vv.; according to РССтоцький, Slavia 5, 30, 
it is дрюк, друк, q. v.; Ber-neker 1, 228, derives it from 

*druzgati ‘to crush’, cf. друхотати. 

дручати dial, for тручати. 

друшляк, Wd. друшляк, дуршляк (Стрий) ‘strainer, 

filter, colander; (Bk.) small fur coat without sleeves’;(Wd.) 
pitching borer’, MUk. рушлакь (1570 Шелудько 1, 31), 

друшлякт. (1597, 1758), друслякь желЬзньїй (1662); Ро. 

durszlak. Deriv. друшлячдк. — Subst. посудина з ді¬ 

рочками, що служить для проціджування або проти¬ 
рання їжі, Слум. 2, 427; діркавйця, Кузеля - Рудницький 
175; кожушок без рукавів, Кміт 67; майсель діркуватії 
залізо, Горбач 15, 321. 

From MHG. dwrschlac ‘colander’, РССтоцький 4, 166; 
because of its accents only Wd. дуршляк, друшляк may be 
considered as borrowings from G. via Po. durszlag, as sug¬ 
gested by Тимченко 833, Шаровольський 1, 33, Шелудь¬ 
ко 1, 31. 

друштво SoCp. ‘society’, first recorded in the XIX c. 
(Гнатюк ЕЗб. ЗО, 339); SC. drustvo ‘ts’. — Subst. това¬ 
риство, компанія, Гнатюк, 1. c. 

From SC. drustvo *te’. 

дрюк, Wd. друк ‘(thick) stick, pole, stafl^ perch’, MUk. 
друк-ь (XVII c.), з друком (XVIII c.)5 за друка (XVIII 

c.), OES. друпь; BRu., Ru. друк, OCS. drggs, Bu. dpzi, 
SC. drug, S-ln. drog, Cz. drouh, Slh. druk, Po. drqg. — 

Deriv. дрючок, dial, дручдк, дрючечок, дрючина, дрю- 
чйще дрюччя, Wd. дручня, дручковйй, MUk. дручок-ь 
(XVII—XVIII с.), до дручя (XVIII с.) зт> друччємт. 
(1755), дручину Asg. (XVII с.) OES. дружнє. — Syn. 

жердина, ломака; підойма, Тимченко 833. 

PS. *drggs\\drgk3 ‘ts’, the latter being secondary form 
influenced by *sgks (see сук), Vasmer2 1, 544; IE. *drangha- 
‘ts’, cf. lath, drangas ‘thick stick’, dranga ‘carriage; lever’, 
OIc. drangr ‘rock, mountain’, ONor. drengr ‘stick’, Av. 
dronjaiti ‘strengthens’, Turner 377, Trautmann 59, Fraenkel 
101, Bemeker 1, 229, a. o. 

дряблий SovUk. ‘flabby’, first recorded in 1953 (Ки- 
риченко 1, 467), Ru. дряблий (since 1687). — Deriv. 
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дряблість, дряблгсти, дрябчак. — Subst. в’ялий, слаб¬ 
кий. 

From Ru. дрябльїй ‘ts’ of uncertain origin, cf. Vas- 
mer2 1, 545, Шанский сл. 1:5, 198. 

дрявкати Wd. ‘to sound, speak hoarsely’, first recorded 

in 1934 (Кміт 67). — Subst. кричати захриплим голо¬ 
сом Кміт, 1. с. 

A blending of дертися ‘to shout’ and нявкати ‘to 
meow, wail’. 

дрягва, дряговйна see драгва, драговина. 

дряпати, драпати ‘to scratch, scrape, write badly’ MUk. 

драпаную Asg. (1591), драпати (1601), драпали (1693), 

драпнувг, (XVII c.); BRu. драпаць, Ru- драпать, dial. 
дряпать, Ви. драпам, Ма. драма, SC., Sin. drdpati, Cz. 
drapat, Slk. driapat’, Po. drapac} LoSo. drapaA, UpSo. dra- 

pac. — Deriv. драпак\\дряпак, драпач[ка]\\дряпам[ка], 
драпїжник\\дрлпіжник, драт[ч]ка\\дряпг[ч]ка, драпа- 
тий, дряпа, дряпанина, дряпання, дряпець, дря- 
пйн[к]а, дряпгжство, дряпі[ч]ка, дряпня, дрлпдта, 
дряпуга, дряп’я, здряпування, подряпин[к]а, дряпіж¬ 
ний, -ик, дряпливий, дряпучий, за-, на- об-, пере-, 
по-, роз-дряпаний, [вй]драпатися, драпнути, [вії-, 
з [а]-, на-, пере-, по-, про-, роз-] дряпати [ся], -дра¬ 
пуватися], драпкатися, драпцювати, [з-, у-]дря- 
п[о]нути, дряпотгти; MUk. драпачияннй (XVII с.), 
драпежити (XV—XVII с.)? драпЬжити (XVI—XVII с.), 
драпежливий, драпежньїй, драпЬжньгй (XVI—XVIII с.), 
драпежство, драпЬжство (XVI—XVIII с.), драпнути, дра- 

пЬжца (1596 Зизаній, 1627 Беринда). — Syn. [по]дерти, 
шкрябати, скребти, Тимченко 822. 

PS. * drapati ‘ts’, being a PS. -op- extention of the root 

*der-, see дерти, драти. 

дряселт» MUk. see дряхлий. 

дрясен, Wd. дрисен (Надсяння Пшеп’юрська 72) ‘Po¬ 
lygonum hydropiper L.: water - pepper’, ModUk. — Deriv. 

дрясеньоваті; here perhaps also: дрлскулі, дряслйвці 
(Makowiecki 299). — Syn. (баб’ячий) гірчак, водяний 
перець, Носаль 98. 

Origin obscure; perhaps it is connected with дряселг,, 
see дряхлий; according to РССтоцький, Slavia 5, 30, it 

derives from дриз ‘brushwood’ (: PS. *drgzga ‘ts’); little 
convincing. 

дрясувати ‘to trample’, ModUk. only — Subst. топ¬ 
тати. 

From ModHG. dressieren ‘to train, break in (of 
horses)’, see also дресувати; according to Грінченко 1, 451, 
it is a dial, deformation of ґрасувати, see ґраса. 

дряхлий ‘weak; old, senile’, дряхльїй (1627 Беринда), 
дряхл'ЬІІдрясел'Ь (ibid.; XVII c. ЛСЛ. 60), OES. дряхл-ь 
(1076 Ізб. Св.)||друхлг, дряхльгй||дрясельій; BRu. дряхли. 
Ru. дряхлий, OCS. drqxlzWdrgsels, OSC. dreseo ‘sad’, Sin. 
dr es el [in] ‘troubled’. — Deriv. дряхлість, дряхлйвий, 
дряхллк, дряхлгти, дряхлгючий, Не. дрехлявий, MUk. 
дряхлоегь, дряхлуюЦдряселую, (1627 Беринда), дрях- 
луєт (XVIII с.), OES. дряхлость, дряхлота (XI с.), 
дряхтзлетвтзмь Isg. (1076 Ізб. Св.)Цдрясельство (XVII с.), 
дряхлоуя (XI с.), дряхлоующю Dsg. (XII с.)? дряхль- 
ствоующая Gsg. (1097), дряхновениє (XIV с.) compound: 

дряхлоблЬштьи (XI с.). — Syn. немічний від старости, 
слабосилий; старий, ветхий, Слум. 2, 428; MUk. дряхлг, 
— смутенг; дряхльїй — смутний, зфрасованьїй, строска- 

ннй, ненависти годний, обридливий (1627 Беринда). 

PS. *drqxls\\*drqselz of no certain etymology; orig. 
meaning ‘sad’ points to Lat. tristis ‘ts’, Gk. drimys ‘sharp’, 
Osthoff 1, 163, Berneker 1, 223; yet, OES. druxs\\drjaxs 
< *drgx-\\*drqx- connect it with Lith. drumsti ‘to trouble. 
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to make turbid’, drumstas ‘turbid, muddy’, Fick KZ. 21, 4, 
Fraenkel 106; most probable is its connection with AS. 
dredrig, E. dreary and MHG. trurec, ModHG. traurig ‘sad’, 

Du. treurig ‘ts’, Kluge 366; undear is the repartition of 
-x-: -s-, despite Meillet fit. 412, Berneker, 1. c., Vasmer2 1? 

547, a. o. 

дсе! ‘here it’s’, first recorded in the XIX c. (Носенко 
125). — Syn. дце! 

From отеє! одсе! ‘ts’, Носенко, 1. c. 

дуалізм ‘dualism’, ModUk., BRu. ts, Ru. дуалйзм 
(since 1835), Po. dualizm, etc. — Deriv. дуаліст, дуалі¬ 
стичний. — Subst. двоїстість, подвійність. 

From ModHG. Dualismus or Fr. dualisme ‘ts’, the ulti¬ 

mate source being Lat. dualis 'dual’. 

дуб ‘Quercus : oak (tree)’, MUk. дубьі Npl. (XVII c.), 
на дубехг> (1676), OUk. дубомь Isg. (1404), до... дубовг> 

(1419), OES. дуб-ь (XI c. Остр. ев.); BRu, Ru. дуб, OCS. 
dgbs, Ви. дьб, Ma. даб, SC. dub, Sin. dgb} Cz., 91k. dub, 
Po. dqb, UpSo. dub, Fib. dob. — Deriv. дубд[чо]к, дубонь- 
ко, -ка, дубчи[чо]к, дубище, дубас, дубар, дубець, 
дубйн[к]а, дубиння, дубйнонька, дубйночка, дубівка, 
[за]дубіння, дубля, дуб[н]як, дуб[н]ячок, дубовик, 
дубовйна, дубочка, дубчак, піддубник, піддубень, ду¬ 
бовий, дубуватий, -тість, за-, по-дубілий, -лість, за- 
дублий, [за-, по-]дубіти, задубти, подубнути, дуб- 
цювати, compounds: дубоїлод (=глід), дубюловий, 
-вість, дубоніс, дуболйст; here also дубрдва\\діброва, 
and its deriv.: дібрдв[онь]ка\\дубрів[онь]ка, дуброви- 
на, дібрівнийЦдібрдвний, дібрдвистий, дубрівний, 
-ик, MUk. дубина (XVII—XVIII с.), дубьє (XV—XVIII 
с.), дубаоник'ь (XVI с.), дубась (XVII с.), дубащина 
(XVI с.), дубец-ь (XVI—XVIII с.), дубина (XV—XVIII 
с.), дубник'ьЦдубняк'ь (XV—XVIII с.), дубомьій (XVII— 

XVIII с.), дубочок-ь (XVIII с.), дубрава||доброва (XV— 

XVIII с.), дубровка||дубрувка (XVIII с.), дубровньїй 
(XVIII с.), в дубровонку (XVIII с.), дубрувку Asg. 

(XVIII с.), OES. доубовоую кору Asg., вершие дубное, 

доубраваІІдуброва, дубравньш. вг> чястина[х] дубравь- 

ска[х]; FN. Дуб, Дубак, Дубан[ь], Дубаневич, Дубас, 
Дубашовський, Дубенко, -нський, Дубенчук, Дубик, 
Дубило Дубилин, Дубйнський, Дубиняк, Дубйцький, 
Дубій, Дубіль, Дубіневич, Дубко[вський], Дубко- 
вецький, Дублінський, Дубляпіщя, Дубневич, Дубно, 
Дубник, Дубнйцький, Дубовець, Дубовик, Дубов- 
ський, Дубрай, Дубрак, Дубрівний, Дубрій, Дубров- 
[ський], Дубський, Дуб’іок, Дуб’як, etc.; MUk. Дуба- 
ненко (1649 Реестра 62), Дубатовк'ь (ibid. 7), Дубиенко 
(ibid. 43), Дубина (ibid. 42), Дубневичг> (ibid. 49), Дуб- 
ницкий (ibid. 62), Дубовик-ь (ibid. 23), Дубовьіченко 
(ibid. 55), Дубограєвич-ь (ibid. 43), Дубонось (ibid. 43), 
Дуб-ь (ibid. 57), Дуброва (ibid. 13), Дубровенко (ibid. 
13), Дубровньїй (ibid. 18), Дубровский (ibid. 57), а. о. 

GN. Дуба, Дубе, Дубаневичі, Дубина, Дубище, Ду¬ 
бенко, Дубечно, Дубі[ів]ка, Дубівчик, Дуб[к]івці, 
Дубки, Дубляни, Дубники, Дубно, Дубняки, Дубова, 
Дубовець, Дубовий, Дубовичі, Дубово, Дубтара, Дуб- 
чиці, Дубравка, ДубрівкаЦДубрівка, Дуброва\\Дібро¬ 
ва, Дубрівне, Дуброня, Дубровськ[ий], etc. — Syn. 

рід листопадних або вічнозелених дерев і кущів ро¬ 
дини букових — Quercus, УРЕС. 1, 649. 

PS. *dgb[r]z ‘ts’ of uncertain etymology; some scholars 
derive it from IE. root **dheu[m]bh- ‘dark; silent’, cf. Goth. 
dumbs, ONor. dumbr, AS. dump ‘silent, unable to speak’, 
and (without -m-:) Gk. tyflos ‘blind, dark’, OIr. dub ‘black’, 
OHG. tuba, ModHG. Taube ‘dove’ (so called because of dark 
colour, Pokomy 264); accordingly, *dgb[r]s would mean 
orig. ‘tree with dark core’, and would be allied to *dgbr- 

t 
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ava\\* dgbr-ova ’oak-grove, forest’, cf. Lewy KZ. 4, 420, 

Lehr-Splawinski Belie Зборник 2, 411-414, Milewski PF. 

16, 798-199; yet, there are linguists who reject this con¬ 
nection and derive *dgbs from a “pre-European” substrat 
language along with such terms as OHG. tanna ‘fir tree, 
oak’, ModHG. Tanne ‘fir tree’, ODu. dennia, Du. den ‘fir 
tree’, cf. Uhlenbeck KZ. 40, 554, Bruckner 85, Machek 100; 
still others, assuming the orig. meaning of *dgb[r]s ‘wood 
(for building)’, connect it with *doms (see дім) and fur¬ 
ther with Gk. demo ‘I build’, ddmos ‘house’, OIc. timbr, AS. 
timber, E. timber, OSax. timbar, OHG. zimbar ‘wooden 
building, dwelling, room’, ModHG. Zimmer ‘room, chamber’, 
etc.5 Miklosioh 48, Vondrak 1, 430, Mikkola 1, 124, Брандт 
РФВ. 21, 220; less convincing are other etymologies: from 
IE. root *dheub- as in дупло ‘hollow, cavity’, Falk ScSl. 4, 
265-267; from Fi. tamni ‘oak’, cf. Цьіганенко 138; unsuc¬ 
cessful is also Vaillant’s attempt to connect *dgb[r]s with 
Lith. dumblas ‘mud’, dauba ‘valley’, Latv. dumbrs ‘muddy 
land’, RES. 14, 224; cf. also Slawski 1, 140 -141, Vasmer2 
1, 546, Skok 1, 449 - 450, Шанский сл. I : 5, 199 - 200 Шеве- 
льов 318, а. о. 

дубйс: дуб. 

дубати, дубнути Wd. for тупати. 

дубельт Wd. see дубельтовий. 

дубельтівка Wd. see the following entry. 

дубельтовий, also дубельт Wd. ‘double, duplicate, two¬ 

fold’, ModUk., BRu. дубельтови, Po- dubeltowy. — Deriv. 

дубельтівка. — Subst. подвійний, Франко 7, 451; 12, 564. 

From Po. dubeltowy ‘ts’? the ultimate source being 
MHG. dobbelt ‘ts’, Korbut 9, Шелудько 1, 31; see also дубль. 

дубль ‘double’, ModUk. — Deriv. дублер, -emfa], dy- 
блюр, дублікат, дублювати, -ання. — Subst. подвій¬ 
не; половина партії в вісті, Бойків 151. 

From Fr. double ‘ts’. 

дубльон, SovUk. дублон ‘doubloon’, ModUk.; BRu., 

Ru. дублон (since 1667). — Subst. назва старовинної 
монети в романських країнах, Бойків 151. 

From Fr. doublon ‘ts’, Hiittl-Worth 17, Gamillsoheg 
323, Шанский сл. 1 :5, 203. 

дуброва (> діброва with ікання) : дуб. 

дуван dial, ‘part of a catch (of fish)’, first recorded in 
the XX c. (Подністров’я, Дзендзелівський ЛБюлетень 6, 

43); Ru. дуван ‘open place; [meeting, for distribution of] 

booty’. — Deriv. дуванити. — Subst. частина влову, що 
припадає на долю одного рибалки, Дзендзелівський, 1. с. 

From Tk.-Tt. duvan\\divan ‘council, meeting’, Lokotsch 
42, Vasmer2 1, 549. 

дуга ‘arc, bow; rainbow’, MUk. дуга (XV—XVIII c.), 
OES. дугу Asg., дузЬ Lsg. (1073. Ізб. Св.); BRu. ts. Ru. 

дуга, Bu. dzia, Ma. ddia, sc. dug a. Sin. dog a, Cz. duha, 
Slk. duha, Po. dial. dgga\\dq,ga, UpSo. duha. — Deriv. dy- 

ж[еч]ка, дугастий, -то, дуговий, дугоподібний, -но; 
MUk. дужку Asg. (XVII с.); Syn. (округла) крива лі¬ 
нія; веселка. 

PS. *dgga ‘ts’, IE. root **dhongh-: **dhengh- ‘to press, 
cover’, cf. Lith. dangd ‘dress, clothing; cover, shelter’, 
dangus ‘sky, heaven’: dengti ‘to cover, deck’, dingti ‘to 
disappear, vanish’, and further OIr. dingid, for-ding op¬ 
pressed’, Ale. dyngia ‘the underground weavers’ room’, 
MHG. tunc ‘ts’, OHG. tunga ‘manuring’, AS., E. dung, ONor. 
dyngja ‘dung’; Berneker 1, 217-218, Kluge 63-64, Traut- 
mann 44, Fraenkel 88-89, Брандт РФВ. 21, 221, Slawski 
1, 146, Шанский сл. 1 :5, 204, Pokorny 250, a. o. 

дуга dial, ‘stave’, first recorded in the XX c. (Бачка, 
Горбач 15, 331). — Subst. клепка. 
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From SC. dug a ‘ts’, Горбач, 1. c. 

дуган see дохан. 

дуґов SoCp. ‘cork’, first recorded in the XX c. (Гна- 

тюк ЕЗб. ЗО, 339). — Subst. затичка, корок; поплавок, 
Горбач 15 326. 

From Hg. dug6 ‘ts’, Горбач, 1. c., MNT-ESz. 1, 684. 

дуда, Wd. дуда ‘bagpipe, fife’, MUk. дуда (1627 Бе- 
ринда), бкда не дуда (XVIII с.), OES. дуда; BRu., дуда, 
Ви. дудук, Ма. дудук, SC. duduk, Sin. duda, Cz., Slk. dudy, 
Po. duda, LoSo. dudawa, UpSo. duda. Deriv. дуд[оч]ка, 
дударенко, дудар[ч]ик, дударка, дудіння, дудник, ду- 
длик, дудок, дудук, дударський, дудкуватий, дудочний, 
дудчастий, дударитися, [по]дудіти, [по]дудлити, 
[за]дудніти, дудйти, ду-дуї, Wd. дудрати, дудури- 
тися, мик. дудка (XVII—XVIII с.), дударь (XVII— 
XVIII с.), дудник-ь (XVI—XVIII с.), дудок-ь (XVII с.); 
FN. Дуда,. Дудар[ук], Дудач, Дудка, Дудко, Дудкдв- 
ський, Дудля, Дудлярик, Дудник, Дудйнський, Дуд- 
нйцький Дудниченко, Дуднюк, Дудок, Дудра, Дудрик, 
Дудський (= Дудзький), etc. Syn. сопілка, свиріль, 
arch, жоломійка. 

PS. *duda ‘ts’, generally considered a BS. o/p. for¬ 
mation, cf. Latv. dudindt ‘to speak half-loudly’, Buga 
РФВ. 67, 237, 70, 105, Trautmann 46-47, Fraenke! 84, 
Bruckner 3, 211, Vasmer2 1, 550, a. o.; Miklosich’s assump¬ 
tion of a Tk. borrowing, cf. his ТЕ. 1, 287, followed by 
Lokotsoh 43, is rejected by Bruckner KZ. 42, 342. 48, 190 - 
191, Skok 1, 452, Шанский сл. 1 -5, 206, a. o. 

дудка 1.: дуда. 

дудка 2. Wd. ‘money; wages’, MUk. по осе(м) дудок-ь 
(1783, УЗЛП. 55), осем-ь дудок-ь (1793, ibid.) ; Slk. dudek. 
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Po. dial, dudek, dutek, dydek, dytek, detk, detek. — Subst. 

гроші; певна сума грошей; заробіток, УЗЛП. 55. 

From Po. dudek ‘ts’, Вгііскпег 102 -103. 

дудлити : дуда. 

дудок : дуда. 

ду-ду! : дуді 

дудя, дудьо see дюдя. 

дуель ’duel’, MUk. дуел (XVIII с.), BRu., Ru. дузль. 

— Deriv. дуеліст, дуелянт, дуельний. — Subst. дво¬ 
бій, поєдинок, Тимченко 837. 

From Fr. duel ‘ts’, the ultimate source being LLat. 
duellum ‘ts’ Тимченко, 1. c., Klein 1, 487; according to 
Vasmer2 1, 557, Ru. дуз’ль comes from ModHG. Duell ‘ts’ 
or directly from Lat. 

дуенья ‘chaperon, governess’, ModUk. BRu. дузн’я, Ru. 

дузнья. — Subst. виховниця дівчат, а також компань¬ 
йонка заміжніх жінок в Еспангі, Бойків 152. 

From Sp. duena ‘ts’, the ultimate source being Lat. 
domina ‘mistress’, Klein 1, 487. 

дует ‘duet, duo’, ModUk.; BRu., Ru. dy§m, Po. duet, 
etc. — Deriv. дуетний; dial, дуетиха (Київ 1973, JBR.). 

— Subst. спів, музичний твір на два голоси; syn. дуо, 
Кузеля 107. 

From ModHG. Duett, or directly from It. duetto ‘ts’, 

Vasmer2 1, 559, Klein 1, 487. 

дужий, dial, дюжий ‘strong, mighty’, MUk. дуж, не 
дужь (XVI c.), дужий (1596 Зизаній), дужій (1627 Берин- 
да), у дужий (XVIII с.), чи дужи ви, чи здорови? (XVIII 
с.), взявшись за гужт> не кажи не дуж-ь (XVIII с.), OES. 

дуг-ь, дюжи Npl.; BRu. дужи, Ru. дюжий, Ви. недуг, Cz., 
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Slk. duh, Po. duzy ‘big; strong’. — Deriv. дуже, недужий, 
недуга, дужний, дуженький, -ко, дУжність, дуж[еч]ка, 
дужчий, -че, [нез]дужати, [по]дужчати, -ання, ду- 
жатися, etc. — Syn. сильний, міцний, фізично здоро¬ 
вий (не хворий). 

PS. *dggs[jb]\\*dggjb ‘ts’, orig. IE. root **dhongh-: 
**dhengh- ‘strong’, cf. Ir. daingen ‘bard, strong’, Skt. dagh- 

ndti ‘he reaches’, in SI. blended with IE. **dhough-: 
**dheugh- ‘much’, cf. Lith. daug ‘much’, Latv. daudz ‘ts’, 
Gk. t6uxo ‘I prepare’, Ir. dual (<.*duglo~) ‘fitting’, Goth. 
daug ‘fit’, etc., Slawski SO. 18, 281-282, and his ED. 1. 
142, Berneker 1, 217 - 218, Vasmer2 1, 549, 560, Шанский 
1 :5, 227, Fraenkel 84, Pokorny 250, Шевельов 221 - 222, 

a. o. 

дузь! interj. to allure (or chase) the fowl. — Deriv. 
дузь - дузь! (Горбач 16, 159). — Syn. дзусь! 

A dial, variant of дзусь!, see s. v. 

дук ‘gap, hole, opening’, ModUk., Ru. ts. — Deriv. 

дучка; дукля; ON. Дукля. Syn. обкопана місцевість, 
де збираються люди посидіти й поговорити; неве¬ 
лика ямка в землі, що використовується при дитя¬ 
чих забавах, Ващенко 22 - 23. 

Origin obscure; according to Ильинский, ВЯ. 6/1953, 
95, of SI. origin; yet, Абаев, 1, 376, 406, derives this word 
from Osset, dug ‘hole, pit’, cf. Трубачев in Vasmer2 1, 551. 

дука ‘rich man’, MUk. дука великий (XVII c.); FN. 

Дука, Дукалко. — Syn. багач, багатій, Слум. 2, 433. 

According to Тимченко 838, the word comes from It. 
duca, the ultimate source being Lat. dux ‘leader’. 

дукйт, Lk. дукат ‘ducat, gold coin’, ModUk.; Po. dukat. 

— Deriv. дукатик, дукам. — Subst. червінець, імпе- 
ріял. 

From It. ducatt ‘ts’, the ultimate source being Byz. 
Doukas, surname of Constantine (1059-67), which was 
impressed upon the gold coins struck during his reign, 
Klein 1, 486. 

дукатися ‘to butt (usually of goats, cattle)’, first re¬ 
corded in the XX c. (Сумщина, Дорошенко ДБюлетень 9, 

108). — Deriv. дуц[ь]кати[ся]. — Subts. битися ло¬ 
бами, рогами, Дорошенко, 1. с. 

Of о/р. origin, see туц! 

дукля, Дукля : дук. 

дулет ‘female clothing’, ModUk. — Subst. жіночий 
одяг, Горбач 8, 13. 

From Fr. douillette ‘quilted wrap or overcoat’. 

дуліби Npl. ‘Duliby, Du[d]leby (name of an ES. tribe)’, 

OES. дулЬби (Vasmer2 1, 551), Ar. Dulabe (Masudi); Sin. 

Dudlebi, Cz. Doudleby, Po. Du[d]ltbowie. — Deriv. дуліб- 
ський. ON. Дуліби — Syn. бужапи. 

The name is usually derived from WG. deudo- laifs 
‘heritage of the people’, Rozwadowski RS. 6, 55, 70, Lehr- 
Splawinski SSS. 1, 399, Vasmer2 1. c.; according to Nahtigal 
SR. 4, 95-96, it is G. Dudl - eiba ‘land of bag-pipes’, in- 
convincible; see also Respond RS. 29, 24. 

дуло : дути. 

дуля, dial, ґдуля, гдуля ‘Pyrus communis L.: pear; (in 

insulting gestures:) nothing’, MUk. дуля (XVIII c.), дулЬ 
Npl. (XVIII c.), дуль Gpl. (1734), з-ь дулями (XVIII c.) ; 

Ru. ts, Ви. дула, Cz. kdoule\\gdoule, Po. gdula\\gdula, dial. 

dula. — Deriv. дулька, дулевий, MUk. дулевой Gsg. 
(XVIII c.), дулевіє Npl. (XVIII c.) — Syn. рід груші; 
(переносно:) ніщо. 
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From PS. *ksdunja with change of -те- to -l- under 

the influence of suffix -ulja; etymologically the word is con¬ 

nected with диня, q. v. 

дуляп dial, ‘cupboard’, first recorded in the XX c. 

(Буковина, Горбач 18, 6). — Subst. шафа. 

From Rm. dulap, the ultimate source being Tk-Osm. 

dolcup < Pers. dolab ‘ts’, Lokotsch 42, Горбач, 1. c. 

дуляр-і-кводер AmUk. ‘dollar and a quarter’, first re¬ 

corded in 1959. — Subst. ддляр і 25 центів. 
From E. dollar and a quarter ‘ts’, Білаш 268. 

дуль, Gsg. дулі Lk. ‘storm’, first recorded in 1935 

(Falkowski - Pasznyoki 115). — Subst. заверуха. 

From дути, q. v. 

дульбокс dial, ‘sort of leather’^ first recorded in the 
XIX c. (Теребовельщина, Горбач 16, 159). — Subst. рід 
м’якоі товстбі шкіри, Горбач, 1. с. 

From ModHG. Doll-buxen ‘buckskin’. 

дума ‘thought, meditation; (poet.:) ballad, elegy’, MUk. 
дума (XV—XVIII c.), OES. думьі Gsg., думі Dsg., думьі, 
Npl.; BRu., Ru., Ви., Ma. дума, Cz., Slk. poet, duma, Po. 

duma. — Deniv. дум[онь]ка, [за-, роз-]дум, думання, 
думкар, думкування, видумка, задума, роздум’я, ви-, 
за-, на-, об-, при-, про-думаний, -ність, -но, за-, роз¬ 
думливий, -вість, -во, ви-, пере-, про-, роз-думуван- 
ня, думаючий, думлйвий, думний, -но, [ви-, до-, з[а]-, 
на-, об-, пере-, по-, при-, роз-]думати[ся], -думу- 
вати[ся], мик. думати (XVI—XVIII с.), думец-ь (XV 
с.), думка (XVI—XVIII с.), думновинеслнй (XVIII с.), 
думний (XV—XVII с.), OES. думати, думень, думьць. — 

Syn. гадка, мисль; намір; рада, нарада, Тимченко 839. 

PS. *duma ‘ts’; according to РССтоцький 5, 39: 

From the word PS. *duma ‘thought, care, council’ 

are derived important Slavic verbs for ‘to think, to 
mean? to ponder, to meditate.’ The Russian Parliament 
was also officially called Duma after 1905. The Slavic 
word originated from G. *domaz ‘judicial decision, act, 
thought,’ Goth, doms ‘judgment, act, thought,’ domjan 
‘to judge, to try,’ This root is preserved in the German 
suffix -turn (Koenigtum, Christentum) denoting ‘state, 
condition or quality’, and corresponds to the E. suffix 
-dom in kingdom, Christendom, etc. 

In these ancient times of primitive legal procedure 
both partners recognized the matter in dispute as an 
affair of the whole clan. The original jurisdiction was 
a popular jurisdiction, in which all members of the 
community were obliged to take part. This popular 
justice was administered in public meetings whereby 
the people present through suitable questions put by 
the judge-king took part in the establishment of the 
judgement. In such a way the judgement found a kind 
of approval by the people present at the meeting. The 
meeting was the real transmitter of the right of the 
people...; at the time of the loan-word we have to sup¬ 
pose that there was a public administration of justice. 

The Slavs surely had opportunity not only to see 
these meetings but also to take part in them either as 
plaintiffs or defendants. In the life of the Germanic 
tribes the administration of justice had an immense 
importance because peace constituted an order based 
on justice which regulated the mutual relations of 
neighbors. Therefore all Slavic-Germanic disputes and 
quarrels were surely tried in such public meetings. It 
has also been supposed that there were persons... 
who were bilingual. The Slavs looked upon the 
public administration of law as a principle similar to 
their own legal administration. Perhaps along the 
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frontier a type of mixed Slavic-Germanic meeting had 
developed, which prepared the ground for the bor¬ 
rowing of the word; 

cf. also Miklosioh 52, Meillet fit. 162, Berneker 1, 237, 
Bruckner 103, Slawski 1, 179, Vasmer2 1, 552, Шанский 
сл. 1 :5, 208-209; little persuasive is its derivation from 
PS. *do-umeti) advanced by Vaillant RES. 27, 291 - 292. 

думан dial, for дурман ; дур. 

думана He. ‘name of a cow; depredative designation 
of a woman’, first recorded in the XX c. (Лоб’юк 1, 41). — 

Subst. назва корови; зневажливе означення жінки. 
From Rm. Dumana ‘zoonym’, Лоб’юк, 1. c. 

думп лайна AmUk. ‘dump- line’, first recorded in 1930. 

— Subst. відділ залізнйчих робітників, що працює при 
насипах. 

From Е. dump line ‘ts’, Білаш 268. 

дуна[й]! interj. in refrain of folksongs, ModUk. — 
Syn. дана. A i/e. deformation of (=да-на), see s. w. 
under the influence of дунай - Дунай. 

Дунай GN. Danube, MUk. Дунай - Danubius, Ister 
(XVII c. ЛСЛ. 60), OES. Дунай (XV c. Лавр. 10); BRu., 

Ru. Дунай, OCS. Dunavs} Ви., Ma. Дунав, SC. Dunav, 
Sin. Dunaj; Cz., Slk., Po. Dunaj. — Deriv. дунай ‘big river; 

marsh’, за-, над- при-дупайський, GN. Дунаєць, Ду- 
наів[ці], Дунавець, FN. Дунай, Дунаєнко, MUk. Ду- 
наенко (1649 Реестра 21). — Syn. найдовша ріка сере¬ 
дущої Европи, що впадає в Чорне море. 

PS. *dunavs from Се.-Lat. Ddnuvius (Caesar De 
bello Gallico 6, 25 ff.) most probably via Goth.; the name 
is akin to Дон, Дніпро, Дністер, see s. w.; NoS. *dunajb 
is a secondary form which developed from *dunavs ap¬ 
parently under the influence of Ce. - Lat. Ddnuvius with 

palatal -v-; less persuasive is the deriv. of this name from 

Sarm. *danu - avi- ‘sheep’s river’, cf. Соболевский Archiv 
27, 243, Slavia 8, 489, ИзвОРЯС. 23 : 1, 184; out of the rich 

bibliography about this name see: Rozwadowski 247 - 251, 
Vasmer2 1, 552 - 553, Трубачев ibid., Георгиев StLSp. 87- 
90, Lehr - Splawinski Spraw. PAN 11:3-4, 74 - 77, and 
SSS. 1, 404, Moszynski 152 -153, Staszewski 73, Мельхеев 
35, a. o. 

дунай : Дунай. 

дундер Wd. ‘thunder’, first recorded in the XX c.; Po. 
dial, dunder. — Subst. грім. 

From MHG. doner[slac] ‘thunder [blow]’, РССтоцький 
4, 172. 

дундук ‘turkey; old man’, ModUk. — Subst. індик, 
індюк; старцюган, Горбач 8, 15. 

An о/р. formation in its suffixation influenced by 
індюк. 

дунєцНдунц dial, ‘jar, pitcher, jug’, first recorded in the 

XX c. (Бачка, Горбач 15, 339). — Subst. слоїк для кон- 
фітур. 

From Po, doniezka 'flower pot’, Горбач, 1. c. 

дуньга SoOp. ‘wadded quilt, comforter’, ModUk., first 
recorded in XX c. (Дзендзелівський 2, 158). — Deriv. 

дуньгачка, дуньговий, [на]дуньговатися. — Subst. 
перина. 

From Hg. dunyha ‘ts’. 

дуо ‘duet’, ModUk. — Syn. дует; subst. спів, музич¬ 
ний твір на два голоси, Кузеля 107. 

From Lat. duo ‘two’, Klein 1, 489. 

дупа Wd. see дупло. 

дупір[к]у Wd. (Ящун 2, 36) see доперва. 
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дуплекс AmUk. ‘duplex’, first recorded in the XX c. 

(JBR.). — Subst. дім на два поверхи і два помешкання, 
двійняк. 

From Е. duplex ‘ts\ 

дуплі dial, ‘double’, first recorded in the XX c. (Бачка, 

Горбач 15, 331). — Subst. подвійний. 

From SC. dupli ‘ts’, Горбач, 1. c. 

дупло ‘hollow, hole, cavity’, MUk. в дупли (1596), у 
дупле (XVIII с.), OES. дупло, дупль; BRu., Ru. ts, OCS. 
dupina, Ви. дупгл, SC. duplja, Sin. duplo, Po. dupel. — 

Deriv. дупельце, дуплавий\\дуплявий, -ина, дупл[ин]а- 
стий\\дупл[ин]ястий, дуплинатий, дуплистий, ду¬ 
плуватий, дупляк, -янка; Wd. душі ,дупак, дупчйти, 
дупачня, дуп[оч]ка, курдупель; MUk. дупна-гь (XVIII 
с.), дуплястоє (XVIII с.), ES. дуплии, дуп[л]ина, ду- 

плие. — Syn. порожнява в середині дерева, Тимченко 840. 

PS. *duplo\\*dupjb, -je with blending of suff. -lo and 

-lb\\-lje < -jb\\-je, cf. Uk. дупло and OES. дупль\\дуплие, 
SC. duplja, Po. dupla\\dziupla, OPo. dziup’, Slawski 1, 207; 
IE. root **dkou-: **dheu- with -p-\\-b- formants, cf. OIc. 
dufa ‘to press’, AS. dufan, diefan ‘to dive’, E. dive, OHG. 
tobal, ModHG. Tobel ‘forest ravine, valley’, and (with -b-): 
Lith. daub[ur]& ‘valley’, Latv. duobe ‘hole’, Goth, diups, OIc. 
diUpr, AS. diop, E. deep, and further E. dimple, ModHG. 
Tiimpel ‘pool, deep part of a lake’, etc.; Bemeker 1, 238, 
Kluge 364, Bruckner 104, Trautmann 45 - 46, Vasmer2 1, 
554 Slawski 1, 179, 207-208, Pokomy 267-268, a. o. 

дур ‘stupidity, madness, foolishness’, ModUk., BRu., Ru. 

dial, дурь, Sin. dur ‘wild’, Po. dur ‘typhus’. — Deriv. dypa, 
дурний, -йця, дурнуватий, дурак, дурень, дурепа, дур¬ 
ник, дурндта, дурощі, дурити [ся ], за-, об-дурювати- 
[ся], [з] дуріти, -іння, ду[р]ман, дур-зілля, дурй- 
баба, -світ, MUk. дурньгй (XVI—XVIII с.), дурнина 

(XVI—XVIII с.), дурняк-ь (XVIII с.), дурност (XVIII с.), 
дуру (1596 Зизаній, 1627 Беринда), OES. дурьш, доуро- 

уете; FN. Дур[б]ак, Дурник, Дурйцький, Дуриченко. 
— Syn. ілупість, ілупота, недоумство, нерозум,. 

PS. *durs ‘ts’, IE. root **dheu- ‘to blow; to move fast', 
cf. OPr. durai ‘fearful’, Lith. padurmai, -mu ‘close behind’, 
Gk. thouros, thouris ‘aggressive’, Skt. dhdrati ‘he is riding’, 
Berneker 1, 239, Slawski 1, 180, Pokomy 266 - 267, a. o. 

дуразно AmUk. (< Sp. durazno) see персик. 

дуралюміній IIдюралюміній ‘duralumin’, ModUk., BRu. 

дзюралюміній, Ru. дюралюміній (since 1929), Po. dura¬ 
luminium, etc. — Subst. уживаний в авіяцїі стоп алюмі¬ 
нію, Бойків 15. 

From ModHG. Duraluminium ‘ts’, compound of GN. 
Diiren (< Durum) and aluminium, Klein 1, 490; according 
to Шанский сл. 1 :5, 229, from Lat. durus ‘hard’ and alu¬ 
minium. 

дуркати Wd. ‘to knock’, ModUk.; Slk. durk(ot)at’, dur- 

knut’, Po. dial, durkac. — Deriv. дуркання, FN. Дуркота; 
here also дурк! — Subst. стукати, УЗЛП. 56. 

An о/p. formation, Дзендзелівський УЗЛП. 56, 
РССтоцький 5, 157. 

дуршляк Wd. see друшляк. 

дусатися ‘to breathe (with difficulty); to cough; to 
rage’, ModUk.; Po. dqsac si$ ‘to be dissatisfied’. — Deriv. 

дускати[ся]. — Syn. тяжко дихати; кашляти; зло¬ 
ститися. 

Related to душити [ся], q. v. 

дусйти dial, for душити, see дух. 

дути, дую, дуєшНдму, дмеш ‘to blow’, MUk. дуть (XVI 
с.), дму: дмеш, надимаю, дую (1627 Беринда), дут’ 



230 231 

(XVIII с), дми (XVIII c.), OES. д-ьма, дми, д-ьм-Ь, 

д'ьмут'ь. BRu. дуць, Ru. дуть. Ви. дуя, Ма. dye, SC. duti, 
Sin. duti, Cz. douti, Slk. dut’\\dmut’, Po. dqc, LoSo. dus, 

UpSo. due. — Deriv. дутися, дуло, дутик, дутар. ду- 
тель, дутий, дуття, дуттьовий, here also: дмухати, 
домна, ви-, на- димати[ся], etc. MUk. дутися, дутьій, 

OES. дутися. — Syn. дмухати, Тимченко 842. 

PS. dgti ‘ts’, IE. root **dhem- ‘to blow’, Lith. dumti, 
Skt. dham, dhamsti, OHG. damph, MHG. dimpfen ‘to fume’, 
etc., Berneker 1, 244 - 245, Trautmann 63, Vasmer2 1, 555, 
Шанский сл. 1 :5, 214, Pokorny 248, a. o. 

дутка dial. (Теребовельщина, Горбач 16, 159) for 
дудка, see дуда. 

дутян dial, ‘store’, first recorded in the XX c. (Бачка, 
Горбач 15, 331). — Subst. крамниця. 

From SC. ducan ‘ts’, Горбач, 1. c. 

дуфати, духвати (Желеховський 1, 211) Wd. ‘to hope, 
trust; confide, depend on’, MUk. in deriv. дуфанье (XVI 
c.); Slk. dufat’, ufat’, Cz. doufati, Po. dufac. — Subst. спо¬ 
діватися; покладати надії, УЗЛП. 56. 

From Po. dufac ‘ts’, older : ufac < *upwac ‘ts’, 

Ru. уповать, Bruckner 592, Machek 92, УЗЛП. 1. c. 

дух ‘spirit, ghost; breath’, MUk. духт> (XV—XVIII c.), 
OES. дх-ь (XI c. Остр. єв.), дух-ь (XI c.), дуси (XI c. 

Остр. єв.), BRu., Ru. дух, OCS. duxs, Ви., Ма. дух, SC., 
Sin. duh, Cz., Slk., Po. duck, LoSo., UpSo. duck. — Deriv. 

душок, духан, духанник, -ниця, духівник, -нйця, -нйц- 
тво, духївня, духовенство, духовйк, -віта, духо- 
пел[ик], духота, (from Ru.:) духи, від-, про-дух, за-, 
при-духа, духовий, духовитий, духовний, -ник, -ни- 
ця, -ність, -но, духмяний, задухуватий, духом\\ душ¬ 
ком, [nojdyxamu, духнути, [від]духопелити, духня, 

духобор, -борка, -борство, -борський, etc., here also воз- 
дух, душа, душити, душогубка, etc.; MUk. духотьі Gsg. 
(XVII с.), духовник-ь (XV—XVII с.), духовница (XV— 
XVII с.), духовенство (XV—XVIII с.), духовньїй (XV— 
XVIII с.), духовне (XVI—XVII с.), Духмистр-ь (1635), 
духозбавенньїй (XVII с.), духоносец-ь (XVII с.), дхонос- 
ннй (XVII с.), душа (XV—XVIII с.); OES. духов-ь ду- 
ховьньш, духовьник-ь, д[у]хоратньник'ь, духати; душа; 

FN. Дух, Душенко, Задушний. — Syn. духова, нема¬ 
теріальна істота (в релігійних віруваннях); нема¬ 
теріальна сила, що виходить від Бога (в розумінні 
християн), духова сторона людини, душа; дихання, 
віддих; вдача, натура; провідна думка, напрям; по¬ 
дув, вітер; пара, тепло, MUk. проруб, продуховино, 
Тимченко 844 - 845. 

PS. *duxs, ‘ts’ IE. root **dhous-: **dheus- ‘to blow, 
breathe, etc.’, cf. Lith. dausos ‘air’, dvasia ‘ghost’, at-dvastis 
‘to breathe’, Latv. dwascha ^breath, smell’, Gk. theds ‘god’, 
Goth, dius ‘wild beast’, ONor., OIc. dyr, OE. deor, OHG. 
tior ‘ts’, etc.; here also душа < PS. *duxja; Miklosich 54, 
Berneker 1, 234-236, Преображенский 1, 204, Trautmann 
65, Fraenkel 115-116, Machek 103, Slawski 1, 176, Pokor¬ 
ny 268 - 270, a. o. 

духан see дохан. 

дуц[ь]катися see дукатися. 

дуче ‘duce, chief’, first recorded in 1930; Ru. дуче, 
Po. duce, etc. — Subst. вождь, провідник. 

From It. duce ‘ts’, the ultimate source being Lat. 
dux ‘ts’. 

душ ‘shower’, ModUk., BRu., Ru. ts, Po. tusz. — 

Subst. скроплювальна купіль; прилад для обливання 
тіла водою ніби дощем, Бойків 152. 
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From Fr. douche ‘ts’, Vasmer2 1, 556, Цьіганенко 
138- 130. 

душ& : дух. 

дце! see дсе! 

дюбка dial. (Полісся, Лисенко 28) for дзюба, see 

дзюб, дзьоб. 

дюґ, also дюґа SoCp. ‘carrion, carcass, carcase’, MUk. 
дугашом-ь, дюговиц^ія, дюговнітом-ь]. (1788 Дзже 
StSl. 7, 164). — Subst. хвороба тварин, Дзже, 1. с. — 
From Hg. dog ‘ts’, Baleczky StSl. 3, 223 - 233, Дзже, 1. c. 

From Hg. dog ‘ts’, Baleczky StSl. 3, 223 - 233, Дз¬ 

же, 1. c. 

дюґ! interj. expressing the action of poking or digging 

(in the rib), ModUk.; Po. dziug! — Deriv. дюїати, -ання, 
дюГнути. — Syn. штовх! 

An o/p. formation; Uk. variant дзюґ!, дзюґати from 
Po. dziug!, dziug ac, although, according to РССтоцький 5, 
155, it is a genuine Uk. formation, connected with цюкати. 

дюґа SoCp., see дюґ. 

дюґати : дюґ! 

дюдя, also дюдьо, дюдю, дудя, дудьо ‘cold (in the 
children’s language)’, first recorded in the XX c. (Горбач 
12, 6). — Deriv. FN. Дюдюк (Стрий). — Subst. холод. 

A redupl. formation (д - д) in the children’s language. 

дюжий see дужий. 

дюйм ‘inch’, ModUk.; Ru. дюйм (since 1720). — Deriv. 

дюймовий. — Subst. міра довжини ('Via фута). 
From Du. duym ‘ts’, Matzenauer 151, Meulen 60 - 61, 

Vasmer2 1, 560, Шанский сл. 1 :5, 228. 

дюк dial, ‘screech-owl’, first recorded in the XX c. (Бач¬ 

ка, Горбач 15, 331); CS. бик ‘ts’. — Subst. сич, coed. 

From SC. cuk ‘ts’, Горбач, 1. c. 

дюна ‘sands, downs’, ModUk., BRu., Ru. ts. — Subst. 

надма. 
From ModHG. Dune ‘ts’. 

дюралюмінй see дуралюміній. 

дюрдіца dial, ‘lily of the valley’, first recorded in the 
XX c. — Subst. конвалія. 

From SC. djurdjica ‘ts’, Горбач, 1. c. 

дюсу SoCp. ‘thimble’, first recorded in the XX c. (Дзен- 

дзелівський 97). — Subst. наперсток. 
From Hg. gyiiszii ts. 

дюшес ‘duchess pear’, ModUk.; BRu. дзюшзс, Ru. дю¬ 
шес (since 1875), Po. duszesa, etc. — Subst. Гатунок ве¬ 
ликих соковитих французьких груш, Бойків 152. 

From Fr. [poire] duchesse ‘ts’,Шанский сл. 1 :5, 230. 

дябел, дябол see диявол. 

дяга ‘strap of leather’; dial, ‘stripe’ (Воля Вислоцька 
Колодій PM. 5, 286); Ru. дяга ‘strap’. — Syn. ремінь; 
смуга. 

PS. *d$ga — an apophonic correspondence of *dgga, 
see дуга. 

дягельНдягиль ‘Angelica archangelica’, ModUk.; BRu. 

дзягіль Ru. дягельЦдягиль, Po- dziggiel, UpSo. dzehel’. — 

Deriv. дяглиця. — Syn. трав’яниста рослина з арома- 
гпйчним квіттям і зерном. 

Origin uncertain; some scholars derive it from Po. dzig- 
giel, Преображенский 1, 210; others connect it with дяга, 
q. v. 
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дядь[к]o, Wd. дєдьо ‘uncle; any aged man (especially 

peasant)’, MUk. дядько (XV—XVI c.), diadi Gsg. (1545), 
дядю! Vsg. (XVII c.), дядя (XVIII c.); Ru. дядя, Po. 

dziadzio. — Deriv. дядин [а], дядечко, дядик; FN. Дядь¬ 
ко, Дядяга. — Syn. стрйй[ко], вуйко; старший чо¬ 
ловік узагалі. 

Akin to дід < *deds, q. v., Бурячок 46. 

дяжка dial, ‘willow bark used for bast-shoes’, first re¬ 
corded in the XX c. (Полюся, Лисенко 28). — Subst. 

смужка лозової кори, з якої плетуть постоли, Лисен¬ 
ко, 1. с. 

Of uncertain origin; its connection with дуга is se¬ 
mantically not quite dear. 

дяк ‘cantor, precentor’, MUk. дяк-ь (1508), дьяка Gsg. 
(1579), дякови Dsg. (XVI c.), у дяка (XVII c.), дяки 
Npl. (XVIII c.), дяк (XVIII c.); Ru. дьяк, OCS. dijaks. 
— Deriv. дяківна, дяченко, дячиха, дячйще, дячок, дя- 
ківка, дяків[ський], дякувати, -ання, дяковчйтель, 
піддячий, MUk. дячок-ь (XV—XVIII с.), дяковой Gsg. 
(XVIII с.), дяковалем-ь (4714), дяковал-ь (1734), дякув- 

ство (XVIII с.); FN. Дяк, Дяків, Дяченко, MUk. Дя¬ 
ченко (1649 Реестра 21, 22, 45). GN. Дяківка. — Syn. 

нижчий служитель, що читає й співає в церкві; учи¬ 
тель у давніх сільських школах, Тимченко 867; MUk. 
грамматникт. : дктоучйтель, дякг>, 1627 Беринда. 

From Gk. didkos : didkon ‘servant’, Тимченко 867, 
Vasmer2 1, 560. 

дяка ‘gratitude, thanks; wish, desire, will’, MUk. дяка 
(XVI—XVIII c.), Slk. d’aka, Po. dziqka. — Deriv. в-, по¬ 
дяка, [no]дякувати, -ання, в-, подячний, -ність, зав¬ 
дяки, Вк. дячитися (Кміт 69). — Syn. вдячність; ба¬ 
жання, охота, воля, намір, Дзендзелівський УЗЛП. 48. 

From Po. dzigka ‘gratitude’, the ultimate source being 

MHG. dank ‘thanks, acknowledgement’, Bruckner 112, Slaw- 
ski 1, 204, Дзендзелівський, 1. c. 

дякіл dial, for дятел. 

дякло arch, ‘[grain-] import tax, duty, tribute’, MUk. 

сь дяклн (1503), дякла жьітньїи (1527), дяклов Gpl. 
(1590) OUk. за дякла (1444); Ru. дякло. — Deriv. MUk. 

дяколньїє (1557). — Syn. мито; данина збіжжям, Тим¬ 
ченко 866. 

According to Потебня РФВ. 4, 199, from Lith. *d4klas 
‘tax, duty’ (: deti ‘to put, place’), yet, Skardzius, rejecting 
this etymology, derives the word from Lith. duokU ‘delivery, 
tribute, duty, impost’ (:duoti ‘to give’), cf. also Bruckner 
108, Vasmer2 1, 561. 

дялазат SoCp. ‘shame, ignominy, dishonour’, MUk. дя- 
лазат]ь[, дялазовати (XVI—XVIII c. Дзже StSJ. 7, 164). 

— Deriv. дялазовати. — Subst. ганьба; ганьбовати, 
Дзже, 1. с. 

From Hg. gyaldz[at] ‘ts’, Деже, 1. c. 

дялу SoCp. ‘plane, trim, slice, shred’, first recorded in 

the XX c. (Дзендзелівський 70). — Deriv. дялувати, дя- 
лучка. — Subst. шатківнйця. 

From Hg. gyalu ‘ts’, Pot 66, 72. 

дяра Wd. (from Po. dziora) see діра. 

дяс ‘devil’, ModUk. — Subst. чорт, Франко 2, 429. 

An euphemistic, abbr. substitution of дявол; see ди¬ 

явол. 

дясна dial, for ясна. 

дятел Wd. дятель (Стрий) ‘woodpecker’, MUk. дятлове 
Npl. (XVI c. Сл. плк. Іг.), дятелом Isg. (XVII c.), OES. 
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дятельї Арі., датля; BRu. дзяцел, Ru. дятел, Ви., Ма. де- 
тел, SC. djetao, Sin. detel, Cz. datel, Slk. ddteV, Po. dziq- 
ciol, LoSo. zeselc, UpSo. dzecelc. — Deriv. дятленя, дя- 
тл[ов]йна, MUk. дятко (< *дятьлько, XVIII с.), дяте- 
линьї Gsg. (XVIII с.), дятьлень. — Syn. птах: Ріст, 
Dryobates major L., Тимченко 867. 

PS. *dqtbls ‘ts’, IE. root **dhen- ‘to dint, strike’, cf. 
OIsl. dyntr ‘stroke’, ONor. dyntr, dyttr, DE. dynt, ME. dint, 
dunt, dent, E. dint ‘force’, Berneker 1, 191, Pokorny 249 - 
250, a. o., less persuasive is its derivation from PS. 
*dblbbtblz : *dblbti, see довбати, Mikkola 1, 104, Machek 
80 - 81, Vasmer2 1, 562, a. o.; cf. also Moszynski JP. 33, 
364 - 365, Slawski 1, 203, a. o. 

дятл[ов]йна : дятел. 

дятька dial, for дядько, q. v. 

дяченко, дячок : дяк. 

дьбрь, дебрь OES. ‘ravine, gorge, cleft’, Wd. дебрь, 
дебря, дебра ‘ts’, MUk. дебрь (XVII c. ЛСЛ. 53); Ru., Bu. 

дебри, OCS. dbbrb, dzbrb, Sin. deber, Cz. debr, Slk. debra, 

Po. debrza, OPo. debrz. — Deriv. дебріта, -йнець, -йця, 
OES. дьбрьскаго Gsg. (XII c.). — Subst. яр, улоговина, 
Слум. 2, 228. 

PS. *dbbn < *dzbn ‘ts’, root *d%b-, see дно, дупло. 

(XVIII c.), дегтяр (1734). — Syn. смолиста рідина, що 
її гонять із дерева, торфу, вугілля. 

The attempt to explain this word etymologically has 
not yet been successful; some scholars derive it from Baltic, 
cf. Lith. degutas, Latv. deguts ‘ts’ (:degt[i] ‘to burn’), Ma¬ 
linowski PF. 1, 181, Rostafinski 1, 142, Zubaty 1, 2, Mik, 
kola BB. 21, 119 -120, Vasmer RS. 3, 265, Карский РФВ. 
49, 18, Slawski JP. 34, 135, a. o.; others connect it with 
IE. root **dhegh- ‘to bum’ and consider BS. forms as 
genuine in both groups, cf. Соболевский РФВ. 14, 297, 
Berneker 1, 182 -183, Meillet fit. 288, Trautmann 49, 
Fraenkel 86, Vasmer2 1, 335, Шанский сл. 1 :5, 42, Ро¬ 
коту 241, а. о. 

дьор in colloq.: дьору дати ‘to scamper, rush off’, Mod- 

Uk. only. — Syn. дати драла. 

Akin to дерти||драти, though BRu. еканье in Uk. is 
not quite clear. 

дьорга dial. (Полісся, Лисенко 28) see дерга 2. 

дьорданки Npl. dial. (Кримський 1, 122) see ґердан. 

дьілетка Bk. (Кміт 69) for ґелетка, see ґелета. 

дьоготь, dial, деготь ‘tar’, MUk. дегтю Gsg. (XVII 
c.), дегтя Gsg. (XVIII c.), деготь (ХУІІІ c.), дегтом leg. 

(ХУІІІ c.); BRu. дзегоць, Ви- деготь, Sin. deget, OCz. 
dehet, Slk. deht, Po. dziegiec, OPo. dzigic. — Deriv. дьог¬ 
тяр [ня], дьогтовий, MUk. дегтяноє (1687), дегтение 
Арі. (1704), в дегтяную бочку (XVIII с.), дегтевіє Арі. 
(ХУІІІ с.), дегтярньїх-ь Gpl. (XVIII с.), близ-ь дегтярнЬ 
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E, e — the seventh letter of the Uk. alphabet; ModUk. 
name e patterned on European alphabets (G., Fr., E.) 
which, in turn, are based on Lat. e. 

e! inter j, ‘eh!’, ModUk. — Deriv. екати, -ання. — 
Syn. ex! 

A primitive inter j. used to express disgust, dissatisfac¬ 
tion, cf. ex! 

ебав[т] AmUk. ‘above’, first recorded in 1972 (Koine- 
ЛЯШ1К 195). — Subst. вище. 

From E. above ‘ts’, Кошеляник, 1. c. 

ебен (Антонич 381), ебенове дерево see гебан. 

ебоніт ‘ebonite’, ModUk., Ru. збонйт, Po. ebonit, etc. 

— Deriv. ебонітовий. — Subst. високо вулканізований 
кавчук, Слум. 2, 452. 

From ModHG. Ebonit the ultimate source being Fr. 
ebonite ‘ts’, see also the preceding entry. 

еб-тех! Wd. ‘attention’, first recorded in the XIX c. 

(Франко 1, 426). — Subst. увага; syn. гаптах! 
From ModHG. habt Acht! ‘pay attention!’. 

ебуліоскоп ‘ebuliioscope’, ModUk., Ru. збуллиоскоп, 
Po. ebulioskop, etc. — Deriv. ебуліоскопія. — Subst. 

спиртомір, Бойків 152. 

A hybrid formation, coined from Lat. ebuMre ‘to boil 
up’ and Gk. skopein ‘to look at, examine’ Льохін 271, SWO 
171, Klein 1, 496. 
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ева dial, see іва. 

£ва see бва. 

евазія ‘evasion’, MUk. на евазію (1638). — Subst. 

відпертя закиду зі сторони оскарженого, усправе- 
длйвлення себе, Тимченко 868. 

From Lat. evasio ‘going out, escape’, Тимченко, 1. c. 

евакувати, SovUk. евакуювати, Wd. евакуувати ‘to 

evacuate’, ModUk.; Ru. звакуйровать, Po. ewakuowac, 

etc. — Deriv. евакуування, евакуований, евакуатор, 
евакуація, евакуаційний, евакопункт. — Subst. вивози¬ 
ти, переселяти, Бойків 152. 

From Lat. evacudre ‘ts’, Льохін 217, Klein 1, 551. 

евальвація, Wd. евалюація ModUk. ‘evaluation’, Ru. 

звальвация, Po. ewaiuacja, etc. — Subst. цінування, 
Бойків 152. 

У 

From Fr. ivaluation *taf; Wd. евалюація via Po. ewa¬ 
iuacja. 

євангеліє Wd. see євангеліє. 

евапорація ‘evaporation’, ModUk. — Subst. випарю¬ 
вання рідини, Бойків 153. 

From Lat. evwporatio *ts\ 

Евасько (Богдан 60) AmUk. for Івасько see Іван. 

Еващук (Климаш 14) AmUk. for Іващук, see Іван, 

евгенетика see євгеніка. 

Евген[ія] see Євген[ія]. 

Евграф see Євграф. 

евдемонізм ‘eudaemoms-m’, ModUk., Ru. 9вдемонйзм, 
Po. eudemonizm, etc. — Deriv. евдемоністичний. — 
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Subst. етичний напрям, що вважає за мету життя 
щастя, Бойків 153. 

From Gk. eudaimonia ‘happiness’, Льохін 217, SWO 
203. 

евдіометр ‘eudiometer’, ModUk.; Ru. звдиометр, Po. 

eudiometr, etc. — Subst. прилад для визначування кіль¬ 
ко emu кисню в повітрі, Бойків 153. 

From Gk. eudios ‘fine, dear’ and metron ‘measure’, the 
term was coined by E. chemist Joseph Priestley (1733- 
1804), Klein 1, 548. 

Евдокйм see Євдокйм. 

евекта MUk. ‘duty’ (XVII—XVIII c.). — Subst. виво¬ 
зе ee мито, Тимченко 868. 

From Lat. evectus : evehere ‘to carry out’, Тимчен- 

ko, I. c. 

евекція ‘evection’, ModUk., Ru. звекция, Po. ewekcja, 

etc. — Subst. періодичні відхилення місяця, Бойків 153. 

From Lat. evecMo ‘going upward’, see the preceding 

entry. 

евени Npl. ‘Evenes, Siberian ethno-lingual group’, Mod¬ 

Uk.; Ru. з вени, Po. ewenowie. — Deriv. евенка, сван¬ 
ський. — Syn. ламути. 

An ethnonym of Tungus origin; see also the following 
entry. 

евенки Арі. ‘Evenkis, Siberian ethno-lingual group’, 

ModUk.; Ru. звенки, Po. ewenkowie. — Deriv. евенкій¬ 
ський. — Syn. чапогйри. 

Of Tungus provenance, Vasmer 3, 457. 

евентуальний ‘eventual’, ModUk.; Ru. 9вентуальний, 
Po. ewentualny, etc. — Deriv. евентуальність, -но. — 
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Subst. можливий при нагоді, при певних обставинах, 
Льохін 217; якщб-до-чбго. 

From Llat. eventualis (:eventus ‘event’), SWO 205. 

евкаліпт ‘Eucalyptus’, ModUk., Ru. звкалйпт, Po. euka- 
liptus, etc. — Deriv. евкаліптовий. — Subst. рід дерев з 
родини миртових. 

From Gk. еи- ‘well’ and kalyptos ‘covered’; the term was 
coined by Fr. botanist L’Heritier de Brutelle in 1788, Klein 
1, 546, SWO 204. 

Евлампій see Євлампій. 

Евлогій see Євлогій. 

Евмен see Євмен. 

євнух see євнух. 

еволйщія ‘evolution’, ModUk.; Ru. двОЛЮЦШ, Po. ewo- 
lucja, etc. — Deriv. еволюційний, -ність, -но, еволюціо¬ 
нізм, -ніст[ка], еволюціонувати. — Subst. поступо¬ 
вий, розвиток; одна з форм руху в природі. 

From Lat. evolutio ‘unrolling (of a scroll) ; opening (of 
a book)’, Льохін 218, Klein 1, 553. 

Европа, SovUk. Європа ‘Europe’, MUk. Европа (XVIII 
c. Ист. Русов, Указ. 36), OES. Европия (Vasmer2 2, 6) ; 

BRu. Evpona, Ви. Европа, Po. Europa, etc. — Deriv. євро¬ 
пеєць, європейка, -йський, -йськість, европеізм, євро¬ 
пеїзація, [ з ]европеізувати[ ся], [з ] європеїзований, 
-ність, європій, dial, еврбпський; here also Евразія, єв¬ 
разієць, евразійство, -ський, -ськість, MUk. дворьі 
Европейскіе (XVIII с. Ист. Русов 122). — Syn. частина 
світу в північній півкулі... УРЕС 1, 706. 

From Lat. Europa or Gk. Europe ‘ts’, the ultimate 
source being Sem. erebu, cf. Hb. erebh ‘sunset, evening’; ac¬ 
cordingly, Europe orig. meant ‘region of the setting sun’, 
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Рудницький ЖіЗ. 9, 364, Мельхеев 35, Klein 1, 550, а о.; 
this, most popular, etymology is considered unacceptable to 
some onomatologists, who connect it with Gk. Euros ‘So.-E. 
wind’, or with the word euros ‘flowing (water)’, Staszewski 
81, a. o.; according to D. Georgacas the name is a substan¬ 
tivized feminine form of the adj. europS for designation of 
Gk. mythological personages (letter of 21. XI. 1973). 

Евсевій see Євсевій. 

Евстахій, Евстафій see Євстахій, Євстафій. 

Евстигній see Євстигній. 

Евстрат see Євстрат. 

Евтйм[ій] see Євтйм[ій]. 

Евтйхій see Євтйхій, 

евфемізм ‘euphemism’, ModUk. Ru. овфемйзм, Ро. еи- 

femizm, etc. — Subst. евфемістичний, -ність. — Subst. 

більш м’який вислів замість грубого, Льохін 219. 

From Gk. eufemismds ‘ts’, Klein 1, 549, SWO 203. 

Евфімійн see Євфіміян. 
евфонія ‘euphony’, ModUk.; Ru. овфонйя, Po. eufo- 

nia, etc. — Deriv. евфонічний, -ність, -но. — Subst. 

добро-, мило-звучність. 
From Gk. eufonid ‘ts’, Glein 1, 549, SWO 203. 

Евфрасій see Євфрасій. 

Евфросйн see Євфросйн. 

Евхарйстія see Євхаристія. 

евшан see євшан. 

еге! interj. ‘oh! yes!’, ModUk. — Deriv. егекати, 

-ання. — Syn. ага!, и™! 

An extended e with intervocalic aspiration like игй! 
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Егйпет see Єгйпет. 

егалітарний, SovUk. егалітарний ‘equal’, ModUk.; Po. 

egalitamy. — Deriv. ef алітарність, -но. — Subst. рів¬ 
ний, рівноправний, оснований на рівності всіх лю¬ 
дей, Бойків 153. 

From Fr. egalitaire ’ts’, SWO 173, Льохін 219. 

еґз... see екз... 

еґзаджурація AmUk., ексаг[г]ерація MUk. ‘exaggera- 
иоп’:ексагерація (XVII c.), вт> ексаггерацію (XVII с.) ; 
Po. egzageracja. — Deriv. ексаггероваль (1662- 1663). — 

Subst. при-, пере-бгльшення, Тимченко 780. 

From Lat. exaggerate ‘ts’, Тимченко, 1. c.; AmUk. 

еїзаджурація directly from E. exaggeration. 

еґзактор-ьЦексактор'ь MUk. ‘executioner’, екзакціяЦ 
ексакція MUk. ‘execution’ : еґзакторове Npl. (1660), ексак- 
тор-ь (1699), ексакторовЬ Dsg. (XVIII c.) ; екзакціям 
Dsg. (1659), екзакциЬ Арі. (1660), ексакціями Ipl. (1668), 

ексакція (1710). — Subst. (екзакторг:) стягач подат¬ 
ків; (екзакція:) стягання податків, податки, Тим¬ 
ченко 868. 

From ОРо. egzaktor, egzakcja ‘ts’, the ultimate source 
being Lat. exactor, exactio : exigere ‘to demand, require’, 
Тимченко, 1. c., Klein 1, 554. 

еґземпил||еґземпол AmUk. ‘example’, first recorded in 
1972 (Кошеляник 198). — Subst. приклад. 

From E. example ‘ts’, Кошеляник, 1. c.; see also екзем¬ 
пляр. 

егіда, SovUk. егіда ‘aegis’, ModUk.; Ru. огида, Po. 

egida, etc. — Subst. щит (Зевса, Атени, Аполлдна); 
захист, опіка, покров. 

From Lat. aegis, the ultimate source beng Gk. aegis 
‘goatskin; the skin shield of Zeus’, Льохін 219, Klein 1, 30. 



244 245 

еґо, SovUk. его ‘ego, Г, ModUk.; Ru. зго, Po. ego, etc. 

— Deriv. еіоізм, -Іст[ка], еїоістйчний, -ність, -но; 
еїотйзм, -йст[ка], егофутуризм, еіоцентрик, его¬ 
центризм, -йчний, -йчність. — Subst. я. 

From Lat. ego ‘ts’. 

едек ‘boat rope’, first recorded in the XX c. (Горбач 
1, 20). — Subst. довший канат тягти човен здовж 
берега. 

From Tk.-Osm. tide- ‘to accompany’, Горбач, 1. c. 

едем ‘Eden, paradise’, ModUk.; Ru. здем, Po. Eden. — 
Deriv. едемський. — Subst. рай, Кузеля 109. 

From Hb. Edhen ‘name of the region in which the 
Paradise lay’, Klein 1, 500; final -m in ES. forms resulted 
from a dissimilation of two dentals d-n. 

едитор AmUk. ‘editor’, first recorded in 1972 (Коше- 
ляник 197). — Subst. редактор. 

From E. editor ‘ts’, Кошеляник, 1. c. 

едукація AmUk. едукейшон ‘education’, ModUk.; Po. 
edukacja. — Deriv. едукаційний. — Subst. освіта, нав¬ 
чання, виховання, Бойків 154. 

From Lat. educdtio ‘ts’. 

едя dial, ‘flax - brake’, first recorded in the XX c. 
(Полісся, Лисенко 28). — Subst. машина, якою чавлять 
льон. 

Of obscure origin. 

ей! interj. ‘eh!’, MUk. ей (XVII—XVIII c. Інтермедії 
55), ей (XVII c. ЛСЛ. 62); BRu., Ru. ейї, Ru. ей-ей!, Po. 
ej! — Deriv. ей-ей!, ейкати, -ання. — Syn. ей!, їй! 

An imitative interj. cf. ModHG. ei, E. eh!, Fr. eh! 

ейл, also ел[ь] ‘ale’, ModUk.; Ru. зль (since 1806). — 
Subst. міцне англійське шво, Бойків 158. 

From Е. ale ‘ts’, АкСл. 17, 1846. 

ейнє ‘pooh!, pah!, phew!’ first recorded in the XX c. 
(Гнатюк ЕЗб. ЗО, 339). — Subst. тьфу!, до чорта, сто 
дідьків, Гнатюк, 1. с. 

From Hg. ejnye ‘ts’, MNT-ESz. 1, 731. 

екватор ‘equator’, ModUk.; Ru. зкватор (since 1718 
Hiittl-Worth 120), Po. ekwator, etc. — Deriv. еквато- 
ріял[ьний]. — Subst. рівніш, Кузеля 109. 

From LLat. aequator ‘equalizer (of day and night)’, 
Льохін 220, Klein 1, 535. 

еквівалент ‘equivalent’ ModUk.; Ru. зквивалент 
(since the XVIII c. Hiittl-Worth 120), Po. ekwiwalent, etc. 
— Deriv. еквівалентний, -ність, -но. — Subst. рівно¬ 
цінне, -значне, -сильне, Льохін 220, 

From LLat. aequivalens ‘ts’, Klein 1, 536, perhaps via 
ModHG. Aquwalent, Hiittl-Worth, 1. c. 

екзактний ‘exact’, ModUk. only. — Su'bst. точний, 
докладний, стислий, Кузеля 110. 

From Lat. exdctus ‘ts’. 

екзальтація ‘exaltation’, ModUk. Ru. зкзальтация, 
Po. ekzaltacja, etc. — Subst. надзвичайний запал, буйна 
уява; пересадна оцінка річей, Кузеля 110. 

From Lat. exaltdtio ‘lifting up’ Льохін 220, SWO 173. 

екзамен ‘examination’, ModUk.; Ru. зкзамен, Po. eg- 
zamin, etc. — Deriv. екзаменаційний, екзамінатор[ка], 
-рський, екзаменуватися], екзаменований, AmUk. 
еїземинувати (Кошеляник 199). — Subst. іспит, Ку¬ 
зеля 110. 

From Lat. exdmen ‘ts’, Льохін 221, Klein 1, 554. 

екзарх‘exarch, (arch) bishop’, MUk. oy екса[р]сЬ(1596 
Зизаній), ексархь (1627 Беринда). — Deriv. екзархія, 
екзархат. — Subst. заступник візантійського імпе- 
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ратора в Італії; єпископ, що керує округою з кіль¬ 
кох єпархій, Бойків 154. 

From Gk. 4ksarxos ‘ts’, Орел 1, 301, Klein 1, 555, 

SWO 173. 

екзекуція ‘execution* MUk. екзекуцию Asg. (1597), 

без екзекуции (XVII c.); Ru. жзекуция, Po. ekzekucja, 

etc. — Deriv. екзекуційний; here also екзекутор, екзе- 
кутйва, SoCp. екзеквент (Гнатюк ЕЗб. ЗО, 339). — 

Subst. виконання присуду; примусове стягнення на- 
лежности, Кузеля 110. 

From Lat. ехесйііо ‘carrying out, performance’, Орел 
1, 302, Klein 1, 558, SWO 174. 

екзема ‘eczema’, ModUk., Ru. жзема, Po. egzema. — 

Subst. огник, недуга шкіри, Бойків 154. 

From Lat. eczema, which, in turn, comes from Gk. 
ekdzema ‘something thrown out by heat’, Льохін 221, Klein 

1, 499, SWO 174. 

екземпляр ‘copy’, MUk. екземплярі) (1627 Беринда); 

Ru. жземпляр, Po- egzemplarz, etc. — Deriv. екземпляр- 
ний. — Subst. примірник; зразок; представник; MUk. 
архетипі), 1627 Беринда. 

From Lat. exemplar ‘pattern, model’, Орел 1, 302, 
Klein 1, 558, SWO 174. 

екземпт, AmUk. еґземпт ‘exempt’, MUk. екземпту 
Gsg. (1612), екземптьі Арі. (1641). — Subst. привілей, 
що звільняє від обов’язку, викуп заставленою май¬ 
на, Тимченко 870. 

From Lat. exemptus ‘ts’, Тимченко, 1. c.; AmUk. еґ¬ 
земпт from E. exempt ‘ts’. 

екзецйр Wd. (Горбач 15, 321), екзецйрка^ also еґзер- 
цйрка Wd. ‘exercise’, MUk. in deriv. only: ексерцируєть 

(1754). — Deriv. екзерцирувати. — Subst. вправи, осо¬ 
бливо військові. 

From ModHG. Exerzier [iibungen] ‘ts’, РССтоцький 4, 
206, MUk. екзерцируеть perhaps via Po. egzercyrowac ‘ts’, 
Тимченко 871. 

екзистенція ‘existence’, ModUk., Ru. жзистенцш, 
Po. egzystencja, etc. — Deriv. екзистенційний, екзи- 
стенціялізм, -ліст[ка], екзистеніялістйчний. — 
Subst. існування, буття, життя. 

From MLat. existentia ‘ts’, Орел 1, 302, Klein 1, 560, 
SWO 175. 

екзогамія ‘exogamy’, ModUk.; Ru. зкзогамия, Po. eg- 
zogamia, etc. — Deriv. екзогамний, екзогамічний. — Subst. 
позагрупове, позаплемінне одруження. 

From Gk. 6x5- and gamos ‘ts’, SWO 174, Klein 1, 560. 

екзорта, Wd. еґзорта (Горбач 8, 50) ‘exhortation, re¬ 
ligious teaching, sermon’, ModUk.; Po. egzorta. — Subst. 

релігійна промова або наука, Кузеля 110. 

From Lat. exhortdtid ‘encouraging, exhortation’, per¬ 
haps via Po. egzorta ‘ts’, SWO 174. 

екзорцйзм ‘exorcism’, ModUk.; екзорцйст ‘exorcist’, 
MUk. екзоркйста (1642), Чинт> Екзорцйстьі (XVIII c.), 

Po. egzorcysta. — Subst. екзорцйзм ’сйла виганяти чор¬ 
тів’; екзорцйст ’той, що вміє виганяти чортів’, MUk. 
екзоркйста или заклинатель 1642, Тимченко 870. 

Uk. екзорцйзм, екзорцйст[а] from Lat. exordsmus, 
exordsta ‘ts’; екзоркйста direct from Gk. eksorkistes ‘ts’, 
Тимченко, 1. c., Klein 1, 561, SWO 174. 

екзотик ‘exotic’, ModUk.; Ru. жздтика, Po- egzotyk, 

etc- — Deriv. екзотика, екзотйчшй, -ність, екзотйзм. 
— Subst. далекий, чужоземний, незвйчний; примхлй- 
вий. 
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From Lat. exoticus which, in turn, comes from Gk. 

exotikos ‘from the outside; foreign’, Льохін 222, Klein 1, 
561, SWO 175. 

екіпа ‘team’, ModUk.; Po. ekipa. — Deriv. екіп[ip]y- 
вати, -ання, вйекіпувати, -ання, Wd. екіпунок. — 

Subst. колектив, залога, дружина. 

From Fr. equipe ‘ts’, perhaps via Po. ekipa, SWO 175; 
see also the following entry. 

екіпаж, Wd. еквіпаж (Кузеля 110) ‘equipage’, ModUk.; 

Ru. жипаж (XVIII c.), Po. ekwipaz. — Subst. коляска, 
[no]віз; залога, склад осіб в обслузі судна; військова 
морська одиниця, відділ. 

From Fr. equipage ‘ts’, Горбач 1, 27, Vasmer 3, 458, 

SWO 182. 

еклектичний ‘eclectic’, ModUk.; Ru. жлектйческий 
(since 1709, Hiittl-Worth 120), Po. eklektyczny, etc. — 

Deriv. еклектичність, еклект[иц]йзм. — Subst. ви¬ 
бираючий. 

From Gk. eklectikds ‘ts’, АкСл. 17, 1751. 

еклерер Wd. ‘observer’, first recorded in the XIX c. 

(Франко 4, 529). — Subst. спостерегач. 

From Fr. eclairer ‘to light, illuminate’. 

екліпса ‘eclipse’, MUk. екклйпсіс (1627 Беринда). — 
Subst. затьма, Кузеля 111; MUk. затмЬнє достаток... 
омраченїє слнца и луньі, 1627 Беринда. 

From LLat. eclipsis which, in turn, comes from Gk. 
ekleipsis ‘leaving out, forsaking, failure’, Klein 1, 498; see 

also the following entry. 

екліптика ‘ecliptic’, ModUk.; Ru. жлйптика (since 
1717, Hiittl-Worth 120), Po. ekliptyka, etc. — Subst. вй- 
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дима дорога сонця no небі; дійсна дорога землі у все¬ 
світі, Кузеля 111. 

From LLat. linea ecliptica, see екліпса. 

еклога ‘eclogue’, ModUk.; Ru. жлога (since 1794), 

Po. ekloga, etc. — Subst. вибрані в один збірник буко¬ 
лічні вірші, Бойків 155. 

From Lat. ecloga which, in turn, comes from Gk. 
ekloge ‘choice, selection’, АкСл. 17, 1753. 

fiK0 abbr. for Едвард Козак, Uk. artist and editor of 
humorous literature: Лис Микита, a. o. 

екогенеза ‘origin or creation of ecological characte¬ 

ristics, ModUk.; Ru. жогенез. — Subst. виникнення змі¬ 
ни екологічних прикмет живих організмів. 

A biological term, coined in the XX c. from Gk. oikos 
‘house’ an genesis ‘origin, creation', АкСл. 17, 1753. 

екоклімат ‘ecoclima’, ModUk.; Po. ekoklimat. — Subst. 

клімат прикметний даному довкіллю й живим орга¬ 
нізмам. 

A term coined in 1960’s from Gk. oikos ‘house’ and 
clima ‘region’. 

екологія ‘ecology’, ModUk.; Ru. жология, Po. ekologia, 

etc- — Deriv. екологічний. — Subst. наука про взаємини 
між організмами й довкіллям. 

From ModHG. Okologie — a term coined by G. biologist 
Ernst H. Haeckel (1834—1919) from Gk. oikos ‘house’, and 
-logos ‘science’, Klein 1, 498. 

економ ‘manager of a household, estate; economist’, 
MUk. економь (XVII c.), єкономови Dsg. (XVII c.) ; Ru. 

жоном (since 1771), Po. ekonom, etc. — Deriv. еконо¬ 
міст[ка], економія, економічний, -пість, економний, 
-ність, -но, економіка, економізм, [з]економити. — 
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Subst. розпорядник, завідувач; MUk. чернець, що заві¬ 
дував манастйрським господарством; урядовець у 
польсько-литовській державі, що завідував економією 
(королівських маєтків), Тимченко 870. 

From Gk. oikonomos ‘ts’, Тимченко, 1. c., АкСл. 17, 1753. 

екоцид AmUk. ‘ecocide’, first recorded in 1970 (JBR.). 

— Subts. [з]нйщення довкілля й через те живих ор¬ 
ганізмів . 

From AmE. ecocide — a term coined by Barry Weis- 
berg in New York in 1970; it was based on such words as 
ecology, and депо-, lingui-dde. 

екраз dial. (Полісся, Лисенко 28), see якраз. 

екразйт ‘ecrasite’, ModUk.; Po. ekrazyt. — Deriv. 

екразйтний, -товий. — Subst. вибуховий матеріал. 
From Fr. ecraser ‘to crash, squash’, SWO 176. 

екран ‘screen’, ModUk.; Ru. жран (since 1806), Po. 

ekran, etc. — Deriv. екранізація, екранізувати, екра¬ 
нізований. — Subst. полотно для висвітлювання об¬ 
разів. 

From Fr. ecran ‘ts’, SWO 176, АкСл. 17, 1764. 

екс ‘expropriation raid’, ModUk.; Ru. же. — Subst. 

напад на урядову установу, щоб здобути гроші на 
партійні цілі, Горбач 0, 10; вйвласнення взагалі. 

An abbreviation of експропріація, q. v. 

ексаг[г]ерація MUk. see еґзаджурейшен. 

ексвладйка MUk. ‘former bishop (of the E. Church)’: 
exwladica Chelmensis (1470 SStp. 2, 346). — Subst. ко¬ 
лишній владика — Qui episcopi ecclesiae Orientalis sede 

cessit, SStp. 1. c. 

A hybr. formation: Lat. ex- ‘former’ and Uk. (from 

OCS.) владйка, q. v. 

ексгавстер ‘exhauster’, Ru. жсгауетер, Po. ekshau- 
stor. — Subst. прилад для висмоктування зіпсованого 
повітря, газів, пороху, тощо, вентилятор. 

From Е. exhauster ‘ts’, the ultimate source being Lat. 
ex- ‘out’ and haurire ‘to draw out (water), drain, breathe’, 
АкСл. 17, 1766. 

ексгаляція ‘exhalation’, ModUk.; Po. ekshalacja. — 

Subst. видихування, випарування, Кузеля 111. 

From Lat. exhalatid ‘ts’, SWO 177, Klein 1, 559. 

ексгібіт ‘exhibit’, Po. ekshibit. — Subst. доказ, на¬ 
лежний до справи документ, Бойків 156. 

From Lat. exhibitus ‘ts’. 

ексгібіціонізм ‘exhibitionism’, ModUk.; Po. ekshibicjo- 

nizm. — Deriv. ексгібіціоніст[ка]. —Subst. сексуальна 
аномалія показувати свої статеві органи, Бойків 156. 

From Lat. exhibitio ‘holding out’, Klein 1, 559. 

ексгумація ‘ exhumation’, ModUk.; Ru. жсгумация 
(since 1937), Po. ekshumacja, etc. — Deriv. ексгумаційний. 

— Subst.виконання трупа з землі, Бойків 156. 

From LLat. exhumatio ‘ts’, Klein 1, 559. 

ексикатор ‘exsiccator’, ModUk.; Ru. жсикатор, Po. 

eksykator, etc. — Subst. вйсушник, сушильна піч для 
висушування препаратів, Бойків 156. 

From Lat. exsiccdre ‘to dry up’, SWO 181. 

екскаватор ‘excavator’, ModUk.; Ru. жскаватор 
(since 1937), Po. ekskawator, etc. — Deriv. екскаватор¬ 
ний, екскаваторник, -рський. — Subst. землекдпниця, 
машина для землечерпальних робіт, Бойків 156. 

From Lat. excavdtus (: excavare) ‘hollowed out’, 
АкСл. 17, 1766. 
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екскомунікація ‘excommunication’, MUk. екскоммуни- 

кація (XVII с.). — Deriv. екскомунікаційний; MUk. 

abbr. екскоммун-Ька (XVII с.). — Subst. відлучення від 
церкви, Кузеля 110. 

From Lat. ехсоттйпісаШ ‘ts’, Klein 1, 556. 

екскременти Npl. ‘excrement’, ModUk.; Ru. жскре- 
менти, Po. ekskrementy, etc. — Subst. кал, Кузеля 111. 

From Lat. excrementum ‘refuse’, SWO 177, АкСл. 

17, 1767. 

екскреція ‘excretion’, ModUk.; Ru. жскреция, Po. 
ekskrecja, etc. — Deriv. екскроційний. — Subst. виді¬ 
лення, Бойків 156. 

From Lat excretid ‘ts’, SWO 177. 

екскуза see екскюз. 

екскурс ‘excursus’, ModUk.; Ru. жскурс (since 1940), 
Po. ekskurs, etc. — Deriv. екскурсантіка], -тський, 
екскурсія, екскурсійний, and compounds: екскурсо-вод, 
-вддка, -водний. — Subst. уступ, що відбігає від го¬ 
ловної теми. 

From Lat. excursus (:excurrere) ‘ts’, АкСл. 17, 1768, 

Klein 1, 557. 

екскюз AmUk. ‘excuse’, first recorded in the XX c. 
(JBR.); here also MUk. екскуза: о екскуз-Ь гетманской 
(XVIII c.) and екскузація: о екскузации Хмелницкого 
(XVIII c.) — Subst. вибачення, перепрошення, Тим- 

ченко 871. 
AmUk. екскюз from Е. excuse; MUk. екскуза from 

Po. ekskuza, the ultimate source being Lat. excusdtio, ‘ts’, 

Тимченко, 1. c. 

єксмісія Wd. ‘emission’, first recorded in the XX c. — 

Subst. висилка. 

From ModHG. Exmission ‘ts’, РССтоцький 4, 199; see 
also емісія. 

експандувати ‘to expand’, експансія ‘expansion’, Mod¬ 

Uk. ; Ru. жспансия, Po. ekspanzja, etc. — Deriv. експан¬ 
сивний, -ність, -но, експансіонізм, -ніст[ка]. — 
Subst. по-, роз- итрювати; по-, розширення. 

From Lat. expandere, expansio ‘ts’, SWO 178, АкСл. 
17, 1771. 

експатріяція, SovUk. експатріація, ‘expatriation’, Mod¬ 

Uk.; Ru. жспатриация, Po. ekspatriacja, etc. — Deriv. 

експатріяцїйний. — Subst. залишення батьківщини, 
добровільне або примусове вигнання, Бойків 157. 

From Lat. ex- ‘out’ and patria ‘fatherland, native land’, 
АкСл. 17, 1771. 

експедиція ‘expedition’, MUk. под час експедициЬ 
Isg. (XVIII c.), експедицій Npl. (XVIII c.); Ru. експедй- 
ция (since 1780), Po. ekspedycja, etc. — Deriv. експеди¬ 
ційний. — Subst. виправа, вирядження; MUk. експеди¬ 
цію албо вьіправу Asg. (XVII с.), Тимченко 871. 

From Lat. expeditio ‘ts’, Тимченко, 1. c., АкСл. 17, 1775. 

експектатива MUk.: експектативами Npl. (XVII c.); 

Po. ekspektatywa. — Subst. королівський привілей, що 
Гарантує отримання в прийдучому якоїсь гїдности 
або „крулевщизни'’, Тимченко 871. 

From Po. ekspektatywa the ultimate source being 
LLat. expectativae ‘ts’, Тимченко, 1. c., SWO 178. 

експенс ‘expense’, first recorded in the XX c. (Кузеля 
112), MUk. екс'ьпенс'ь (1633), на екстпіевса (1643), на до¬ 
рожній експенса (XVIII с.). — Subst. видаток Тимчен¬ 
ко 871. 

From Po. ekspens, the ultimate source being Lat. ex- 
pensus ‘paid’, Тимченко, 1. c., SWO 178. 
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експеримент ‘experiment’, ModUk; Ru. жсперимент, 
Po. eksperyment, etc. — Deriv. експериментальний, -но, 
експериментувати, -ання. — Subst досвід, проба, 
Кузеля 112. 

From Lat. experimentum ‘ts’, perhaps via ModHG. Ex¬ 

periment, cf. Vasmer 3, 459. 

експерсенцїя falsely for: експерієнція MUk. (1623), 

Po. eksperiencja. — Subst. досвід, досвідченая, Тимчен- 
ко 872. 

From Po. eksperiencja, the ultimate source being Lat. 

experientia ‘ts’, Тимченко, 1. c., SWO 178. 

експерт ‘expert’, ModUk.; Ru. зксперт, Po. ekspert, 

etc. — Deriv. експертний, експертиза. — Syn. спеція- 
ліст, фахівець. 

From Lat. expartus ‘ts’, АкСл. 17, 1778. 

експіпатор arch, ‘scraper’, first recorded in the XX c. 
(Черкащина, Лисенко ЛБюлетень 6, 12). — Subst. дряпак. 

The word is not quite clear, perhaps it is a i/e. distor¬ 

tion of екстирпатор, q. v. 

експірація ‘expiration’, MUk. екс'ьпирации Gsg. 
(1613) ; Ru. жспирация (since 1866), Po. ekspiracje, etc. 

— Deriv. експірацтний. — Subst. видихання, Бойків 156. 

From Lat. expirdtio ‘ts’, perhaps via Po. ekspiracja, 

Тимченко 872. 

експіяція ‘expiation’, ModUk.; Po. ekspiacja. — Deriv. 

експіяцїйний, -но. — Subst. покута, Кузеля 112. 

From Lat. expidtio ‘ts’, SWO 179. 

експлікація ‘explication’, ModUk.; Ru. жспликация 
(since 1806), Po. eksplikacja, ebe. — Deriv. експлікацій- 
ний. — Subst. пояснення, виклад, Кузеля 112. 

From Lat expliedtid ‘ts’, АкСл. 17, 1779, SWO 179. 

експлуататор ‘exploiter’, експлуатація ‘exploitation’, 
експлуатувати ‘to exploit’, ModUk.; Ru. жсплуататор, 
Po. eksploatator, etc. — Deriv. експлуататорка, -рсь- 
кий, експлуатаційний, -но; експлуатування. — Subst. 

визискувач; визискування; визискувати, Бойків 156 - 
157. 

From Fr. exploiter ‘to exploit’, Акуленко 141, Klein 1, 
563. АкСл. 17, 1780. 

експльозія ‘explosion’, ModUk.; Ru. жсплозия, Po. 

eksplozja, etc. — Deriv. експльозійний, -зйвний. — Subst. 

(сильний) вибух, Бойків 157. 

From Lat. explosio ‘driving away by clapping’, Klein 
1, 563, SWO 179. 

експозиція ‘exposition’, ModUk.; Ru. жспозйция 
(since 1866), Po. ekspozycja, etc. — Deriv. експозицій¬ 
ний. — Subst. виставлення пояснення, Кузеля 112. 

From Lat. expositio ‘ts’, АкСл. 17, 1785. SWO 179. 

експонувати ‘to expose’, ModUk.; Ru. жспонйровать, 
Po. eksponowac, etc. — Deriv. експонування, експоно¬ 
ваний, Wd. експонівка (PM. 2, 117). — Su-bst. висувати, 
виставляти. 

From Lat. exponere ‘to set out, expose, exhibit’, SWO 
179, Klein 1, 564. 

експорт ‘export’, ModUk.; Ru. жспорт, Po. eksport, 
efc- — Deriv. експортація, експортер[ка], експорту¬ 
вати, -ання, експортдвий• — Subst. висилка загранй- 
цю, вивіз; рід вина, Кузеля 112; рід цигарок. 

From Lat. exportare ‘to carry out’, SWO 179. 

експосесія ‘expossession’, Po. eksposesja. — Subst. 

вйвласнення. 
From Lat. expossessio ‘ts’, SWO 179. 
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експрес ‘express’, ModUk.; Ru. жспресс, Po. ekspres, 

etc. — Deriv. експресний; here also: експресія, експре- 
сійний, -но, експресивний, -ність, -но, експресіонізм, 
-ніст[ка], -ністйчний. — Subst. назва поїздів, що 
йдуть з найбільшою швидкістю, Бойків 157; (окре¬ 
мий) післанець, посильний, Франко 2, 429; швидкий 
лист. 

From ModHG. Express ‘ts\ the ultimate source being 

Lat. expressus ‘pressed out’. 

експресіонізм, -іст, etc. ®ee the preceding entry. 

експромпт ‘improvised text’, ModUk.; Ru. жспромпт. 
— Deriv. експромптом, -ту, експромптний. — Subst. 

вірш або промова, виголошені без приготування, Ку- 
зеля 112. 

From Lat. ех promptii: promptus ‘ready’, АкСл. 17, 

1790, Vasmer 3, 459. 

експропріація ‘expropriation’, ModUk.; Ru. жспро- 
приация, Po. ekspropriacja, etc. — Deriv. екс. — Syn. 

експосесія; subst. вйвласнення. 

From Lat. expropriated ‘ts’, SWO 180, АкСл. 17, 1791. 

експостулювати ‘expostulate’, MUk. експостуліоваль 
(XVIII c.). — Subst. жадати, домагатися, Тимчен- 
ко 872. 

From Lat. expostulare ‘ts’, Тимченко, 1. c. 

екстаза, SovUk. екстаз ‘ecstasy’, ModUk.; Ru. жстаз, 
Po. ekstaza, etc. — Subst. нестям, захват, надпорив, 
вищий ступінь духового піднесення, Бойків 157. 

According to РССтоцький 4, 201, the word comes from 
ModHG. Extase ‘ts’, the ultimate source being Gk. ekstasis, 
‘displacement; standing outside’, cf. АкСл. 17, 1792, SWO 
180, (extensively:) Novotny Nfe 26, 181-182. 

екстатичний ‘ecstatic’, ModUk.; Ru. жстатйческий, 
Po. ekstatyczny, etc. — Deriv. екстатичність, -но- — 

Subst. повний екстази, що перебуває в стані екста¬ 
зи, Бойків 157. 

From Gk. ekstatikos ‘unstable’ (: ekstasis), see the pre¬ 
ceding entry. 

екстенсйвний ‘extensive’, ModUk.; Ru. зкстенснвньїй 
(since 1864), Po. ekstensywny, etc. — Deriv. екстенсив¬ 
ність, -но. — Subst. обшйрний, кількісно багатий; 
(господарство:) широко-закроєний щодо поверхні 
управної землі. 

From Lat. extensivus ‘stretched out’, АкСл. 17, 1793. 

екстериторіальний ‘exterritorial’, ModUk.; Ru. жстер- 
риториальний, Po. eksterytorialny, etc. — Deriv. ексте¬ 
риторіальність, -но. — Subst. підлеглий законам своєї 
держави, будучи в чужій, Бойків 157. 

From Lat. ex ’out’ and territorialis ‘territorial’, SWO 
180, АкСл. 17, 1794. 

екстермінація ‘extermination’, MUk. екеьторминацию 
Asg. (1649); Po. eksterminacja. — Deriv. екстермінацій- 
ний, -но. — Subst. винищення, вигублення. 

From Lat. exterminatio ‘destruction’. 

екстерн ‘extern’, ModUk.; Ru. жстерн, Po. ekstem, 
etc. — Deriv. екстернат, -ніст[ка]. — Subst. поза- 
місцевий учень. 

From Lat. extemus ‘outward, external’, АкСл. 17, 1793, 
SWO 180. 

екстирпатор, dial, екстіпатор (q. v.), Ru. жстирпа- 
mop. — Subst. дряпак, Бойків 157. 

From Lat. extirpator ‘uprooter’ (: extirpare), АкСл. 17, 
1795, Klein 1, 566. 
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екстра ‘extra’, ModUk.; Ru. жстра, Po. ekstra, etc. — 

Subst. [по]над. 
From Lat. extra ‘ts\ 

екстраваґант ‘extravagant (person)’, ModUk. — Deriv. 

екстравагантний, -ність, -но. — Subst. незвичайний, 
чудний, химерний чоловік. 

From LLat. extrdvagans, -ntis ‘one wandering outside 
(limits)’, SWO 181. 

екстраваґанція ‘extravagance’, MUk. зь екстраваґан- 
ции||екстраваганции Gsg. (XVII c.); Po. ekstrawaga,ncja. 

— Subst. дивацтво, надужиття, Бойків 157. 

From Po. ekstrawagancja ‘ts’, Тимченко 872; see the 
preceding entry. 

екстравуршт Wd. ‘extravagant person’, first recorded 

in the XX c. (РССтоцький 4, 205). — Subst. людина 3 
претенсіями, Горбач 6, 11. 

From ModHG. Extrawurst ‘ts’, Горбач, 1. c. 

екстра-ґенк, -ґеник AmUk. ‘extragang’, first recorded 

in the 1911 (Войценко ЛітОВ. 1, 20). — Subst. сезондва 
праця при направі залізниць, Луговий 298. 

From Е. extra-gang ‘ts’, f/e. associated with name of 
the first Uk. emigration officer in Winnipeg, Карло Ґеник 
(1898-1911), cf. „наші працівникй при залізнйчних доро¬ 
гах споріднйли деякі терміни з йогб назвою, напр. екстра- 
ґеник, стіл-ґеник”, Войценко, 1. с. 

екстракт ‘extract’, MUk. (1640), до... екстракту 
(1681), екстракьть (1685), зкстракть (1734), екстракти 
(XVIII с.); Ru. жстракт (since 1704), Po. ekstrakt, 

etc. — Deriv. екстрактний, -товий, -тор. — Subst. 

витяг; вйвар[ка]. 
From Lat. extractum ‘something drawn out’, Тимчен¬ 

ко 872. 

екстраординарій, екстраординарний ‘extraordinary’; 

Ru. жстраординарний, Po. ekstraordynaryjny, etc. — 

Subst. надзвичайний, Тимченко 872. 

From Lat. extraordinarius ’ts’, АкСл. 17, 1799, SWO 
181. 

екстрем[а] ‘extreme’, ModUk.; Ru. жстрема, Po. 

extrem. — Deriv. екстремний, -ність, -но, екстре¬ 
містка], екстремістйчний, -но. — Subst. крайність, 
Франко 6, 429. 

From Lat. extremus ‘outermost, utmost’, АкСл. 17, 

1799. 

екстрений ‘sudden, unexpected’, ModUk.; Ru. жстрен- 
ний (since the XVIII c. Huttl-Worth 120). — Deriv. 

екстреність, -но. — Subst. негайний, нагальний, Бой¬ 
ків 158. 

Biased on екстра, 9- v. 

ексцеленція ‘excellency’, MUk. Єксцеленціи Gsg. (XVII 
c.); Po. ekscelencja. — Subst. світлість, ясновельмож¬ 
ність, титул вищих урядовців, Бойків 158. 

From Lat. excellentia ‘superiority’, SWO 176. 

ексцентрик ‘eccentric’, ModUk.; Ru. жсцентрик, Po. 

ekscentryk, etc. — Deriv. ексцентричний, -ність, -но. 
— Subst. коло в колі, що не має спільного центру, по- 
заосереднє коло; дивак, штукар. 

From LLat. excentricus ‘out of the centre’, the ultimate 
source being Gk. ikkentros ‘ts’, АкСл. 17, 1802, Klein 1,496. 

ексцепція, AmUk. ексепшин ‘exception’, MUk. ексцеп- 
цьія (1599), ексцепція (XVII c.), без жаднои ексцеициЬ 
(XVII с.), ексцепцію Asg. (XVIII с.); Po. ekscepcja. — 

Subst. вййняток, обмеження, виключність, Тимченко 
872, Кузеля 113. 

From Lat exceptio ‘ts’, Тимченко, 1. c., SWO 177. 
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ексцерпт ‘excerpt’, ексцерпувати ‘to excerpt’, ModUk., 

Po. ekscerpt, ekscerpowac. — Subst. витяг, вййняток, 
випис[ка]; випйсувти, вибирати. 

From Lat. excerptum : excerpere ‘to pick up, choose, 
select, extract’, SWO 177, Klein 1, 555. 

ексцес ‘excess’, MUk. ексцееь (1597), ексцессьі Арі. 
(XVII c.), ексцесу Gsg. (1683), ексцесовь Gpl. (XVIII 

c.); Ru. жсцесс, Po- eksces, etc. — Subst. надужиття, 
нестриманість; публічний заколот, вибрик, Кузеля 
459; MUk. переступ, безправ’я, Тимченко 872. 

From Lat. excessus ‘going beyond, departure’, Тимчен¬ 
ко, 1. c., АкСл. 17, 1894, SWO 177. 

ексциповати MUk. ‘to reserve, stipulate’ : ексципова- 
ти (1596), ексципуючи (1708). — Deriv. ся... ексцнпо- 

вала (1590). — Subst. застерігати для себе, Тимчен¬ 
ко 872. 

From Lat. excipere ‘to take out’, Тимченко, 1. c., Klein 
1, 556. 

екс-чемпібн ‘former champion’, ModUk.; Ru. жс- 
чемпион. — Subst. колишній першун. 

A hybr. formation: Lat. ex- ‘former’ and Uk. from E. 
champion. 

єктенія see ЄКТ&НІЯ. 

екто- a compound-forming element in such words as 
екто- дерма, -плазма, -паразйт, etc., ModUk.; known to 

all other SI. as well. — Subst. зовнішній, на поверхні. 
From Gk. 4kt[o]-: ektos ‘outside, external’, Partridge 

825. 

екумена ‘inhabited land’, ModUk.; Po. ekumena. — 

Deriv. екуменізм, екуменічний, -ність, -но. — Subst. 

частіша землі, придатна для заселення; (істор.:) 
грецькі поселення; простір Візантійської імперії. 

From Gk. oikoumene (gS) ‘inhabited world’ via LLat. 
oecumenicus ‘open to the whole word’. 

екю ‘crown (— three francs) ’, ModUk.; Ru. екю (since 

the XVIII c.). — Subst. старовинна французька моне¬ 
та, що кілька разів міняла свою вартість, Бойків 158. 

From Fr. ecu ‘ts’, Huttl-Worth 120. 

ел or ель see ейл. 

еластйчний see еластичний. 

еле ‘Vio of a yard’, ModUk. — Subst. лікоть (міра 
в багатьох давніх народів), Бойків 158. 

From ModHG. ЕИе ‘ts’. 

Елеазар see Єлеазар. 

елев ‘eleve, pupil, student’, ModUk. — Subst. учень, 
Франко 7, 451. 

From Fr. eUve ‘ts’. 

елеватор, AmUk. елевейтор (since 1895) ‘elevator’, 

ModUk. — Deriv. елеваторний; f/e. наливатор 
(РССтоцький PF. 12, 423); MUk. елевація (XVII c.). — 

Subst. прилад для підойми зерна; склад збіжжя аме¬ 
риканської системи, Бойків 158. 

From LLat. elevator ‘one who raises or lifts’ (: elevare 

‘to raise, lift’); AmUk. елевейтор directly from E. ele¬ 

vator *ts’. 

Елевферій see Єлевферій. 

елегантний see елеґант. 

елегія ‘elegy’, ModUk.; Ru. злегия (since the XVI c., 
Huttl-Worth 120), Po. elegia, etc. — Deriv. елегійний, 
-ність, -но. — Subst. один із жанрів лірики: вірш, 
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у якому виражені настрої смутку, журби, задуми, 
меланхолії, Лесин-Пулинець 93. 

A “direct borrowing from classical languages is more 
likely” than from G., Hiittl-Worth, 1. c.; cf. Lat. elegia, Gk. 
elegeid (ode) ‘elegiac song’, the ultimate source being prob. 
Phrygian ilegos ‘song of lament’, Klein 1, 507. 

елеґант ‘elegant’ (Кузеля 114), ModUk.; Ru. елегант¬ 
ний (missing in Vasmer 3, 459), Po. elegant. — Deriv. 

елеГантний, SovUk. елегантний, -ність, -но, Wd. еле- 
Ганцький, елеГанція — Subst. гарно вйкінчений, добір¬ 
ний, розкішний, чепурнйй, Кузеля, 1. с. 

From Fr. ilegant ‘ts’, the ultimate source being Lat. 
elegans ‘choise, tasteful, elegant’, Klein 1, 507, SWO 183. 

елексйр see еліксйр. 

елекангь MUk. ‘wine from Alicante (in Spain)’: еле- 

кантом lag. (XVII c.). — Subst. Гатунок еспанського 
вина, Тимченко 873. 

From GN. Alicante, city in Spain, Тимченко, 1. c. 

єлей see єлей. 

елект ‘elect, elected’, MUk. електа Asg. (XVI—XVII 

c.), електом Isg. (XVIII c.). — Deriv. електор, -ка, 
-ство, -ський, електорат, here also: елекція, елек- 
цгйний. MUk. електовьгй (1647), електорове Npl. (XVI 
с.), злекторство (XVIII с.), електуючи (1699), електовань 
(1696), на елекцьію (1597), на елекцьіахь (XVII с.), злек- 
ціи (XVIII с.), елекціялноє д-Ьло (XVIII с.). — Subst. 

[ново]обраний, Тимченко 873. 

From Lat. electus ‘elected’, Тимченко, 1. c. 

електр[ум] ‘electrum, alloy of gold and silver’, MUk. 

електра Gsg. (XVIII c.). — Deriv. електризм, електри¬ 
ка (Желеховський 1, 214), електризувати[ся], -ання, 
електризація, -зацгйний, електрик[а], електричний, 

-ність, -но, електричка, електрифікувати, -ання, 
електрифікатор, -ка, -ський, електрифікація, елек¬ 
трон, etc.; very many compound neologisms with електро-: 

електро -бур, -вимірювальний, -візок, -воз[ний], -дви¬ 
гун. -динаміка, -динамометр, -доїння, -дриль, -енергія, 
-ємність, -зварний, -зварювання, -зварювач, ізоля¬ 
тор, -інтеіратор, -іскровий, -кар, -кардіограма, 
-кардіограф[ія], -лампа, -ліз, -літ, -лічильний, -лю- 
мінісценція, -машина, -мережа, -металюрГія, -метр, 
-механіка, -мобіль, -молотьба, -монтаж, -мотор, 
-наркоз, -насос, -неГатйвний, -обладання, -дранка, 
-пастух, -передача, -пила, -пилосос, -підіймальний, 
-плуг, -позитивний, -поїзд, -праска, -постачання, 
-прйвод, -провід, -програвач, -розвідка, -рушійний, -си¬ 
ловим, -система, -сітка, -окоп, -сон, -сталь, -стан¬ 
ція, -статика, -теплиця, -терапія, -термічний, -те- 
хнік[а], -трактор, -устаткування, -утюг, -фізіоло¬ 
гія, -фдр, -хемія, -хірургія, etc. — Syn. електрон; 
subst. стоп трьох частин золота й одної частини 
срібла, Тимченко 873; найменша частщ від’ємної елек¬ 
трики, Бойків 159. 

From Gk. ilektron ‘amber, alloy of gold and silver’, 
Тимченко, 1. c.; ‘unit of negative electricity’, Klein 1, 507, 

SWO 186. 

елекція see елект. 

елемент ‘element’, MUk. елемента Npl. (XVI c.) ; 1627 
Беринда), елементовь Gpl. (XVIII c.), елементи Npl. 

(XVIII c.) ; Ru. злемент (since 1806), Po. element, etc. 

— Deriv. елементний, елементар, -ний, -ність, -но; 
MUk. елементари Npl. (XVII с.). — Subst. (в хемгі:) 
первень, тіло, що його не можна розкласти на скла¬ 
дові частини(у давніх:) стихія : вода, вогонь, зем¬ 
ля й повітря; (в суспільстві:) частина якоїсь збір- 
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нбі одиниці; (в електриці:) частина батергі, Бой¬ 
ків 159. 

From bat. elementum ‘first principle, element’, Тим- 
ченко 873, Klein 1, 507, SWO 187. 

елемозйна arch, ‘alms, charity’, MUk. елемозиньї Gsg. 

(1646). — Subst. милостиня, допомога бідному, Тим- 
ченко 874. 

From Gk. eleemosyne ‘ts’, Тимченко, 1. c. 

елерон ‘aileron, wing-tip’, ModUk.; Ru. злероп 
(wanting in Vasmer 3, 460). — Subst. відкрилок, рухома 
хвостова (або кінцева) частина крила, літака. 

From Fr. aileron ‘ts’, АкСл. 17, 1839. 

елефантіяз[1с] ‘elephantiasis’, ModUk.; Ru. злефан- 
тиаз[ис\ (since 1866). — Subst. хворобливе згрубіння 
шкіри на ногах, Кузеля 115. 

From Gk. elefantiasis ‘ts’, АкСл. 17, 1839. 

Елисавета see Єлизавета. 

Елисей see Єлисей. 

еліберовати MUk. ‘to liberate oneself’: елЬберовати 
(XVII c.). 

From Lat. liber ‘free’. 

еліен! ‘long live!’, first recorded in the XX c. (Кузеля 
115). — Subst. хай живеї 

From Hg. eljen! ‘ts’, MNT-ESz. 1, 746 - 747. 

елізія ‘elision’, ModUk.; Ru. злйзия (since 1806), Po. 

elizja, etc. — Subst. випад голосного перед другим ко¬ 
ротким голосним. 

From Lat. elisid ‘ts’, АкСл. 17, 1840, Klein 1, 509, 

еліксир, also елексйр ‘elixir’, ModUk., Ru. зликсйр 
(since 1806), Po. eliksir, etc. — Deriv. еліксйрний. — 

SWO 188. 

Subst. рослинний вивар, лічнйча вода, напій із чудес¬ 
ними прикметами, Кузеля 115. 

From Аг. al-iksir, the second part of it going back to 
Gk. kserds ‘dry’, АкСл. 17, 1840, Klein 1, 509, SWO 187. 

елімінувати ‘to eliminate’, ModUk.; Ru. злиминйро- 
вать, Po. eliminowac, etc. — Deriv. елімінуватися, 
-ання, here also елімінація. — Subst. усувати, виклю¬ 
чати. 

From Lat. elimindre ‘to remove’, АкСл. 17, 1840. 

елінґ ‘slip, launch, stocks’, first recorded in the XX c. 
(Горбач 1, 24); Ru. зллинг (since 1664), Po. eling. — 

Subst. споруда витягати корабель на беріг, Горбач, 1. с. 

From Du. heUing ‘ts’, Meulen 78, Vasmer 3, 460, SWO 
187, Горбач, 1. c. 

еліпса ‘ellipse; ellipsis’, ModUk.; Ru. еллйпс[ис], Po. 

elipsa, etc. — Deriv. елгпсовий, еліпсоїд; here also еліп¬ 
тичний. — Subst. замкнена крива лінія; випуск кіль¬ 
кох слів у реченні, Бойків 160. 

From ModHG. Ellipse ‘ts’ (perhaps via Po. elipsa), 
the ultimate source being Gk. elleipsis ‘falling short, de¬ 
fect’, Горяев 431, Klein 1, 510, SWO 187. 

еліта ‘elite’, ModUk.; Ru. злита (since 1864), Po. 

elita, etc. — Deriv. елітний, -ність. — Subst. вибір, 
вицвіт, вибране товариство, Кузеля 115. 

From ModHG. Elite ‘ts’, the ultimate source being 
Fr. 6lite ‘choice part’, РССтоцький 4, 200, АкСл. 17, 1841, 

Klein 1, 509. 

елк AmUk. ‘elk’, first recorded in 1971 (Кошеляник 
207). — Subst. лось. 

From E. elk Кошеляник, 1. c. 

Еллада, also Геллада (M. Зеров : Камена 35) ‘Greece’, 
ModUk.; Ru. Зллада; cs. Елада||Ієлада||Елаеь (Miklosich 

Lexicon 115). — Subst. Греція. 
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From Gk. Hellas, Asg. Helldda ‘Greece’, Vasmer 3, 

460; see also the following entry. 

еллін, also гелен (Тимченко 874) ‘Greek’, MUk. елини 
Npl. (1489), трекове (еллинове) (XVI c.), Еллиньї Npl. 
(XVII c.), Елиньї (XVIII c.), до Иелинг и от Елинь 
(XVIII с.); Ru. зллин. — Deriv. еллінка, еллінізм, еллі¬ 
ніст, -ка, елліністичний, MUk. елин’ство (XVI с.), по 
елин[ску] (1627 Беринда), еллинская (XVII с.). — Syn. 
грек. 

From Gk. ellin < OGk. hellen ‘Hellen, son of Deucalion, 
eponymous ancestor of Greeks’, Klein 1, 717, Vasmer 3, 
460; see also the preceding entry. 

елювій ‘eluvium’, ModUk.; Ru. злювий, Po. eluwium, 

etc. — Deriv. елювіальний. — Subst. продукт вивітрю¬ 
вання і вилуговування гірських порід, які лишаються 
на місці свого утворення, Слум. 2, 475. 

From Lat. eluere ‘to wash out’, АкСл. 17, 1847. 

елюкубрація ‘unsuccessful writing’, Po. [ejlukubracja. 

— Subst нездарні виводи; річ, яку написано без та¬ 
ланту, а з великим накладом праці, Кузеля 115. 

From Lat. elucubratio ‘hard work (: elucubrare ‘to 

work out, to prepare by the light of a lamp’), SWO 188, 

Slawski 4, 375 - 376. 

еля! interj. used for chasing swine. — Syn. ацю! 

Compound of e! and ля!, see svv. 

еляборат ‘elaborate’, ModUk.; Po. elaborat. — Subst. 

письмова вправа, задача, виріб, Кузеля 115. 

From Lat. elabordtus ‘worked out in detail’, Klein 1, 

505, SWO 183. 

елястйчний, SovUk. еластичний ‘elastic’, first recorded 

in the XIX c. (Желеховский 1, 214); Ru. зластйчний, 

Po. elastyczny, etc. — Subst. здатний легко гнутися, 
гнучкий, пружний, Слум. 2, 466. 

From Fr. elastique ‘ts’, the ultimate source being Gk. 
elastikos : elan ‘to drive, strike’, Klein 1, 505, SWO 183. 

ел[ь] see ЄЙЛ. 

Ельбрус GN. Elbrus (highest mountain of Caucasus 

and Europe)’, ModUk.; Ru. Зльбрус, Po. Elbrus. — Subst. 

найвища гора Кавказу й Еврдпи. 
From Pers. Elburz (< Av. Hard — borozaiti ‘high 

mountain Вага’), Vasmer 3, 460. 

Ельдорадо ‘El Dorado’, ModUk.; Ru. Зльдорадо 
(since 1864), Po. Eldorado. — Subst. золотий край; рай, 
обіцяна земля. 

From Sp. el dorado (pais) ‘the gilden land’, АкСл. 17, 
1847, Klein 1, 506, SWO 183. 

ельзевіри Npl. ‘books printed by the Elzevirs (a Du. 

family of printers)’, ModUk., Ru. зльзевйри (since 1898), 

Po. elzewiry. — Subst. друки виконані в фірмі Ельзеві¬ 
рів у Голляндгі. 

From Du. FN. Elzevir, printers in the XVI—XVII c., 
Кузеля 115, SWO 188, АкСл. 17, 1847. 

ельоквенція ‘eloquence’, ModUk.; Ru. злоквенция 
(since 1806), Po. elokwencja. — Subst. вимова, дар вимо¬ 
ви, краснорічйвість, Кузеля 115. 

From Lat. eloquentia ‘ts’, Klein 1, 510, SWO 188. 

ельонґація ‘elongation’, ModUk.; Po. elongacja. — 

Subst. видовження, кут між планетою й сонцем, Ку¬ 
зеля 115. 

From MLat. elongatio ‘ts’, Klein 1, 510, SWO 188. 

ельф, also ельфа ‘elf’, ModUk.; Ru. зльф (since 1864), 

Po. elf, etc. — Deriv. ельфовий. — Subst. доброзичливий 
дух природи (в германській мітолдггі), Слум. 2, 475. 

і 
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From E. elf or ModHG. Elfe ‘ts’, АкСл. 17, 1847, 

Vasmer 1, 460, SWO 187. 

£л[ь]чук (Богдан 60) AmUk. for Ільчук, see Ілля. 

емаль ‘enamel’, MUk. гамалю Asg. (1624); Ru. змаль 
(since 1806), Po. emal, etc. — Deriv. емалевий, емалю¬ 
вальний, -ик, -иця, емалювати, -ання, емальований, 
-но. — Subst. скляна поволока, полива, малювання в 
вогні, Кузеля 115. 

From Fr. email ‘ts’, Vasmer 3, 460, АкСл. 17, 1850; 

see also гамалія 2. 

еманація ‘emanation’, ModUk.; Ru. зманация, Po- ema- 

nacja, etc. — Deriv. еманаційний. — Subst. витікання, 
випромінювання, виділення чого-небудь, Слум. 2, 475. 

From LLat. emandtio ‘flowing out’, АкСл. 17, 1850, 

Klein 1, 511, SWO 188. 

емансипувати Wd. еманципувати ‘to emancipate’, Mod¬ 

Uk.; Ru. змансипйровать (since 1866), Po. emancypo- 

wac, etc. — Deriv. емансипуватися, -ання, емансипд- 
ваний, -ність, -но, here also емансипатор[ка], еман¬ 
сипація, Wd. еманципант[ка]. — Subst. звільняти від 
якоїсь залежности, Слум. 2, 476. 

From Lat. emancipare ‘to declare a person free and 
independent’, АкСл. 17, 1852, Klein 1, 511, SWO 188. 

Емануїл PN. ‘Emmanuel’, MUk. Еммануйль (1627 Бе- 

ринда), Ru. Еммануйл, Po. Emanuel, etc. — Deriv. Ma- 
нугл; FN. Манолій. — Subst. MUk. c нами Бь, 1627 Бе- 

ринда. 

From Gk. EmmanouAl, the ultimate source being Hb. 

Immdnuil ‘God with us’, Klein 1, 515. 

ембарго ‘embargo’, ModUk.; Ru. ембарго (since 1806), 

Po. embargo, etc. — Subst. заборона ввозу або вивозу 
товарів, цінностей і т. ін., Слум. 2, 476. 

From Sp. embargo : embargar ‘to impede, restrain, 
seize’, АкСл. 17, 1853, Klein 1, 512, SWO 188. 

емблема ‘emblem’, ModUk.; Ru. змблема (since 1731), 

Po. emblemat, etc. — Deriv. емблематичний. — Subst. 
ознака, умовний знак, Бойків 160. 

From Lat. emblema ‘ts’, the ultimate source being Gk. 
imblema ‘insertion’, АкСл. 17, 1853, Klein 1, 512, SWO 188. 

емболія ‘emboly’, ModUk.; Ru. змболия, Po. embolia, 
etc- — Deriv. емболічний. — Subst. жнлозасмічення, 
Бойків 160. 

From Gk. emboli ‘throwing in, putting in’, АкСл. 17, 
1854, SWO 189. 

ембріон ‘embryo’, ModUk.; Ru. змбрион (since 1864), 

Po. embrion, etc. — Deriv. ембріднний, ембріональний; 
here also ембріологія. — Subst. зародок тварини або 
людини, Слум. 2, 476. 

From Gk. imbrion ‘embryo, fetus’, АкСл. 17, 1855, 
Klein 1, 513, SWO 189. 

Емерика MUk. (XVIII c.) for Америка. 

емерйт ‘a retired one, emeritus’, ModUk.; Ru. змерйт, 

Po. emeryt, etc. — Deriv. емеритура, вмврйтка, еме- 
рйтський. — Subst. вислужений, на пенсії, Кузеля 116. 

From Lat. emeritus ‘ts’, Klein 1, 516, SWO 189. 

емігрант, SovUk. емігрант, first recorded in the XIX c.; 
Ru. змигрант (since 1806), Po. emigrant, etc. — Deriv. 

емігрантка, -тщина, -тський; here also еміграція, 
еміграційний, [ви]емігрувати, -ання. — Subst. пере¬ 
селенець, виходець, Кузеля 116. 

From Lat. emigrans (Gsg. -ntis) : emigrdre ‘to move 

away, emigrate’, АкСл. 17, 1856, Klein 1, 514, SWO 189. 

Емілій PN. ‘Emil’, ModUk. — Deriv. Еміліян, Оме¬ 
лян; Мільо, Мілько, Мілюта, Омелько, Емілія, Емі- 
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ла: FN. Омельченко, Омельяненко, Омельчук, Омель- 
чйшин, Омельський, Омельянський, etc- (Богдан 208). 
— Subst. MUk. Емудіань : разумен, 1627 Беринда. 

From Lat. Aemilius — name of a Roman gens, Klein 

1, 514. 

емір ‘Ar. prince’, MUk. ем'кра Asg. (XVIII c.); Ru. 

з мир (since 1806), Po. emir, etc. — Subst. князь, титул 
деяких східних державців, Бойків 161. 

From Ar. amir ‘commander’, Тимченко 874, Klein 1, 

515, SWO 189. 

емісія ‘emission’, ModUk.; Ru. змйссия, Po. emisja, 
etc. — Deriv. емісійний. — Subst. висилка. 

From Lat. emissio ‘ts’. 

емка ‘M - car’, SovUk.; Ru. змка. — Subst. легковий 
автомобіль марки „М”, Слум. 2, 477. 

A combination of “М“ and suffix -ka. 

емоція ‘emotion’, ModUk.; Ru. змдция (since 1864), 

Po. emocja, etc. — Deriv. емоційний, -ність, -но, емо¬ 
ціональний, -ність, -но. — Subst. [по]чуття, звору¬ 
шення, переживання, Бойків 161. 

From Lat. emotio : emovere ‘to move out, move away; 
to stir up, agitate’, SWO 189. 

емпірей ‘the highest heaven’; MUk. в емпирею (XVII 

c.). — Ru. змпирей. — Deriv. Емпирейское нбо (XVII c.), 
емфирейским Isg. (XVIII c.), емпкре[й]ски[й] (XVIII 
c.). — Subst. MUk. до найвьшшюго н[е]ба Емпирейско- 

го (XVII с.), Тимченко 874. 

From Gk. empyrios\\empyros ‘fiery’, Тимченко, 1. c., 

Klein 1, 516. 

емпірик ‘empiricist’, ModUk.; Ru. змпйрик (since 

1806), Po. empiryk, etc. — Deriv. емпіричний, емпіризм, 

and compounds: емпіріо -критик, -критичний, -монізм, 
моністичний, etc- — Subst. прихильник емпіризму: вче¬ 
ний, що робить висновки лише на підставі спостере¬ 
жень і досліду, Бойків 161. 

From Lat. empiricus, the ultimate source being Gk. 
empeirikos ‘experienced’, Klein 1, 516, АкСл. 17, 1863. 

емський ‘from Ems’, Po. emski. — Deriv. Ямський 
указ (заборони укр. мови в 1876 р.). — Subst. з міста 
Емс у західній Німеччині. 

From Ems, city in W. Germany. 

емтеес ‘machine - tractor station’, SovUk. Ru. змтедс. 
— Deriv. емтеесівець, -вський. — Subst. машйно-трак- 
торна станція Слум. 2, 478. 

An acronym, formed from the first letters of the words 
машйно-тракторна станція. 

ему ‘emu’, Ru. зму (since 1864), Po. emu, etc. — Subst. 

австралійський лісовий птах, подібний до струся, 
Орел 1, 327. 

From Port, ета di gei ‘crane of the ground’, so called 
because of its unability to fly, Орел, 1. c., Klein 1, 516, АкСл. 
17, 1865. 

емульсія ‘emulsion’, Ru. змульсия (since 1806), Po. 

emulsja, etc. — Deriv. емульсійний, емульсйр, емульсо¬ 
їди. — Subst. молокоподібна теч; суміш печив; в’язкі 
речовини в малярських фарбах. 

From Lat. emulsus: emulgere ‘to milk out, drain out’, 
Орел 1, 327, Klein 1, 517. 

емфаза ‘emphasis’, емфатйчний ‘emphatic’, ModUk.; 

Ru- емфаза, емфатйческий, Po. emfaza, emfatyczny, etc. 

— Deriv. притиск, наголос; пересада, напушеність, 
Кузеля 116; з притиском; пересадний. 
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From Gk. imfasis ‘outward appearance’, empfatikds 

‘expressive’, Орел 1, 327, Klein 1, 515, АкСл. 17, 1867. 

емфізема ‘emphysema’, ModUk.; Ru. змфизема (since 
1866), Po. emfizema, etc. — Subst. пухлина, Кузеля 116. 

From Gk. emfizema ‘inflation’, Орел 1, 327, Klein 1, 
516, АкСл. 17, 1867. 

енгармонізм енгармонія ‘enharmony’, ModUk.; Ru. 

знгармонйзм, Po- enharmonia, etc. — Deriv. енгармоній¬ 
ний, -ність, -но. — Subst. ототожнення в практиці 
теоретично різних звучань, Орел 1, 328. 

From Gk. еп- ‘in[to]’ and harmonia ‘harmony’, Klein 1, 
523, АкСл. 17, 1868. 

енглізувати ‘to Anglicize’, ModUk.; Ru. знглизйро- 
вать. — Subst. підрізувати хвости коням на англій¬ 
ський манір, Бойків 161; англізувати. 

From ModHG. englisieren ‘ts’, Бойків, 1. c. 

ендек ‘member of the national-democratic party (in 

Poland)’, ModUk.; Ru. зндек, Po. endek. — Deriv. ендеч- 
ка, ендецький. — Deriv. член націонал-демократйчноі 
партгі в міжвоєнній Польщі. 

From Po. endek ‘ts’. 

ендемія ‘endemy’, ModUk.; Ru. зндемйя, Po. endemia, 

ets. — Deriv. ендемійний, -ічний. — Subst. поширена 
тільки в одній місцевості заразлива хвороба, Бой¬ 
ків 161. 

From Gk. еп- ‘in’ and demos ‘people’, Klein 1, 520. 

енджея||енджйй AmUk. ‘engine’, first recorded in the 

XX c. (JBR.). — Subst. мотор (машини). 
From E. engine ‘ts’, Кошеляник 208. 

ендо-a compound - forming element in such words as 

ендо- генний, -дерма, -кардій, -паразит, etc.; known 
to all other SI. —Subst. в середині; осередній. 

From Gk. endo: endon ‘on the inside’, Partridge 825. 

ендогамія ‘endogamy’, ModUk.; Ru. зндогамия, Po. 

endogamia, etc. — Deriv. ендогамний, ендогамічний. — 

Subst. внутрішньо - групове (племінне) одруження, 
шлюб всередині даної суспільної групи, Льохін 236. 

From Gk. indo and gdmas ‘ts’, Льохін, 1. c., SWO 191, 
Klein 1, 520. 

енема ‘enema’, MUk. енему Asg. (XVIII c.) ; Po. enema. 

— Subst. прочищення відходдвоі кишки водою, Кузеля 
116; syn. ліватйва, клізма. 

From LLat. enema, the ultimate source being Gk. 
enema ‘injection, clyster’, Klein 1, 521. 

енергія ‘energy’, MUk. енергію Asg. (XVII c.); Ru. 

знергйя (since 1806), Po. energia, etc. — Deriv. енергій¬ 
ний, -ічний, -но. — Subst. сила, міць; діяльність, 
Тимченко 874. 

From Gk. energeia ‘energy, efficiency’, Тимченко, 1. c., 
Орел 1, 330, Klein 1, 521, АкСл. 17,1876. 

еніґма ‘enigma’, MUk. без Енигмагь (1637); Po. 
enigmat. — Deriv. euifматйчний. — Subst. загадка, Ку¬ 
зеля 117. 

From Lat. aenigma, the ultimate source being Gk. 
ainigma (Gsg. ainigmatos) ‘dark saying, puzzle’, Klein 1, 

523; in Uk. perhaps via Po., Тимченко 875. 

енкавстика ‘encaustic’, ModUk., Ru. знкаустика, Po. 
enkaustyka, etc. — Deriv. енкавстйчний. — Subst. випа¬ 
лювання рисунків на порцеляні (в вогні), Кузеля 117. 

From Gk. enkaustike (texne) ‘encaustic (art)’, Klein 

1, 518, SWO 193. 

енклітика ‘enclitic (word)’, Ru. знклйтика, Po. en- 
klityka, ebc. — Deriv. енклітичний. — Subst. ненаголо- 
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шене слово, що творить одне ціле з попереднім (на¬ 
голошеним) словом. 

From L. encliticus, the ultimate source being Gk. en- 
klitikos ‘throwing its accent back’, Klein 1, 519, Орел 
1, 330. 

енклява ‘enclave’, ModUk.; Ru. знклява, Po. enklawa, 
etc. — Deriv. енклявний, -ність, -но. — Subst. відо¬ 

кремлена територія в чужій країні. 

From Fr. enclave ‘ts’: enclaver ‘to enclose within alien 
territory’, the ultimate source being LLat. incldvdre ‘to 
lock with a key’, Орел 1, 331, Klein 1, 519. 

енко ‘enko[-name]\ ModUk. — Subst. символ укра¬ 

їнських прізвищ на -енко; (переносно:) українець. 
From suffix -enko, characterizing Uk. surnames and 

Ukrainians in general. 

енкомія ‘praise, panegyric’, MUk. енкомій Gpl. (XVII 

c.), Po. enkomion. — Subst. похвала, панегірик, Тимчен- 
ко 875. 

From Gk. enkdmion ‘ts’, Тимченко, 1. c., SWO 193. 

енкратія ‘abstinence’, ModUk. — Subst. здержли- 

вість, Кузеля 117. 

From Gk. en- ‘in’ and krdtos ‘strength’ might’. 

енний, енський ‘N.[N.]’, ModUk.; Ru. знний. — 

Subst. позначений літерою N-n у значенні ’кожний, 
всякий, певний’, Слум. 2, 481. 

An artificial formation, based on Lat. letter N-n. 

ентерит ‘entente’, ModUk.; Ru. знтерйт. — Subst. 

запалення тонких кишок, Орел 1, 331. 

A medical term coined from Gk. entera ‘intestines’ by 
Fr. pathologist F. B. de la Croix de Sauvage, (1706-1767), 

Орел, 1. c., Klein 1, 525. 

енто-a word-forming element ‘ento’- in such com¬ 

pounds as енто-бласт, -дерма, -паразйт, -плазма, etc., 
known to other Si. — Subst. внутрішній. 

From Gk. entos ‘within, inside’, Орел 1, 331. 

ентомблог ‘entomologist’, ModUk.; Ru. ентомолог, 
Po. entomolog, etc. — Deriv. ентомологічний, ентомо¬ 
логія. — Subst. учений у комахознавстві. 

From Gk. entomos ‘insect’ and Idgos ‘science’, Орел 
1, 332. 

ентузіязм, SovUk. ентузіазм ‘enthusiasm’, first recorded 

in the XX c. (Кузеля 117); Ru. знтузиазм, Po- entuzjazm, 

etc. — Deriv. ентузіяст[ка], ентузіястйчний, -ність, 
-но. — Subst. одушевлення, запал, Кузеля 117. 

From Gk. enthousiasmos ‘divine inspiration’, Орел 1, 
332, Klein 1, 526, SWO. 194. 

енцйкліка ‘encyclic’, ModUk.; Ru. знцйклика (since 
1882), Po. encyklika, etc. — Subst. папське послання до 
єпископів, Орел 1, 333. 

From LLat. encyclica, the ultimate source being Gk. 
encyklios ‘in a circle, circular’, Орел, 1. c., Klein 1, 519. 

енциклопедія ‘encyclopedia’, енциклопедизм ‘encyclo- 

pedism’, ModUk.; Ru. знциклопедия (since 1780), знци- 
клопедйзм (since 1864), Po. encyklopedia, encyklopedyzm, 

etc. — Deriv. енциклопедист[ка], енциклопедичний, 

-ність, -но. — Subst. видання, в якому зібрано відо¬ 
мості з усіх обсягів знання, Кузеля 118; (енциклопе¬ 

дизм:) знання всього. 
From LLat. encyclopaedia, encyclopaedismus ‘ts’, the 

ultimate source being Gk. enkyklios paideia ‘circular 
(rounding up) education’, Klein 1, 519, АкСл. 17,1884. 

еоліт ‘eolith’, ModUk.; Ru. золйт, Po. eolit, etc. — 

Deriv. еолітовий. — Subst. найдавніша епоха кам’яно- 



276 277 

ю віку; примітивне кам’яне знаряддя доби, еоліту, 
Орел 1, 334. 

From Gk. eos ‘morning star’ and lithos ‘stone’, Орел, 
1. c., АкСл. 17, 1885. 

еоцен ‘eocene’, ModUk.; Ru. ооцен, Po. eocen, etc. — 

Deriv. еоценовий. — Subst. спідня частина відкладів 
третинної ери, Орел 1, 334. 

From Gk. eos ‘morning star’ and kain6s ‘new’, Орел, 

1. c., SWO. 194. 

епакти Npl ‘epacts’, MUk. епакта (1627 Беринда); Po. 

epakta. — Subst. кількість днів від останнього моло¬ 
дика до 1-го січня, переступні дні, Тимченко 875; MUk. 
наведеніє, або втрученни дньї, 1627 Беринда. 

From Gk. epaktai hemerai ‘intercalary days’, Тимчен¬ 
ко, 1. c., Klein 1, 528. 

епанчй see опанча. 

єпархія see єпархія. 

епатйда see епевдйт. 

епатувати ‘to astonish’, ModUk.; Ru. зпатйровать, 
Po. epatowac. — Subst. вражати, дивувати, приголом¬ 
шувати, Слум. 2, 482. 

From Fr. epater ‘is’, АкСл. 17, 1885, SWO. 194. 

епендйт arch, ‘over (or outer) tunic’, MUk. епендйть 
(1627 Беринда), here also (distorted:) епатйда (XVII c.); 

OCS. ependits. — Subst. верхня ноша, зверхня одежа, 
Тимченко 875; MUk. обоичик, камазеля, кафтан, сукня, 
жупань, кошуля, або волняница, йнак фартухь, хуста для 
опасаня, 1627 Беринда. 

From Gk. ependytes ‘tunic worn over another’, Тим¬ 
ченко, 1. c., Vasmer2 2, 21. 

ЄПЙСКОП see ЄПЙСКОП. 

епігон Wd. епігон (Кузеля 118) ‘epigone’, ModUk.; Ru. 

зпигдн (since 1864), Po. epigon, etc. — Deriv. епігон¬ 
ство, -ський. — Subst. потомок, нащадок; наслідник, 
послідовник. 

From Gk. epigonos ‘one bom after; offspring, posterity’, 
АкСл, 17, 1885, Орел 1, 335. 

епігрйма ‘epigram’, MUk. епиграмма (1625); Ru. onu- 
грамма (since 1780), Po. epigram[at], etc. — Deriv. eni- 
грамний, еміграматйст, -йчний. — Subst. короткий, 
дотепний вірш, Кузеля 118. 

From Lat. epigramma, the ultimate source being Gk. 
epigramma ‘inscription’, Орел 1, 335, АкСл. 17, 1886, Klein 
1, 531. 

епіграф ‘epigraph’, ModUk.; Ru. опйграф (since 1806: 

зпиграф), Po. epigraf, etc. — Deriv. епіграфіка, -ія, епі¬ 
графістка], -ічний. — Subst. напис, Кузеля 118. 

From Gk. epigraf І ‘inscription’, Орел 1, 335, perhaps 
via Fr. epigraphe ‘ts’, Vasmer 3, 461. 

епідемія ‘epidemy, epidemic', ModUk.; Ru. зпидемия 
(since 1806), Po. epidemia, etc. — Deriv. епідемічний, 
епідеміологія, -логічний. — Subst. пошесть, масова 
заразлива хвороба, Орел 1, 336. 

From Lat. epidemia, the ultimate source being Gk. 
epidemia nosos ‘disease prevalent among the people’, Орел, 
1. c., Vasmer 3, 461, Klein 1, 530. 

епідерма, rarely епідерміс, ‘epidermis’, ModUk.; Ru. 

зпидерма, -мис (since 1806), Po. epiderma, etc. — Deriv. 

епідерміофгтія. — Subst. нашкірник, Кузеля 118. 

From Gk. epidermis ‘outer skin’, Klein 1, 531, SWO. 

195. 

епіділскоп ‘projector’, ModUk.; Ru. зпидиаскдп, Po- 
epidwLskop, etc. — Subst. апарат висвітлювати образ¬ 
нії. 
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From Gk. ері- ‘on’ and diaskopeomai ‘I look at’, Орел 
1, 336, АкСл. 17,1890, SWO. 195. 

епізод, AmUk. епизовд ‘episode’, ModUk.; Ru. зпиздд 
(since 1806), Po. epizod, etc. — Deriv. епізодичний, 
-но. — Subst. вставлена частина твору; окрема ви¬ 
падкова подія в цілості подій, Орел 1, 336. 

From Gk. epeisddion ‘addition, episode’, Орел, 1. c., 
Klein 1, 533, perhaps via Fr. Episode ‘ts’, Vasmer 3, 462; 
AmUk. епизовд directly from E. episode, Кошеляник 211. 

епізоотія ‘epidemic disease among animals’, ModUk.; 

Ru. зпизоотия (since 1847), Po. epizootia, etc. — Deriv. 

епізоотичний, епізоотологія, -логічний. — Subst. по¬ 
шесть серед тварин, Орел 1, 336. 

From Gk. ері- ‘on’ and dzoon ‘animal’, Орел, 1. c. 

епік ‘an epic poet’ ModUk.; Ru. §nm (since 1847), Po. 

epik, etc. — Deriv. епіка, епічний, -ність, -но. — Subst. 

письменник, автор епічних творів, Бойків 163. 

From Gk. epikos ‘epic’; see also епос, епопея. 

епікуреєць ‘epicure’, MUk. епикурчикь (XVI c.); Ru. 

зпикуреец (since 1806), Po. epikurejczyk. — Deriv. епі¬ 
курейський, епікуреїзм; MUk. по епикур-ьску (XVI c.). 

— Subst. послідовник філософи Епікура; прихильник 
змислдвости, розпусник, Тимченко 875. 

From Gk. Epikoureios ‘pertaining to Epicurus’, Тим¬ 
ченко, 1. c. 

епілепсія ‘epilepsy’, епілептик ‘epileptic’, MUk. ЄПИ- 

лепсию Asg. (XVIII c.); Ru. зпилепсия (since 1780), 
зпилептик (since 1806), Po. epilepsia, epileptyk, etc. — 

Deriv. епілептичка, епілептичний. — Subst. падавиця, 
падачка, бйрса, Тимченко 875; (епілептик:) хворий на 
падавицю. 

From Gk. epilepsia ‘ts’, Тимченко, 1. c., Орел 1, 337, 
perhaps via Fr. epilepsie (< Lat. epilepsis) ‘ts’, Vasmer 
3, 462. 

епілог ‘epilog[ue]’, MUk. епкліогь (XVII c.), епилогь 
(XVII c.); Ru. зпилдг (since 1685, Hiittl-Worth 122), Po. 

epilog, etc. — Subst. закінчення, кінцева частина лі¬ 
тературною твору, Тимченко 875. 

From Gk. epUogos ‘ts’, Тимченко, 1. c.; according to 
Vasmer 3, 462, in Ru. via Fr. epilogue (< Lat. epilogue), 
cf. also Hiittl-Worth, 1. c. 

епістола, Wd. епістоля, arch, епіетблія ‘epistle’, MUk. 

епистоліи Gsg. (XVII c.), епистолію Asg. (XVII c.), no... 

епистолїяхь; Ru. зпйстола\\зпистдлия, Po. epis- 
tola, etc. — Deriv. епістолярний. — Subst. лист, по¬ 
слання; літературний твір у формі листа, Орел, 
1,337. 

From Lat. epistola ‘letter’, the ultimate source being 
Gk. epistole ‘something sent, message’, Тимченко 875, Klein 

1, 533, SWO. 196. 

епіталама, Wd. епіталяміюм (Кузеля 118) ‘epithala- 

mium’; Ru. зпиталама (since 1806), Po. epitalamium. — 

Subst. весільний вірш, пісня, Орел 1, 337. 

From Lat. epithalamium, ‘ts’, the ultimate source being 
Gk. epithal&mion ‘bridal song’, Klein 1, 534, Орел, 1. c. 

епітаф (rarely:) епітафія ‘epitaph’, MUk. епітафїон 
(1627 Беринда); Ru. зпитафия (since 1678, Huttl-Worth 

122), Po. epitafium. — Subst. нагробний напис, Тимчен¬ 
ко 875; MUk. нагробний напис, 1627 Беринда. 

From Gk. epit&fion ‘ts’, Тимченко, 1. c. 

епітет ‘epithet’, ModUk.; Ru. зпйтет (since 1806), 

Po. epitet, etc. —Subst. художнє означення, що виділяє 
в зображуваному якусь характерну прикмету, Лесин- 
Пулинець 96. 
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From Gk. epitheton ‘something added’, Огіенко PM. 1, 
403, Орел 1, 338, Klein 1, 534, SWO. 197. 

епітімія ‘penance, penitence (for one’s sins)’, MUk. 
епткмьею Asg. (XV c.), епитемью Asg. (XV c.), епітімія 
(1627 Беринда); Ru. зпитимйя\\епитймия. — Subst. цер¬ 
ковна кара, покута за гріх проти церковних приписів, 
канонів, тощо, Орел 1, 338; MUk. покута, або вина пк- 
няжная, або каране, або дарь, заплата, 1627 Беринда. 

From Gk. epitimion ‘ts’, Тимченко 875, Vasmer2 2, 21. 

епітрахйль, El. also єпітрахйль (Гак 18) ‘stole, eccle¬ 
siastical vestment’, MUk. епктрахел (1619), епітрахиля 
Gsg. (XVII c.), єпитрахиль (XVII c.), епітрахільї Npl. 
(XVIII c.), єпитрахиль (XVIII c.); Ru. зпитрахйль\\ 
єпитрахиль, ORu. also патрахиль, петрахиль (Vasmer2 

2, 21)). — Subst. церковний одяг, що носить на шиї 
священик під час кожної відправи, Тимченко 892. 

From Gk. epitraxilion ‘ts’, Тимченко, 1. c., Vasmer, 1. c. 

Епіфан[ій] see Єпіфан[ій]. 

епіфора ‘epiphora’, ModUk.; Ru. зпйфора (since 

1806), Po. epifora, etc. — Subst. стилістичний засіб 
повторення однакових слів у кінці рядків або строф 
з метою посилення вирйзности й музйчности по¬ 
етичної мови, Лесин - Пулинець 97. 

From Gk. epiford ‘bringing upon; repetition’, Лесин - 
Пулинець, 1. c., Klein 1, 532,АкСл. 17, 1900. 

епічний : епік. 

епода, SovUk. епод ‘epode’, first recorded in the XX c. 

(Кузеля 119); Ru. зпод, Po- epoda, etc. — Subst. кінцева 
пісня, рід поезгі, Кузеля, 1. с. 

From Gk. epodos ‘part of an ode sung after the strophe 
and antistrophe’, Орел 1, 338, Klein 1, 534. 

еполет ‘epaulette’, ModUk.; Ru. зполет (since 1806: 

зполета), Po. epolety. — Subst. нараменник, що захи¬ 
щав вояка від ударів по плечі; прикраса на плечах 
в уніформі старшин деяких армій, Орел 1, 339. 

From Fr. epaulette, dimin. of epaule ‘shoulder’, Орел, 

1. c., Klein 1, 529, АкСл. 17, 1902. 

епопея ‘epopee’, ModUk.; Ru. зпопея (since 1794), 
Po. epopea, etc. — Suibst. епічні твори — прозові або 
віршовані, у яких відображено життя особливо ши¬ 
роко й різнобічно. 

From ModHG. Еро-рбе, the ultimate source being Gk. 
epopola ‘epic poetry’, Лесин - Пулинець 97, Klein 1, 534. 

епос ‘epic (poem)’, ModUk.; Ru. §noc (since 1864), 

Po. epos, etc. — Subst. „слово”, епічна поема, пісня. 
From Gk. 4pos ‘word’, Орел 1, 339, Лесин-Пулинець 98, 

епоха ‘epoch’, ModUk.; Ru. зпбха (since 1780), Po. 

epofca, etc. — Deriv. епохальний, -ність, -но. — Subst. 

відтинок часу, час, доба. 
From ModHG. Epoche ‘ts’, the ultimate source being 

Gk. epoxd ‘check, cessation, stoppage, pause’, Орел 1, 339, 
Vasmer 3, 462. 

epa ‘era, period (in history)’, ModUk.; Ru. §pa (since 

1806), Po. era, etc. — Subst. видатний у житті люд¬ 
ства або певного народу момент, що від нього по¬ 
чинають літочислення, Бойків 164. 

From LLat. aera 4s’, Орел 1, 339; perhaps via Mod¬ 
HG. Ara ‘ts’, Vasmer 3, 462. 

ерар[ій] ‘treasury’, ModUk. — Deriv. ерарний. — 
Subst. скарб [нищ], державна каса, Кузеля 119. 

From Lat. aerarium ‘place, in which the public money 
was kept, treasury’. 
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ерґ, SovUk. ерг ‘erg’, first recorded in the XX c.; Ru. 

apt, Po. erg, etc. — Deriv. epfo-граф, -метр. — Subst. 

одиниця енергії. 
From Gk. ergon ‘work’, Klein 1, 538. 

ерготизм ‘ergotism’, ModUk.; Po. ergotyzm. — Deriv. 

epfomun. — Subst. епідемія хвороби „Антонів во¬ 
гонь”, „зла корча”, Огієнко PM. 1, 216. 

From Lat. ergotum ‘ergot’, SWO. 198. 

ердель Wd. ‘devil’, first recorded in the XIX c. (Желе- 

ховський 1, 215). — Subst. чорт. 
From Hg. erdei ‘belonging to forest’. 

Єреван ‘Erevan (capital of Armenia)’, ModUk.; Ru. 

Зреван, arch. Зривань, Po. Erewan, etc. — Deriv. єре¬ 
ванець, -анка, -омський. — Subst. столиця Вірменії. 

From Arm. Erevan, the ultimate source being Ar. 

erevan ‘appearance’, Vasmer 3, 462. 

ерекція ‘erection’, ModUk.; Ru. зрекция (since 1866), 

Po. erekcja, etc. — Deriv. ерекційний, ерекціональний 
(Франко 7, 451). — Subst. напруження; фундація. 

From Lat. erectio ‘setting up’, АкСл. 17, 1907, Klein 

1, 537. 

ереміт ‘hermit’, MUk. еримйта (1596 Зизаній); Po. 

eremita. — Subst. пустельник, Кузеля 119. 

From Lat. eremita ‘ts’, the ultimate source being Gk. 
eremites ‘he who lives in the desert’, Klein 1, 724, SWO. 198. 

ерзац ‘substitute’, ModUk.; Ru. арзац (since 1937), 

Po. erzac. — Subst. неповноцінний замінник чого-не¬ 
будь, cypofam, Слум. 2, 485. 

From ModHG. Ersatz ‘ts’, РССтоцький 210. 

ерл ‘earl’, ModUk. — Subst. граф, Кузеля 119. 

From E. earl ‘ts’, Орел 1, 241. 

ермітаж ‘hermitage; Hermitage (in Leningrad)’, Mod¬ 
Uk.; Ru. зрмитаж (since 1765, Vasmer 3, 462), Po. er- 

mitaz. — Subst. пустельна, захисток; багатий музей 
у Ленінграді. 

From Fr. ermitage ‘hermitage’, Орел 1, 341, Vasmer, 
1. c. 

Ермолай see Єрмолай. 

еродувати ‘erode’, ModUk.; Ru. зродйровать, Po. 

erodowac, etc. — Subst. розмивати, руйнувати земну 
кору діянням води та льодовиків, Орел 1, 341. 

From Lat. erodere ‘to gnaw away, consume’, Орел, 
1. c., Klein 1, 539; see also the following entry. 

ербзія ‘erosion’, ModUk.; Ru. зрдзия (since 1937), Po. 

erozja, etc. — Deriv. ерозійний, ерозивний. — Subst. 

(в геології:) розклад гір від дощу, текучої води, ві¬ 
тру; (в медицині:) ранка на шийці дитйнника, Бой¬ 
ків 165. 

From Lat. erosio ‘gnawing away’; see also the preceding 
entry. 

еротик ‘sexualist’, ModUk.; Ru. зрдтик (since 1864), 

Po. erotyk, etc. — Deriv. ероти[ч]ка, еротизм, -іічний, 
-ність, -но. — Subst. відданий культові кохання, Бой¬ 
ків 165. 

From Gk. erotikos ‘caused by love; referring to love’, 
Klein 1, 539. 

ерудйт ‘erudite’, ерудйція ‘erudition’, ModUk.; Ru. 

зрудйт, зрудйция (since 1864), Po. erudyta, erudycja, 

etc. — Subst. учений; ученість, широке знання, ви¬ 
шко лення, Кузеля 119. 

From Lat. erudltus, erudltio 4s’, Орел 1, 342, Klein 
1, 540. 
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ерупція ‘eruption’, ModUk.; Po. erupcja. — Deriv. 

ерупцгйний. — Subst. вибух (з землі), Кіузеля 119. 

From Lat. eruptio ‘ts’, Klein 1, 540. 

ерцетйза dial, for інтерцйза. 

ec ‘(letter)s; hook’, MUk. з есами (1572), есь (1654), 
есами Ipl. (XVIII с.), Ru. зс (since 1940), Po. es, etc. — 

Deriv. ecm, есуватий; MUk. з есиками (1627). — Syn. 

назва букви c; гак, Тимченко 876. 

From the name of the letter s, Тимченко, 1. c. 

есаул see осаул. 

есбе[к], есбівець ‘member of the security service’, 
first recorded in the XX c. (Горбач 6 a, 12). — Syn. член 
Служби Безпеки, Горбач, 1. с. 

An acronymic formation based on the first letters of: 
Служба Безпеки. 

есдек ‘socialist-democrat’, ModUk.; Ru. зсдек (since 

1940). — Deriv. есдечка, есдеківський. — Subst. соція- 
лїст-демократ, Слум 2, 486. 

An acronym formed from the first letters of: соціяліст- 

демократ, of. есер, Слум., 1. c. 

есей, AmUk. есий ‘essay’, ModUk.; Ru. зссе, Po. esej. 

— Deriv. есегст[ка]. — Subst. нарис. 
From E. essay ‘ts’, the ultimate source being Fr. essai 

‘ts’ (cf. Ru. зссе), Klein 1, 543. 

From Lat. essentia ‘ts’, Тимченко 876, Орел 1, 343. 

есенція dial, есенц (Горбач 15, 321) ‘essence’, MUk. 

есенцки Gsg. (XVIII c.); Ru. зссенция (since 1780), Po. 

esencja, etc. — Deriv. есенціяльний, -но. — Subst. істо¬ 
та, зміст, основа; вивар, розтвір, Кіузеля 119. 

есер ‘socialist-revolutionary’, ModUk.; Ru. зсер, (since 

1937). — Deriv. есерка, есерівський. — Subst. соціяліст- 
революціонер, Слум. 2, 486. 

An acronym formed from the first letters of: соціяліст- 
революціонер, cf. есдек, Слум., I. c. 

есес[івець], есесман ‘SS-mau’, first recorded in the 

XX c. (Горбач 6 a, 14), Ru. зсесовец. — Deriv. есесівка, 
-вський. — Syn. сукин син (від жартівливого розши¬ 
фрування абревіатури СС), гітлерівець, курохват, 
ібердурень (перекручення нім. Ubermensch ’надлюди¬ 
на’), шварцман (від чорних уніформ...), Горбач, 1. с. 

From ModHG. SS=Schutzstaffel ‘(Hitler’s) security 
guard’, АкСл. 17, 1929, SWO. 199. 

ескаве ‘self-defence (partisan) group’, first recorded in 

the XX c. (Горбач 6, 29). — Subst. самооборонний кущо¬ 
вий відділ Української Повстанської Армїі. 

An acronym formed from the first letters of: самообо¬ 
ронний кущовий відділ, Горбач, 1. с. 

Ескаву ‘World Congress of Free Ukrainians’, first re¬ 

corded in 1967 (JBR.). — Subst. Світовий Коні pec Віль¬ 
них Українців. 

An acronym formed from the first letters of: Світовйй 
Конгрес Вільних Українців in 1967. 

ескадра ‘squad[ron]', ModUk.; Ru. зскадра (since 

1780), Po. eskadron. — Deriv. ескадрилья, -льний, еска¬ 
дрон, -ний. — Subst. велике з'єднання військових ко¬ 
раблів чи Літаків, Слум 2, 487. 

From Fr. escadre ‘ts’, the ultimate source being Sp. 
escuadra ‘square, squad[ron]’, Орел 1, 343, Klein 1, 540. 

ескалятор, SovUk. ескалатор ‘escalator’, ескаляція, 
SovUk. ескалація ‘escalation’, first recorded in the XX c.; 
Ru. зскалатор, Po- eskalator, eskalacja, etc. — Deriv. 

ескалаторний, ескаляційний; here also ескаляда. — 
Subst. рухомі східці, Орел 1, 343; (ескалація:) підви¬ 
щення, ступенювання, зріст чого. 

From Е. escalator, escalation ‘ts’. 
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ескамотувати ‘to make disappear rapidly; to steal’, 

ModUk.; Po. eskamotowac. — Subst. непомітно прихо¬ 
вати щось; обдурити, використати когось, Орел 
1, 343. 

From Fr. escamoter ‘ts’, Орел, 1. c., SWO. 200. 

ескапада ‘escapade’, ModUk.; Po. eskapada. — Subst. 

вилазка, вихід. 
From Sp. escapada ‘ts’, see the following entry. 

ескапізм ‘escapism’, introduced by Ігор Качуровський 
in 1973 (Визвольний Шлях, 26:10 (307), 1900- 1111). — 

Deriv. ескапїст, -ський. — Subst. звичай або напрям 
втікати від неприємної дгйсности. 

According to Качуровський (op. с., 1099), „слово еска¬ 
пізм еспанського походження (хоч є воно й в англійській 
мові); походить від дієслова escapar ’тікати’, яке, в свок) 
чергу, зформувалося на базі пізньо-латинського ехсар-раге 
’вислизати з плаща, виплащуватися”; cf. also Klein 1, 541. 

ескар ‘(camp) security guard’, first recorded in the 

XX c. (Горбач 6 a, 21). — Subst. чорноуніформований 
поліцйст із охорони німецьких концентраційних 
таборів в Україні, Горбач, 1. с. 

From ModHG. SK = Sonderkommando ‘special com¬ 
mand’, or, perhaps, from Tk. - Osm. asker ‘soldier’, Гop- 
бач, 1. c. 

ескарп ‘escarp’, ModUk.; Ru. зскарп (since 1864), Po. 

skarpa. — Subst. схил зовнішньою рівчака укріплень; 
протитанковий шанець, Орел 1, 343. 

From Fr. escarpe ‘ts’, Орел, 1. c. 

ескіз ‘sketch, outline', ModUk.; Ru. зскйз (since the 

XVIII c.). — Deriv. ескізний, -ність, -но. — Subst. на¬ 
черк, Кузеля 120. 

From Fr. esquisse ‘ts’, Орел 1, 343. 

ескімос ‘Eskimo’, ModUk.; Ru. зскимос (since 1864), 

Po. eskimos, etc. — Deriv. ескімоска, -ський. — Sufisr. 

назва мешканця полярної зони північної півкулі; syn. 

іннуїт. 

From Alg. Indian esquimoz\\eskimoz ‘eater of the raw 
meat’, Staszewski 79. 

есконтувати arch, ‘to discount’, ModUk.; Po. eskonto- 

wac. — Subst. продавати векселі перед терміном спла¬ 
ти, Франко 6, 497. 

From Fr. escompter ‘ts’, SWO 200. 

ескорт ‘escort’, ModUk.; Ru. зскдрт, Po. eskort, etc. — 

Deriv. ескортдваний, ескортувати]] ся], -ання. — 
Subst. охорона; syn. конвой, Слум. 2, 487. 

From Fr. escorte ‘ts’, Орел 1, 343. 

ескудо ‘escudo’, ModUk.; Ru. зскудо (since 1864), Po. 

escudo, etc. — Subst. монетарна одиниця Португалії. 

From Port, escudo ‘ts’, the ultimate source being Lat. 
scutum ‘shield’, Орел 1, 343. Klein 1, 542. 

есмінець ‘torpedo boat destroyer’, ModUk.; Ru. зсмй- 
нец (since 1940). — Subst. ескадровий мінондс. 

An acronymic formation based on: ескадровий and мі¬ 
ноносець, Слум. 2, 488. 

еспад[р]он ‘espadon’, ModUk.; Ru. зспадрдн\\зспан- 
тон (Vasmer 3, 463), Po. espadon. — Subst. довгий меч 
і втнутим клинком. 

From Fr. espadon ‘ts’, the ultimate source being It. 
spadone : spada ‘sword’, Орел 1, 344, Klein 1, 542. 

Еспанія, SovUk. Іспанія, dial. Гішпанія ‘Spain’, Mod¬ 
Uk.; Ru. Испания, Older Гишпания (Vasmer2 1, 408), 
Po. Hiszpania, etc. — Deriv. еспанець, -нка, -нський, 
here also іішпани (Шевченко 1, 133). — Subst. держава 
на Іберійському півострові, Іберія. 
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Etymology uncertain; perhaps it comes from Phoe¬ 

nician shpan ‘rabbit’, Staszewski 108, Мельхеев 39. 

еспаньолка ‘Spanish beard’, ModUk.; Ru. зспаньолка. 
— Subst. еспанська борідка. 

From Fr. espagnol ‘Spanish’, Орел 1, 344, Klein 1, 542. 

еспарцет[а], dial. еспарзет[а], еспарсет[а] (Mako- 
wiecki 246) ‘Onobrychis viciaefolia:sainfoin’, ModUk.; Ru. 

зспарцет (since 1847). — Subst. дівойник, Орел 1, 344. 

From Fr. esparcette ‘ts’, Орел, 1. c. 

есперанто ‘esperanto’, ModUk.; Ru. зсперанто (since 

1937), Po. esperanto, etc. — Deriv. есперантйст[ка], 
есперантський. — Subst. штучно створена (д-ром Л. 
Л. Заменгофом) світова мова. 

From the pseudonym of L. L. Zamenhof (1859- 1917) 
—Esperanto, based on Sp. esperanza ‘hope’, SWO 200, 
Klein 1, 542. 

есплянада ‘esplanade’, ModUk.; Ru. зспланада (since 

1806), Po. esplanada, etc. — Subst. штучна площа (пе¬ 
ред двірцем або твердинею), Кузеля 120. 

From Fr. esplanade ‘ts’, the ultimate source being It. 
spianata ‘leveling; esplanade’, Klein 1, 542; perhaps via 
ModHG. Esplanade, Vasmer 3, 463. 

естаблішмент ‘establishment’, first recorded in 1960 
(JBR.). — Subst. панівна кліка. 

From E. establishment ‘ts’. 

естакада ‘estacade’, ModUk.; Ru. зстакада (since 
1806). Po. estakada, etc. — Deriv. естакадний. — Subst. 

поміст, віядукт. 
From Fr. estacade ‘ts’, the ultimate source being Sp. 

estacada: estaca ‘stake’, Орел 1, 344, Klein 1, 544 

естамп ‘print, engraving’, ModUk.; Ru. зстамп 
(since 1780). — Deriv. естамповий. — Subst. рисунок 
на міді, їрав’юра, Кузеля 120. 

From Fr. estampe ‘ts’, Орел 1, 344, Vasmer 3, 463. 

естафета, Wd. штафета ‘estafette, courier’, ModUk.; 

Ru. зстафет[а] (since 1806), Po. sztafeta. — Deriv. 

естафетний. — Subst. перебіг віддалі групою бігунів, 
що змінюють один одного. 

From Fr. estafette ‘ts’; Wd. штафета from It. staffetta 
‘ts’, perhaps via Po. sztafeta, SWO. 734. 

естет ‘[a]esthete', ModUk.; зстет, Po. esteta, etc. — 

Deriv. естетизм, естетизація, естетик[а], есте¬ 
тичний, -ність, -но, естетний, -ність, -но, -естет¬ 
ство, -ський, естетствувати, -ання. — Subst. лю¬ 
битель краси, мистецтва, Орел 1, 345. 

From Gk. aisthetis ‘one who perceives’, Орел, 1. c., 
Klein 1, 544. 

естокада ‘thrust’, ModUk.; Ru. зстокада (since 1864). 

— Subst. удар шпагою, Орел 1, 345. 

From Fr. estocado ‘ts’, АкСл. 17,1926. 

Естонія, rarely Естляндія ‘Estonia, Eesti’, ModUk.; Ru. 

Зстляндия, rarely Зстония, Po. Estonia, etc. — Deriv. 

естонець, -нка, -нський. — Syn. одна з балтійських 
держав (між COOP і Латвією). 

From MLat. Estonia, via MHG. Estonje; Естляндія 
from ModHG. Estland; both forms are based on the ethno¬ 
nym Aesti, first mentioned by Tacitus in his Germania, cap. 
45, the ultimate source being either ONor. eid ‘isthmus, or 
Goth, aiston ‘to shun, avoid’, Vasmer 3, 464. 

естраґон, f/e. острогін ‘Artemisia dracunculus: Tar¬ 

ragon’, ModUk.; Ru. зстрагон (since 1864), Po. estragon, 
etc. — Subst. уживана для прянощів багатолітня po- 
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слина з родини складноквітковйх, Орел 1, 345, оцет, 
муштарда, Кузеля 120. 

From Fr. estragon ‘ts’, Орел, 1. c., АкСл. 17, 1927. 

естрада ‘estrade, platform’, ModUk.; Ru. зстрада 
(since 1864), Po. etrada, etc.; — Deriv. естрадна, ес¬ 
традний. — Subst. сцена для виступів акторів, музи¬ 
кантів, співаків, промовців, тощо; мистецтво ма¬ 
лих форм; естрадні артисти, Слум. 2, 489. 

From Fr. estrade ‘ts’, perhaps via ModHG. Estrade, 
Vasmer 3, 464. 

естуйр[ій] ‘estuary’, ModUk.; Ru. зстуарий (since 
1864), Po. estuarium, etc. — Subst. гирло (ріки), Орел 
1, 345. 

From Lat. aestuarium ‘ts’, АкСл. 17,1928, Орел, 1. c., 
SWO. 201. 

есхатологія ‘eschatology’, ModUk.; Ru. зсхатология 
(since 1864), Po. eschatologia, etc. — Deriv. есхатологіч¬ 

ний, -но. — Subst. богословська наука про смерть, кі¬ 
нець світу, страшний суд, потойбічне життя, Орел 
1, 345. 

From Gk. esxatos ‘last’, and logos ‘word; science’, Ак¬ 

Сл. 17, 1929, Klein 1, 541, SWO. 199. 

ет! interj. expressing resignation, depreciation, and si¬ 

milar moods, ModUk. — Syn. от! 
“Not clear” for РССтоцький 3, 157; perhaps it is a 

primary apophonic formation, corresponding to от!, q. v. 

етаж ‘floor, storey’, ModUk.; Ru. зтаж (since the eud 
of the XVIII c., Huttl-Worth 122). — Deriv. етажний; 
here also етажерка. — Subst. поверх (в будинку), Орел 
1, 345. 

From Fr. etage ‘floor’, Орел, 1. c., Vasmer 3, 464, АкСл. 

17, 1929. 

етажерка see the preceding entry. 

етат Wd. ‘budget, estimate; tenure’; way of life’; Po. 

etat. — Deriv. етатизм, етатизація, етатний\\ета- 
товий. — Subst. бюджет, засоби до життя, Франко З, 
484; спосіб життя, ibid. 1-2, 202. 

From Fr. etat ‘state, condition’, SWO 201. 

етер ‘[a]ether’, ModUk.; Ru. see ефір, Po. eter, etc.— 

Deriv. етерйчний, етерний. — Subst. повітря; надзем- 
ські простори; рідина, що виповняє цілий світ; 
плин, що легко запалюється й скоро парує, Кузеля 120. 

From Lat. aether, the ultimate source being Gk. aither, 
see ефір. 

етерніт ‘asbestos shingle’, ModUk.; Ru. зтернйт 
(since 1937), Po. etemit. — Deriv. етернітовий. — 

Subst. плитка з азбесту й цементу на покриття да¬ 
хів, Орел 1, 346. 

From Lat. aeternus ‘eternal’, Орел, 1. c., АкСл. 17, 1936, 
SWO. 202. 

етика ‘ethics’, MUk. йфика (XVII c.); Ru. зтика 
(since 1806), Po. etyka, etc. — Deriv. етичний, -но, 
-ність. — Subst. наука про добро та його здійснення; 
норми моральної поведінки людини, Орел 1, 346. 

From Lat. ethica, the ultimate source being ethike 
‘moral art’, Klein 1, 546, SWO 203. Орел, 1. c. 

етикет [a] ‘etiquette’, ModUk.; Ru. зтикет (since 

1806), Po. etykieta, etc. — Deriv. етикетка, етикету¬ 
вати, -ання. — Subst. установлені норми поведінки 
й правила ввічлйвости, Слум. 2, 490. 

From Fr. Etiquette ‘ts’, АкСл. 17, 1937, Орел 1, 346, 
SWO 203. 

етил ‘ethyl’, ModUk.; Ru. зтйл (since 1864), Po. etyl, 
etc. — Deriv. етиловий; here also етилен[овий]. — 
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Subst. група з атомів вуглецю і водню, що входить 
до складу багатьох органічних сполук, Слум. 2, 491. 

An artificial term, coined by Sw. chemist Jons Jakob 
Berzelius (1779 -1848) in 1840, from Gk. aithir ‘upper air’ 
and hyle ‘stuff’, Орел 1, 346, Klein 1, 547. 

етимолог ‘etymologist’; етимологія ‘etymology’, MUk. 

етумологія (XVII c.); Ru. зтимолог, зтимолдгия (the 
latter since the XVI—XVII c. Huttl-Worth 122), Po. ety- 

molog, etymologia, etc. — Deriv. етимологічний, -ність, 
-но, [з]етимологізувати, -ання, етимологізація, -за- 
ційний, -но; here also народна етимологія ‘folk-etymo¬ 

logy (=jf/e.)’, народно-етимологічний, -но. — Subst. 
(етимолог:) людина, що займається етимологією; фа¬ 

хівець в етимології, Слум. 2, 491; (етимологія:) колйш- 
ня назва відділу шкільної граматики, що охоплювала на¬ 
уку про звуки (фонетику) та науку про частйни мови й 
будову слів (морфологію), Орел 1, 347; (сучасне розу¬ 
міння:) походження, історія й первісне значення слів, 
EDUL 1, XXXV; наука про походження, історію й пер¬ 

вісне значення слів; (етимологізування:) процес пояс¬ 
нювання слів згідно з методологічними фбрмулами (мо¬ 
делями), з якйх найповніша й найзагальніша авторова з 
1962: 

і 

Ах= а7"хі А2 х2 А3-.х, ...А. х„ + СН [ (a+o)d+s) ] <S; 

її треба розуміти й читати: „слово х (із його діалектними 
різновйдами й семантичною сферою) в системі мови А це 
вйслід генетйчних взаємин (<) сучасного (С) й історйч- 
ного (Н) матеріалу, що охоплює апелятйвні (а) й оно- 
мастачні (о) твори (формації) з їхніми дериватйвами (d) 
й семантйчною сферою (синоніми й субститути : s) й по¬ 
рівняння з відповідниками в інших мов (Аі х„ А2 х2, А3, 
х3 ...А. Ха) до джерела (S)”, nop. EDUL 1, XXV; коли 
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йде про народну етимологію (псевдологію), то вона — до¬ 

вільна (часто другісна : ex-post) інтерпретація даного сло¬ 

ва з метою задовольнйти людську допитливість, цікавість 
до податків слова; сама в собі народна етимологія на сто¬ 

ліття випереджує наукову еимолбгію, як мовознавчу ди¬ 

сципліну; в Україні, наприклад, 

Памвб Берйнда, автор відомого „Лексикону” з 
1627 р., подає такі пояснення слова „церква”: перше, 
на стор. 201, виводить це слово від слова „цар”, тому, 
що, на думку автора, церква — „царскимв дбмомь 
єст”: друге пояснення, до речі, зовсім відмінне від щой¬ 
но наведеного, подає, що церква „окружними обведе¬ 
на, и ббварбвана цйрклем, от котброго слова и етімон 
свой, то єст вьівод мает” (стор. 219); як бачимо, піонер 
на полі лексикографії допускає можлйвість двох різ¬ 
них пояснень походження слова „церква”; при друго¬ 
му він іде ще далі й снує цілу теорію на тему своєї 
етимології; отак читаємо в нього, що церква як „зо- 
браніє правовірних єст бцнркловано догмата¬ 
ми святими і над поданую віру и догмата благоче- 
стйвьіи йних не лрипущаєт до себе и до ббцьіх (=чу- 
жйх) не вьіхбдит і не вискакуєт з своєго ц и р к л ю”; 
зовнішня звукова подібність слів „церков” і „цйр- 
кель”, що насправді не мають між собою ніякого зв’яз¬ 
ку, послужйла Берйнді до снування цих пояснень... 
Дуже цікавий вйпадок із староукраїнським пояснен¬ 

ням слова горілка, що, як відбмо, зв’язане з діє¬ 
словом „горіти” й має свої відповідники в німецькому 
„брантвайн” чи англійському „бренді” (на Лемківщи- 
ні й досі називають горілку палюнко ю”, тобто 
„паленкою”, зв’язуючи її з іншим коренем на визна¬ 
чення „горіння”); В. Адріянова-Перец у 1928 р. надру¬ 
кувала текст із 1740 р. із „Синаксара”, в якому розпо¬ 
відається про те, що десь у „страні Ерманской” жив 



294 

винахідник „спйртної олйви” на ймення Ка; тому що 
він був ,,меланхолічний і флеґматйчний”, почав пйти 
отой свій вйнахід й по якомусь часі став справжнім 
п’яницею; раз він запалйв горілку й „на уголь сожже- 
ся”; вдячні споживачі його винаходу навіть уклали по 
його смерті таку епіграму: 

Зд-Ь лежить Ка: самь вина смертьі обр-Ьтеся, 
Огнь творя и вкушая, оть огня сожжеся, 

а на пам’ять про винахідника про горілку почалй го- 
ворйти „згорів Ка”, опісля ж — змінйвши в <на л, про- 
пустйвши назвукове з, — г о р і л к а. Як бачимо з тек¬ 
сту, ця легенда про „пйна Ка” дорбблена до зовніш¬ 
ньої форми слова й має характер типбвої народної 
етимології (пор. Ювілейний збірник на пошану М. 
С. Грушевського. УАН, Київ 1928, 689-693, і Яр. 
Свобода, Джерсі Сіті, ч. 22 (202) з 3. 8. 1952, ст. 5). 
Народну етимологію подйбуємо і в ономастиці, напр. 
Осмомйсл ’мав вісім змйслів (думок)’; Семи- 
г й н і в від того, що там кожний ’сьомий гйнув’, 
Стоянів від ’ста #нів (Іванів)’, Дрогобич від 
’другого бича’ й т. п.; сюдй належать теж і народні 
етимології Дніпра й Дністра, згадані на ст. 
156 - 157 (блйжче про народну етимологію назовнйц- 
тва в авторових статтях у Зете Congres International 
des Slavistes: Communications et rapports, 2, 52 - 55; 
OnXJVAN 11, 18-29 і Proceedings of the 8th Interna¬ 
tional Congress of Onomastic Sciences, 438 - 441; nop. 
теж думку Малкел’а: Not only is etymology one of the 
oldest linguistic disciplines, but some kind of lay cu¬ 
riosity about word origins seems to have everywhere 
preceded organized research by margin of millennia 
(Yakov Malkiel, Intern. Journal of Am. Linguistics 23:1, 
1-2). 
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* * * 

The following are samples of MUk. etymology of the 

XVI and XVII c.: 

АЛЛНЛ tfi'A 

ПРНЯ*А"*'Ь>ХВ4А“ 
т« иаігл'&вдте 

9КНВДГ0 БД * 
І «О Ч N і 
Є врснгкн БО м 

/ мду w 
ZJblKOICT'b ДЛ&, 
7 а » / _ 
ИД« , МВНСА , 

ДМЛ&, БГІ* д 

ТІїА, , ^вддмтс 

81ГлІв4Т( • 

ДДІСДНК , нстн 
/ .. 

Г0ТІНІІ • 

ААЧв^ИСТН JfO 

я*- 
9 ЧГ **' . 
ДЛШ ^ДЛ/МДЬІ 

ДБОМС^Д ТДК’Ь 

t 
4Л*Г#Л1, ПОІ А А 

АрШМЛТи 

Л 

ПДХИ,НД0|>0^Н 

МД(ТИ , нгм ко 
АГ >/ V 
ftHM }ЛЛБ0 З* 

AL( ПДГнЛсС • 
)у »*„ ‘и’ Т* 

AfXHTf 
ШАЛО . НАЧДДНИ 

/ V t 
TftM аТкСКлоне 
ниАмг, 

/ І в 
СНД’Б'Г'Ь Ад&д • (Нй 
зг ' 
ДНІ 

> Л 
ІСЛН A (Iff , ЄСЛМ • 

/ 
А^АПЛЯ , СТА (М 

СТА ДГГДЬСІСіЙ- 

.«н.т^тнг*, 

Ц‘БГдрг& , Н »ГЬІ 

СТДріШИ КНЖ* 

А&НПА , Е^МИ 
/.. * а. 

СТР'Е ГТДШІН рл 
* >/ 7 v 

ЦД , длсоспрдб 
¥ } ^ л 

ЦД БМГСО 3£ЛИ • 

ПА 
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Page 295: Zyzanij, 1596. 

До стор. 295: 

З історії української етимології: пояснення слова 
алілуя в Лаврентія Зизанія з 1596 р. (пор.: Лексис Лав¬ 
рентія Зизанія — Синоніма славеноросская. Підготовка 
текстів пам’яток і вступні статті В. В. Німчука. Академія 
Наук Української РСР. Інститут Мовознавства ім. О. О. 
Потебні: Пам’ятки української мови XVI-XVII ст. Серія 
наукової літератури. В-во „Наукова Думка”. Київ 1966, 
стор. 23-24). 

Т4* Ш 

ЛОБСГЛАГАМСА , 3^fj>ncV*0(A і 
по^еи&л'п чого* 

wuiaamu: 

^ЖДМІССА р Ш ДДЛ<&НІГСА • 

шшнвд: опдиігг : увосгпгг • 
гіФ1 / лі А ^ 

лкід: KOHfarj, 4Г0 ГЛ1Г0ГП6 • 
- / ^ и1 Н Л 

г: ді« дг« ©{по: д» сі і» 

М, 184* І Jjoitffi/» f по- 

еmiftkciHp шаіац^п , 

: рл^м«, поі&ії* 

, ч. 
цлрп: Хрїлі, королі* ндивиш- 

ШЇН ПАнЧ • СКНп7рофоро(ГЕ • 

Цлрітю: Цролчітю([на. 

qyTUfaj Щолкп, ПАНІ?*, р*. 

Ц4ГПА : ffAAHHftfH , ДНЧДрГ* • МД- 

рНІ}ДтМнУ, фОДСсА 6С#с7мд?. 

COFCmrSSH>f у Гро, фо дГсАтб 
njWrS плдгпн. Htroi Л. ГІ. 

Д*Ж. 3: рд. с:ісд* £г£ 

HAWHI^riy J^HHAprZ • 

4f‘«b • £ж/«, до £І7н . 

lijHfOl* ?СГПІ НАВІДНА 

нжгс tjAjptiCHAirK АОМОМГІ ftm. 

А в Іргфсомгх %к«лнси. 

Ці тй 

4f.C0i6 . OjtHAi кд^мв/imrA, 

crscofn • w догрлн* • grpo. 

ЛМДЖ/Еіу WgQggAHAEiclfn^hA 

rpoMAfitf • At a frnrz мллТ лімогш: 

НА^мвдігппгА QkhhTa, домі 
ЛІАСПКЬІ у CSr&^fMlf у СКАГПНЛО* 

•сіло р Qmot лндеігоїр Qm/^p 

* флгтіА go6f(A, 0гп/аrmut 

Ц(ріл<£нІ: зрм 'Ірпвлгвнір'ІбТ» 
IfrisHHljA! £8нЗДгЛ(Г4, фл'тнА, 

Шалама'н * 

4'Ьсл, д/со емлТс: ^фкТсТко • 

Ц^асмГ»: /fi-tTf. HrurfдгнТ( t 
* / ^ <5f;у 7.. 

* cr: д; л: дфк » | 

Цгблнгшлб : ^г&слргб • £да*. | 

цТлк: дТ-iS. Jjc^TrtAw: 5^0pos- і 
Ц^лоб/нТ( і Л°<54°/°*лг?ї • 

Ц&Ч?* : Снтгтлю»покоро ви а'*. 

4<£дом^р?р: 'ucmtiotmi-, чмсіо',. 

марності * шеьгіднмосгпь , 

potmfonHOtmip mpr^socmi» 

timufiAHSoimi • 

ЦІлоллУдрия : чисти. 

Ц4гломЬрі(н * рнин : ^осгттропнн у 
тпрЦьин р чистіш • 

ЦІліриііі цімркир пр/вмн , 

З^ПОАнин 9 tHimUN • нсфдд» 

іинвмн • простіш • доігрьш * 
світлим • 

4'£мо(гпі7мгп: свгрж?* 

нгндр^щностд, простості* 

4^лостіі Я^яодкостіу фнр?у 
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Page 297: Berynda, 1627. 

До стор. 297: 

З історії української етимології: пояснення слів дата, 
церква в Памви Беринди з 1627 р. (пор. Лексикон словено- 
росский Памви Беринди. Підготовка тексту і вступна стат¬ 
тя В. В. Німчука. Академія Наук Української РСР. Інститут 
Мовознавства їм. О. О. Потебні: Пам’ятки української мо¬ 
ви XVII ст. Серія наукової літератури. Київ 1961, стор. 155). 

/ / /Ч * І У • f t 
64Л\'& ДМССЬ ОШ'Ь» 64ЛЛ*І ФіЖр'Ь 

ЗS4BHTM& * Нл<М64іф<а Oh's Ежін Де : 

ШО(А б ґ/щкнм М£&ІК<^ЗНД1*ГПмиЦ4МЦг> 
' v W rr * t и ^ — / 

CO Ас 4Д0Лі,Ц4НМИ Д^ОЛ/РЬ СТМЛ'Ь* 
^ ' І рг* - * / 
Mifiv Самі* /иоси*ї re: JJ, г'ь І нь нд/ин1® єгоясг 

/ /у v ' 
(мдн полл.цлДе » енг *гоиліа го<по. 

/ м / «Л'ІД/ Лі /Г7 
ЛНПГ0Р* С0Л1ШШШ ЛМДР #1ЛШіР 

jvijX Н4^ЬІ54«ПГ<А К^о» Н4<; ЬІбДіПГСА 

СфЖННК*В» Д’ЛЛ'Ь Н.ЦЬІВЛСПГСА 
* • ІIV J ^ і-я 

« ррО/СЧ. еон 

Кро П^ЛКО$_ЛАИМк!Н * НСі^іПННКЧ, ?Н llffOKV,^ 

с* ПОЛЛА'МЩЛМ БяҐіЛАН» Д4АПГС0 ЛЛ06КП7 £•» 
« в А. ’ і» ' * . /Лі 

ОДСГГМ ДбМЛЛН І ШЯ0НКЛ«4Н»Г«А ШЛ\Л^4ННЬІ 

ЛЛпНМ’кНЬ’к ПрроцИ&гті ліонг тд^ндбнонпгс- 
шу^ А /•/ ї - / 
\л)Дд «4<64НН ССТГЬ Jf?rr,Xm* f4r|,& Цл'ГАМС 

Н4<64МН W І«4А. Л«НрІЛЧНКОбС»МД<ВДМНІО 

Л^Д« ОлоКАНС НЛ^йАНН W ( Л4бМ,ГККОБ'Б 6С. 

ДНК&Н <446^.44 СйЧ'Г'к ООННІ 8*жтм • (І0ЛАЦ 
А / / у ' Г-Г р/ / ' 
НЛаДННфИО.ІЛч* ШбПО-Ж бО#*и • І ОСЬ НАЗВАНА 

w Го 14 КкА<А * НІІСІІІН MOSAT'Sj W |0К^_ 

ана9 пас а нісшої иЙкїн шщоко Н4<а'£гг'& 
#✓ / v * «і- 

рОНПСАЛ'С » Ф4ГС НД'Р‘ГІЛН< H4Z64HH СйФЬ ШіГ*, 
' - V їси #/,/ * ї « / Л u 

С6 Н4{64Н4 
№ 

длатогіу» ті й%л & •fijpSi «т*ь л НАНГ.(рШ(Н 
Г* # / .. «V нл^блнн сїГб ЛлГаогш»ев нлпкелмо Ед^анмГ і 

г ' Л *„ // _// А*-Г| Дп4(КНХ>гК : Ьмспгь я» нлл1* ЯТО І^ЛО соен - 

Гг |ЛТ Н(А 
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Page 299: Onomastic etymologies by I. Galjatovskyj, 1659. 

До стор. 299: 

З історії української етимології: пояснення назов хри¬ 
стиянин, ізраїльтянин, асирійчик, слов’янин, поляк, Русь 
у Іоанікія Ґалято'вського з 1659 р. (йор. К. Біда: Іоанікій 
Ґалятовський і його „Ключ Разумінія”. Видання Україн¬ 
ського Католицького Університету ім. ов. Климента Паїпи. 
Том 37 - 39. Пам’ятки української літератури і мови XVII 
ст. Ч. І. Рим 1975, стор. 45). 

Both words етимолог, етимологія and their deriv. 
are based on Gk. etymon ‘true sense of the word’, and logos 

‘word, science’, Тимченко 876, АкСл. 17,1940, Klein 1, 548, 
SWO 203, a. o.; see the following entry. 

етимон ‘etymon’, MUk. етімон-ь (1627 Беринда); Ru. 

зтимон, Po. etymon, etc. — Subst.властиве значення 
слова, походження слова, Тимченко 876. 

From Gk. 4tymon ‘true sence of the word’, Тимчен¬ 
ко, 1. c.. 

етичний : етика. 

етіологія [a] etiology’, ModUk.; Ru. зтиология (since 

1806), Po. etiologia, etc. — Deriv. етіологічний, -но. — 

Subst. наука про причина недуг, Кузеля 121. 

From LLat. aetiologia, the ultimate source being aitio- 
logia ‘inquiring into causes’, АкСл. 17, 1941, Klein 1, 547, 
Орел 1, 347. 

етібп, SovUk. ефіоп ‘Ethiop[e]’, ModUk.; Ru. зфиоп, 
Po. Etiop, etc. — Deriv. етіопка, -пський, Етгопія. — 

Subst. африфанець із сх. Африки. 
From Lat. Aethiops, the ultimate source being Gk. 

AitMops ‘burnt face’, Мельхеев 96, Klein 1, 546. 

етнік AmUk. ‘ethnic’, first recorded in 1960 (JBR.). — 

Subst. зггрдливе означення не-панівного елементу в 
Канаді й США. 

From Е. ethnic ‘related to a national (minority) 

group’. 

етнічний ‘ethnic’, ModUk.; Ru. зтнйческий (since 
1866), Po. etniczny, etc. — Deriv. етнічність, -но. — 

Subst. стосовний до якогось народу, його культури, 
Слум. 2, 491. 

From Lat. ethnicus, the ultimate source being Gk. eth- 
nikds ‘ts’, Орел 1, 347, АкСл. 17, 1942, Klein 1, 547. 
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етно-a compound-forming element ‘ethno-’ in such 

word as етно -генеза, -ірафія, -логія, -психологія, 
-соціологія, -центризм, etc., and етно-граф, -лог, etc., 
ModUk., known to all other SI. — Subst. (rarely:) людо-, 
народо-, e. g. ечноцйд (neologism of 1970’s) — людо-, 
народо-вбйвство, etc. 

From Gk. ethnos ‘people’, Орел 1, 347, АкСл. 17, 1942. 

етос ‘ethos’, ModUk.; Po. etos. — Subst. етична сво¬ 
єрідність людини, народу, держави, Орел 1, 347; мо¬ 
ральність ]. 

From Gk. ethos ‘ts’, Орел, 1. c., SWO 203. 

етранжйзм ‘foreign word’, ModUk. only. — Subst. 

чуже, іншомовне слово. 
From Fr. etranger ‘foreign’. 

етуї ‘etui, smal case’, ModUk.; Po. etui. — Subst. 

футляр. 
From Fr. etui ‘ts’, Орел 1, 348. 

етюд ‘essay; study’, ModUk.; Ru. зтіод. Deriv. етюд¬ 
ний. — Subst. нарис; малюнок-чернетка ; музичний 
твір, вправа. 

From Fr. etude ‘study’, the ultimate source being Lat. 
studium, Орел 1, 348, Vasmer 3, 465. 

ефеб ‘ephebus’, ModUk.; Po. efeb. — Subst. юнак (у 
старовинній Греції). 

From Gk. efebos ‘youth’, Орел 1, 348, Klein 1, 529, 
SWO 172. 

ефедра ‘Ephedra (genus of desert shrubs)’ ModUk.; 

Ru. зфедра, Po. efedra, etc. — Deriv. ефедрин, -овий. 
— Subst. рослина помірної смут Европи й Азії, Орел 1, 
348. 

From Gk. efedra ‘sitting upon’, Klein 1, 529, SWO 172. 

ефект ‘effect’, MUk. ефекгь (1596 Зизаній), еффект 
(1627 Беринда) до ефекту (XVIII с.) ; Ru. зффект, Ро. 

efect, etc. — Deriv. ефектний, -ність, -но, ефектив¬ 
ний, -ність, -но. — Subst. наслідок, вйслід, Тим- 
ченко 877. 

From Lat. effectus : efficere ‘to execute, accomplish, 

produce’, Орел 1, 348, Klein 1, 501. 

ефемера ‘Ephemera’, ModUk.; Ru. зфемер[а], Po- 
efemera, etc. — Deriv. ефемерний; here also ефемерида, 
-дний, -дність, -но. — Subst. одноднівка, рослина або 
звіря, що росте чи живе тільки один день. 

From Gk. efemeros ‘lasting but a day’, Орел 1, 348, 

АкСл. 17, 1952, Klein 1, 529. 

ефенді ‘effendi, sir', ModUk.; Ru. зфенди (since 1806), 
Po. efendi, etc. — Subst. пан, добродій. 

From Tk.: Osm. efendi ‘ts’, the ultimate source being 
Gk. authentes ‘master, ruler’, Орел 1, 349, Klein 1, 502, 

SWO 173. 

ефес ‘hilt (of a sword)’, ModUk.; Ru. зфес. — Subst. 

держак шаблі. 
From ModHG. Gefass ‘ts’, Льохін 166. 

ефеф арґо ‘very good’, ModUk.; Cz. e/e/. — Subst. 

досконало. 
From Cz. e/е/ ‘ts’, Горбач 845 (missing in Holub- 

Kopecny, Machek, a. o.) ; the ultimate source seems to be 

ModHG. Effetf ‘ts’. 

ефіоп SovUk. for етіоп. 

ефір ‘[a]ether’, Ru. зфйр, OES. тирь (1200), еферь; 

Po. see етер. — Deriv. ефірний, -ність, -но, ефіро -ман, 
-манія, -нос[ний] -олійний. — Subst. далека височінь, 
безповітряний простір; ®ее also етер. 

From Gk. ait Mr ‘the upper, purer air, ether’, АкСл. 

17, 1957, Klein 1, 546. 
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ефорт AmUk. ‘effort’, first recorded in 1972 (Кошеля- 

ник 197). — Subst. зусилля. 
From E. effort ‘ts’, Кошеляник, 1, c. 

ець-ець! interj. used for chasing swine, first recorded 

in the XX c. (Полісся, Лисенко 20, 28). — Syn. вець-вець! 
Of o/p. origin. 

Ефрем see Єфрем. еч! inter j. — a variable of ач!, q. v. 

ефузія ‘effusion’, ModUk.; Ru. зффузия, Po. efuzja, 
etc. — Deriv. ефузійтй ефузивний. — Subst. виті¬ 
кання. 

From Lat. effussio ‘pouring forth’ (: effundere ‘to pour 

forth, spread abroad’, Klein 1, 502. 

ex! interj. ‘ay!’, ModUk. — Deriv. ех[к]ати, -ання, 
ехнути. — Syn. el 

A primitive interj. used to express disgust, disappoint¬ 
ment, dissatisfaction. 

єхидний Wd. see єхйдний. 

ечи-печи, ечі-печі Wd. ‘hawthorn, white thorn’, first 

recorded in the XXc. (Стрий). — Subst. глід. 

An artificial rhyme - formation based on folkloric saying 

: ечи-печи (or : ечі-печі) —поза плечі! ‘hawthorn seeds 
(put, spred) upon (naked) shoulders’, and influenced i/e 
by the word пектй ‘to burn’; see also пек-ти осина! 

ешафбт ‘scaffold[ing], staging, platform’, ModUk.; Ru. 

зшафот (in 1806 : зшафод). — Deriv. ешафотний. — 
Subst. поміст для страти засуджених, Орел 1, 349. 

From Fr. 6chafaud ‘ts’, Орел, 1. c., АкСл. 1, 1966. 

ехіно - — a compound-forming element ‘echino-’ in 

such words as ехіно - кок, -кокоз, -хлоа, etc., ModUk., 
known to all other SI. 

From Gk. exino- : exis ‘viper’, cf. ехйднаЦ єхидна, Klein 

1, 497. 

exo ‘echo’, MUk. exo (XVIII c.) ; Ru. §xo (XV—XVI 

c.), Po. echo, etc. — Subst. відгомін, луна, відгук, Кузе- 
ля 121. 

From Lat. echo, the ultimate source being Gk. exo 
‘sound, noise’, Тимченко 877, Klein 1, 497. 

ехолот ‘echo-sounding apparatus’, ModUk.; Ru., BRu., 

Bu. ts. — Deriv. ехолотпш. Subst. гідроакустичний 
прилад для вимірювання глибини водойми або глиби¬ 
ни занурення будь-яких тіл, Слум. 2, 493. 

From ModHG. Echo - Lot ‘ts’. 

ешелон ‘echelon’, ModUk.; Ru. зшелон (since 1847), 

Po. — Deriv. ешелонний, ешелонувати, ешелонова- 
ний. — Subst. окрема частина військ; пбізд, автоко¬ 
лона або група літаків певного призначення з людь¬ 
ми та вантажем, Слум. 2, 493. 

From Fr. ichelon ‘ts’ (: echelle ‘ladder’), АкСл. 17, 1967, 
Klein 1, 497. 

ешеверія AmUk. ‘Echeverria’, first recorded in 1970 

(JBR.) ; Po. eszeweria. — Subst. рослйна з роду Crassu- 
lacaee. Named after E. Echeverria (1805-1851), Argentine 

poet and prose writer. 

ешерновка SoCp. ‘umbrella’, first recorded in 1902 
(Верхратський 4, 216), wanting in other SI. — Subst. па¬ 
расоля. 

From Hg. esemyd ‘ts’, Верхратський, 1. c. 
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ешкут dial, ‘tax collector’, first recorded in the XX c. 

(Бачка, Гнатюк ЕЗб. ЗО, 339). — Subst. громадський зби¬ 
рач податків, Горбач 15, 326. 

From Hg. eskiidt ‘who is sworn in’, Горбач, 1. c., MNT- 

ESz. 1, 796. 

ешчік dial, for [і]щ6, q. v. 

еякуляція ‘ejaculation’, ModUk.; Po. ejakulacja. — 

Subst. вйтриск, вйпорск насіння під час взяемнення. 

From Lat. ejaculatio ‘ts’, SWO 175. 

еялет ‘eyalet, viyalet’, ModUk. — Subst. означення 
провіщіі в Туреччині, що нею править баша, Бойків 
167. 

From Tk. eyalet ‘ts’, the ultimate source being Ar. 

iydlah ‘government’, Klein 1, 568. 

Є 

Є, є — the eighth letter of the Uk. alphabet; MUk. and 
OES. name єсть ‘he is’; numerical value — 5, with a pre¬ 
ceding sign t = 5 000. 

є see есй, єсть. 

є! AmUk. interj. ‘6 yes!’, first recorded in the XX 
c. (JBR.). — Subst. о так! 

From E. yes ‘ts’. 

Є! Vsg. of бва, q. v. 

e... — in Uk. dialects (a) continues PS. *e||*/e, e. g. єден, 
єднаний; (b) substitutes stressed і : єрха <ipxa, єстина 
< істина; (c) replaces standard ja..., e. g. He. єк < як, 
єрмо < ярмо; (d) in loanwords appears on place of initial 
e..., e. g. євангеліє, єпархія, particularly in proper names: 
бва, Євген, Євдбкій; however, in some cases the original 
e... is preserved, e. g. електрика, ендогамія, Еврбпа, етно-, 
see svv. 

єбати, also єбтй, єти (< *jeb-ti) ‘to have a sexual in¬ 

tercourse’, ModUk,; BRu. ебаць, Ru. ебать\\єть, emu, 
(< *jeb-ti), Ви. еба, SC. jebati\\j£psti, Cz. jebati, Slk. 
jebat’, Po. jebac, LoSo. jebaS, UpSo. jeba6. — Deriv. eu- 
ебати, з-, пере- по-ебати, наебатися, ебак[а], ебун, 
Wd. єбусь (Стрий). — Syn. злягатися, спілкувати, 
взаемнитися; (арго:) лаяти, заїхати кого; чіпляти¬ 
ся кого, JBR. 
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From PS. * jeb[a]ti ‘ts’, IE. root ** eibh- : ** oibh- : 

**iebh- ‘coire, futuere’, cf. Skt. ycibhati ‘futuit’, Gk. oifo\\oifeo 
‘futuo’ here also G. aibo ‘family’, cf. Weter-eiba, Win- 

gart — eiba, Miklosich 102, Berneker 1, 452, Vasmer 1, 388 

(bowdlerized in the Sov. edition of Vasmer2 2, 5, cf. also 
Dickenmann Wslj. 19, 81), Slawski 1, 542, Skok 1, 765, Ро¬ 

коту 298, a. o. 

€ва, Wd. Йва ‘Eve, Eva’, MUk. Йввьі Gsg. (1484 По- 
м’яник 9), £va (1627 Беринда); BRu., Ru., Bu. Sea, OCS. 

Ev[g]a, Po. Ewa, etc. — Deriv. Єв[оч]ка, Євонька. Wd. 

Евуня, -уся, Не. (in calling:) Є!; Євин; FN. Євша, 
Євчак, Євчук, Євчйшин. — Subst. прамати (людською 
роду); MUk. жизнь, жьівоть, або жива, або живячіа; 
першая нев-Ьста створеная от Б [or] а, 1627 Беринда. 

From Gk. Sua ‘ts’, the ultimate source being Hb. 
Hawwah ‘a living being’, Vasmer2 2, 5, Gerus-T. 37, Пе- 

тровський 100, Klein 1, 552. 

єв He. for йняв see йняти. 

Євагрій PN. ‘Euagrius’, MUk. Gvarp'ifl (1627 Берин¬ 

да); Ru. Евагрий. — Deriv. Євагрія; Євагрієвич, 
Євагріівна, MUk. Gvarp'ia (1627 Беринда). — Subst. 
MUk. Добрт> лов-ь, 1627 Беринда. 

From Gk. eudgrios ‘well living in the fields’; ‘happy 

in hunting’, Беринда, 1. c., Петров-ський 606. 

євангеліє, dial, євангеліє, євангелія (Стрий) ‘gospel, 
evangel’, MUk. євангелиє (1489), Єугліє (1596 Зизаній), 
Євваггеліє (1627 Беринда), наша Єван’ьгелія (XVII с.), 
на ов. Євангелій (1706), предь святимь єуангелієм'ь 
(XVIII с.), сию... книгу Євангелію Asg. (XVIII с.), OES. 
ієуаггелиє (1073 Ізб. Ов.), еуанглиє (1096), огь еуаньг^- 

лия (XI с.), Еуангелье (1390); BRu. еваньеллв, R«- 
еваигелие, OCS. jevangelije, Po. ewangelia, etc. — Deriv. 

євателик, -ичка, -ицький, євателист, євангельський, 
MUk евангелик'ь (XVI—XVIII с.), євангельскьій (XVI— 
XVIII с.), OES. евангелист-ь, еуангельское. — Subst. „бла¬ 
говісті, „благовгетвування” — так зовуться чо¬ 
тири перші книги Нового Заповіту, що оповідають 
про життя й науку Ісуса Христа, Бойків 167. 

From Gk. euaggelion ‘reward of good tidings; gospel’, 
Срезневский 1, 805, Тимченко 877, Преображенский 211, 
Vasmer2 2, 5, Шанский сл. 1:2, 243, Klein 1, 552, а о. 

Євбул, Wd. Евбул ‘Eubulus’, MUk. Євбуль (1627 Бе¬ 

ринда); Ru. Евбул. — Subst. MUk. добрьш, радца, 1627 
Беринда. 

From Gk. Euboulos ‘good adviser’. 

Євген [ій], Wd. Евген[ій] PN. ,Eugene’, MUk. Gv- 

генїй (1627 Беринда); BRu. Яуген[ій], Ru. Евгений, 
OCS. Ievgenii, Po. Eugeniusz, etc. — Deriv. Євгенія, Wd. 

Евгенія; (Євген:) Євгенович, -нівна, Євгенчик, Ген- 
ко, Геник, Генусь, Wd. Ґенко, Ґен[ч]ик, Ґенусь; 
(Євгеній:), ЄвгенієвичЦЄвгенійович, Євгенгівна, &ня; 
Женя; MUk. Єугєнія. — Subst. MUk. Бл[а]городень, 1627 
Беринда. 

From Gk. Eugen6s\\Eugenios ‘well born, nobleman’, 

Pape 401, Петровский 101. 

євгеніка, Wd. євгеніка ‘eugenics’, ModUk.; Ru. ев- 

геника, Po- genetyka, etc. — Deriv. євгенічний; Wd. ee- 

генетика. — Subst. наука про поліпшення людської 
породи біологічним добором, Орел 1, 295. 
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From E. eugenics, a term coined by F. Galton, E. an¬ 

thropologist, in 1883 from Gk. eugenis ‘well born’, see the 
preceding entry. 

Євграф, (rarely): Євграфій, Ed. Євграп, ївграп, йов- 
rpan, Wd. Евграф PN. ‘Eugraph’, MUk. Євґраф'ь (1627 

Беринда); BRu. Яуграф, Ru. Евграф. — Deriv. Евгра- 
фовт, -фівна. — Subst. MUk. Доброписець. 

From Gk. Eugrafos\\Eugrafios ‘good writer; painter’, 

Pape 403, Петровский 102. 

Євдокйм, Wd. Евдокйм, Ed. Явдокйм PN. ‘Eudoki- 

mos’, MUk. Єудокім-ь (1627 Беринда); BRu. Яудокім, 
Ru. Евдокйм, colloq. Авдокйм, Явдокйм. — Deriv. Ев- 
докймовт, -мівна, — Subst. MUk. Бл[а]гоискусень, илй 
бл [а] гоиопьітатель. 

From Gk. Euddkimos ‘glorious’, Петровский 102. 

Євдокія, Wd. Евдокія. Ed. Явдбкія PN. ‘Eudokia’j 

MUk. Єудокіа (1627 Беринда), BRu. Яудокгя, Ru. Ев- 
докйя, colloq. Авдокел. — Deriv. Докгя, Вівдл, colloq. 

Евд6ха\\Явдоха; Евдош[еч]ка, Ддзл, Доця, Доцька. 
— Subst. MUk. Бл[а]говоленїє. 

From Gk. Eudokla\\Eudokie ‘goodwill, kindness’, Pape 

404, Петровский 102. 

Євдбксій, Wd. Евдбксій PN. ‘Eudoxios’, MUk. 6v- 

докоія (1627 Беринда); BRu. Яудокс[ій], Ru. Евдоксий. 

— Deriv. Евддксієвич, -гівна; Евдоксія. — Subst. MUk. 

Доброелавен'ь. 

From Gk. Eud6ksios ‘one, having good fame’, Pape 405, 

Петровский 102. 

Євдбксія : Євдбксій. 

Євелпіст PN. ‘Euepistos’, ModUk.; Ru. Евелпйст. — 

Deriv. Евелпгстовт, -тівна. 

From Gk. Euelpistos ‘of good hope’, Pape 405, Пе¬ 
тровский 102. 

євір Wd. for явір. 

євірниці He. for явірниці : явір. 

€вка ; бва. 

Євкарп[ій] PN. 'Eukarpios’, ModUk.; BRu. ЯУкар- 
n[m], Ru. Евкарп[ий]. — Deriv. Евкарпович, -nieua- 

From Gk. Eukdrpos ‘fertile’, Pape 409, Петровский 103. 

Євкратій PN. ‘Eukratios’, MUk. Єукратій (1627 Бе¬ 

ринда). — Deriv. Евкратієвич, -гівна. — Subst. Бл[а]- 
го державний. 

From Gk. Eukrdtios ‘one (endowed) with good power; 
strong, mighty’, Pape 411. 

Євкл PN. ‘Eukl’, ModUk. (Грінченко 4, 552). — Deriv. 

Евкла ; Ru. Евклий- 

From Gk. eu- ‘good’ and kleos ‘good report, fame, glory’. 

Євлйлій PN. ‘Eulalios’, ModUk.; Ru. Евлалий. — 

Deriv. Евлалія, Ляля (<*Лаля). 

From Gk. Eulalios ‘eloquent’ (: eMalos ‘sweetly speak¬ 

ing’), Петровский 103, Klein 1, 349. 
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Євлампій, Wd. Евлампій PN. ‘Eulampios’, ModUk.; 

Ru. Евлампий. — Subst. Добросвгт. 

From Gk. Eulampios ‘good light’, Петровский 103. 

Євлогій, Wd. Евлогій PN. ‘Eulogios’, MUk. Еулоґїй 
(1627 Беринда); Ru. Евлотй. — Deriv. бвлогієвич, 
-гієна — Subst. MUk. Бл[а] гословеньїй. 

From Gk. Euldgios ‘Benedict’. 

Євмен> Wd. Евмен PN. ‘Eumenios’, MUk. Єумєнїй 

(1627 Беринда); Ru. Евмен[ий]. — Deriv. бвменович, 
-нівна. — Subst. Доброхотньїй. 

From Gk. Eumenis ‘favourable’, Петровский 103. 

Євнікія PN. ‘Eunice’, MUk. Єунікія (1627 Беринда); 

Ru. Евнжил. — Subst. Бл[а]го:поб-Ьдная. 

From Gk. Eunlke ‘good victory’, Pape 414, Петров¬ 

ский 104. 

євнух, Wd. євнух ‘eunuch’, MUk. Єунух (1596 Зиза- 
ній), євнухг (1627 Беринда), євнуха Asg. (XVII с.), єв¬ 

нух (XVIII с.), Ru. євнух, Ро. eunuch, etc. — Deriv. єв- 

нугибк, євнухуватий. — Subst. кастрований слуга- 
нагллдач за жінками гарему, Слум. 2, 494. 

From Gk. eunoiixos ‘guardian of the bed’, Тимченко 

878, Шанский Сл. 1 :5, 244, Klein 1, 549. 

Євбд (rare:) PN. ‘Euodos’, MUk. Єу6дт> (1627 Бе¬ 

ринда); Ru. Евдд. — Deriv. ввддович, -дівна. — Subst. 

MUk. Бл[а]гопутньій. 

From Gk. Euodds ‘one being on a right road’. 

Євпаторія, Wd. Євпаторія ‘Eupatoria (in Crimea), 

since the XVIII c. ; Ru. Евпатория, Po. Eupatoria, etc. — 
Syn (former names:) Козлов, Tk.-Osm. Gezleve. 

From Gk. Eupatdrion, named after Mithridates VI 
Eupator, Unbegaun RES. 16, 224—225. 

Євпраксія PN. ‘Eupraxia’, MUk. ЄупраксЬа, їа (1627 

Беринда); Ru. Евпраксия. — Subst. MUk. Щасливая. 

From Gk. Eupraxia ‘luck, success, happiness’, Петров¬ 
ский 104. 

єврах, єврашбк dial, for ховрах, ховрашок. 

Єврах, -ась colloq. : Юрій. 

єврей, Wd. гебрей ‘Jew’, MUk. єврей (1560 КА), 
єврей (1627 Беринда), гебреос (1736 Інтермедії 118); 

OES. єврей (XI с. Остр. єв.); BRu. лурзй, гзбрзй, Ru. єв¬ 
рей, Ви. евреин, OCS. evreins, SC. [H]ebrej, Cz., Slk. 
Hebrej, Po. hebreusz, hebrajczyk. — Deriv. єврейка, Wd. 

іебрейка, єврейський, Wd. гебрейський, гебра ‘gang’ 

(Львів); here also гебраїст, ~[и]ка, MUk. єврейським Isg. 

(1596 Зизаній), єврейскаго Gsg. (1627 Беринда), еврей- 

еким Isg. (XVIII с.), по єврейску (XVII с.). — Syn. ізра¬ 
їльтянин, Wd. жид, жидовйн; MUk. жйдовйнь пришел- 

ник, 1627 Беринда. 

From Gk. Hebralos ‘ts’ via CS. єврей, the ultimate 

source being Hb. ‘ibhrl’ ‘he who came from across (the 

River)’, Тимченко 878, Преображенский 1, 211, Skok 1, 

663, Klein 1, 712. 

Європа see Еврбпа. 
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Євсаган PN. ‘Eusahan’, ModUk. (Грінченко 4, 552); 

Ru. Евсигней. 
A f|e. deformation of a hybrid: Gk. eu- ‘well, good’ 

and Lajt. signum ‘sign’, Петровский 105. 

Євсевій, Wd. Евсевій PN. ‘Eusebius’, MUk-Evceeifl 

(1627 Беринда); Ru. Евсевий. — Deriv. Евсевійович, 
-гівна; Евсевія; here also Овсгй, Овсійович, -гівна. — 

Subst. MUk. Бл[а] гочестйв'ь. 

From Gk. Eusebeios : eusebeia ‘reverence (towards the 

gods), piety, religion’, Pape 428, Петровский 105. 

Євстахій||Євстафій, Wd. ЕвстахійЦЕвстафій PN. ‘Eu¬ 
stace’ MUk. Єустафій (1627 Беринда), Po. Eustachy. — 

Deriv. Евстахійович, -ієна; Евстахія, Wd. Евстахія; 
here also Остап, Остапович, -півна; FN. Остапович, 
Остапенко, Отах, Оташкд, Сташкевич. Subst. Ис- 
тиннен'ь, Твердії. 

From Gk. Eustcixios ‘fruitful’, Klein 1, 551, Pape 426. 

Петровский 105. 

Євстигній PN. ‘Eustyhnij’, ModUk.; Ru. Евс[т]иі- 

ней. — Deriv. Евстигнтович, -ггвна. 
A f 1 e. deformation of a hybrid : eu - ‘well, good’, and 

Lat. signum ‘sign’, see бвсаган. 

Євстрат, Wd. Евстрат ‘Eustrat’ MUk. Еустратїй 

(1627 Беринда); Ru. Евстрат[ий]. — Deriv. Eecmpd- 
тович, -тівна. — Syn. MUk. Бл[а]гь воин-ь. 

From Gk. eu - ‘well, good’, and strdtios ‘warlike’. 

Євтйм[ій] see Євфімій. 
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Євтйхгй PN. ‘Eutychios’, MUk. Єгтухїй (1627 Берин¬ 

да); Ru. Евтйхий. — Deriv. Евтихіян; Евтйхійович, 
-гівна; Евтух, Явтух, FN. Евтухів, Евтугиешо. 
— Subst. MUk. Бл[а]гочестлйв,ь. 

From Gk. Eutyxios ‘well-off, successful, lucky’, Pape 
428, Петровский 106. 

Євтрбпій PN. ‘Eutropios’, MUk. Єгггопїй ; BRu. jЩ- 

mpon, Ru. Евтрдпий. Subst. Бл[а]гообразен. 

From Gk. Eutropios ‘easily turning, versatile’, Pape 
427. 

Євфімій, Wd. Евтйм [ ій ] PN. ‘Euthymios’, MUk. 6v- 

фімій (1627 Беринда); Ru. Евфймий, Po. Eutymiusz. — 

Deriv. Евфгмія, Евфгміян, Wd. Евфіміян, Ed. Явхим, 
Юхим — ім’я •.. у нас, видно, було дуже популярним... 

безліч іпрізвищ, утворених від нього: Юхймешо, Ефй- 

менко, Юхимчук, Юхимович (Яхимдвич), Юхимусь, 
Юхймась, Юхимасешо, Юхймець, Юхимівський тощо, 

cf. Іван Глинський Україна ч. 34/66. Subst. Своїм коренем 

згадане ім’я... в перекладі передається як благодугииий, 
радісний, доброхвальний, cf. Іван Глинський, 1. с. ; MUk. 

Весельїй, охотньїй або бл[а]годушен-ь, 1627 Беринда. 

From Gk. Euthymios ‘of good mood’, Pape 408, Пе¬ 

тровский 107, Глинський, 1. c. 

Євфрасій PN. ‘Euphrasios’, ModUk. Ru. Е[в]фрасий. 
— Deriv. Ерфрасія; MUk. Євфрасія (1627 Беринда); Ев- 
фрасійович, -гена. — Subst. MUk. Учтйвая радост[ь], 

1627 Беринда. 

From Gk. Eufrdsios ‘joyful, joyous’, Pape 430. 
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Євфросйн PN. ‘Euphrosin’, MUk. Єуфросін (1627 Ве¬ 

ртіла); Ru. 6 [в]фросйн. — Deriv. бвфросйнович, 
-mem; бвфросйна, -нія, Пріська. MUk. Єуфросйна. — 
Subst. радост[ь] приносячій. 

From Gk. Eufrdsynos ‘cheery’. 

Євхаристія, Wd. Евхарйстія ‘Eucharist’, MUk. Gvxa- 

ристія (XVIII c.). — Свята вечеря, Кузеля 109. 

From Euxaristta ‘ts’, Тимченко 895. 

євхймок arch, ‘thaler (money)’, MUk. по сту євхим- 

ковтз (XVIII c ). Subst. монета таляр, Тимченко 878. 

From GN. Joachimsthal in Bohemia, where it was coined 
in XVI c.; see also доляр, таляр ||талер. 

євшан [-зілля], Wd. євшан ‘wormwood (growing in 
the steppes); (poet.) a magic herb supposed to restore at¬ 
tachment to one’s homeland by its scent’, MUk. євшану Gsg. 

(XV c.) ; Ru. евшан\\емшан; — Deriv. Євшан (pseudonym 
of M. Федюшка, Тулуб 231). — Syn. полин; (поет.:) ма¬ 
гічне зілля, що має силу навертйти людину „на ро¬ 
зум” (Слум. 2, 494), привертати їй любов до батьків¬ 
щини. 

According to Zaj^czkowski 2, 24 - 5, it is orig. a Po- 

lovcian (Cuman) word, taken over by Tk. languages, cf. 
Chagat. jausan, Kazakh zuzan, Bashk. jusan, etc. ; Me- 
лиоранский ИзЬОРЯС. 10:4, 120 Радлов 4. 173, Vasmer2 2, 

7, Тимченко 878. 

Єгйпет, Wd. Егйпет, Ed. Ягйпет GN. ‘Egypt’, MUk. 

в’ ЄпгптЬ (1586 Зизаній), Єгупгь (1627 Беринда), OES. 

Єгупьт'ь; Ru. Егйпет, Ро. Egypt, etc. — Deriv. єгиптя¬ 
нин, -нка, єгипетський, єгйпта, єгиптолог, єгиптоло¬ 

гія, єгиптологічний; MUk. єгип’тяномь Dpi. (XVIII с.), є- 
гиптяниньї (:*єгиптянина=єгиптянка) Gsg. (XVII с.), єплп- 

тяньіня (1627 Беринда), оу Єгуптчиков'ь (XVII с.), єги- 
петскоє (XVI с.), Єпчіецкой Lsg. (XVII с.), єгипетскими 
Ipl. (XVIII с.), египетскаго Gsg. (XVIII с- Інтермедії 144), 
Єгипского (XVI с. КА. 32), егіптски (XVII с. Гептаглот 
24). — Subst. країна в північно-східній Африці над 
Нілом; MUk. оскорбляющій, аб[о] тксности аб[о] смут- 
ки, 1627 Беринда. 

From Gk. Aigyptos ‘ts’, the ultimate source being Eg. 
Ha[t]-kuptah ‘one of the names of Memphis’ lit. ‘house 
Ptah’ — the ancient city of Egypt’, Staszewski 76, Klein 
1, 503. 

єгла Wd. for ігла. 

єгнйчка Wd. for ягнйчка: ягня. 

єго, [ї]го Wd. for його. 

Єгбва ‘Jehovah, Yahweh’, ModUk., Po. Jahwe, — 

Deriv. єговіст. — Subst. урочиста назва Бога в Біблії, 
Бойків 167. 

From an erroneous transliteration of the Tetragram- 
maton Jehovah, first used in 1518 by Peter Gallatin, con¬ 
fessor of Pope Leo X; a modern attempt to transliterate it 
is Yahweh, the name of God based on the Hb. verb hawAh 
(>ha,yAh) and lit. meaning ‘one who is, the existing’, or 
‘He who calls for existence, the Eternal’, Klein 1, 827, 2, 
1759. 

Єгор PN. ‘George’, ModUk.; Ru. Егор[ий]. — Deriv. 

Єгорович, -рівна; FN. Сгордвич, бгоренко. — Syn. 
Георгій, Юрій. 
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A coloq. form of Георгій, see Юрій. 

єгоза see ягоз&. 

єґер, SovUk. єгер 'huntsman; chasseur', ModUk. ;BRu. 

єгер, Ru. егерь. — Deriv. Перський, єїермайстер, 
SovUk. єгермейстер. — Subst. спеціяліст - мисливець, 
що керує полюванням, Слум, 2, 495. 

From ModHG. /йрег ‘ts’, РССтоцький 4, 262, Прео- 

браженский 1, 211. 

єґовдати, їґовдати Bk. ‘to press, to move on the same 

place’, first occurence : 1934 (Кміт 69) ; wanting in other 

SI. — Subst. товкти, сувати no одному місці. 

Origin obscure ; its connection with гойдати, though 

possible, cannot be substantiated. 

єґомость Wd., also єґомосць (Стрий), SovUk. єго- 

мость ‘priest’, first recorded in the XIX c. (Франко 1, 

426); BRu. егомасць, Po. jegomos& — Deriv. efOMOcmy- 

mo. — Subst. священик, піп, Франко, 1. c. 

From Po. jegomosc ‘his ( = your) reverence, your ho¬ 

nour, Slawski 1, 555 - 556; see also їмость. 

єдам&шок Ed. for адамашок, see адамашка. 

єдваб, dial, also гедваб (Шелудько 1, 31), одвабь 
(Носенко 130)‘ silk'; MUk. єдваб'ь (1596 Зизаній), єдвабь 
(1627 Беринда), єдваб'ь (XVII с. ЛСЛ 61), єдвабу Gsg. 
(XVIII є), єдвабом'ь Isg. (XVIII с.), OES. годобль || гьдо- 
вабль, годоваблени (XVII с.), годовапленн (XIVс.); BRu. 

єдваб, Ru. годовабль, SCS. годовабль, МВи. годовабьн'ь, 
Cz. hedvabi || hedbdv, Slk. hodvdb, Po. jedwab. — Deriv. 

єдвабний; MUk. єдвабний (XV - XVIIIc .), єдвабница 
(XVII - XVIII c.). — Subst. сорт коштовної шовкової 
тканини, Слум. 2, 495. 

From Po. jedwab ‘ts’ which, in turn, comes from Cz. 
hedvabi, Шелудько 1, 31, Тимченко 879; the ultimate source 
is MHG. gota-webbir weppi which was directly borrowed 
by Ru. and OES, Vasmer2 1, 426, Bruckner 204. 

єден dial, for один (Кміт 70). 

єдєнє dial. (Лисенко 28), едзонє (Горбач 15,314) 
‘eating’, first recorded in the XX c. ; Po. jedzenie. — Subst. 
їжа, Горбач, 1. c. 

From Po. jedzenie ‘ts’. 

єдйний ‘the only one, sole, unique’, MUk. єдині,, єди¬ 
ний (XV - XVIII c.), OES. єдині, (XI - XIV c.); BRu. add- 

hu, Ru. єдиний, OCS. jedins, Ви. едйн, dial, адйн, SC. 
jedini, Sin. edin, Cz., Slk. jediny, LoSo. jeziny, UpSo. jedyn, 

Plb. jidaind. — Deriv. едйність, єдиная, -ачка, одини¬ 
ця, єдино, and several compounds: єдино-божжя, -бор- 
ство, -борствувати, -вірець, -вірний, -вірство, -вір- 
ський, -владдя, -державний, -державність, -кровниш 
-кровність, -начальний, -начальник, -начальність, 
-племінний, -племінник, -ріг, -утробний, etc., MUk. 
єдиновичт,, -ка (XVIIс.), єдиноцтво (XV-XVIIс.), єди- 
ность (XV - XVIII с.), єдинотньїй (XVII с.), єдиночити 
(XVIc.), єдиночитися ((XVIc.), compounds: єдино-крев- 
ньій (XVIII с.), -матерньїй (XVIII с.), -мьісл[е]ннй (XV - 
XVII с.), -мнсл [ е ] но (XV - XVIII с.), -мьіслникт, (XVII - 
XVIII с.), справно (XVIc.), -природне (XVII с.), -родецт, 
(XVIII є.), -родн'ьй (XV - XVIII с.), -роженьій (VII с.), 
-рожецт, (XVII с.), -словне (XVII - XVIII с.), -словньїй 
(XVIIIс.), -стайно (XVII с.), -стайность (XVIIс.), -стай- 
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ньій (XVI - XVII с.), -сущникіз (XVII с.), -чадьій (XV- 
XVII є.), etc, ; OES. (in addition to the foregoing MUk. for¬ 
mations:) єдиначе, ачитися, -ачьство, єдино-мужица 
(XIIс.), -видень (XI с.), -властиє (XI с.), -вольньї, -воль- 
ственЬ (XIVс.), -вкриє (ХІс.), -гласні (1300), -д[у]шьє 
(XIIIс.), -дьньньї (XI с.), -д'ьркжець (ХІс.), -жительно 
(ХІс.), -моудрьно (XIIс.), -началиє (XIIс.), -бразьно (XII 
с.), -пл"ьтьникьі (ХІс.), -присущьвое (XIIс.), -славвник'ь 
(XII с.), -словие (1076), -стольна (ХІс.), -сущиє (ХІс.), 
-сущьнии (ХІс.), -умиє (ХІс.), -хотьньш (1073), -частьньш 
(ХІс.), -числьньїя (1096), -чьстьньшх'ь (ХІс.), а. о.; FN. 

Єдинак. Syn. один, без інших; цілісний, неподільний, 
Слум. 2, 495. 

From OCS. jedins, -па, -по ‘the only one’ instead of 
Uk. одйн, q. v. 

єдн... see одн... 

єднати ‘to unite’, MUk. єднати (XVI-XVIII c.), OUk. 
єднал (1347): BRu. еднаць, Cz. jednati, Slk. jednat’, LoSo. 
jadna§, UpSo. jednad, SC. (rare:) jednati[se] (XVIII c.). 

— Deriv. єднатися, -ання, вйєднати, виєднувати, з’-, 
об’-, при-, роз’єднатися], -ання, з’-, об’-, при-, роз’¬ 
єднуватися], -ання, єднальний, -ність, -по, dial. 
єднанка, MUk. еднат[и]ся (XV - XVII с.), єднал [ь]ннй 
єднанньїй (XVI с.), єднаніє (XV-XVIIс.), єднацкии 
(XVI с.), єдначь (XVI - XVII с.), єдначьньїм'ь Isg. (XVI с.), 
OUk. єднаніє (1347); FN. Єднак[а]. — Syn. скріплюва¬ 
ти одно з другим якйм-небудь способом; встанов¬ 
лювати зв’язок; створювати близькі стосунки, збли¬ 
жувати; створювати єдність, згуртовувати; зби¬ 
рати до купи, створювати щось єдине, ціле; до¬ 
мовлятися; умовляти, Слум. 2, 496 - 497. 

An early borrowing froM Po. jednac ‘ts’ (XIV c.), 

Slawski 1, 546 - 547. 

єдність see одність. 

єднова dial, ‘chalice, wine cap’, first recorded in the 

XX c. (Лисенко2 71); wanting in other SI. — Sust. келих. 

Etymology uncertain; its connection with єден > одйн, 
though possible, cannot be substantiated; see яндова. 

єднорал dial, for генерал. 

єдноручка dial, for одноручка : одйн. 

єднус (Желеховсвкий 1, 214), ягнусь (Носенко 130, 
412) ‘ducat, gold coin (in a necklace)’, MUk. deriv, only, 

wanting in other SI. — Deriv. ягнусдкь (Носенко 1. c.); 
MUk. єднусков'ь, єднус очкові» Gpl. (XVIII c.). — Subst. 

метал; велика золота монета; круглий металевий 
образок, що його жінки носять на шиі, Носенко, 1. с.; 

перстень в намисті, дукат, Желехоеський, І.с. 

A distorted Lat. agnus ‘lamb’, cf. огь латинскаго ag- 
nus - агнеціз, котораго уніатьі носятт» какт> прообразо- 
ваніе спасителя міра, Носенко 412. 

єдомий dial, for їдомий, see їсти. 

єжевйка, єжйна, єжовнйк dial, for ожйна. 

єжук dial, for їжак, see їж. 

єз dial, for яз. 

єзвір Не. ‘hollow, ravine (in mountains)’ first re¬ 
corded in the XIX c. (Шухевич 1, 178, 210), wanting in 
other SI. — Subst. узвгр. 

A dial, blending of яз and узвір, see s. vv. 
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єзгуля dial, for зозуля. 

Єзекиїл PN. ‘Ezekiel’, MUk. Єзєкєил (1596 Зизаній), 

Єзекіиль (1627 Беринда); Ru. Езекийл, Ро. Ezekiel, etc. 
— Subst. MUk. Моць Б[о]жая. 

From Gk. Iedzekiil, the ultimate source being Hb. Ye- 
hezgil ‘God strengthens’, Петровский 108, Klein 1, 568. 

єзйчок dial, for язичок : язик. 

бзовище GN. : яз. 

єзуїт ‘Jesuit’, MUk. езуитьі Npl. (XVIIc.); BRu. єзуїт, 
Ru. езуйт, Po. jezuita. — Deriv. єзугтка, єзуїтйзм, єзу¬ 
їтство, -тський, єзуїтствувати, -ання, — Subst. 
член католицькою чернечою ордену, що його заклав 
у Парижі Imam Льойдля в 1534 р. ; (перен.: лице¬ 
мір, підступна людина. 

From W.Europ Jesuit, perhaps via Po. jezuita, cf. MUk. 
єзиитн (:*єзуита), deriv. from Jesus with suffix -ita, Klein 

1, 828, SWO. 324. 

єї Wd. see її. 

єй! interj. indeed, verily, ModUk.; for other SI. see 

ей! — Deriv. ей-єй!, єй же!, єй-Богу! Syn. ей! 

A preiotated variable of ей! q.v. 

єк Не. for як. 

єйбомоєму dial. ‘God help mee so!’, first recorded in 
the XX c. (Лисенко2, 72); wanting in other SI. — Subst. 

їй-боїу, далебі, справді. 

From єй - Богу - моєму!, see s. w. 

[Є]Катеринослав arch. ‘Jekaterinoslav (since 1926 
: Dnipropetrov’ke), since the XVIII c.; Ru. Екатеринослав 
(since 1786). — Deriv. [6 ] Катеринославщина» [є]ка¬ 
теринославський. — Syn. стара назва теперішньою 
Дніпропетровська. 

Like other toponyms of that time, e.g. Єкатериноград, 
Єкатеринодар, Єкатериносерд, the name Єкатерино слав, 

Ukrainianized to Катеринослав, is connected with the name 
of Catherine II of Russia, Unbegaun RES. 16, 71-73, Vas- 
mer2 2, 12. 

єкспенс, also є [к] стане AmUk. ‘expense’, first recorded 
in 1972 (Кошеляник 320). Subst. витрата. 

From E. expense ‘ts’, Кошеляник, l.c.; see експенс. 

єктенія, Wd. єктенія ‘responsory chant, litany’, MUk. 
єктенія (XVI c.); OES. ектения (XI c.), ектениє (XII c.), 

октения (1280), октенія (1419); BRu. ектзнія, Ru. екте¬ 
ния, Ви. ектения, Cz. ektenie, Po. ektenia. — Subst. рід 
молитви при службі Божій, Кузеля 122. 

From Gk. ekteneia ‘earnestness, zeal’, Орел 1, 350, Шан- 
ский 1:5, 255 - 256. 

єкурад SoCp. ‘exactly, strictly’, first recorded in the 
XIX c. (Гнатюк E36. 26, 335); Po. akurat. — Subst. якраз, 
саме. 

From Po. akurat, the ultimate source being Lat. accu- 
ratus, see акуратний. 

Єланець GN. see Яланець. 

єларґіня =арґін[:і]я dial, for жоржина. 

єлдак (арґо) ‘penis’, first recorded in 1950 (Горбач 8, 

27), wanting in other SI. — Subst. чоловічий статевий 
орган. 
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Origin uncertain; perhaps it comes from Yi. jeled ‘boy; 

thief', Горбач, 1. c. 

єлек dial, ‘rest, waistcoat’, first recorded in the XX c. 
(Добруджа, Горбач 14, 17); wanting in other SI. — Subst. 

камізелька. 

From Tk.-Osm. yelek “ts”, Горбач, 1. c. 

Єлеазйр, Wd. Елеазар PN. ‘Eleasar’, MUk. Єлеазарг ; 

Ru. Елеазар. — Deriv. Елеазарович, -рівна. — Subst. 
MUk. Б[о]жая іпомощ. 

From Gk. Eleadzdr\\Eleadzaros, the ultimate source 

being Hb. El’azdr ‘God has helped’, Klein 1, 506, Петров- 

ский 109. 

Єлевферій, Wd. Елевферій PN. ‘Eleupherios’, MUk. 

Єлеуферїй (1627 Беринда); Ru. Елевферий. — Subst. 
Любочестеніз, або нескуп'ь, тЬщив [т>], або волньїй. 

From Gk. Eleutherios ‘free-spirited, fit for a freeman’. 

єлей, Wd. єлей ‘unguent, holy oil, chrism’, MUk. єлей 
(албо масло) (XVI c.), еллей (XVII c.), елея Gsg. (XVII c.), 
єлеєм (XVII c.), єлей (XVIII c. Інтермедії 128, 170), елео- 
помазую, -мазанїє (XVII с.); Ru. єлей, OCS, ielei, for other 

SI. see олій. — Subst. оливкове масло, вживане до бо- 
гослуження, Кузеля 122. 

From Gk. eloion ‘olive oil, oil’, Тимченко 889, Klein 1, 

505. 

Єлена see Олена. 

Єленяк II Єлиняк ‘Yelenyak II Yelynyak (Богдан 331), 
Eleniak II Ilyniak (Рудницький 6:3, 225)’ first recorded in 

1891. 

Uk. FN. derived from Єлена, see Олена. 

єлень dial, for олень. 

єлерййзи Npl. dial, ‘buds’, first recorded in the XX c. 
(Бачка, Горбач 15, 326); wanted in other SI. — Subst. 

пуп’янки. 

Etymology uncertain; perhaps from Hg. elorajz, the 
ultimate source being ModHG. Edelreis ‘slip for grafting’, 
Горбач, letter of 20. 1. 1976. 

єлець dial, for ялець. 

Єлизавета11Єлисавета, dial, also Елисавета PN. ‘Eli¬ 
zabeth’, MUk. Єлісавеф'ь (1627 Беринда); Ru. Єлизавета, 
Po. Elzbieta. — Deriv. Лизавета, Лисавета; arch. Ели- 
саветград (= ЗіновЧвське), Єлисаветградівський. 
— Subst. MUk. Б[‘о]гь присяги, аб[о] сьітости, аб [о] 
Б[о]жая семеракост[ь], аб[о] Б[о]жій покой, 1627 Бе¬ 
ринда. 

From Gk. Eleisabeth, the ultimate source being Hb. Eli- 
shebha ‘God is an oath', Klein 1, 509; cf. also: „Звідки ва¬ 
ше ім'я?”: Ім’я Єлисавета виділяється серед інших досить 
значною кількістю різноманітних форм. У романських та 
деяких інших мовах воно звучить, наприклад, як Ізабела, 
в поляків — як Ельжбєта, в українців — Єлизавета чи Ли¬ 
завета, в німців Ельза або Ільза тощо — Іван Глинський 
Україна ч. 34/66. 

€лик, also ’Елик’, Алик AmUk. ‘Alex[ander]\ first 

recorded in 1915 (Білаш 54). — Subst. Олесь. 

From E. Alex ‘ts’, Білаш 1. c. 
і 

єлйна dial, for ялйна. 
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єлинйця see ялина. 

Єлисей, Wd. Елисей PN. ‘Elishah’, MUk. Єліссей (1627 

Беринда); Ru. Елиссей. — Deriv. Елисейович, -еївна; 
here also colloq. Ялисей. — Subst. MUk. Б[о]же здорове 
аб[о] Бог спасаай. 

From Hb. Elishd ‘God is salvation’, Klein 1, 509. 

йлій PN. ‘Elij’ ModUk.; Ru. E лт\Г влий. — Deriv. 

Єлійович, -гієна. 

From Gk. Helios ‘sun’, Петровский 84, 109. 

єлїца, елка dial. (Горбач 15, 339) see ялиця, ялинка. 

єлкйй dial, for ілкйй. 

бловгед GN. ‘Yellowhead (in Rocky Mountains), first 

recorded in 1942 (Білаш 290). 

From AmE. Yellowhead ‘ts’, Білаш, 1. c. 

єловеґа dial, for яловеґа. 

єловец[ь] dial, for ялівець. 

Єлько dial, for Ілько, see Ілля, 

єлозити dial, for ялозити, 

єльце dial, for вильце, see вила, 

ем’є, ємне dial, for ім’я. 

ємна dial, ‘oven fork’, first recorded in the XX c. 

(Полісся, Лисенко 28); here also ємки Npl. (Сумщина, 

Дорошенко Д Бюлетень 9, 108), wanting in other SI. — 

Subst. чаплія, рогач. 

A dial, formation based on verb *jgti : *]'ьтд, jbmesi 

‘to take’, see [й]няти. 

ємкйй ‘fast’, first recorded in the XIX c. (Желехов- 

ський 1, 214), wanting in other SI. — Deriv. ємкість, 
ємко. — Subst. швидкий, скорий. 

Derived from PS * jgti : * jbmg, * jbmesi ‘to take’, cf. 
[ й ] няти. 

ємний Wd. ‘containing, rich’, first recorded in the 
XIX c. (Желеховський 1, 214), wanting in OTher SI. — 

Deriv. ємність, ємно. — SubsT. місткий. 

See the preceding entry. 

ємне dial, for ім’я. 

ємпреза dial, for імпреза. 

ему dial, for йому. 

ємшенйк dial, for імшанйк (Полісся Лисенко2 72). 

єн[а] ‘yen, Japanese coin’, ModUk. — Subst. япон¬ 
ська монета, Бойків 167. 

From Jap. yen ‘ts’. 

єнак-[ший] see інакший. 

єнґлюш Lk. ‘inclusively’, first recorded in 1935 (Fal- 
kowski - Pasznycki 117); wanting in other SI. — Subst. 

включно. 
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From ModHG. inklusive ‘ts’. 

єнджей AmUk. see енджея || енджйй. 

єндик dial, for індик (Полісся Лисенко 2 72). 

€ндик see індик. 

єндза Wd. for яга. 

єней Wd. for іней. 

єнерйл dial, for генерал. 

єнкі AmUk. ‘Yankee, citizen of the US.’ first recorded 
in 1949 (JBR.); Po. jankes (SWO 322). — Deriv. ш- 

ський. — Subst. американець. 

From AmE. Yankee ‘ts’, the ultimate source being Po. 

Janki Npl. ‘the Johns' (\Janek ‘little John’). 

єно dial, for йно, see щойно. 

єнот ‘chipmunk’, ModUk.; BRu. анот, Ru., Ви. єнот, 
Cz. jeneta, Slk. janota, Po. jenot, UpSo. janota. — Deriv. 

єндтний. — Subst. невеликий хижий звір з темно- 
жовтим густим хут ром, Слум. 2, 498. 

From Ru. єнот ‘ts’, the ultimate source being Ar. 
jarneit ‘ts’, Vasmer2 2, 20, Шанский 1 :5, 258-259, SWO 

324. 

єнчий dial, for інший. 

єнчити dial, ‘to groan, moan, complain’, first recorded 

in the XX c. (Горбач 21, 29). — Po. jqczec. — Subst. пла¬ 
кати, стогнати з плачем. 

From Po. j$czec. ‘ts’; see also ячати. 

<§ня Ed. for Євгенія, see Євген [ій]. 

єпархія, Wd. єпархія ‘eparchy’, MUk. єпархии Gsg. 
(1603), в’ єпархій (XVII c.), OES. по єпархии ; BRu. єпар¬ 
хія, Ru., Ви. епархш, CS. епархия, Ma. епархиШ, SC. 
eparchija, Sin. eparhija. — Deriv. єпархіальний, Wd. 
єпархіальний; OES. епархиянем'ь Dpi., епархиискьіи. — 

Subst. церковно-адміністративна округа, що під за¬ 
рядом єпископа, Тимченко 891. 

From Gk. ерагхШ ‘office of an eparch, province’, Тим¬ 
ченко, l.c., Vasmer22, 21, Klein 1, 528, Шанский 1 :5,259. 

єпйскоп, Wd. єпископ, SovUk. епіскоп ‘bishop’, MUk. 
епсп-ь (XV c.), єпископа Gsg. (1596), епископ'ь (1603), 
OUk. при... епопи (1376), OES. ennoy Dsg. (XI c. Остр. 
єв.), епискоуїгь (1073 Ізб. Св.), єпископи Npl. ; BRu. 

епіскоп, Ru., Ви., Ма. єпископ, SC. episkop, Sin. episkop, 
Cz., Slk., Po. biskup, LoSo. biskup, Up.So. biskop. — Deriv. 

єпископат, єпископія, єпископство, -ський; архі¬ 
єпископ; MUk. єпископія (1603), епискупью Asg. (:*єпи- 
скупий) (XV с.), епискоіповь (XVII с.), єпискоиьское 
Nsg. (XVI с.)єпископство (XVI с.), єпископство- вавши 
(XVII с.), OUK. єипіи Gsg. (1376), OES. еппль (*епи- 

скоупль), епискоупить. — Subst. духовна особа, що за¬ 
раджує єпархією, Тимченко 891. 

From Gk. episkopos ‘overseer’, Тимченко, l.c., Klein 1, 

175, Шанский 1 :5, 260; re. WS.. biskup, LLat. episcopus, 

via G. Bischof (< *biscof), cf. Briickner 27. 

Єпіф4н[ій], Wd. Епіфан[ій] PN. ‘Epiphanios’, Muk. 

Єшфанїй (1627 Бериада); Ru. Епифан[ий]. — Deriv. 
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Єпіфанович, -нівна; впіфанія, MUk. бпіфанїа. — Subst. 
MUk. Об'ь’явлен'ь илй славний, зацньїй. 

From Gk. epif&nios ‘appearing, manifested’, Klein 1, 

532. 

єрей see ієрей. 

єрем, ярем He. for ярмо. 

Єрема dial, for Ярема, see the following entry. 

єр name for the letter ь, OES. еремь Isg. (:*ерь); 

Ru. ерь, Po. jer (mi§kki). — Deriv. єр[ч]ик, паер[ч]ик; 
ери (=u). — Syn. праслов. коротке і (в історично- 
порівняльній граматиці); м’який знак (у сучасному 
прав описі). 

A conventional designation of PS. г (ь) based on its 
later vocalization into e in strong positions, cf. *vbSb 

> весь; see also йор. 

Єремія, arch. Ієремія PN. ‘Jeremiah’, MUk. Єремиа 
(1456) epMtfl, -мей (1627 Беринда); Ru. Иеремйя. colloq. 

бремей. — Deriv. времгєвич, -гівна; here also Ярема : 
Яремович, -мівна; Веремій : Веремійович, -гівна; 
FN. Яремович, Яременко» Яремко. 

From Gk. Ieremias, the ultimate source being Hb. Yir- 
myah ‘the Lord casts, founds’, Klein 1, 828, Vasmer2 2, 23. 
Петровский 111; see also this Dictionary, Vol. 1, 916. 

єралаш ‘medley, jumble, hotch-potch, mess ; (cord 

game) yeralash’, ModUk. ; Ru. єралаш, dial. яр[а]лаш, 
арлаш (Vasmer2 2, 22). — Subst. безладдя, плутанина, 
Слум. 2, 498. 

From Tk. aralas ‘ts’, Радлов 1, 256, 305, Miklosich 105, 

Vasmer, l.c. 

epapx rarely for riepapx. 

єрепенитися colloq. ‘to be stubborn; to insist’, first 

recorded in the XIX c.; Ru. єрепениться ‘to bristle up, 

kick’. — Syn. наполегливо настоювати, сердито упи¬ 
ратися, Слум. 2, 498. 

According to Горяев 104, it derives from epend\\epo- 
nd ‘haughty, sulky’; yet, Vasmer2 2, 26, connects it with 

PN. Epona < Ерофей, q- v.; in both cases Uk. word seems 
тп Vta Kawawo/I fvArvi Pii 

єрба SoAmUk. see жерба. 

єргак ‘furcoat’, Модик.; Ru. ергак, -ач. — Subst. 

кожух із жереб’ячої шкіри, вовною догори, Бойків 167. 

FroM Тк.-Тт. jargak ‘ts’, Радлов 3, 136, Vasmer2 2, 

22 - 23. 

єрґйня dial, for жоржина. 

Єрдан[ь] see Йордан. 

єрепуд : єресь. 

єресь, dial, also гереза, герезія ‘heresy’, MUk. єресь 
(1489), єресь (1627 Беринда), єреси Npl. (XVII с.), в’ єресь 
(XVIII с.), оть єресии, ереси Npl. (1096), Арменская же 
єресь шуснЬиши паче вскх'ь єресей (1390); BRu. 

ерась, Ru. єресь, ocs. eresb, Po. herezja, etc. — Deriv. 

єресіолог, ересіологія, єресіярх here also: єрепуд- 
[ний] MUk. єрескому Dsg. (: *єрескьій, XVIII с.), ерес- 
никт> (XVI-XVIII с.); see also єретик. — Subst. вчення, 
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що розходиться з основами панівної релігії; (пе- 
рен.:) ухил від загально-пртнятих поглядів, Бойків 
167. 

From OCS. егезь ‘ts’, the ultimate source being Gk. 
hairesis ‘taking, choosing, choice; sect, heresy’, Тимченко 
892, Vasmer22, 24. Шанский 1:5, 261, Klein 1, 723. 

єретйк, Wd. єретик, геретик ‘heretic’, MUk. o epe- 
тиче Vsg. (XV c.), єретики Npl. (XVI c.), єретйкн (1627 
Беринда), OES. єретики (1076 Ізб. Св.), еретици Npl. (XI- 

XIV с.) BRu. epsmuKt Ru., Ви. єретик, OCS. eretiks, 
SC. jeretik, Cz., Slk. heretik, Po. heretyk, etc. — Deriv. 

єретичка, єретичний, -ність, -но; MUk. єретичка 
(XVII с.), єретицкьій||геретицкьій (XVII с.), єретицтво||ге- 
ретицтво (XVIIс.), OES. еретига, еретичьскьій, еретичь- 

ство (XI с.). Subst. послідовник, визнавець єресі; хри¬ 
стиянин, що визнає деякі засади віри, незгідні з цер¬ 
ковними, Орел 1, 350. 

FroM OCS. jeretiks, the ultimate source being Gk. 
hairetikds ‘able to choose, heretical’; MUk. and Wd. ге¬ 
ретик from Po. heretyk; Тимченко 897, Шанский 1:5, 262, 
Klein 1, 723. 

єрй for ьі, see єр. 

єрйжка see ярижка. 

єрий He. for ярий. 

єрик : єр. 

єрик 2- Wd. for ярик, see яр. 

Єрена, Єрйна dial, for Ірина. 

Єрихон Wd. ‘Jew’, first recorded in the XX c. (Гор¬ 

бач 6, 12), wanting in other SI. — Deriv. єрихонський. 
Subst. жид, єврей, cf.: „жидів - вояків УГА називано ще 

єрихбни (ніби натякаючи на біблійне оповідання про 
здобуття Єрихону, Книга Ісуса Навина, 6)”, Горбач, 1. с. 

From GN. Єрихон — Jericho, an ancient city near 
the north end of the Dead Sea. 

брки GN. see яр. 

Єркб Bk. for Юрко (о. C. їжик ЛБ. 31, 53). 

єрмо dial, for ярмб. 

Єрмолйй, Wd. Ермолай PN. ‘Hermolaos’, MUk. Єр- 

молай (1627 Беринда); Ru. врмолай, — Deriv. Єрмолй- 
йович, -аівна; colloq. Ярмолай : Ярмолайович, -аівна; 
here also Єрмак : Єрмакович, -ківна. — Subst. MUk. Сйла 
людій илй речисгь людскїй. 

From Gk. Hermes ‘Hermes’ and Idos ‘people’, Петров- 
ский 113. 

еро - see iepo - 

єрбваний He. for ярбваний : яр. 

Єрофей, Ерофій PN. ‘Ierofij’, MUk. Ієрофей (1627 

Беринда); Ru. Ерофей\\Иерофей. — Deriv. Єрофейо- 
вич, -еівна; Єрофгйович, гівна; here also colloq. вро- 
ха, Яроги. — Subst. MUk. бс[вя]щен,ь от Б[о]га илй... 
Б [ о ] гу. 

From Gk. hierds ‘holy, consecrated’ and theos ‘god’, 
Петровский 113. 

єрмулка dial, for ярмулка. 

єртіп dial for вертеп (Клепикова КДОн. 51). 
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єрунда colloq. ‘nonsense’, ModUk., Ru. ерунда. — 

Subst. дурниця, безглуздя. 

From Ru. ерунда (since 1845) ‘ts’, the ultimate source 
being Lat. gerundium ‘gerund’, Преображенский 1, 217, 

Шзиский 1:5, 263. 

Єрусалим, arch. Іерусалйм, dial. Ярусалйм (Крим¬ 
ський 3, 71), (rarely:) Русалйм; MUk. Єрусалим (XVI с. 
КА. 33), Іерусалима Gsg. (XVIII с. Інтермедії 163), Іеру- 
салимЬ (ibid.), OES. Иерусалимт> 1076 Ізб. Св.), Еруса- 

лим-ь, Іеросалимь; BRu. Іерусалгм, Ru. И еру салим, 
OCS. Ierusalims, Р. Jerozolima, etc. — Deriv. єрусалим¬ 
ський. — Syn. Святе місто. 

From Gk. IerousalSm\\Ieros6lyma, the ultimate source 

being Hb. Yeriishdldyim ‘foundation of peace’, Vasmer2 2, 

227, Klein 1, 828. 

єрушка dial, for ярка, see ярий (Полісся Лисенко2 72). 

єрха Bk. for ірха (Кміт 70). 

єрчьий Не. for ярча : ярка, see ярий. 

єрш[ун] dial, for йорж (Полісся Лисевко2 72). 

єс AmUk. ‘yes’, first recorded in 1915 (Білаш 290). — 

Deriv. есер, є[с]cup, єсирг, єсмен. — Subst. так. 

From Е. yes ‘ts’; form єсер||є[с]сир from ‘yes, sir’, 
есирі from ‘yes, sirree’, єсмен from ‘yes-man’, Білаш, I.c. 

єсй arch., Wd. -єсь ‘you are’, MUk. єси, -єсь, OES. 

єси; Ru. єсй (Vasmer2 2, 28), OCS. jesi, SC. j§si, Cz. \j\si, 
OPo. jes, LoSo., UpSo. sy, Plb. jis. — Syn. 2-га ос. оди. 
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: бути; єсть, nop. Дух, що пройняв єсй все, хто ти єсть? 
(П. Тичина). 

PS. *\j]esi ‘ts’, IE. **esl, cf. Lith. es'i, OPr. assai, Skt. 
dsi, Av. ahi, Gk. el (Homeric essi), Lat. es, Arm. es, Goth. 
is, Pedersen IF. 5, 48, Vasmer2 2, 28; see also єсть. 

€сип, Єсько colloq. for Иосиф. 

єскюзь-мі, also скузні, екекюз-мі; AmUk. ‘excuse me’, 

first recorded in 1917 (Білаш 276). Subst. вйбач[те]! 

From E. excuse me ‘ts’, Білаш, l.c. 

єсмен : єс 

єсмй He. for єсьм[о]. 

ести dial, for їсти (Полісся, Лисенко2 72). 

єстина Bk. ‘saldo, balance’, first recorded in 1934 

(Кміт 70); wanting in other SI. — Subst. вйелід з рахун¬ 
ку, сальдо. 

Origin uncertain; it might be a dial, form of істина 
‘truth’ (see істий), or an artificial formation based on єсть 
‘it is’; the former explanation seems to be more persuasive, 

although the semantic evolution of єстина <гстина is not 
quite clear. 

єсть, є ‘is’, MUk. єсть, OES. єсть, єсгь; BRu. есць, 
Ru. єсть, OCS jestb Bu., Ma. e, SC. jest, je. Sin. jest, Cz. 
jest, je, Slk. je, Po. jest, LoSo. jo, UpSo. je, Plb. ja. — Syn. 

існує; 3-тя ос. одн. : бзп'и. 

From PS. *[j]estb ‘ts’, IE. **esti, cf. Lith. est[i\, OPr. 
ast\i], Skt., Av. dsti, Gk. esti, Lat. est, OIr. is, Goth. 
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ist, etc., Miklosich -05, Berneker 1, 266, Преображенский 
1, 218, Trautmann 71, Bruckner 206, Fraenkel 124, Vas- 
mer2 2, 28, Slawski 1, 567, Шанский 1:5, 266, Pokorny 

340 - 341, a. o.; see also есй, єсьм. 

Єсько colloq. for Йосиф. 

єсьм arch, for я є. 

єт! Bk. for et! (Кміт 69). 

єтерако MUk. ‘otherwise’ : етерако : ин-Ьм образом 
(1627 Беринда). — Syn. йнакше, Тимченко 876. 

From OCS. jeters ‘other’ with suffix -ako. 

етеро, етір He. for ятір. 

є ти 1. He. for яти, see «йти (Ломацький 7); 2. dial, 

for єбтй, see єбати. 

Єфернованя GN. : афина||яфина, see s. w. 

Єфйм[1й] PN. ‘Iefym[ij]’, ModUk. ; Ru. Ефйм[ий]. 
— Deriv. Єфимович, -мівна; here also Юхим: Юхимо¬ 
вич, -мівна; FN. Єфимович, Єфйменко, Юхйменко. 

From Gk. eufemoe ‘of good sound or omen, auspicious’. 

єфрейтор ‘lance-corporal, private first class’, ModUk.; 

BRu. яфрзйтор, Ru. єфрейтор. — Deriv. ефрейтор- 
ство, -ський. — Subst. вояк із першим військовим знан¬ 
ням, що його звичайно присвоюємся рядовому, Слум. 
2у 499» 

From Ru. єфрейтор, the ultimate source being Mod- 
HG. Gefreiter ‘ts’, Шанский 1:5, 267. 

Єфрем, Wd. Ефрем, Ed. Єхрем PN. ‘Ephraim’; MUk. 

Єфре[м] (1488); Ru. Ефрем[ий]. — Deriv. Єфремо- 
вич, -мівна; here also Охргм : Охргмович, -мівна; 
FN. Єфремів, -мов, Єфремешо; Охрйм, Охримдвич, 
Охрименко. 

From Gk. Efraim, the ultimate source being Hb. Eph- 
rayim ‘was fruitful’, Klein 1, 530, Петровский 114. 

єфтика dial, ‘tuberculosis’, first recorded in the XX c. 

(Бачка, Горбач 15, 331), SC. jekteka. — Deriv. єфтикави. 
— Subst. сухоти, Горбач, 1. c. 

From SC. jehtica <jektika ‘ts’, the ultimate source 

being Gk. hektikos ‘habitual; consumptive’, cf. LLat. hecti- 

cus ‘consumptive; feverish’, It. ettico ‘ts’ Skok 1, 770, Klein 

1, 713. 

єфнар Wd. ‘master of wedding ceremonies’, first re¬ 

corded in the XIX c. (Желехоївський 1, 215), wanting in 

other SI. — Subst. весільний староста. 

From ModHG. Hafner ‘potter’ with Uk. preiotation, 

change of ja- > je- and semantic evolution : ‘potter’ > ‘he, 

who holds the pot at the wedding ceremony’ > ‘toast mas¬ 

ter’ > ,MC\ 

єхавку! in Wd. phrase; ой, єхавку! ‘Let him (her) go 

to hell!’, first recorded in the XIX c. (Желеховський 1,215); 

wanting in other SI. — Subst. до чорта!, чорт, з ним 
(нею) ! 

A taboo (euphemistic) abbr. of the expression : єхав би 

ку (чорту, пеклу, etc.) ; most probably Lk. or SoCp. (Же¬ 

леховський, 1. c., does not specify the Wd. dialect). 



єхидкуватий Wd. : єхидний (Желеховський 1,215). 

єхйдний, Ed. яхйдний (Кримський 3, 71), Wd. єхид¬ 
ний (Желеховський 1, 215) ‘malicious, venomous, insi¬ 

dious’, MUk. єхидньї Npl. (1489), єхидна (1596 Зиза- 
ній), східна (1627 Беринда), OES. ієхидьньїи, ієхидьно 
(1073 Ізб. Св.); BRu. яхгдни, Ru. єхидний, Ви. ехй- 
ден. — Deriv. єхйднгть, -но, єхидна ,змія’, b/f єхидна, 
зла, лукава людина’ ; єхидствувати, єхидство. Syn. 

пройнятий злістю, хитрістю, лукавством, Слум. 2, 
499. 

From Gk. exidna ‘adder, viper’, F. form of an adj. 

*exidnos ‘viperlike’, Тимченко 884, Klein 1, 497. 

єщб Wd. for ще ,q.v. 

єшібот ‘school for Talmudic studies’, ModUk., Po. 
jeszybot. — Subst. школа для молоді, в якій вивчають тал¬ 

муд. 

For etymology see the following entry. 

єшіва AmUk. ‘Yeshivah; school for Talmudic studies’, 
first recorded in 1965 (JBR). — Subst. школа для вивчан¬ 
ня талмуду. 

From Hb. yeshibah ‘session ; academy’, (: yashabh ‘he 
sat down, was sitting; he remained, dwelled’), Klein 2, 1762, 

SWO 324. 

SUPPLEMENT 

TO E - AND Є - ENTRIES 

(Pp. 238 — 338) 
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Note: 

Just before this part of the Dictionary (letters e-e) 

went to press the author received the book: Studia nad dia- 

lektologiq, ukrainsJeq, і polskq, (Studies in the field of the 

Ukrainian - Polish dialectology) (Z materialdw b. Katedry 

J§zyk6w Ruskich UJ). Opracowal і przygotowal do druku 

Mieczyslaw Karas. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiel 

lohskiego CCCLXXVI. Prace J§zykoznawcze, Zeszyt 44. Na- 

kladem Uniwersytetu Jagiellofiskiego (Krak6w 1975), from 

which the following dialectal entries, collected by Ivan Zi- 

lynskyj (=3ілинський 3) and his friends and pupils in 

Western Ukraine, mostly in the period between the two 

World Wars, are added: 

E 

(Зілинський 3, 177 :) 

европлян Wd. for аероплян, see вороплян in this Dic¬ 

tionary Vol. 1, 481. 

еґздикутор, еґзекутор, ездекутор, екзикутор, ексди- 
кутор Wd. for екзекутор, see екзекуція in this Dictionary, 
Vol. 2, 246. 
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електрика Wd. for електрика, see електр[ум] 2,262- 

263. 

енакший, also є[д]накший — Wd. for інакший, see 

інший. 

ендик, also ендик — Wd. for індик, q. v. 

еней, ений, єній, also ений, єній Wd. for іней, see s. v. 

енчий, also енчий, єнший, єнций — Wd. for інший, 

see S. V. 

еороплян, ероплян Wd. for аероплян, see вороплян 

in this Dictionary, Vol. 1, 481. 

естик also ЄСТИК — Wd. for істик, see s. v. 

Є 

(Зілинський 3, 185:) 

єблоко, also яблоко, ябко, япко — Wd. for яблуко, 

see s. v. 

європлян Wd. for аеро'плян, see вороплян in this Dic¬ 

tionary Vol. 1, 481. 
і 

егла, егли Wd. for ігла, q. v. 

343 

єґомосьць Wd. for еґомость see єґбмость in this Dic¬ 
tionary, Vol. 2, 318. 

еден, един Wd. for один, q. v. 

єднак Wd. for однак, see одйн. 

єднакший, also єнакший, енакший — Wd. for інакший, 

see інший. 

єйці, єйця Wd. Npl. for яйця, see яйце. 

єкавий Wd. for гйкавий, see гик in this Dictionary, 

Vol. 1, 613. 

єкра Wd. for ікра, see s. v. 

єлинь Wd. for ялина, see s. v. 

ємла Wd. for імла, see s. v. 

єна (<*єнна <*єдна) Wd. for одна, see один. 

£ний, єній see іней. 

єнший, єнщий Wd. for інший, q. v. 

ерйнтий Wd. metathetic form of реент[ий], see s. v. 
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єрмарок Wd. for ярмарок, see s. v. 

є стик Wd. for істик, see s. v. Ж 

єчмінь Wd. for ячмінь, see s. v. 

Ж, ж — the ninth letter of Uk. alphabet; MUk. and 
(Winnipeg, 7. 7. 1975) OUk. name: живете from OCS. zivete :ziti ‘to live’; nume¬ 

rical value — 7, with a preceding sign # —7,000. 

ж after vowels = же, q. v. 

жаба Wd. жеба, жєба, жьйба ‘frog; toad; paddock; 
quincy’, tonsilitis; (грудна:) angina pectoris’; MUk. жабьі 
Npl. (XV c.), жаба (XVII—XVIII c.) жабь дв-fe (XVIIIc.), 
жабу Asg. (XVIII c.), жабами 1 pi. (XVI c.) BRu., 
Ru. ts, OCS. zaba, Ви., Ma. жаба, SC. zaba, Sin. Cz. 
zaba, Slk. zaba, Po. zaba, LoSo., UpSo. zaba. — Deriv. жа- 

б[о]нька, жабочка, жабище, жабалуха, жабелуха, 
жабар, жабеня, жабенят[оч]ко, жабер[ов]йна, жа¬ 
бина, жабгйка, жабник, жабня, жабовйна, жабовйння, 
жаборгння, жабуріння, жабрій, жабуха, жабур, жаби¬ 
ний, жабйнський, жабгй, жабський. жаб’ячий, жабонг- 
ти, жабунгти, нажабитися; жабоїд, жабокдлець, жа- 
бокряківка, жабомишодряківка; MUk. жабка (XVII— 
XVIII с.), жабско (XVII с.), жабяче (XVIII с.), OES. жабь- 

ньіи (1073 Ізб. Се.); FN. Жабак, Жаб’юк, Жаб’як, Жа- 
бїнський, Жабський; GN. Жаб’є. Subst. рід безхвос¬ 
тих земновддяних тварин, УРЕ 5, 40. 

PS. *zaba < *geba ‘ts’, IE. **guebha ‘ts’, cf. OPr. ga- 
bawo ‘toad’, OLoG. quappa, ModHG. Quappe ‘eel-pout, tad¬ 
pole’, Du. kwab, Miklosich 405, Преображенский 1,219, 
Vasmer2 2, 31, Kluge 237, Георгиев 1, 519-520, Skok 3, 
669, Pokorny 466, a. o. 
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жабо ‘jabot’, ModUk., BRu., Ru. ts (in Ru. since 1803), 

Cz. jabot, Slk. zabo, etc. — Subst. оздоба, нашивка з ме¬ 
режива. 

From Fr. jabot ‘ts’, Шанский 1:5, 271. 

жабра see зябра. 

жабрак, жабрати dial, for жебрак, жебрати. 

жавель ‘Javel [water]’, ModUk.; BRu., Ru. (since 1863) 

ts, Ви. жавел, Cz. javelsky louh, Po. woda Javelle’a. — 

Deriv. жавелева вода. — Subst. розчин хлорних сполук 
для відбілювання тканин, паперу й т. п. 

From Fr. eau de Javelle (since 1792), Шанский 1:5, 
272, Dauzat 418 - 419. 

жаворонок dial, for жайворонок, see жайвір. 

жага ‘thirst; longing, intense desire, eagerness’, Mod¬ 
Uk.; Sin. zaga (Miklosich 406), Cz. UpSo. zaha (ibid), 

deriv. in other SI. : Ru. жагнуть, Po. zagwisty, etc. — 

Deriv. жагдта, жаглйвий, жагучий, -чість, -че. — 

Syn. велике нестримне бажання пити; прагнення; 
нестримне почуття любови, пристрасть, тощо, 
Слум. 2, 500. 

Deriv. from жегтй, q. v. 

жаґель Wd. ‘sail’, MUk. жакел (XVI c. KA 34), жак- 

гли Npl. (XVI c.), жагель (XVII c.), жаґель (1627 Берин- 
да), жакгл-fe Dsg. (XVIII c.), Po. zagiel. — Deriv. жаїлик, 
MUk. жекґлярь (XVI c.), жеглярь (XVII c.), жеґліовати 
(XVII c.), жекгліованіє (XVII—XVIIIe.) — Subst. вітрило, 
Тимченко 896. 

From Po. zagiel ‘ts’, the ultimate source being ModHG. 
Segel ‘ts’, Тимченко, 1. c., Bruckner 661, Шелудько 1, 31, 
Горбач 1, 21. 

жада ‘thirst; desire’, MUk., OES. жажа and (from 

OCS. :)жажда (XI—XVIII c.); BRu., Ru. жажда, OCS. zqzda, 

Ви. жажда (Младенов 164), Ma. жадЦжед, SC. zed, Sin. 
zeja, OCz. zieze, Po. zq,dza. — Deriv. жаддта, жадоба, 
жадібна, жадібний, -но, -ність, жадний, -но, -ність, 
-нюга, -нючий, [по]жадлйвий, -во, -вість, жаденний, 
-но, -ність, [за]жадати, -ання, -аний, -аючий, жаду- 
вати, etc., here also deriv. of жажда: жаждйвий, жаж- 
дувати; MUk. жадоеть (XVI—XVIIIс.), жадньїй (XVIс.— 
XVIII с.), жадливи (1566), жадливость (XV—XVI с.), жад- 
ливе (XVII с.), жадати (XV—XVIII с.), жаданьє (XV— 
XVIII с.), жадань (XVIII с.), жаданьїй (1627 Беринда), 
(from жажа :) жажати (XV с.), жажньгй (XVII с.), OES. 
жадаль (1096), жажоуща (1119), жадаеть (XII с.), жа- 
жющи (1370), жадить, (from. OCS :) жаждаєть, жаждень; 

FN. Жаданенко, Жажкевич, Жажкович (Богдан 341). 

— Syn. спрага, жага, (велике) бажання, прагнення, 
Тимченко 898. 

PS. *zqda\\*zqdja ‘ts’, BS. root **gend-, cf. (разі)депйй 
T feel lack of’, godas ‘desire’, IE. root (without -n-) 
**gy,edh- ‘to wish’, cf. Gk. pdthos ‘wish’, Ir. guidim T ask’ 
etc., Miklosich 409, Briickner 663, Шанский 1 : 5, 272, Skok 
3,675, Pokorny 488, a. o.; according to some linguists, it is 
connected with ждати, cf. Преображенский 1,220, Holub- 
Kopecn^ 440. 

жаден 1. = жадний : жада. 

жаден 2. = жадний, see жоден, жодний. 

жадоба : жада. 
і 

Жаїра PN. Naira’, first recorded in the XX c. (Mak). 
— Syn. Жарі, Жануарія. 

From Port. Januaria, cf.: „її кликали Жануарією або 
Жарі, а батьки між собою називали її Жаїрою”. Мак 1, 70. 
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жайвір, жайворон[ок], dial, жаворонок (Желехов- 

ський 1, 216), жельворонок, джаворо [яо]к, (Верхрат- 
ський 2, 409), джайворонок, дзяйворонок, джйворонок 
(Зілинський 3, 85), джеворонок, джяворонок (Кміт 59), 
жейворонок, жййворонок (Зілинський, 1. с.), жбрванок 
(Желеховський 1, 225), (from Ро. :) сковрбнок (Зілин¬ 
ський, 1. с.), шкаворбнок, тронка (Верхратський 2, 484), 
зговорбнок (Преображенский 1, 220) ‘(sky)lark’, MUk„ 

OES. жаворонок-ь; BRu. жаваранак, Ru. жаворон[ок], 
dial, сковроиок, щеворднок (Vasmer22, 32), Ви. ско- 

, ск[в]дрец, Sin. skorjanec, skerjanec, skrlec, 
skrljic, scrljuk, Cz. skfivanek, skvrlanek, skobranek, sko- 
brunek, skrovdnek, skrovan, eitc. (Nft. 24, 195), Slk. sko- 
vrdnok, skorvan, skrovan, Po. skowronek, LoSo. skobronk, 

UpSo. skovronck, Plb. zevomdk. — Deriv. жайвороночок, 
жайворонка, жайвороня, жайворончиха, жайворон[о]~ 
чий, жайворонків, жайворонячий; FN. Жайворон[ок], 
Жайворонський (Богдан 341). — Syn. польова, чи сте¬ 
пова співуча пташка ряду горобцеподібних, Слум. 2, 
503. 

The orig. form of this word cannot be determined with 
any certainty, nor can one say definitely whether it is 
a compound or simply an unusual deriv. with -от, -am 
suffixes ; жа[й]ворон[ок], джяворонок, шкаворбнок, etc. 

are f/e. adopted to ворон ‘crow’ and it is generally assumed 
that they are compounds with o/p. жа[й]- in the first and 
ворон in the second part, cf. га[й] ворон, РССтоцький Sla- 
via 5, 37, Berneker 1, 298, Bruckner 496, Vasmer, 1. c., Шан- 
ский 1:5, 5, a. o. ; according to Булаховський ИзвАН : 
ОЛЯ. 7, 118, the element жа- is connected with жар ‘heat’; 
the variableness of SI. forms led Machek to treat them as 
o/p. formations with suffixes -om\\-am and various for¬ 
mal changes in each case, cf. his Et.D. 450 and (extensi¬ 
vely :) ZfslPh. 20, 42 - 47; following this view and consi¬ 

dering the second part (later) f/e. influence of *vorm 
‘crow’ one might accept two basic forms : Ru. щеворонок 
and Po. skowronek as points of departure for the etymology 
of this word: both forms are doubtlessly apophonic reflexes 
of IE. root **skeur- : **skour- ‘to hide oneself’ discussed 
extensively in Pokorny 951 : щеворонок and skowronek de¬ 
veloped into blendings like Uk. шкаворонок, Slk. skovra- 
nok, or Cz. (metathetic) skrovanok, and further into Ru. 
жаворонок, Ukr. джеворонок, джаворонок, жайворо¬ 
нок, Sin. skorjanec, etc. ; on the other hand orig. **skour- 

was transformed into Ви. сковран, ско[ло]вранец, ск[в]о- 
рец, etc. 

жак 1. ‘student ; cantor, precentor; horse-, ox-fly’, 
MUk. жакь ‘student’ (XVII c. Синонима 113); Po. zak ‘stu¬ 

dent’, Cz. zak, Slk. ziak ‘ts’. — Deriv. жачок, жаків, жа- 
кгвка. — Subst. учень, бурсак; дяк; божок, Грінченко 
1, 471. 

From Po. zak ‘ts’, the ultimate source being Gk. didkos 
< diakonos ‘deacon’, Bruckner 661, Machek 590. 

жак 2. ‘creel, bow-net’, MUk. жаки Npl. (XVIII c.); 

BRu. жак, Po. zak. — Subst. рід верші Шелудько 1, 31. 

From Po. zak ‘ts’, the ultimate source being MHG. sac, 
Шелудько 1, 31, Bruckner 661; according to РССтоцький 4, 
175 direct from MHG. 

жак 3. ‘plnder’, ModUk. — Deriv. жакувати, -ання. 
— Subst. грабіж, грабунок. 

Origin uncertain ; perhaps from It. sacco ‘pillage, plun¬ 
der’. 

жакерія ‘jacquerie, peasants’ revolt (of the Fr. pea¬ 

sants in 1358)’, ModUk.; BRu. жакерия, Ru. жакерйя, 
Sin. zakerija, Cz., Slk., Po. jacquerie. — Subst. селянське 
повстання проти феодалів у 1358 р. у Францгі, 
Орел 1, 351. 
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From Fr. jacquerie ‘ts’, the ultimate source being PN. 
Jacques, a contemptuous designation of Fr. peasants by the 

nobles, Орел, 1. c., Dauzat 416, Шанский 1:5,273, SWO. 322. 

жакет ‘jacket’, ModUk.; BRu., Ru. (since 1866), Bu. 

ts, Ma. жакет, Po. zakiet, etc. — Deriv. жакетик, жа- 
кетка — Subst. коротка жіноча одежа; піджак, Слум. 
2, 503. 

From Fr. jaquette ‘ts’, the ultimate source being Ar. 
schakk ‘ts’, Шанский 1:5, 273, Dauzat 418. 

жалізо Wd. for залізо. 

жйлісний : жаль. 

жаліти : жаль. 

жалкувати : жаль. 

жало, Wd. also жело (Зілинський 3, 40) ‘sting’ MUk. 
жало (1627 Беринда), жала Арі. (XVIII с.), на жалЬ (XVIII 

с.), OES жала Npl. (XI с.); BRu. джала, OCS. zglo, Ви., 
Ма. жило, SC. zalac, Sin. zelo, Cz. dial, zidlo, Slk. zialo, Po. 

zqdlo, Ca. zgdlo, Plb. zgdlil. — Deriv. жальце, жалкий, жа¬ 
литеся], жалива, -йця, MUk. жаливу Asg. (XVII с.). 
Syn. язик (змій), бодець (комах), Тимченко 899. 

PS. *zqdlo <*zeldlo ‘ts’, IE. root the same as in жаль, 
see s. v. 

жалоба : жаль. 

жалована грамота : жалувати, see жаль. 

жалування : жалувати, see жаль. 

жалюзі, Wd. жалюзія ‘jalousie, window shutters’, Mod¬ 

Uk.; BRu. ts, Ru., Ви. жалюзй, SC., SI. zaluzije, Cz. za- 
luzie, Slk. zaluzie, Po. zaluzja. — Subst. /ратчасті ві¬ 
конниці, Орел 1, 351. 

From Fr. jalousie ‘ts’, Орел, 1. c., Dauzat 417, Шан¬ 
ский 1:5. 276, SWO. 816. 

жаль, Wd. жель, жєль, жиль (Зілинський 3, 111) ‘sor¬ 

row, grief, regret, concern; repentance, penance; pity, com¬ 
passion’, MUk. жал’ (1558), жа[л] (1583 АКЖМУ 55), ку 
жалю (1588), жаль (XVII—XVIII с.), OUk. жаль (XV с.), 
OES. жаль; BRu., Ru. жаль, OCS. zalb, Ви. жал, SC. zao, 
Sin. zal, Slk. ziaV Po. zal, LoSo. zal, UpSo. zel. — Deriv. 

жальний, -но, [по-]жалгти[ся], -гння; here also for¬ 
mations belonging to this root: жалоба and deriv. : жа¬ 
лоб ний 11 жалібний, жалібненький, -ко, жалібник, -йця, 
жалібний, -ність, -но, жалісливець, жалісний, -ність, 
-но, жалісний, -ність, -но, жаліснгти, жалкий, жалко, 
жалкувати, -ання, жалощі, [по]жалувати[ся], -апня, 
and rare compounds : жалюгідний, -ність, -но; MUk. 
жалЬєть (XVII с.), жалЬючи (XVIII с.), жалячися (XVIII 
с.), жалитися (XVIIIс.); and further: жалоба (XVI— 
XVIII с.), жалобливе (XVI—XVIII с.), жалобливьій (XVI— 
XVIII с.), жалобникь (XV—XVIII с.), жалобницьі Npl. 
(XVII с.), жалобньїй (XVI—XVIII с.), жалобно (XVII— 
XVIII с.), жаловати]ся[ (XVI—XVIII с.), жалованьє (XVII— 
XVIII с.), жалосливьій (XVI—XVIII с.), жалосливе (XVII с.), 
жалооньїй (XVI—XVIII с.), жалосно (XVI—XVIII с.), жа¬ 
лосте (XVIIIIc.), жалостент» (XVI—XVIII с.), жалостивь 
(XV—XVIII с.), жалощами Ірі. (Слпіг. XVI с.); жало міна 
(XVII с.), OUk. жалобьі Gsg. (1347; XV с.), жалованья 
Gsg. (1437), жалую, жалуєшь, не жалуй (XV с.), жалостно 
(XV с.), OES. жалити, жаляше, жалящеся, жали[ть]си, жа¬ 
лоба, жалобитися, жаловальньїи, жаловати[ся], жалости- 
вьіи, жалость (XI с. Остр. єв.); here also OES. желя, Жля, 

etc. — Syn. сум, печаль, скорбота; співчуття; скар¬ 
ги, нарікання; Слум. 2, 507. 

PS. *zaljb <*geljb ‘ts’, IE. root **guel- : **gy,el- ‘to 
sting; prick; pain, death’ cf. Lith. дШі ‘to sting; to cause 

4 
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pain’, geld ‘pain’, Latv. dzelt ‘to sting, prick’, OHG, OSax. 
quala ‘anguish, torture’, ModHG. Qual ‘pain’, Du. kwaal 

‘pain’, AS. cwalu ‘violent death’; here also жало and deriv. ; 
Miklosich 406, BrUckner 661, Trautmann 83, Fraenkel 145 - 
146, Vasmer 22, 34 - 35 and ZfslPh. 20, 399, Шанский 1:5, 
274-275, Kluge 273, Pokorny 470-471, a. o. 

жандарм, Wd. also жандар, шандар, шандір (Зілин- 
ський 3, 106) ‘gendarme, armed policeman’, ModUk. ;BRu. 

жандар, Ru. жандарм (since 1799), Po. zandarm, etc. — 

Deriv. жандарик, жандармерія, жандармський. — Subst. 
член жандармерії, особа, що служить у поліцій 

From Fr. gendarme ‘ts’ «gens d’arme ‘men at arms’), 
Шанский 1:5, 276, Klein 1, 646. 

Жанна : Іванна, see Іван. 

жанр ‘gender, genre’, ModUk.; BRu. ts, Ru. жанр 
(since 1864), Cz. zdnr, etc. — Deriv. жанровий, -вість, 
-во, жанрйзм, жанрйст[ка]. — Subst. рід, їатунок, 
Кузеля 122. 

From Fr. genre ‘ts’, Лесин - Пулинець 103, Шанский 
1:5, 276. 

жантйльний ‘coquettish, affected, pretentious’, Mod. 

Uk. ; Ru. жантйльний (since 1897), — Subst. манір¬ 
ний, кокетний, Слум. 2, 508. 

From Ru. жантйльньїй ‘ts’, the ultimate source being 
Fr. gentil ‘noble; pretty, pleasing, nice’, Шанский 1:5; 277. 

жантільон ‘gentleman’, first recorded in the XIX c. 

(Кузеля 122). Subst. добре вихований і чесний чо¬ 
ловік; syn. джентльмен. 

From Fr. gentilhomme ‘ts’, Кузеля, 1. c. 

Жануарія see Жаїра. 

жар ‘embers, glowing coals, heat; fever’, MUK. жарь 
(XVI—XVII c.), вь жару (XVIII c.), OES. жарт> (XII c), 

BRu., Ru., Ви., Ma. жар, SC., Sin. zar, Cz. zar, Slk. ziar, Po. 

zar, UpSo. arch, zar, Ca. zor. — Deriv. жард]чо[к„ жа¬ 
ра, [роз]жарення, жареня, [по] жарин [к] а, [по]жа- 
рйще, жаріння, жаркість, -ко, жариво, жарлйвий, 
-вість, -во, жаровня, жарота, пожар, пожарний, -ник, 
-ня, ви-до-, на-, під-, про-, роз-жарювання, розжарю¬ 
ваність, про-, роз-жарювач[ка], [до-, під-, по-, роз-] 
жарений, -ність, жаристий, жаркий, жаровий, роз- 
жарілий, розжарений, -ність, -но, [ви-, від-, до-, за-, 
на-, об-, пере-, під-, по-, про-, роз-]жарити[ся], 
-жарювати[ся], [за]жаріти; compounds: жаро-знй- 
зуючий, -стійкий, -тривкий, -трубний; here also жар- 
птиця; MUk. жаристьій (XVII с.), жаркій (XVI—XVIII с.), 
жаркость (XVII с.), жарливо (XVIII с.), жарлйвий (XVII— 
XVIII с.), жарливост[ь] (1627 Беринда), жаровня (XVIII 

с.); OES. жаров-ь, жарявь; FN. Жарій, Жарко[вський], 
Жарняк, Жардвний, Жардвський, Жарук, etc. (Богдан 
341). — Syn. розжарене вугілля; сильне тепло; га¬ 
рячка. 

PS. *zars <*gers ‘ts’, IE. root **guher- : **guher- : 
**guhor- ‘warm, hot’, see г[о]ріти. 

жарапаль Bk. ‘mountain pine’, first recorded in 1934, 

wanting in other SI. — Subst. косодеревйна, шпильковий 
кущ, подібний до ялівцю, в’ється по землі, тамуючи 
дорогу, Кміт і. с. 

Origin obscure; perhaps it is a dial, deformation of 

жереп, q. v. 

жарґон. SovUk. жаргон ‘jargon’, ModUk.; BRu., Ru., 

Ви. жаргон, Ma. жаргон, Sin. Cz. zargon, Slk. zargdn, Po. 

zargon, etc. — Deriv. жарїонний, жарїдновий, жарїо- 
нізм. — Subst. мдва-мішанйна, зіпсута мова. 
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From jargon ‘ts', Орел 1, 351, Dauzat 418, Шанскии 

1:5, 277, SWO. 816. 

жардиньєра ‘jardiniere, flower stand', ModUk.; Ru. 

жардиньєрка (since 1866), Ви. жардиниера, SC., Sin. 
zardinjera, Cz. zardiniera, Slk. zardiniera, Po. zardymera, 

etc. — Deriv. жардиньєрка. — Subst. гарна підставка 
на квіти, кошик, Кузеля 123. 

From Fr. jardiniere ‘ts’, (: jardin 'garden’), Орел 1, 

352, Dauzat 418, Шанский 1:5, 277, SWO. 816, a. o. 

Жарі see Жаіра. 

жарлбк Wd. ‘glutton, greedy person’ (Стрий), MUk. 
жарлок (XVII c.), жерлока Asg. (VIII c.); Po. zarlok. — 

MUk. жарлоцтво (XVII c.). — Subst. жеретій, ненажера, 
Тимченко 907. 

From Po. zarlok ‘ts’, Тимченко, 1. c„ see жерти. 

жарт ‘joke, jesrfc, anecdote’, MUk. жарть (XVI c., 1596 
Зизаній), жарть (1627 Беринда), з жарту (XVIllc.), жар- 
тьі Арі. (XVIII с.); BRu., Ru. dial, ts, Cz. zert, Po. zart. 

— Deriv. жартик, жартом[a], жартівник, -йця, жар¬ 
туніка], жарт[ів]лйвий, -вість, -во, жартівний, 
жартувати[ся], -ання, жартушки; MUk. жартливий 
(XVI с.), жартовлйвьій (XVI—XVII с.), жартовнии р-Ьчи 
(XVII с. Синонима 113), жартовней Gpl. (XVI с.), жарто- 
ванє (1627 Беринда), жартовникь (1642), жартовати 
(XVI—XVIII с.), жартун (XVIII с.). — Syn. дотеп, витів¬ 
ка; невеличка комічна п’єса, Слум. 2,511. 

From Po. zart ‘ts’„ the ultimate source being MHG. 
scherz ‘pleasure, play’, (= ModHG. Scherz joke, jest), 

Miklosich 410, Kluge 305, Тимченко 907, Шелудько 1,31, 
Bruckner 662, Vasmer 2 2,36 (the latter citing Ru. example 
of 1705). 

жартка Wd. for жердка, see s. v. 

жартушки : жарт. 

жас Wd. “horror, terror’, first recorded in the XIX c. 
(Желеховський 1,218), MUk. (in deriv. only : ) же ся... 
жаснеть (1604), OES. ужасьЦужасть, жасаше (:жасати), 
жасить (:*жясити), жасяся (: *жяситися); BRu. ужа- 
сліви, Ru. ужас, ужасний, ужаснуться, OCS. uzass|| 
uzastb, uzas[t]ьпз, Ви. ужас, Cz. [u]uzas, zasnouti, Slk. 

uzas, Po. [prze]zaznqc siq. — Deriv. Wd. жаснйй, жас- 
нути (Желеховський, 1. с.). — Syn. жах, переляк, 
страх, тороп. 

Of uncertain origin; according to Meillet fit. 178, MSL. 
9, 374 and Miklosich 406 the word is connected with Lith. 
gqsti ‘to frighten, terrify’, isgqstis ‘fright, terror’, Goth. 
usgeisan ‘to be terrified’, usgaisian ‘to frighten’, cf. also 
Scheftelowitz IF. 33, 155, Matzenauer IF. 16, 175, Младе- 
нов 650, Bruckner 662, Skok 3, 554; Berneker 1, 295 ex¬ 

plains it as an apophonic formation to *gasiti, see гасити 
(*gues - : **guos -), cf. also Vasmer2 4,151; less persuasive 
is the etymology of Machek 591 : from PS. *u-zisn$ti in- 
influenced by *шдгагпфИ, cf. Cz. dial, ufisnut’sa11uhraznut’sa 
‘to become frightened’; the ultimate etymology of this word 
is wanting. 

жасмйн, Wd. жасмін, яс[ь]мін (Стрий) ‘Jasminum : 
jasmine, jessamine’, ModUk.; BRu. язмін, Ru. жасмин 
(since 1795; isolated : ясмйн of 1762 in Шанский 1 :5, 278). 
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Po. jasmin, etc. — Deriv. жасмйнний, жасминовий. — 

Subst. чагарник із запашними білими квітами; квітки 
цього чагарника, Слум. 2, 513. 

From Fr. jasmin ‘ts’ (Wd. яс[ь]мін, Ru. ясмйн of 

1762 from Po. jasmin), the ultimate source being Ar. yase- 

min ‘ts’, Lokotsch 75, Dauzat 418, Акуленко 141, Шанский 

1:5, 278, a. o. 

жати 1. жну, жнеш, ‘to harvest, cut with a sickle’, MUk. 

жать (1531), жати (XVII c.), жалисмо (XVIII c.), жальї 

(XVIII c.), OES. жагь (XI c. Остр. ев.), жьням (XI c. Остр. 

ев.); BRu. жаць, Ru. жать, OCS. іф, Ви. жьш, Ма. 

жнее SC. zeti, Sin. Ші, dial, zeti, Cz. znouti, dial, ziti, Slk. 

zat’, Po. &qc, LoSo. znes, гей, UpSo. znjec, zee. — Deriv. (from 

*z§-:) до-, за-, на-, об-, пере-, під-, п[р]о-жати[ся], 
жате а жаля, жатка, жаткар, жаття, жатний, [за-, 
об-, п[р]о-]жатий, etc.; (from *гьп- :) жнець, женчик, 
жниця, жниво, жнивар[ка], жниварський, жнивний, 
жнив’яний, жнивувати, -ання, etc., (from *zin- .) до-, 
за-, на-, об-жйн, за-, об- жйнки, до-, за-, на-, об-, пе¬ 
ре-, під-, п[р]о- жинати[ся]; MUk. жатвьі Gsg. (XVI 
XVII с.), жатьтя (XVIII с.), жнець (XVI—XVIII с.), жниво 
(XVI—XVIII с.), жнивніє Npl. (XVIIIс.), OUk. кт> жниву 
(1444), OES. жатва, жятвеньш, жятеляне, жятель. — Syn. 

стинати серпом, Тимченко 908. 

PS. *гф < *дьпШ ‘ts’, IE. root ** guhen- ‘to hit, beat’, 

cf. Lith. ginti, genu ‘to drive (off)’, Latv. dzit, dzenu ‘ts, 

Skt. hanti ‘he beats, kills’, Av. jainti ‘ts’, Gk. theino ‘I beat’, 

Ht. kuenzi ‘he kills’, етс.; Miklosich 409, Преображенский 
1, 223, Trautman 85, Fraenkel 152-153, Bruckner 662, 

Младенов 169, Skok 3, 678, Шанский 1:5, 278, Pokorny 

491-493, a. o.; see also гнати, гонити. 

жати 2. жму, жмеш ‘to press, squeeze', OES. жяти; 

BRu. жаць, Ru. жать, OCS. гф, SC. zeti, Cz. zdimati, 
Slk. z[i]mat’, Po. zqc, LoSo. zimas, UpSo. zimac. — Deriv. 

з-, на-, no-, при-жати, -ння, з-, на-, по-прижимати, 
-ання; here also жимолость (< *zim-ol-ostb), жменя 
(< *zbm-enja), жмури, жмут (< *гьт-игу, -uts) — Syn. 

стискати з силою; пригноблювати, експлуатувати; 
швидко робити, Слум. 2, 513. 

PS. *гф < *дьтН ‘ts’, IE. root **дет- ‘ts’, cf. Lith. 

gamalas ‘ball’, gumulas ‘round body, ball’, Latv. gumstu, 
gumt ‘to attack’, Arm. cmelem ‘I press’, Gk. дбтб ‘I am full 

of’, gemos ‘freight’, etc.; Преображенский 1,222, Тгаит- 

mann 88, Machek 591, Skok 678-679, Шанский 1:5, 278, 

Pokorny 368-369, a. o. 

жать Wd. for зять; Ed. for жати. 

жах ‘horror, terror’, ModUk.; BRu. ts, Po. zachnqc siq, 

for other SI. see жас. — Deriv. жахіття, жахливий, 
-вість -во, жахний, жахно, з-, на-жахати[ся], -ан¬ 
ня, [з]жахнути[ся]. — Syn. дуже великий переляк, 
страх; (присл.:) дуже, надзвичайно. 

A blending of жас and страх, see s. vv., Endzelin 2, 70; 

Огоновський 71. 

жахати ‘to burn’, ModUk., only, wanting in other SI. 

— Deriv. жахнути. — Syn. палати, горіти. 
A Ukr. neologism based on жага, жахтіти, see the pre¬ 

ceding and following entries. 

жахтіти ‘to burn’, ModUk. only, wanting in other SI. 

— Deriv. жахтіння. — Syn. палати, горіти. 
A Ukr. neologism based on жага and палахкотіти, see 

also жахати, жахнути. 
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жачків, жачко[в] SoCp. ‘tobacco pouch, bag’, first re¬ 

corded in the XIX c. (Гнатюк E36. 30,339). — Subst. 

капшук, мішок, гаманець на тютюн, Кириченко РМ. 
5,86. 

From Hg. zsacskd ‘sack, bag’, Гнатюк, 1. c., Горбач 15, 

326. 

жбихнути ‘to push vehemently’, first recorded in the 

XIX c. (Желеховський 1,218); wanting in other SI. — 

Syn. жбевхнути, ждюхнути. 

A variable of жбевхнути, influenced by пхнути, see 
s. vv. 

жбуртіти dial, for забуртіти, see бурт. 

жбевхнути ‘to push vehemently’, first recorded in the 

XIX c. (Желеховський 1, 218); wanting in other SI. — 

Syn. жбихнути, ждюхнути. 

Based on interj. бебевх!, q. v. 

жби Npl. Wd. ‘strong waves’, first recorded in the 

XIX c. (Желеховський 1, 217) ; — Deriv. жбйхи, жбих¬ 
нути. — Subst. нагальні, сильні хвилі. 

Etymology uncertain; according to Jurkowski 90 the 

word is related to жбир, q. v. 

жбир Wd. ‘hill; high bank; river-island; meadow’, dry 

bank of sand, sand bank’, ModUk.; Po. dial, zbery, zbyry 

Npl. (Jurkowski 132). — Deriv. жбйрик, GN. Жбир 
(Бойк. 34). — Subst. горб, високий беріг, PM. 1, 151- 

152; скала, гора, високе місце; мілизна; сінокіс, по¬ 
рослий кущами, Грінченко 1, 476. 

Etymology uncertain; according to Bruckner 649, Po. 

zbery is connected with zbyrcac, zbyrkac ‘to sound’; Nitsch 

assumes a deformation of wzgorek ‘hill’, cf. Jurkowski, 1. c.; 

the latter refers it to zby, zbychy ‘waves’, ibid.; most pro¬ 

bably the word is related to жолоб : *zelb -yrs > *zbubyrs 
>zbyr, IE. root **gl’bh- : **glbh-, the same as in жолоб, q.v. 

жвати, жвачка : жувати. 

жвинґіти Wd. ‘to cry’, first recorded in the XX c. (Be- 

лигорський PM. 3, 275), wanting in other SI. — Subst. 

плакати. 

Origin uncertain; perhaps it is a variable of жвяндати, 
q. v. 

жвуйка : жувати. 

жвякати, Wd. also жвікати, жнякати (Зілинський З, 
63) : жувати. 

жвяндати ‘to chatter, stutter’, first recorded in the 

XIX c. (Верхратський ЗНТШ. 3, 193), wanting in other SI. 

— Subst. плести ні се ні те. 

The word seems to be a deformation of Po. dzwi$- 
czec ‘to sound’; see also жвинґіти. 

жгут, джгут ‘knotted handkerchief; braid, plait’, Mod¬ 

Uk.; BRu., Ru. жгут. — Deriv. [д]жгутик, жгучка. — 
Syn. скрутень; перев’язка; картярська гра; (Npl. :) 

сплетені, мішурні шнури на форменому одягу, Слум. 
2, 261. 
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PS. *Zbg-uts, a deriv. of *zeg-ti ‘to burn; whip’ with 

suff. -uts, known otherwise in such words as славут, ко¬ 
гут, буркут, негут, cf. РССтоцький 1, 43, Ru. лоскут, 
жтут, the latter explained by Шанский 1:5, 279 as a dial. 
Syn. of жигун ‘whip, knout, lash’; less convincing is Vas- 
mer’s 22, 38 explanation *zeg-gt- as a partic. pres. : *zeg-ti 
жечь ‘to burn’; see also Горяев 107, Преображенский 1, 223. 

жґйртац SoCp. ‘to gnash, grind (with teeth)’ first re¬ 
corded in the XX c. (Горбач 15, 339); Po. zgrzytad. 

From Po. zgrzyta.6 ‘ts’. 

жґребна Wd. for жеребна, see жеребець. 

жґрид, жґрід So Cp. ‘sediment, lees, dregs’, first re¬ 

corded in the XIX c. (Гнатюк ЕЗб. ЗО, 339). — Subst. осад 
з масла, олгі, Горбач 15, 331. 

Origin uncertain; perhaps it comes from Hg. zsiger ‘the 
insides’, or Rm. jeg ‘dirt’, Горбач, 1. c. 

ждати, Wd. also жджати (Зілинський 3, 123), ‘to 
wait, expect’, MUk. ждати (XV—XVII c.), OES. жьдати, 

ждати (1388); BRu. ждаць, Ru. ждать, OCS. zbdati, Sin. 
zdSti, Cz. zdati, Slk. Mat’, Po. Mac, Ca. Mac. — Deriv. 

виждати, за-, підо-, no [no]-ждати, -ання, (iter. :) 

ви-, до-, під-, о-жидати, -ання, ждатися, ждан[и]ки 
Npl.; FN. Ждан, Жданюк (Богдан 341); MUk. Жданенко 
(1649 Реестра), Жданович (1649 ibid.), Ж[и]димир; GN. 

Жданна, Жданное, Жданов, Ждйня. — Syn. чекати, 
Тимченко 909. 

PS. * Zbdati ‘ts’, IE. root **gheidh- ‘to desire’, cf. Lith. 
geisti ‘to wish, want, desire; to covet’, Latv. gaidtt ‘to wait’, 
OPr. geidi, gieide ‘they wait’, Goth, gaidw ‘want’, OHG. git 

‘greediness, covetousness’, MHG. giten ‘to be greedy, cove¬ 
tous’, AS. gitsian ‘to be covetous’, ModHG. Geiz ‘avarice’; 

Преображенский 1, 223, Kluge 111, Trautmann 82, Fraenkel 
144, Bruckner 663, Vasmer2, 2, 39, Шанский 1:5, 297, Ро¬ 
коту 426-427, Шевельов 95, 114, а. о. 

ждюхати, ждюхнути ‘to push suddenly and vehe¬ 
mently’, first recorded in the XIX c. (Желеховський 1, 

219); wanting in other SI. — Deriv. пождюхувати (Ки- 

ріяк 1, 248). — Syn. пхнути, штовхнути сильно ку¬ 
лаком. 

A variable of дюґати, дюґнути, see дюґ! 

же 1. (after vowels :) ж ‘emphatic particle used in 
commands, questions : and, but, then ; as to’, MUk., OUk., 

OES. же; BRu. жа, Ru., Ви., Ma. же, OCS, ze, SC. -ze, Sin., 
Slk. z4, Cz. ze, Po. -ze, Ca. ze. — Syn. a, але, та, бо, Тим¬ 
ченко 909. 

PS. *ze, IE. **ge ‘ts’, cf. Lith. ge, Gk. ge ‘ts’, alternating 
with **gue > Gk. de and **ghe > Skt. gha\\ha, cf. also Lat. 
hie < **ghe-ke, a. o. ; SI. apophonic correspondent of *ze is 

*go-, cf. OCS. neze : SC. nego, неужели ’■ BRu. няуго; 
Miklosich 68 - 69, Berneker 1, 315 - 316, Trautmann 73, 
Fraenkel 126, Skok 1, 581 - 582, Pokorny 417, (extensively :) 
ESSJ 1, 310, 334-335. 

же 2. (unstressed :) жи Wd. ‘that’, first occurrence : 
XIX c. ; Po. ze. — Subst. що. 

From Po. ie ‘ts’. 

жеб 1. SoCp. ‘pocket’, first recorded in the XX c. (Гна¬ 

тюк ЕЗб. 4, 239); Slk. zeb. — Deriv. жебня. — Subst. ки¬ 
шеня, Гнатюк, I. c. 

From Hg. zseb ‘ts’, Дзендзелівський, Улг. 54. 
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жеб 2. see жебй. 

жеба, жєба, жьйба dial, for жаба. 

жебй, жиб, жибй Wd. ‘in order that’, MUk. жебьі 
(XVII—XVIII c.), жебь (XV—XVIII c); Po. zeby. — Subst. 

щоб, коли б, якби, Тимченко 911. 

From Po. zeby ‘ts’. 

жебрати, Wd. жабрати ‘to beg’, MUk. жебраль (XVI 

c.), жебркте (1600), жебручи (1639), жебрати (XVII c.), 

жебруємь (1719), жебравь (XVIII с.); BRu. жабраваць, 
Cz. zebrati, Slk. zobrat’, Po. zebrac. — Deriv. жебрання, 

жебранйна, жебрак, -ачка, -ачий, -ачити, жебракува¬ 
ти, -ання, жебрацтво, -цький, жебри, жеброта, же¬ 
брувати, -ання, жебручий, -ущий, MUk. жебракомь 
Isg. (XVI с.), жебраки Npl. (XVI с.), жебрак[ь] (XVII— 
XVIII с.), на жебранину (XVII с.), жебрачїє Арі. (XVII с.). 
— Syn. просити милостиню, старцювати, Слум. 2, 
517. 

From Po. zebrac ‘ts’, the ultimate source being MHG. 
seff(e)r ‘beggar’, Шелудько 1, 31, Bruckner 663; a direct 
borrowing from MHG. is suggested by РССтоцький 4, 172. 

yet, cf. Richhardt 115. 

жезл ‘sceptre’, MUk. жезль (1627 Беринда), жезла 
Gsg. (XVIII c.), OUk. жезль, OES. жьзла Gsg. (XI c. Остр. 
єв.), жьзль Gpl (XI c.), жьзьл'ь (XI c.), ж-взль (XI c.), 

жезль (XIV c.); BRu. жазло, жезл, OCS. zezls, Bu. 
жезал, Ma. жезол, SC. zezlo, Sin. zezlo, Cz,. Slk. zezlo, Up- 

So. arch, zezlo. — Syn. палиця, костур, кий, Тимченко 
913. 

PS. * гьгів ‘ts’ of no certain etymology ; its connection 
with OHG. chegil, ModHG. Kegel ‘cone, nine-pin’, though 

possible, cannot be substantiated by further IE. material; 
cf. also Vasmer 22, 40 and Трубачев ibid. 

желатйн[а] SovUk. for желятйна, see the following 
entry. 

желе ‘jelly’, ModUk. ; BRu. желе, Ru., Ви. желе, Ma. 
желе, SC., Sin. Zele, Cz. zele, Slk. zele, Po. zel, UpSo. zelej. 

— Deriv.: from ts root also желятйна. — Subst. драглі, 
Орел 1, 352. 

From Fr. gelee ‘ts’ : geler ‘to freeze’, the ultimate source 
being Lat. gelare ‘ts’, Dauzat 358, Шанский 1 : 281, SWO. 
245, a. o. 

желехівка ‘orthography of Желеховський’, a ModUk. 

neologism, Кримський 3, 299. 

желізо Wd. for залізо. 

жело Wd. for жало. 

желятйна, SovUk. желатйн[а] see желе. 

жельворонок Wd. for жайворонок. 

жемчуг, Wd. жемчуг ‘pearl’, MUk. жемчюгь (XV c.), 

жемчюга Gsg. (XV c.), женчугь (1627 Беринда), жемчугь 

(XVII—XVIII c.), женчуги Npl. (XVIII c.), OES. женчюгь 

(Сл. плк. Іг.), жьнчюгь (1161); BRu. жзмчуг, Ru. жемчуг. 
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— Deriv. жемчужний; MUk. зь жемцужками (XVIII с.), 
женчюжная (XV с.). — Syn. перла. 

From OTk. jdncu ‘ts’, the ultimate source being Ch. 
hon-cu ‘ts\ Шанский 1:5, 284, Vasmer2 2, 46, Kiparsky OSP. 
4, 7, a. o. 

жена arch, and dial, for жона, Wd. жина ‘woman, fe¬ 

male; wife', MUk., OUk. жена (XV—XVIII c.), жона (XVI— 

XVIII c.), OES. жена (XI—XV c.); BRu. жана, Ru-, Bu. 
жена, OCS. zena, Ma. жена, Sin. zena, SC. zena, Cz., Slk. 

zena, Po. iona, LoSo., UpSo. zona. — Deriv.жінка, жі- 
нонька, -очка, жінота, жіноцтво, -дцький, жіноч- 
[н]ий, -[н]ість, -но, жінчин, жонатий, жених, жен- 
шенько, женишок, женихати[ ся], женіння, в-, о-, 
при-, у- женйти[ся], compounds: жено-любний, -не¬ 
нависний, -ненависник, -ненависництво, -ненавис¬ 
ницький, -подібний, -подібність, SovUk. жінвідділ, 
жінделегатка, etc.; here also arch, женщина, женський; 
FN. Женецький, Женич, Женчук (Богдан 341 -342); 
MUk. жонка (XV—XVIII с.), жинка (XVII с.), жонатьій 
(XVII—XVIII с.), жоночій (XVII с.), жоноцкий (XVI—XVIII 
с.), женитва (XVI—XVIII с.), женити (XVII с.), женитися 
(XVII—XVIIIс.), женихг. (XV—XVII с.), женьїхався (XVIII 
с.) женйще (XVIII с.), женніє (XVIII с.), женскій (XVIII 
с.), женолюбець (XVII с.), OES. женатии (XI с.), женатьць 
(XII с.), женения Gsg. (XV с.), женима (XI—XIV с.), же¬ 

ним^ чи] щемть Dpi. (XIV с.), женина, женитва (XI с.), же- 
нитвью Dsg., женитвьньш, женити [ся] (XI—XIV с.), же- 

нихь (XI—XII с.), женишьство (XI с.), женка (XI—XIV с.), 
жонка (XV с.), женьня, женьскьш (XI—XIV с), женьство 
(XII с.), женьствова (XI с). — Syn. особа жіночої статі; 
дружина, заміжня особа стосовно до свого чоловіка; 
доросла, на відміну від маленької дівчинки, Слум. 2. 536; 
(діялектно:) баба, кобіта (Бурячок 116); MUk. малжон- 

ка (XVI—XVIII с.), OUk., OES. соупроуга, соупроужьница, 

наложьница, веденица, хоть, соужитьница, сьдож^ница] 

(Бурячок 120-121). 

PS. *zena ‘ts’, IE. **guena ‘ts’, cf. OPr. genna ‘woman’, 

Skt. gna ‘divine woman’, janih, Av. jaini- ‘woman’, Arm. 

kin ‘ts’, Gk. gyne ‘ts’, OIr. ben, be ‘woman’, Alb. zonje ‘wo¬ 

man’, Goth, gino, AS. cwene ‘wife’, ToA. &am, ToB. Sana 

‘woman’; Miklosich 409, TrautMann 84, Вгйскпег 666, Vas¬ 

mer 22, 46, Шанский 1:5, 284, Skok 3, 677, Pokorny 473- 

474, a.o. (extensively:) Трубачев 1, 105, Бурячок 116- 

121. 

женити, жених : жена. 

женщина : жена. 

жентйця Wd. ‘whey, posset’, ModUk.; Slk. zentica, Po. 

lentyca, SC. zUica. — Deriv. жентйчний. — Subst. cup- 

ватка. 

From Rm. jintifa, ‘gekochte Schafmolke’, the ultimate 
source being SC. Шіса ( <z$ti, гьтд), Skok Archiv 35, 

34, Vrabie 32. 

Женя : Євгенія, see Євген [ій]. 

женьшень, also жень-шень ‘Panax ginseng, Ch. med. 

plant’, ModUk.; Ви. женшен, Cz. zen-sen, Slk. zen-Sen, Po. 

ien-szen. — Subst. рослина з родини аралійних, що її 
коріння китайці вживають як усецілющий лік, Орел 
1, 352. 
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From Ch. jen ‘man’ and khaysen : khay ‘sea’, perhaps 

via Ru., Шанский 1:5, 285, Klein 1, 657. 

жерба AmUk. for герба, see гербата. 

жердка, arch, жердь ‘perch, pole, rod’, Wd. жертка, 

жартка (Зілинський 3, 178), MUk. жерди Арі. (1531), 
жердь (VII—XVIII с), на жердку (XVII с.), на жертку 
(XVII с.), OES. жердью Isg., жрьди Npl.; BRu. жзрдзь, 
Ru. жердь, OCS. zndb, Ви. dial. жерд[а], жарда, SC. zrt, 
Sin. zrd, Cz. zerd’, Slk. zrd’, Po. zerdz, LoSo. zerz, UpSo. 

zerdz. — Deriv. жердочка, жердйн[к]а, жердя, dial. 

жердйти. — Syn. підвішена палиця, дрюк, переладина. 

PS. * Zbrdb ‘ts’, IE. root **gherdh- : **ghordh- the same 

as in город, q. v. 

жеребець ‘colt, foal, filly, stallion’, MUk. жеребец 
(1558), жеребцов'ь три (XVI c.), жеребца Asg. (XVIII c.), 
OUk. жеребець (1393), OES. жеребець, жерепцевь Gpl. 

жеребьци Npl.; BRu. жарабец, Ru. жеребец, Ви. жребец, 
Ma. ждребец, SC. zdrijebac, zdrebac, Sin. zrebec, Cz. hfebec, 
Slk. zrebec, Po. zrebiec, LoSo., UpSo. zrebc. — Deriv. жереб¬ 
чик, жереб’я[тко], жеребкування, жеребна, -ність, 
жереб’ячий, Wd. жїребна, жеребитися, жеребцюва- 
ти; MUk. жеребиць три ((XVIc.), жеребна (XVIII с.), 
жереби (XVI—XVIII с.), жеребячих'ь Gpl. (XVIII с.); FN. 

Жеребко, Жеребецький, Жеребіцький (Богдан 342), 
Жеребиленко (1649 Реестра 62). — Syn. самець кобили, 
Слум. 2, 520. 

PS. *гегЬьсь ‘ts’, root *zerb~, and suff. -ьсь, IE. root 
**gurebh~, cf. Gk. brefos ‘fruit, young being’, Mir. brom- 

mach ‘ts’, Шанский 1:5, 286, Bruckner 666, Skok 3, 673, 
Pokorny 485, a. o. 

жерело, жеріло, жерло Wd. for джерело. 

жерміналь ‘Germinal, name of the 7th of the Fr. re¬ 

volutionary calendar (March 21st—April 19th)’, ModUk.; 

BRu. жзрминаль, Ru. жерминаль, Po. germinal, etc. — 

Subst. сьомий місяць року (21. Ill —19. IV) у ка¬ 
лендарі французької революції, Орел 1, 352. 

From Fr. germinal ‘ts’ (: Lat. germen, Gsg. germinis 

‘bud, gem’) Орел, 1. c., SWO. 249, Klein 1, 652. 

жертва ‘offering, sacrifice; victim’, MUk. на ж’рьтву 
(Хуїс.), во жертву (XVII c.), ... офЬру жертвьі привидь 
(XVII с.), на жертву (XVIII с.), ОЕС. жрьтва (XI с.), вь 
жрьтву (XIс.), жертви Арі.; Ru., Ви. жертва,, ОС. 
zrbtva, Ма. жртва, SC. zrtva, Sin. zrtev, Cz., Slk. (from 
Uk.) zertva, Po. (from Uk.) zertwa. — Deriv. жертви- 
ще, жертовний, -ник, -ність, -но, жертвенний, 
-нник, жертівня, [ по ] жертву вати, -ання, compounds: 

жертво-любний, -людність, -приношення, само[по]- 
жертва; MUk. жертвище (XVII с.), жертвенникь (XVIII 
с.), жертов’ник (1596 Зизаній), на жертовьнику (XVIIс.), 
OES. жьртвище, жьртвьникь, жерьтвеница, жьрьти (1096), 

жряху (XII с.). Syn. предмет або жива істота, що їх 
у старовину приносили як дар богам; дар, самовідре¬ 
чення, відмова від особистих прав, вигод, привілеїв 
і т. п. 

PS. *ibrtva ‘ts’; like *гьгьсь it derives from PS. root 
*гьг-, IE. * *gur- (with long syllabic **r) alternating with 

**guer- ‘to raise voice ; to praise’, cf. Lith. girti ‘to praise, 
commend’ Latv. dzirties ‘to boast’, OPr. girtwei ‘to praise’, 
Skt. gtr ‘praise, song’, Av. garo ‘ts’, Lat. grates ‘thanks’, 
Olr. bard ‘bard’, Alb. grish ‘to invite to wedding’; Meillet 
Et. 305, 345, Berneker 1,332 (erroneously: “232”), Traut- 
mann 88, Fraenkel 154, Pokorny 478, a. o.; like in case of 
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жрець there is no reason to consider жертва a borrowing From Fr. geste ‘ts’; Wd. fecm from Po. gest (< Lat. 

from OCS., suggested by Vasmer22, 50, Шанский 1:5, 287, gestus ‘ts’); AmUk. джещур from E. gesture ‘ts’; Орел 1, 
„ n 352, SWO. 249. 

жерти, жеру, -реш, Wd. жрати, жру, жреш (Желе- 

ховський 1,226) ‘to devour, gobble’, MUk. жереш (XVII 
c.), жрати (XVIII c.), OES. жреть (XI c.), жьря (XI c.), 
жьренуму (XII c.), жри (XI c.), пожр'Ьм'ь (XII c), жряхуть 
(XIVc.); BRu. жраць, Ru. жрать, Ma. ждере, SC. zderati, 
Sin. zreti, Cz. zrat, Slk. zrat’, Po. zrec (<zrzec), LoSo. 

zras, UpSo. zrac, Ca. zerac. — Deriv. жертися, ви-, до-, 
з[а-]-, на-, об-, пере-, пір)- жерти[ся) iter. : ви-, 
до-, з[а)-, на-, об-, пере-, п[р)о- жирати\_ся), обі¬ 
жратися, жерун[ка], жеруха, обжера, -рний, -рство, 
прожера, прожир, прджра, жерущий, за-, об-, про¬ 
жерливий, etc.; MUk. ж’жирають (XVI с.); FN. Жерух[а], 
Жерйнський (Богдан 342). — Syn. істи жадібно, бага¬ 
то чого-небудь, (про вогонь :) спалювати, знищува¬ 
ти що-небудь ; (перен.:) охоплювати цілком, не да¬ 
вати спокою, Слум. 2, 532. 

PS. * Zeratl ‘ts’, IE. root ** guer- the same as in горло, 

see s.v. ; cf. Lith. gerti ‘to drink’, Laitv. dzert ‘ts’, Skt. girati 

‘he devours’, Arm. keri ‘I ate’, Gk. bora ‘food’, Lat. vorare 

‘to devour’, etc.; Miklosich 63, Bruckner 667, Trautmann 
89-90, Fraenkel 148-149, Skok 3,673, Шанский 1:5, 296, 

Pokorny 474, a. o. 

жест, Wd. ґест ‘gesture’, ModUk.; BRu. жзст, Ru-> 

Ви., Ma. жест, Sin. gesta, Cz., Slk. gesto, Po. gest, etc. — 

Deriv. жестикулювати, -ання, жестикуляція, AmUk. 

джещур■ — Subst. рух поодиноких частин тіла, пе¬ 
редусім рук, в часі розмови, Кузеля 123. 

жесть dial, for жость 

жетон ‘jetton’, ModUk.; BRu. жзтон, Ru., Ви., Ma. 
жетон, SC., Sin. zeton, Cz. zeton\\jeton, Slk. jeton, Po. 

Zeton — Deriv. жетончик, жетоновий, жетонний. — 
Subst. бляшана відзнака, медаль, нагорода, Кузеля 123. 

From Fr. jeton ‘ts’ (: jeter ‘to throw’), Орел 1, 352, 
Dauzat 419, Шанский 1:5, 289, SWO. 816. 

жекь Wd. for зять. 

жи Wd. see же 2. 

жибй Wd. see жеби. 

жив, живйй ‘living, alive; brisk, quick, vivacious, vivid, 
eager, keen’, MUk. живь (XV—XVIII c.), живьій (XV— 
XVIII c.), OUk. живьім'ь Dpi. (XIVc.), OES. живт> (XI c. 

Остр. єв.), живьіи (XI c.); BRu. живьг, Ru. жив, живдй, 
OCS. zivs(jb), Ви., Ma. жив, SC., Sin. zxv, Cz., Slk. zivy, 
Po. Zywy, LoSo. zywy, UpSo. ziwy. — Deriv. живість, 
живо, живе[се]нький, -ко, живець, живісінький, -ко, 
живість, живкйй, живлд, [по]живйти[ся], живучий, 
-чість, живильний, -ник, -нгсть, -но, живиця, -йчний, 
живішати живлений, -ння, живлючий, -ющий, жив¬ 
ність, живцем, живцювати, -ання, живчик, etc. seve¬ 
ral compounds: живо-вйдячки, -дайний, -дайність, 
-дайно, -дер, -гд, -кіст, -кость, -луп, -ндсний, -писа- 
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ти -пйсець, -пйсний, -пйсність, -пліт, -рибний, 
-родний, -сйлом, -творити, -твориш, -творчий; 
here also живіт and deriv. see s. v.; MUk. живцем'ь (XVII— 

XVIII c.), живущого Gsg. (XVIII c.), OES. живати, живити 
(XI c.), живодавьца Gsg. (XI c.), живоначальньш (XII c), 
живоносивьшь Isg. (XI c.), живописьци Npl.(XIc.), живо¬ 

творити (XI c.), живете; FN. Живило, Живкд, Жи- 
вот[ь]ко, Живолуп (Богдан 343), MUk. Живиляко 
(1649 Реестра 59), Живко, (ibid. XX). — Syn. що має в 
собі життя, не мертвий, Тимченко 527. 

PS. *zivz[jb] ‘ts’, IE. root **guiu- ‘living, alive’, cf. 
Liith gyvas, Latv. dzivs, Skt. jiva-, OPers. jiva-, Av. jva- 
Lat. vlvus, Osk. bivus, Cymr. biw; Miklosich 411, Holub- 
Kopecny 445, Trautmann 75 - 76, Brtickner 669, Младенов 
166, Giintert IF. 30, 113, Шанский 1:5, 289, Pokorny 468, 

a. o. 

живіт ‘belly, abdomen, stomach’; arch, ‘life’; MUk. в 
живогЬ (1489), (XVI—XVIII c.), живот’ (1627 Беринда), 
на живот (XVII с.), OES. живогЬ Lsg. (XI с. Остр. єв.), 
живота Asg. (ibid.), живота Gsg. (XIс.), живогь (XIIс.); 

BRu. живот, Ru. живот, OCS. zivots ‘life’, Ви. живот 
‘life’, Ма. живот ‘ts’, SC. zivot ‘life’, Sin. zivot ‘ts’, Cz., 
Slk. zivot ‘life’, Po. zywot ‘ts’, LoSo. zywot, UpSo. zivot ‘ts’. 

— Deriv. животик, животок; (життя:) животина, 
-йнний, животіти, -іння; MUk. ziwotynu Asg. (XVI 
с.), животина ‘pecus’ (XVII с. ЛСЛ. 65), животньш (ibid.), 
and compounds : животдавец'ь (XVII с.), животодательною 
Isg. (XVII с.), животолюбець (XVII с.), животьчинячего 
Gsg. (XVII с.). — Syn. черево, лоно; життя, Тимчен¬ 
ко 925, 927. 

PS. *zivots ‘life’, derived from *zivs with suff. -ots, 

see жив, живйй. 

живчик : жив. 

жйгавка||жйгалка, жигучка, dial, also джйгавка, гй- 
жавка, жйжавка, ‘Urtica urens L. : nettle’, ModUk. — De¬ 

riv. жйгалочка. — Syn. кропива жалюча, Ос.-Яната 58. 
Deriv. from *zig-ati : *zeg-ti ‘to burn ; whip’ with 

suiT- — alska > -алка||-авка, cf. качалка (: качати), прал- 
ка (: прати), сівалка (г засівати), and -иська >-учка, cf. 
гризучка (: грйзти), трясучка (:трястй), текучка (:тек- 
тй) respectively, РССтоцький 1, 66-67. 

жигучка dial, for жйгавка, q. v. 

жйґаті Wd. ‘to push’, first recorded in the XX c. (Над- 

сяння, Пшеп’юська 85). — Deriv. жиїун, жиїунець\\жи- 
гунець, and (from *жигати :)жйгавиця, жигало[к], жи- 
галь[це]; жигкйй, here also : жйгавка, -алка, жигучка, 
see s. w.; FN. Жйїа\\Жйга, Жйїіль, Жигар (Богдан 
343), Жигалюк. Subst. штовхати, Пшеп’юрська, 1. с.; 
(*жигати:) палити. 

PS. *zig-ati : *zeg-ti ‘to burn; whip’, cf. жгут, жйгавка, 
жигучка; phonem -ґ- in жйґаті, Жйґа, etc., under Po. in¬ 
fluence. 

жид ‘Jew’, MUk. жидт> (1497), межи жидьі (XVI c.), 

жид (1694), жидьі Np. (XVIII с.), жидові, Gpl. (XVIII с.), 

Npl- (XV с.), OUk. жиді, (1347, 1388), жидове, OES. жи- 

дом-ь Isg. (XI с. Остр. єв.) жид-ьми Ірі. (XII с.), жидові. 

Арі.; BRu. жид, Ru. arch, жид, OCS. zids, Ви. жид, Ма. 

йуда, SC. zid, Sin. zid, Cz., Slk. zid, Po. zyd, LoSo. zyd, Up¬ 

So. zid. — Deriv. жидд[чо]к, жйдик, жидунь, жидюга, 
жидяка, жид[о]ва, жид[ен]я, жидів[онь]ка, -вочка, 



372 373 

жидівство, жидівча, жидовйн[а], жидюк, жидівський, 
жидівчш, [по]жидовіти, жидувати, жидовствувати, 
[по]жйдити[ся], жидоненависний, жидолюбець ; MUk. 
жидовин'ь (XV—XVII с.), жидовкі: Gsg., Npl. (XVII—XVIII 
с.), жидовство (XVII с.), жидовча (XVII с.), жидовщину 
Asg. (1517), жидокв (XVII с.), жидовский (XVII с. ЛСЛ. 

65), жидовствую (ibid.). OUk. жидовин'ь (1347), жидовцк 
Dsg. (1388), OES. жидовин'ь (XI с. Остр. ев.), жидиноу 
Dsg. (XV с.), жидовска Gsg., жидовескв, жидовьствити, 
жидовьствоующе, жидовьчичь, жидовьство, жидовяхуся 
(XIV с.); FN. Жидко[в], Жидинчук, Жидовчук, Жй- 
дик, Жидовка, Жидкдвський (Богдан 343), MUk. Жи- 
довкинв (1649 Реестра 53). — Syn. єврей. 

From It. giudeo ‘ts\ Lat. judaeus, Gk. Iudalos, the ul¬ 

timate source being Hb. YehudM ‘Jew’, Vasmer 22, 53, 

Bruckner 669, Klein 1, 829, a. o. 

-жидати : ждати. 

Ж[и]димйр, Жидята: ждати. 

жйжавка dial, for жигавка, q. v. 

жиз[д]ь dial. (Желеховський 1, 222), жизнь arch, 

‘life’, MUk. жизнь (XV—XVIII c.), жьгзнь (XVII c.), OUk. 

OES. жизнь ; Ru. жизнь, OCS. іігпь. — Deriv. жизнйй 
(Желеховський, 1. c.), жизненний, -ність, жизность, 

жизненосний (ibid.), MUk. (from Po. :) жизньїй (XVII 

XVIII c.), жизность (XVII—XVIII c.), OES. жизновати, жиз- 

подаввць (XI c.), жизноначально (XI c.), жизньникв, жизнь- 

ноє, жизьн-b; PN. OUk. Жизнобуд (XII с., cf. Рудницький 

Symbolae Taszycki 290-295), GN. Жизншівці, Жизно- 

мйр. — Syn. життя. 

From PS. гігпь ‘ts\ being deriv. from *zi[t\] with 

suff. -гпь like in bojazm, Ьоіегпь, кагпь, etc., РССтоцький 

1, 26; as exclusively OCS. formation treated by Преобра- 

женский 1, 233, Шанский 1 :5, 299; dial, forms жизь, 

жиздь are later phonetic deformations. 

жиковина, Wd. жуковина (Верхратський ЗНТШ. 5, 
24), SoCp. жу[к]к6вина, жовковина (Дзендзелівський 60) 
‘ring’, OES. жиковиною Isg., жиковиньї Npl., жиковинв 
Gpl. || жуковиньх Npl.; Ru. жуковина. — Subst. назва 
для персня, Дзензелівський, 1. с. 

According to Кримський 3, 245, it comes from Pers - 
Ar. designation of ‘jewelry’ : воно персько-арабське і 
значить ’коштовна прикраса’; попереду в правильнішій 
формі жиковина, а потім у зрушеній формі жуковина 
(неначе од жук) значить: перстень з оправленою до¬ 
рогоцінністю. У такому розумінні слово цеє досі заці¬ 
ліло в Карпатських горах й на Поліссі. У старо-русько¬ 
му письменстві воно трапляється часто. (1) Форма жу¬ 
ковина допровадила одного з галицьких (зовсім по¬ 
важних) філологів — Ів. Верхратського — до думки, 
що перші перстені робилися з жуків, ЗНТШ, 5, 24; see 
жук; cf. also Vasmer2 2, 64, Jakobson Word 8, 388. 

жйла ‘vein, artery, blood-vessel’, MUk. жильї Арі. 
(XVII c.), жьілами Ipl. (XVII c.), жила (XVIII c.), жшгь Gpl. 
(XVIII c.), OUk. жильї Npl. (XIII c.), OES. жилами Ipl. (XI 

c. Остр. ев.) жильї (XIV c.), BRu. жила, Ru., Bu., Ma. 
жила, OCS. zila, SC. Mia, Sin., Cz. ztta, Slk. zila, Po. zyla, 

LoSo. zyla, UpSo. zila, Ca. zela. — Deriv. жйл[онь]ка, 
-лочка, жилкування, від-, про -жилок, жилавий, жил¬ 
куватий, жилуватий, жйлявий, жйляний, жилястий, 
жильний, жилавіти, сухожилля, жилоподібний, MUk. 
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жилки Npl. (XVII—XVlIIc.), жиловатьгй — жилищньїй 
(XVII с.), жиляньїми Ipl. (XVII с.), OES. жилавоу Asg.; 

FN. Жила, Жилко, MUk. Жьіла, Жиленко (1649 Реестра 
18, 21). — Syn. вена, артерія, Тимченко 930. 

PS. *Ша ‘ts’, IE. root ** диі-, the same as in жйти, жив, 

живий,see s. w. 

жилет||жилетка, Wd. also (Зілинський 3, 69) ‘safety 

razor, blade’; Ed. vest, waistcoat’, ModUk.; Ru. жилет 
(since 1803), Ви. жилетка, Ma. жиле, SC. zile, Po. zylet- 

ka. — Deriv. жилетний, -ник. — Subst. (razor :) брит¬ 
ва, брйтвиця; (vest:) безрукавка, (діалектно :) камі- 
зелька, лайб[л]ик, вест[к]а, Наконечна 105-106. 

From F. gillet (: FN. Gille) ‘ts’, Наконечна, 1. c., Шан- 

ский 1:5, 292. 

жилізу Wd. for залізо 

жймолость : жати 2. 

жинтйце, -ці dial, for жентйця. 

жина Wd. for жена. 

жир 1. ‘grease, fat’, MUk. жирт> (1627 Беринда), жи- 

ром-ь Isg. (XVIII с.), OES. жир-ь (XIс.) жиру Lsg. (XI с.), 

BRu. жир, Ru., Ви. dial. Ма. жир, OCS. zirs, SC., Sin. zir, 

Cz., Slk. zir, Po. zer. — Deriv. жирок, жировйця, жиру¬ 
вання, жирун, жируха, жирненький, жирний, -нгсть, 
-но, жирнючий, жирований, жировий, -вик, жировй- 
тий, розжирілий, -лість, за-, на-, по-, про-, роз- жи¬ 
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рувати[ся], [від-, за-, по-, роз-]жиріти, жиркувати, 
прожирити, прожирювати, compounds: жиро-відкла- 

дання, відкладення, -ід, -молочний, -молочність, 
-подібний, -творення; MUk. жирна (XVI с.), жировати 
(XVII с.), жировньїй (1627 Беринда), жьірность (XVIIIс.), 

жировьіх'ь Gpl. (XVIII с.), жированя Gsg. (XVIII с.), OES. 

жировати (XI с.), жировьноє (XI с.), жированиє (XII с.); 

FN. Жйрик, Жирів, Жиркан, Жировський, Жирук 
(Богдан 343). — Syn. сить, сало, Деркач 68. 

PS. *zirs ‘ts’; like пир :шйти, it is a deriv. from жйти, 

q. v.; suffix -гь. 

жирандоля, SovUk. жирандоль, жірандоль ‘girandole, 

ModUk.; BRu. жирандоль, Ru. жирандоль, SC., Sin. zi- 
randola, Cz., Slk. girandola, Po. zyrandola. — Subst. кити¬ 

ця штучних вогнів; свічник; світильник, великий 
підсвічник, Кузеля 123. 

From It. girandola : giranda ‘revolving jet’, Klein 1, 

657; Sov.Uk. жирандоль from Ru., the ultimate source 

being Fr. girandole ‘ts’, Шанский 1:5, 293, Орел 1, 352, Dau- 

zat 363. 

жирафа ‘giraffe’, ModUk.; BRu. жираф, Ru. жираф, 
Ви., Ma. жирафа, SC., Sin. zirafa, Cz., Slk. zirafa, Po. 

zyrafa, etc. — Deriv. жираф[оч]ка, жирафеня[тко]. — 

Subst. звірина з дуже довгою шиєю, Кузеля 123. 

From It. giraffa ‘ts’, the ultimate source being Ar. 
zarafa ‘ts’, Lokotsch 173, Smilauer Nft. 24, 212, Klein 1, 
657, a. o. 
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жиро, Wd. жіро (Кузеля 123) ‘gyro’, ModUk.; Ро. zyro. 

— Deriv. жирднт, жиронака. — Subst. перепис векселя 
на іншого власника, порука. 

From It. giro ‘ts’, Орел 1, 352. 

житє Wd. for життя see жити. 

жйти, живу, -веш II Wd. жию, жиєш, ‘to live, exist; to 

dwell’, MUk. жити (XV c.), жили (1590), живучихт. Gpl. 
(XVII c.), жйючих Gpl. (XVII c.), живет (XVII c.), жив-ь 
(XVIIc.), жьіти (XVIIIc.), живучи (XVIlIc.), OUk.., OES. 

жити; BRu. жиць, Ru. жить, OCS. ziti, Ви. живея, Ma. 
живеє, Sin., Cz. ziti, Slk. zif, Po. zyc, UpSo. zic, Ca. zee. 
— Deriv вйжити[ся], в-, від-, до-, з[а]-, на-, пере-, 
п[р]о~, у-жйти, в-, ви-, від-, до-, з[а]-, на-, пере-, 
п[р]о-, у-живати, -ання, -житися, житво\\житло, 
на-, по-жйва, пере-, про-жйток, житель, -ка, here 
also життя, Wd. житє and (from OSC.:) житіє with 

their deriv. : життєвий\\життьовйй, -вість, житій¬ 
ний, житейський and compounds житте -дайний, -дай- 
ність, -дамно, -діяльний, -діяльність, -здатний, 
-здатність, -люб[ець], -любний, -любство, -радіс¬ 
ний, -радісність, -радісно, -розуміння, -стверджен¬ 
ня, стверджуючий, -ствердний, -стійкий, -стійкість, 
життєпис, -ний, etc.; MUk. на жьітла (XVIII с.), житель 
(XVII—XVIII с.), жителка (XVII—XVIII с.), жительства Gsg. 
(1509), жител’ствую (1627 Беринда), житлусть (XVIII с.), 
житїє (XVII с.), житте (XVIII с.), жьітьє (XVIII с.), жьіто- 
вабт. (XVIII с.), OUk. жители Isg. (XV с.), житьє (XV с.), 
OES. жилиште (XI с.), жилище (1096), жилець, житель 
(XI є. Остр. єв.), жителиць (1073 Ізб. Св.), жьітьіи люди 
(1136—1448), житиискее море (XI с. Остр. єв.), житьство, 

житьє (XI с.), житие (XI с.); for жив[йй], жила, жир, 

жито, жизнь, etc. see s. vv. — Syn. існувати; перебу¬ 
вати, проживати; проводити життя в якийсь спо¬ 
сіб, Слум. 2, 532. 

PS. ziti ‘ts’, IE. root **gul- ‘to live’, cf. Liith. gyti ‘to 
recover, get well, to be cured, healed’, Latv. dzit ‘to cure; 
to recover’, Av. jiti- ‘life’, yavae - ji- ‘surviving, etc., see 
жив, живий. 

житіє from OCS. zitije, see жити. 

жито ‘rye; (all the) cereals’, MUk. жьіта Gsg. (1463), 
жита Gsg. (1494), жито (1596 Зизаній, 1620, XVIIIc.), 
OUk. жито (1347), OES. жито (XI c.), жита Gsg. (XI c. Остр. 
єв.), жить Gpl. (XIVc.) житів Lsg. (XVI c.); BRu. жьгта, 
Ru. жито ‘ts and grain’, OCS. zito, Ви., Ma. жито ‘wheat, 
grain’, SC. zito ‘grain, wheat’, Sin. zito ‘ts’, Cz., Slk. zito 
‘rye’, Po. zyto, LoSo. zyto, UpSo. zito, Ca. zeto. Deriv. жи¬ 
течко, житце, житйна, жйтник, -ниця, житнисько, 
-ище, житняк, житнянка, жйтний, житній, жйт- 
[н]яний, MUk. житникт. (1552), жйтница (1627), житно- 
стей Gpl. (XVII с.), житнище (XVIII c.), OUk. житщиньї 
Gsg. (XV с.), OES. житьни Npl. житьниця (XI с.), жить- 
ння; FN. MUk. Жьггненко. (1649 Реестра 61). — Syn. 

злакова рослина, зерна якої використовуються для 
виготовлення хліба; зерно цієї рослини; (діялектно :) 
рож, пйро; MUk. шьіро (1596 Зизаній); OES. р-ьжь, рожь. 

PS. *zito ‘ts’, IE. root **gH-, the same as in жйти, 
життя, жив, живйй, see s. w. 

життя Wd. житє : жйти. 

жінка, жіночий, жіноцтво :жена. 
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жірандоль see жирандбля. 

жлуктати ‘to sip’, жлукто ‘vat’ : of obscure etymology. 

Жля : жаль. 

жменя, Wd. also жминя (Зілинський 3, 687) : жати 2. 

жмарка SoCp. see джумар[а]. 

жмія Wd. for змія, see змій. 

жмури Npl. ‘bubble’; жмут ‘bundle’ жати 2. 

жмякати, Wd. also жмєкати, жмакати, жмйкати, жмо- 
і 

кати (Зілинський \ 72) : жувати, 

жнець, жнйця : жати 1. 

жнйво :жати 1. 

жнякати Wd. for жвякати. 

жо Wd. for же 2. 

Жовква, dial. Жовква, GN. ‘Zhovkva’, first occurrence : 

1597; Ро. zolkiew. — Deriv. ждвківсьшй, Ждвківщина; 
here also FN. Жолкевський (< Po. zdlkiewski). — Syn. 

Нестеров (since 1951). 

PS. *Zblky, -ksve, stem the same as in жовкнути, see 

the following entry. 

жовкнути ‘to turn yellow’, ModUk.; Po. zolknqc. — 

Deriv. пожовклий, -лгсть, -ло. — Syn. ставати жов¬ 
тим. 
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PS. *zblkngti ‘ts’, stem *zblk- < *zblk- ‘green’ with 

initial z- under the influence of *zblts ‘yellow’, Преобра- 
женский 1,227, Bruckner 665, Шанский 1:5, 283. 

жовна, Wd. жовна (Желеховський 1, 224) ‘woodpecker’, 
MUk. жовна (XVIII c.), OES. жлг>ньі Npl. (1263), BRu. 

жауна, Pu. желна, Ви. жглна, Ma. жолна, SC. zun[j]a, 
Sin. Ціпа, Cz. zluna, Slk. zlna, Po. zolna, LoSo. UpSo. zolma. 
— Deriv. FN. MUk. Жовнйяський (1649 Реестра 27), Жу- 

ненко (< *Жовненко, 1649 ibid. 16). — Syn. рід дятла, 
іволга, Слум. 2, 539. 

PS. *zblna ‘ts’; like Ru. желун this word derives from 
the same IE. root as жовтий, q. v. 

жовна ‘scrofula’, ModUk. only. — Subst. скрдфули, 
скрофульоз. 

The word is the same as the preceding entry with 
change of meaning based on external similarity of colour 
of the infected part of body. 

жовнір, Wd. also жовняр, жовмір, жом[н] ip, жбмняр 
‘soldier’, MUk. жолнЬр (XVI c. KA36), жблн'Ьр’ь (1596 Зи- 
заній), жолнЬре Npl. (XVII с.), желнери Npl. (XVII с.), за 
жолниров-ь (XVII с.), з жолнЬрами (XVII с.), жолн'Ьров'ьІІ 
жолнеров'ьІІжовн'Ьров'ь Gpl. (XVIII с.); BRu. ждлнер, Р°- 

zolnierz. — Deriv. жовнгр[ч]ик, жовтрка, жовніренко, 
жовніргвна, жовнірчук, жовнірство, -рський, -рщипа, 
MUk. zolnieronku Vsg. (XVIII с.), жолнЬрство (XVII с.), 
жолнЬр’ство (XVI с.), жолнерец (кінь, 1584), жолнирскую 
Asg. (XVIIс.) OUk. жолнирев-ь Gpl. (1438); FN. Жовнір, 
Жовнірович, Жовнірчак, -чук (Богдан 342). — Subst. 

вояк, солдат. 
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From Po. zolnierz ‘ts’, the ultimate source being Mod- 

HG. Soldner ‘mercenary’, see жолд; Шелудько 1, 31, Тим¬ 

ченко 938, РССтоцький 4, 143, Вгііскпег 665, Richhardt 

115, а. о. 

жовтень, жовтневий : жовтий. 

жовтий ‘yellow’, MUk. жолтой Lsg. (1596), жолта 

(XVII с.), жовтьіи (XVII с.), жол’тьіе (XVII с.), жолтій 

(XVIII с.), жолтую Asg. (XVIII с.), жовтого Asg. (XVIII с.), 
жовтьімь lsg. (1744), OUk. желто, Asg. желтьі Арі. (XVс.), 

OES. желгь, жл-ьтая; BRu. жоути, Ru. желтий, Ви. 

жьлт, Ма. жолт, SC. Ш, Sin zolt, Cz. zluty, Slk. zlty, 

Po. zdlty, LoSo., UpSo. zolty, Ca. zelti. — Deriv. жовта¬ 

вий, жовтявий, -вість, жовте[се]нький, -ко, жов¬ 
тісінький, -ко, жовтіючий, -чи, жовтуватий, -тість, 
-то, жовтявий, -вість, -во, жовтизна, жовтило, 
жовтина, жовтинка, жовток, жовтяк, жовтянка, 
-ячка, жовтуха, -ушпик, [по]жовтішати; here also: 

жовтень, жовтневий, SovUk. жовтеня[тко], and com¬ 

pounds : жовто-блакитний, -блакйтник, -бдкий, -брю- 
х[а], -брюшка, -гарячий, -головий, -грудий, -дзьобий, 
-зілля, -лйстий, -лйций, -пуз, -ротий, -цвіт, -пере¬ 
вий, -шкїрий, -щдкий, MUk. жолтавьш (1627 Беринда), 
жолтачка (XVII с.), жолтенкого Gsg. (XVIIIс.), жолтокг 
(XVII—XVIIIс.), жолтости Gsg. (XVIIс.), жолтянйца (1627 

Беринда), жолто-боко Vsg. (XVIIIс.), — брунатного lsg. 
(1619), -горячоє Gsg. (1600), -квітчастая (XVIII с.) OES 
желтокг), сь желтіницею (XIV с.), желтуюііщмся Lsg. (XIV 

с.), FN. Жовток, Жовтовецький, Жовтобрюх, Жов- 
тоніжка, GN. Жовті Води, Жовтневе (before 1938: 

Богоявленське). Syn. колір, що поміж зеленим та жов¬ 
тогарячим на сдняшнім спектрі, Тимченко 939. 

PS. *zblts[jb] ‘ts‘, BS. *gelt-, cf. Lith. geltas ‘yellow’, 
Latv. dzelts ‘ts’; the word is related to золото, q. v.; Mik- 
losich 408, Trautmann 83, Fraenkel 145, Bruckner 665, 
Skok 3,689, Шанский 1:5, 282, Pokorny 430, Шевельов 
142, (extensively :) Herne 69-73. 

жовч ‘gall, bile’, MUk. жолч’ (XVII c.), жолчю lsg. 
(XVII c.), жовча Gsg. (XVII c.), жовчь (XVIII c.), з жолчу 
(XVIII c.), жолчем'ь lsg. (XVIII c.), жедчт* (XVIII c.), жел- 
чем-ь lsg. (XVIIIc.), OES. желчи Gsg., жолчь; BRu. жбуць, 
Ru. желчь, ocs. zlbc\\zlb6b, Ви. жлгч, Ма. ждлч[ка], 
SC. zuc, Sin. zoic, Cz. zluc, Slk. zlc, Po. z$lc, LoSo. zols, 

UpSo zoic, Ca. zelc. — Deriv. жовчний, -ність, -но, 
жовчнокам’яна (хвороба), MUk. жолчеливое (XVIII с.). 
— Syn. гірка жовто-зелена утворена в печінці рідина, 
необхідна для засвоєння жирів і посилення функцій 
кишечника; почуття ворджости, недоброзичлйво- 
сти, злоба, Слум. 2,542. 

PS. *гьІсь ‘ts’, stem *zelk- the same as in жовкнути, 
q. v. 

жоден, жодний, Wd. жаден, жадний ‘no, not any, none; 
neither’, MUk. жаден-b (1483), жадноє (1554, 1662), жаден 
(XVIIc), жодент» (1667), жодньїм-ь способом^» (1717), жад- 
нои Gsg. (XVIII с.), OUk. жаден-b (XIV—XV с.); BRu. жа- 
дзен, Po. zaden, zadny, Cz. zadn'y, LoSo. zeden, UpSo. zadyn. 

— Deriv. жоднісінький. — Syn. ні один, ніякий, ніхто; 
MUk. кожний, усякий, Тимченко 897 - 898. 

From Po. zaden, zadny, ‘ts’, Тимченко, 1. с. Вгііскпег 
660, Machek 590; Uk. жоден under the influence of оден 
(*ніже - оден). 
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Жозефіна : Иосифйна, see Иосиф. 

жокей see джокей. 

жолд ‘payment (to a soldier)’, MUk. жолдь (XVI с.), 

з-ь жолду (1617), на... жолд-Ь (XVII с.), жолд-ь дорочній 

(XVIII с.); Ро. і,old. — Deriv. жолдак, -ацтво, -ацький, 
жолдашня; MUk. жолдаки Npl. (XVII с.), жолдовали 
(XVII с.); FN. Жолдак, (Богдан 342). — Subst. жовнір¬ 

ська платня, Кузеля 123. 

From Ро. zold. ‘ts’, the ultimate source being ModHG. 
Sold, see жовнір; Korbut PF. 4, 457, 504, Bruckner 665, 
Шелудько 1, 31, Тимченко 937, РССтоцький 4, 143, Rich- 

hardt 115, a. o. 

жблоб, dial, жоліб, жлоб, жлуб ‘trough; kennel, groove, 
trench, furrow; crib, manger; narrow and deep valley; 
(арґо :) villager, provincial’ (Львів, Стрий), MUk. жоло- 
бомт> Isg. (1472—1573), в’ жолобЬ (XVII с.), оу жолобі 
(XVIII с.), (from Ро. :) жлоб-ь, до жлоба (XVII с.), OES. 

желобьі ІрІ.; BRu. ждлаб, Ru. жолоб, Ви., Ма. жлеб, 
SC. zlljeb\\zleb, Sin. zleb, Cz. Slab, Slk. zl’ab, Po. zl6b, LoSo. 

UpSo. zlob. — Deriv. жолобок, жолобочок, жолобець, 
жолобйн[к]а, жолоб[н]иця, жолоблення, жолоб[к]у- 
ватий, жолобовий, жолобчастий, пожолоблений, [по]- 
жолобити[ся], вйжолобити[ся], dial, джолдбати 
(Москаленко ЗО), жолобоподгбний; MUk. жолобокг 
(1552), жолобковитьіх-ь Gpl. (1552), жолобчастое (1755), 
(from Ро. :) жлобковатьій (XVII с.); OES. жолобчатьі; 
FN. Жолдбайло, Жолобчук (Богдан 342), MUk. Жоло- 
бецкий (1649 Реестра 62), Жолобеченко (ibid. 56), Жо- 

лобченко (ibid. 45); GN. Жолоб, Жолонь (< *Жо- 

лобнь), Жолобок, Жолобенка, Жолоби, Жолобівка, Жо- 
лдбина, -ини, -иця, Жолобки. — Syn. дерев’яна посуди¬ 

на; дерев’яний, металевий і ін. пристрій для переси¬ 
пання, переливання чогось; западина, заглиблення між 
скелями, горами, Слум. 2, 543; dial, видовбана з липи 
або верби висока діжка на зерно, борошно. (Сумщина, 

Дорошенко ЛБюлетень 9, 108); (арґо — переносно :) се¬ 
лянин (Наддністрянщина, Горбач ЗНТШ 177, 203). 

PS. *zelbs ‘ts’, IE. root **gelebh- : **gelebh- ‘to groove, 

scoop’, Pokorny 367, Шанский 1:5; 282; less persuasive is 

its connection with глибокий, suggested by Holub 360, cf. 

Vasmer2 2, 61; Uk. dial, жлоб, жлуб from Ро. ШЬ, cf. Jur- 

kowski 123 (listing extensive bibliography up to 1971) ; see 
also жбир. 

жолудок : жолудь. 

жолудь ‘acorn’, MUk. жолудь (1627 Беринда), жо¬ 
лудь (XVIII с.), зт> жулудя (XVIII с.), OUk. жолудь (1347), 

OES. желудя Gsg., желудь; BRu. ждлуд, Ru. жолудь, Ви. 
жглгд, Ма. желад, SC. zelnd, Sin. zelod, Cz., Slk. zalud, Po. 
zolqdz, LoSo. zolz, UpSo. zoldz, Ca. zolqdz. — Deriv. жо- 

лудяк, жолудяка, жолуддя, жолуденька, жолудик, жо¬ 
лудок, жолудистий, жолудовий, -девий, жолудяний. 
— Syn. плід дуба, Слум. 2, 543; MUk. жирт> (1627 Берин- 
да). 

PS. *zelgdb ‘ts’, IE. **gelonos with suff. -d-, cf. Lith. 
gile, Latv. dzile, OPr. gile, Gk. bdlanos, Arm. kalin and Lat. 
glans, Gsg. glandis ‘ts’; orig. **gelonos is preserved in Ru. 
folk-poetry as желон, cf. Преображенский 1, 225, Шан¬ 
ский 1:5, 283. 
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жомб[а] Lk. ‘hole in the bed of a river; pool, puddle, 
slop’, first recorded in 1902 (Верхратський 2, 103, 414); 

Slk. zumpa, zumpa. — Subst. яма, вимита водою, калю¬ 
жа; яма в ріці, глибіньJurkowski 77. 

According to Верхратський, 1. с., the word conies from 
Hg. zsombik ‘turf’; more persuasive is its etymology from 
Slk. dial, zumpa ‘mud, puddle, slop’, the ultimate source 
being ModHG. Sumpf ‘ts’, Jurkowski, 1. c. 

жом[h]ip dial, for жовнір, q. v. 

жонй, Wd. also жина (Зілинський 3, 55) see жена. 

жонглер, SovUk. жонглер ‘jongleur, wandering min¬ 

strel; juggler’, ModUk.; BRu. жанглер, Ru. жонглер, Ru. 
Ma. жонглер, SC., Sin. zongler, Po. zongler, etc. — Deriv. 

жонїлерка, -рство, -рський, жонїлювати, -ання. — 
Subst. зручний штукар, що вміє перекидати з руки 
до руки всілякі предмети, Кузеля 123. 

From Fr. jongleur ‘ts’, the ultimate source being Lat. 
joculator ‘jester, joker’, Орел 1, 353, Шанский 1:5, 298, 
Dauzat 420, Klein 1, 832, a. o. 

жопгщ, жополгз (Горбач, 1. c.). — Syn. задниця, гуз; 

(vulgar :) срака, дупа. 

From Ru. жопа ‘ts’; the ultimate source of Ru. word 

being obscure, Vasmer22, 61-62; as “obscene” bowdle¬ 

rized by Шанский 1:5, 296. 

Жбра, Жорж : Юрій. 

жоржйна, dial, ґеорґіна, ґеорґінія, елярґіна, ордйна, 
арґін]і[я ‘Dahlia||Georgina variabilis : dahlia’, ModUk.; 

BRu. вярггна, Ru. георгйн[а] (since 1834), Ma. георгй- 
на, SC., Sin. georgina, Cz. jlflna, Slk. georgina, Po. geor- 

gina, etc. — Deriv. жоржйновий. — Syn. далія. 

An artificial form of ґеорґіна, based on Fr. reading of 
this word which, in fact, derives from the FN. of Георги 
(1802), Ru. botanist, Горяев 66, Kluge-Gotze 94, Шанский 
1:4, 56. 

жорйна see джорйна. 

жорло dial, for джерело. 

жбнца Wd. ‘administrator’, first recorded in the XX c. 

(Надсяння, Пшеп’юрська 85); Po. rzpdca. — Subst. упра¬ 
витель. 

From Po. rzgdca ‘ts’. 

жбпа арґо ‘anus, hind parts, bottom’, first recorded 

in the XX c. (Горбач 8, 29), Ru. жопа. — Deriv. жопка. 

жорна Npl. : жорно, Wd. also жорни (Зілинський З, 
52), жорно (Дзендзелівський 246) ‘handmill; millstone’, 
MUk. жорна (1627 Беринда), в жорнах (XVII с.), OES. вг> 
жр'ьн'ьвахь (XI с. Остр. ев.), жр"ьновь (XI с.), вг жерно- 

вах-ь, жерновьі Арі., жерновам'ь Dpi.; BRu. жорнау, жор- 
ни, Ru. жернов, OCS. ггьпу, Ви. жерка, Ма. жрмен, 
SC. zrvanj, Sin. zrmlja, Cz. zernov, Slk. zarnov, Po. zama, 

Ca. zama. — Deriv. жорновий, жорняний, dial, жорнгв- 
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ка, ’жердка обертати верхняк жорен’ (Теребовель- 

щина, Горбач 16, 160), жорняк ’што робит жорна’ (Над- 

сяння, Верхратський ЗНТ1П 3, 193), жорнянка ’палочка, 
що порушае вирхняк у жорнах■ (Бойківщина, Кміт 73), 

GN. Ждрниська, Жорновйще (Рудницький 1, 17—18); 

MUk. камень жор’новьш (XVI—XVII с.), жорновокт» Gpl. 

(XVIII e.), OES. в жерновници (XIV с.), жьрновньїи (XVI 

с.), камене жр-ьновнаго (XV с.). — Syn. ручний млинок, 
Тимченко 941; про видиму форму місяця, сонця і т. ін., 
Слум. 2, 544. 

PS. *гьту, BS. *дігпй ‘ts’, IE. root **gur- : **guer- 
‘heavy’, cf. OPr. girnoywis (< *girnuwis), Lith. gimos, 
Latv. dzimus ‘ts’ Arm. erkan (< **gurdnd) ‘millstone’, 
Goth, qaimus, E. quern ‘primitive handmill’, OIr. brdu, 
Gsg. broon ‘ts’; Преображенский 1, 230, Шанский 1:5, 287, 
Trautmann 89, Fraenkel 153 -154, Klein 2, 1288, Pokorny 
476 - 477, a. o. 

жорост[ь] dial, ‘stick (for ice-fishing)’, first recorded 

in the XX c. (ДБюлетень 8, 63), Ru. жересть, wanting in 

other SI. — Syn. стовп при підльодному лові. 

PS. * zerstb < * zerdtb ‘ts’, IE. root ** gherdh- : 
**ghordh- the same as in город, q. v. 

жорст ‘chervil’, ModUk. — Deriv. жорсткий, жор¬ 
ства. — Syn- (жорст) дурий, Makowiecki 91. 

Of uncertain etymology; perhaps it is related to жость, 

q. v. 

жорсткий, see the preceding and following entries. 

жорстокий ‘cruel, brutal, savage’, MUk. жестокп 

(XVII c.), жестокій (XVIII c.), OUk. жестоко (XV c.), OES. 

жестокп (XI c.), жестокая (1097), жестоки Npl. (XI c.); 

BRu. жорсткі, Ru- жестдкий, Ви. жестдк, Ma. же- 
сток, SC. zestok, Sin. zestok. — Deriv. жорстокість, 
-KO, MUk. жестоковййньїй, -йство (XVI—XVII c.), жесто- 
косердієм'ь Isg. (XVIII c.), жестокосердій (XVII c.). — Syn. 

суворий, різкий, немилосердний, лютий, безсердеч¬ 
ний, безжалісний; тяжкий, важкий• Слум. 2, 544-545. 

According to Бузук ЗІФВ. 7-8, 72, the word is based 
on жестокий > *жостокий with inserted -r- under the 
influence of such words as твердий, жорства; Ильинский, 
PM. 1, 171 -172 connects it with Lat. horreo ‘I tremble, 
shake, shudder through cold, fear, etc.’, Skt. hdrsate ‘he 
grows stiff’, IE. root **(jkers- ‘to grow stiff’; unfortunately, 
Uk. жорстокий is not that old; in fact, it is a very recent 
(XIX c.) blending based on MUk. and OUk. жестокьій and 

influenced by жорсткйй||шорсткий (unlikely by твердий, 
жорства, suggested by Бузук, 1. c.) ; see also В. В. Васильєв 
ЖМНП. 23, 313, Шанский 1:5, 288, and (re. жестокий) 
Skok 3, 677. 

жость Wd. ‘buck-thorn’, first recorded in the XIX c. 

(Желеховський 1, 226); Ru. жесть. — Deriv. жостелй- 
на, жостіль, жостір. — Syn. бирючка(?), Желехов¬ 
ський, 1. с. 

Of uncertain etymology; perhaps it derives from Tk. 
zes ‘copper’, Шанский 1:5, 288, or another Ig.; see also 
жорст. 

жох dial, ‘vagabond’, first recorded in the XX c. (Сум¬ 

щина, Дорошенко ДБюлетень 9,108); Ru. жох ‘swindler’. 
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— Deriv. жохлг (Желеховський 1, 226); — Subst. пройда, 
пройдисвіт. 

Of obscure origin; according to Vasmer 2 2, 62, it might 
be connected with жечь, жгу, cf. обжигать ‘to swindle’. 

жрати Wd. for жерти. 

жрець, Gsg. жерця II (rarely :) жреця ‘(pagan) priest’, 
MUk. жрець (XVII c.), жерцю Dsg. (XV c.), до жерца то 
єсть до каплана (XVIс.), жерцЬ Npl. (XVII с.), жерцов[,ь] 
Gpl. (XVIII с.), OES. жьрьця (1119), жьрьци, жерци Npl. 

(XIV с.); BRu. жрзц, Ru., Ви., Ма. жрец, OCS. гьгьсь, Sin. 
tree, Cz., Slk. (from Uk.) zrec. — Deriv. жрщл, жрекй- 
ня, жрецький. — Syn. особа, що здійснювала богослу¬ 
жіння, жертвоприношення в поганських релігіях; 
той, хто присвячує себе служінню чому-небудь, 
Слум. 2, 545. 

PS. *гьгьсь ‘ts’, see жертва. 

жрідво, жрідло, жрудло Wd. for джерело. 

жувати, Wd. for жути, жую, жуєш ‘to chew, masticate; 
to ruminate’, MUk. жвати (XVII c.), жують (XVII c.), не 
жуючи (XVII c.), жуй (XVIII c.), жвати (XVIII c.), жоватіл 
(XVIII c.), жовать (XVIII c.), OES. жьівати (XII c.), жюеть 
(XIV c.), жюя; BRu. жаваць, Ru. жевать, CS. zbvati, Bu. 
прежйвям, Ма. [д]жвака, SC. prezivati, zvakati, Sin. 
prezivati, zveciti, Cz. zvati, Slk. zuvat’, zut’, Po. zuc, zwac, 

LoSo. zus, UpSo. z[u]wac, zuc, Ca. zwac. — Deriv. (жу¬ 
вати :) жувавець, жування, жувальний, пере-, рез- 
ждвувати, -ання, (жути:) жуйка, жуйний, жуй- 

плюй, (жвати :) жва[ч]ка, жвань, жвакати, -ання, 
жвакувати, -ання, жвяхтіти - іння, жвяхкотіти, 
-іння dial, жвякати, жвікати, жвуйка, here also: 

жмакати, жнякати, MUk. жвакати (XVIII с.), OES. 

жванье (XIV с.); FN. Жевіха (Богдан 342), GN. Жва- 

нець, Жванчик. — Syn. роздрібнювати, розмина¬ 
ти їжу в роті; їсти; (перен.:) домагатися чогось, 
аналізувати, розбирати щось настирливо, довго нуд¬ 
но, Слум. 2, 545. 

PS. * zbvati ‘ts’, BS. *Цащо ‘I chew’, IE. root ** g[i\eu- 
‘ts’, cf. Lith. ziauna ‘gill’, Latv. zaunas ‘jaw[bone]’, To A., 
To B. Swa-tsi ‘to eat’; Uk. forms жути, жувати are based 
on жую, жуєш; MUk. жевати, жовати reflect a vocalization 
(-e-) and labiovelarization (-e- > -o-) of the orig. -ь-, cf. 
Ru. жевать, BRu. жаваць; forms жмакати, жнякати, жмє- 
кати, жмекати, жмйкати, жмокати seem to be dial, de¬ 
formations of жвакати f/e. influenced by жменя, м’яти, мну, 
мнеш; Miklosich 412, Berneker IF. 8, 284, Преображен- 
ский 1,224, Holub-Kopecn^ 448, Trautmann 372, Bruckner 
667, Fraenkel 1302, Младенов 164, 508, Skok 3, 690, Шан- 
ский 1:5, 280, Pokorny 400, a. o. 

жужжати ‘to buzz’, ModUk.; BRu. жужжаць, Ru- 

жужжать. — Syn. дзижчати. 

An o/p. formation, based on sound жу-жу-, see the fol¬ 

lowing entry. 

жужіль, Gsg. жужелю||жужелі ‘buzzing beetle; (Wd.:) 
slag, dross, scum, cinders’, MUk. жуж'Ьль (XVII c. ЛСЛ. 

66), жужель той (XVIII c.); Ма. жужел; in other SI. deriv. 

corresponding to Uk. жужелиця: BRu. жужальць Npl., 
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Ru. жужелица, OPo. zuzelica, UpSo. zuzelica. — Syn. 

бдмок; me, що залишається від перепаленого міне¬ 
ралу, Тимченко 942. 

An о/р. formation. 

жужмити ‘to buzz’, ModUk. only. — Deriv. жужмом. 

— Syn. жужжати, дзизчати. 

An o/p. formation, see жужжати. 

жуйка : жувати, 

жуйплюй : жувати. 

жук ‘beetle, scarabee’, MUk. жуки Npl. (XVII с. ЛСЛ. 

66; XVIII с.), жуков-ь Gpl. (XVIII с.), OES. Жукт>; BRu. Ru., 

Ви. жук, Ро. zuk, UpSo. zuk, Plb. zeuk. — Deriv. жучок, 

Wd. жуклгйка, -йник, -йнйця, жукуватий, жуколовки; 
here also f/e. formation жуковина ’перстінь’ see жуковина; 

FN. Жук (also pseudonym of Ол. Кониський, Тулуб 231), 

Жука, Жукенчук, Жукевич, Жуків, Жукївський\\Жу- 
кдвський, Жужкан, Жучкдвський, Жучок (Богдан 342), 

MUk. Жук-ь (1649 Реестра 57), Жукла (ibid. 22), Жу- 

ченко (ibid. 16, 57); GN. Жуки, Жуків, Жуківське, Же¬ 
ківці, Жукдтин. — Syn. комаха ряду твердокрилих; 
пронозлива, шахраювата, хитра людина, Слум. 2, 
546. 

PS. *zuks ‘ts’, of о/р. origin, cf. жужмити, жужіль, 
жужмом. 

жулик SovUk. ‘rogue, swindler’, ModUk.; BRu. жулік, 
Ru. жулик (since 1863). — Deriv. жуликуватий, -тість, -то. 

жульман, dial, жулмак. — Subst. обманець, ошуканець. 

From Ru. жулик ‘ts’, of uncertain etymology, see Пре- 
ображенский 1,237, Vasmer 2 2, 65, Шанский 1:5, 298, 
Горбач 6,26 (: from Gy. curi ‘knife’). 

Жулин, orig. Джулин GN. :джулий. 

жульман : жулик. 

жумарка SoCp. see джумар[а]. 

жупа ‘mineral salt-mine, saline’, MUk. изт> жуп-ь (XVII 

c.), OES. жупа; Ru. жупа (Vasmer 2 2, 65), OCS. (deriv.:) 
zupiste, Ви. жупа ‘administrative district’ (Георгиев 1, 
550), Ma. жупа, SC., Sin. zupa, Cz. zupa, Po. zupa, UpSo. 

zupa. — Deriv. жупище, жупний, -UK, here also жупан 1- 
‘administrator of жупа; FN. Жупанний, Жупанський 
(Богдан 342). — Syn. солянка, салгна. 

PS. *zupa ‘district’, IE. **geupa, root **geu- ‘to bend’; 
related are : Goth, gawi ‘district’, OHG. gewi, ModHG. Gau 
‘ts’; Bruckner 668, Vasmer2 2,65, Skok 3,688, Георгиев 
1, 559, Machek 598. 

жупан 1. : жупа 

жупан 2. ‘coat reaching to one’s knees; cossack or wo¬ 
man’s topcoat, cloak; cossack mantle’, MUk. жупан"ь (1571), 
жупанов-ь два (1587), на жупант> (1675), на жупанах (XVIII 
с.); BRu., Ru. ts, Cz. zupan, Po. zupan, UpSo. zupan. — 

Deriv. жупанчик, жупанний, -m, MUk. жупановь (1758), 

жупанина (XVIII с.). — Syn. старовинний верхній чо¬ 
ловічий одяг; верхній жіночий одяг, перев. з дорогих 
тканин, Слум. 2, 547. 
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According to Berneker 1, 460, the word comes from It. 

giuppone, giubbone ‘man’s coat’, see also Bruckner 668, Vas- 

mer2, 2, 66, Шанский 1:5, 298. 

жупел arch., Wd. жупель (Желеховський 1, 226) 
‘burning sulphur’, MUk. жупель (1596 Зизаній, 1627 Бе- 
ринда), жупел (XVII с.), жупелом||жюпелом Isg. (XVII с), 
жуплем Isg. (XVIII с.) OES. жюпел'ь, жюпел'ьм'ь Isg. (XI 

с.); BRu., Ru., Ви., жупел, OCS. zupels. — Subst. смола, 
Сірка, Тимченко 921; MUk. сЬрка 1596 Зизаній, chpa, chp- 
ка, 1627 Беринда. 

From OCS. zupel-ь ‘ts’, the ultimate source being OHG. 
swebal, swefal ‘sulphur’, Vasmer22, 66-67. 

жур 1., жура ‘grief, sorrow, sadness, mournfulness, 
concern’, MUk. журовг. Isg. (XVIII c.), з’ журн (XVIII c.), 

oy великой жур"Ь (XVIIIc.); in other SI. deriv. corresponding 

to Uk. журба, -бота, [за]журйти[ся], [за]журюва- 
ти[ся], журонька, MUk. журба (1627 Беринда), zur- 
bonki Npl. (XVIII с.), журити (XVIII с.), журятся (XVI с.), 
не жур-Ьтеся (XVII с.), не журися (XVIII с.); FN. Журба 
(also pseudonym of П. Грабовський, Тулуб 232), Жур- 
бенко (also pseudonym of Ол. Коваленко, ibid.), Журбак, 
Журбик, Журківський, Журко, Журняк, Журик, Жу¬ 
рило, Журжа (Богдан 343); MUk. Жураковський (1649 Ре- 

естра XII); GN. Журів. — Syn. печаль, сум, смуток, 
Деркач 69. 

The word is usually conected with SC. guritise, Sin. 

gurati ‘to push, press, torture’, akin to Skt. ghoras ‘frighten¬ 

ing’, Goth, gaurs ‘afflicted’, Ir. gure ‘painfulness’, IE. alter¬ 

nation **geu- : **gou- ‘to bend’, with formant -r-; Miklo- 

sich 81, 413, Berneker 1,363, Bruckner 563, Младенов 114, 

Преображенский 1, 238, Шанский 1 :5, 299, Skok 1, 634- 

635, Шевельов 119, 273, Pokorny 397-398. 

жур 2. Wd. see джур. 

журав dial, for журавель, see the following entry. 

журавель, dial, журав, Gsg. журавля ‘crane’, MUk. жо- 
рав (1566), журавлюв'ь Gpl. (1597), з жоровлями (XVII с.), 
журавлЬ Npl. (XVII с.), журавь (XVII с.), журавель (XVIII 
с.), журавлю Vsg. (XVIII с.), OES. за жеравь, вг> жер авіз, 

жерави Арі. (XII с.), в-ь жаравех-ь; BRu. журавель, Ru. жу- 
равль, (in XVIII с. still :) жеравЛЬ (Шанский 1:5, 299), Ви., 
Ма. ж&рав, SC. zerav, Sin. zerjav, Cz. jefdb, Slk. zeriav, Po. 

zuraw, LoSo. zorawa, UpSo. zoraw. — Deriv. журавли- 
[чо]к, журавчик, журавлиня[тко], журавлйще, жу- 
равлюка, журавець, журав[л]йна, журавл[оч]ка, 
журавлиця, журахвйна, журавлевий, журавлин[н]ий, 
MUk. журавлин[-ь] Gpl. (XVIII с.), журавлиноє (XVII с.), 
журавов-ь (XVIII с.), OES. жеравие (XII с.), жеравець, же- 

ра[в]линьі[я] Gsg. — Syn. великий перелітний птах з 
довгими ногами і гострим дзьобом; жердина - важіль 
для витягування води з колодязя, пристрій з жер¬ 
диною, піднос, витяг; народний сюжетний танець, 
в якому танцюючі зображують журавлів, Слум. 2, 
547. 

PS. * zerav jb < IE **gerouios ‘ts’, root **ger- with 
formant -оц- : u, cf. Lith. gerve, Latv. dzerve, OPr. gerwe, 
Lat. grus, Gsg. gruis corresponding to OHG. chreia ‘crane’, 

and further (formant -en- :) to Gk. geranos ‘ts’, Arm. krunk 
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‘ts’, AS. cran\\comuc, E. crane, etc.; Meillet fit. 374, Пре- 

ображенский 1, 238, Trautmann 87, Fraenkel 137 -138, 
Kluge 191, Шанский 1:5, 299, Skok 3, 672, Pokorny 385- 
386, a. o. 

журба : жур 1. 

журйдло, журідло Wd. for жерело. 

жур йти [ся] :жур1. 

журка Ed. for тужурка, q. v. 

журнал ‘journal’, ModUk.; BRu., Ru., Bu., Ma. ts., 
SC., Sin. zurnal, Cz., Slk. zumal, Po. zumal, LoSo. zumal, 

UpSo. zumal. — Deriv. журналик, -льчик, журналіст¬ 
ів], журналізм, -істика, журналістський, журналь¬ 
ний. — Subst. періодичний орган преси; денник для 
запису педагогічного процесу в школі, Орел 1, 353; що¬ 
денник (спогадів). 

From Fr. (papier) journal ‘ts’, Орел, 1. c., Шанский 
1:5, 299, Dauzat 421, a. o. 

журупарі ‘bad spirit, devil’, first recorded in the XX c. 

(Mak 2, 18). — Subst. злий дух (в індіанському повір’ї), 
Мак, 1. с. 

From Тирі - Guarani jurwpari ‘ts’, Barbosa 80. 

журфікс ‘fixed day (of reception)', ModUk.; Ru. жур- 
фйкс, Ви. журфикс, SC., Sin. zurfiks, Cz. zurfix, Slk., Po. 

jour fix. — Subst. постійний день прийняття гостей, 
Орел 1, 300. 

From Fr. jour fixe ‘ts’, Орел, 1. c., Шанский 1:5, 300. 

журчати — an o/p. variable of дзюрчати, see дзюр! 

жути : жувати. 

жутко dial, ‘dangerously; sadly’; first recorded in the 

XIX c. (Желеховський 1, 227). — Ru. жутко (< жудко). 
— Subst. небезпечно; сумно. 

From Ru. жутко < жудко : жудкий ‘dangerous’, cf. 
Vasmer2 2, 62 Шанский 1:5, 300. 

жухнути Wd. ‘to throw with force’, first recorded in 

the XIX c. (Желеховський 1, 227); wanting in other SI. — 

Subst. вкинути щось сильно, з розмахом. 

Related to жбихнуги, жбевхнути, q. v. 

жухтарька, жуфтарька SoCp. ‘milk-pan (pail)’ first 

recorded in the XX c. (Дзендзелівський УЗЛП. 38). — 

Subst. дійниця. 

From Slk. zochtar(ik), seftar, sechtar, sochtar ‘ts’, the 

ultimate source being OHG. s'ehtari or MHG. sechter ‘ts’; 

Дзендзелівський, 1. c. 

жучок : жук. 

жушмо dial. (Полісся) ‘bundle, bunch, faggot; hank’, 

first recorded in the XVI c. : жушмо теж немалоє 
(1564), жушмо ... вьірваноє (1574); жоушмо великоє кло- 

чя (XVII с.); wanting in other SI. — Subst. жмут, пук, 
Тимченко 944. 
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жьирт Wd. for жарт, q. v. 

жьйти Wd. for жати, q. v. 

Жьля for OES. Жля (first in Барсов 3, 270), see жаль. 

жьолобьіна Wd. for жолобина, see жолоб, 

жьорнянка Wd. for жорнянка, see жорна. 

■-X- 

жюрі ‘jury’, ModUk.; BRu. жури, Ru. жюрй, Bu. 
жури, Ma. жири, SC. ziri, Cz., Slk., Po. jury. — Subst. 

суд, комісія знавців, конкурсова комісія. 

From Fr. jury ‘ts’, Орел 1, 353, Шанский 1:5. ЗОЇ, а. о. 

жяловати OUk. (1393) for жалувати, see жаль. 

жятелянин'Ь, жятель OES. see жати 1. 

жь жт» OUk. & MUk. for же, q. v. 

жьйба Wd. for жаба, q. v. 

жьиль Wd. for жаль, q. v. 

жьйбра Wd. for зябра, q. v. 

жьийворонок Wd. for жайворонок, see жайвір. 

жьйлувати Wd. for жалувати, see жаль. 

Etymology uncertain; perhaps it is related to adv. 
жужмом : жужмити, q. v. ; Ru. жужма ‘plentitude’ seems 

to have little connection with this entry, cf. also Vasmer2, 
64 and Владимирская ЛексПо. 211-212. 

жюпелі> MUk., OES. for жупел, q. v. 

жюпбнка dial, ‘skirt’, first recorded in 1974 (in France, 
Вітошинська Сне. 11, 7), wanted in other SI. — Subst. 

спідниця. 

From Fr. jupon ‘ts’ with suffix -ka added, Вітошин¬ 
ська, 1. c. 
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ІСТОРИЧНИМ словник 
УКРАЇНСЬКОГО ЯЗИКА 

Т. І 
А—ж 

У.ІПЖІІ.ІІІ |||Іоф. Г. ТіІМ'КЧІМ». 

V.. Волошин. К. /Ііїллроіи'мч;.. 
Г. Петренко. 

ЗрСЛИІЛИіІН Нроф. І*. ТнМЧСІІКО 

ДКі’ЖАЇІНК ВИДАИНИЦТИО УКРАЇНИ 
ХАРКІВ (*,»•'W КИЇВ 

Ждань 

Will. Які ждові вірі» яві Спита. 
Л ЖЩОВЄ гя прудко шожші і рос» Пиі. 
укр. я. І, 245 (Pit Тесі.).—Жн» m fau 
л рядного батька nowrae On. Пер. Поят. 5. 
ЖЬвНЬ, par. Див. НШш. 
WU. :іа»іюбдгсвен’пую »ш. швом стіш 

штдіі*і n# паЯмнлшес Мирі** гвов Тратта. 

ЖЬІЛА, рж. Дім. ЖйМ. 
XVII. Струпи (зиачап) шили Гад. К.І. 

Км. 170.—Пнчимн і жшаян Лито стог* 
Г'«!>гм іЬ :ізо. 

XV!!!. Жили з кях на жнкихь витягали 
Пня. укр. я. II, 140 (Рк. Тл-д.).—Тогди всі 
таачртнмв іі'їдегіїут’гАЯ'хтн тМ'їм а голам 
іМлж'т’-'л жісгаяя ІЬ. IV. .'НІ (Рк. Т<чл.). 
ЖЬІЛИЩЄ, рн. Дин. Жммир. 
XVIЦ. ну лпь а *»н (боїиііпЗ.іккіл1 оу птвх 

ЖШШГЦ». TOOT IIV 1;Ср’ТПіЬ HUM. VKI».’ я. II 
Iwi (Рк. Тил ). 
ЖЬІЛНА, рж. Дав. Ж«на. 
XVII. ну тип» нтвха (Моііоіюдііітм) неп. 

ііі.ч<мін., тм:к*і. гуп. дні* жилці па Х|к*бть 
К'ПрМЧії ҐДМ Х04'-т и>ТЦ.»ЧКЦ\Ц|, оухивтипгд 
па дерті. за ю.іь н тань •тиочньпєтг Гал. 
К.:. Рад. 2‘i.Y 

XVIII. Голка чад-чіка. жидкат«нш:а Клин. 

ЖЬІРНОСТЬ, рж. 1. Товщ. 
XVIII. Л .(іі'чг Гіожііі ипцію Т|гііякій аби- 

рокі rtioft матий прилиі;'.^ іілагвую ихі 
жцртхть кь шимі коімісачг, йшло. н гирі, 
н і япаиу Угр. Заг. 59.—Н.«хо ми гьбграїн 
їй І Н011ХК королахі жирпили. і метилу її яле* 
км іЬ, |'Д 

V. ГніінІст. іткчи. 
XVIII. Кінчу Я... UKI і BoU. ПІШІ. ПОЛОН- 

ІПИ-ГН. *А’М|ІІМ*ТЬ, тукогть Угр. Лііг. 61. 
ЖЬІРОбЬІЙ, яркіш. Дім. Жировий. 
.Will. Н'ІІІ І ІіТ|И ШЧИВ, які 2ШрОІИЙ туаь 

Іі'.-Х. 11|*!ГІ. 236. 
-^КЬІТЕЛСТВШТИ,* Дім. Житвлствомтя 

X VIII. Прошу капв* дюбкі житмствуйте 
Клин. Вірші. 21. — Ч'-рнлп... пе хочп в 
яплмтл т»|| лал'ЛіТН' МТн іЬ. ЗО. 
ЖЬІТИ, ік. Див, Жити. 
XVI. Ніікоімііі. нині*ті» Г-шіа.тей... кнтпрьіі 

м»іг житі.... намо р«ку ти<«ча члиршта 
Ьі'|й . т. г«б. 2*0. 

\VIII. Ч|И';міоі;утиі>Лі.Щиіі:іС(оіИ)Га). міді 
Л’іСиЩ Л'ЧИ’бц. г.р* Нічимжшит|и/кі Укр.-Р. 
Арх. X. 27*.—Ліші т тин Іии цфі. мені, дру¬ 
гій Я Т|і* Тій И побожнійтя І у Bt.pIlfHTH, оу 
щирий ііраї лі. Нам. угр. її. 1. Ні! (Рк. Тил.).— 
Ч '*■. ти ш» нцою, так<>ю кшнішю кратною, 

жши зо мною (н хочеш) оотаї вам мовго 
іЬ. 162.—веінс жіа в добра еврнмт, добре 
т* «гуди; всяк шд оу иш' поцх ярвиті 
аші ті щ суді Судет’ іЬ. IV, 909. 
ШЬІТИЙ» яряи. (цім. рос.). 
Жмтм тар» матні, мавші яюдш. 

) XV. А припни оті НовніорОА бенфі 
Шсшиевт, сині ігосадіїнчі, з on тліни 
ТнмиоеІ Ишіювнчі Ак. ЗР. L 52 (1440). 
ЖЬІТЛО. рн. Див. Жмтм 1. 
XVIII И ти братів з’ведте гд воавмшт* 

к' мнльфли: п жигда Кднн. Вірші, 32. 
ЖЬГТнИЦА, рж. Дім. Жммц 
XVL А іРимпнцу з'оеріте в’ жиг’ивцоу нош 

6н. Пер. 15. 
XV1L (Ііравсдиихі дюдНІ) «взмет* Хс до 

жьшінци, те ель, до снЬшврнш небесної 
Гад. їй Рііа. 232. 
житний» ірнкл. 1. Двв. Жяпшй. 
XVL А іій|икти ваш ., ьі тую дші 

Г|НЩоНу|і> Н Ш'ДоЬуЮ н жигпую І нншів ш- 
ламья ц«'рк«шішв... не навлі ннчнні встуно- 
шш ІЬ. 11 401 (1544). 

2. АІшшнці. 
і XVI. Житнияк ігду н інша ві ианагтири 
тнмі держати Ак. ЮЗІ1. І, 41 (1500). 

; Жито, рк. Дім. Жмтв. 
XV. 11 ще «'ми придали жша ярого зі 

п'ять «то члмрі'Деглть бочикі Ак. ЗР. L 
бі> (Ж). 

XVL Пиячили: даьати чотири |изн до 
імду нобочнежиіаАрХ. ЮЗР. VI, І, 12(1542) 
. XV1L Жидиш... жита н збожія шисдякш 

і:а торгу ві го|кі.иіі н ві яитечькахі и|ми<*г- 
лихі и по стдамь скуиуя/п» Ак. ЮЗР. IL 

; 13 (1601). 
; XV111. Вь тинь дворі яміїкі двА, вона 
лі житояь, друшя олсояі ілкилапия Биг. 
чдр. обл. 34&—-^іііирішаю н шккуііі вгнку 
;ио« ті, ховадцові^чародині on гвоихі жить, 

' міі. свчіД вишдкиВ сіаби Угр. Заг. 61—Тн 
і п.инит Ьгь н уяіюжит жити твин Пан. укр. 
; я. І. 258 (Рк. Т»нлА 
ЖиТОВАБЬ, рн. Тм, гм чврув нешм 

J (jLOl tWhej. 
Will. їздячу л... икі гооьй пиві иодои- 

; ко. іь, жирноль, тукшть... оіі» ча|юді.Йияці, 
оті. жипчаОоігц огь х<.иьів>іь Угр. Зат. GV 
ЖЬІТЬС, рк. Див. Житів 3. 
XVII1. ЬІяу Вп ,Га.і бид жиі Ік на єго аггдаям 

Пня. vki (. н. 1. 323 (Рк. Ти л.). 
І ЖЬІЧЛИбЬІЙ, (іюд. zyixiiwy). Дім. Жячм 
вий. 

XVII. Впто Добра ншчднвьій иршедь Ак. 
ЗР, V, 144 (№77). 

&___947__ІКялов ти 

ЖЬ, <^4N. Дні. Жв. XV. В> н Уш|инот. д тоут яоужлсин полі 
XV. Хтс иа ні воаркть идн вго чтучя оу- я жг.нь-тин Чет. 1489 р. к. 39. 

сдьнпгп клмт жь юдн вго будеп потребао ЖІОПЕЛЬ, рн. Див. Щ0ял. 
Ю№р. Ж 75 (1438). XVII. Всямі джмвьмі чогть нні &о СУрІ 
ЖІНЦА, рж. Див. ЖвНив гордшті вгнеш н жжіедояі Ч)яотр. Каз. 
XV11L Бішдууа мбн Дорогая кодибі до 36 

і>бе жінка молодая скакала бі идясяда до ЖЙЛ0ВАТИ, де. Див. Жмматн. 
свого лнха Кі. Ков. Зан. 461—А тепера XIV. Слм‘»ую н слмчии вгщо... служнтм 
actiuri... прждужил Тих. Ж11 к. 40. вг.рьу Сили я іии-луціиу г тихі со всШ чн 

*“, ірит Дт. ЖИшиї. яа жаіовдтн ЮРГр. Ж 27 (1393). і 
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Page 399: 

Final entries of the Historical Dictionary of the TJk- 
rainian Language by E. Tymchenko (pp. 946-947) upon 
which the bulk of the Middle- and Old Ukrainian docu¬ 
mentation of the present Etymological Dictionary was based. 
Tymchenko’s work was forcibly discontinued during the 
Stalin’s pogrom of the Ukrainian culture in 1930’s: Volume 
I, letters A—2, remained as the only printed remnant of 
this undertaking of 1920’s in Ukraine. 

-x- 

Стор. 399: 

Кінцеві гасла Історигного словника українського 
язика (том І) Є. Тимченка з 1930 -1932 рр., якого мате¬ 
ріал був основою для історичної документації гасел у 
цьому етимологічному словникові. Як відомо, Тимченків 
словник впав жертвою Сталінської „чистки” української 
мови й культури 1930-их років. Доведений, як торсо, до 
букви „Ж” цей словник і тепер єдине повне джерело для 
документації старо- й середньоукраїнської лексики, бо 
заповіджений АН УРСР у 1964 р. Словник староукраїн¬ 
ської мови й досі (1976) не появився друком. 

X 



з 
З, з—the tenth letter of the Uk. alphabet; MUk. and 

OUk. names з клоЦзсмля from OCS. Selo (dzelo) ‘much’ and 
zemja ‘earth, soil’, numerical value : Glagolitic. — 8 and 9, 
Cyrillic — 6 and 7 respectively; with a preceding sign # — 

8,000 and 9,000 or 6,000 and 7,000 respectively, Огієнко 
Азб. 82ff., Истрнп 50 if. 

3, (at ter ooii.sonants also:; із, 
(rarely:) :І.зі, ізо, dial, coj (Гнатюк 
E36.4,247) , MUk. з/ь/, зь, иіз/ь/, зе, 
ЗО, зу alternating wt th с/ь/j, сь, 
ис/ь/,со, СИ (XIV-XVIII с.ССМпз.16 8- 
139), OUk. с/г./, из/г>/, ис (ХІІ-ХІІІ с. 
Мєльничук Сл .мовозн . З , 143) , Jr.о (XIV- 
XV с.ССМпз.45,64,65) , OES. и:зь, сь 
(XI-XVc.), rarely: изд (e.g. изд Рос¬ 
това XVc.); BRu. с/а/, Ru. из/о/, с/о/, 
dial, з (EgSJ 1,77) OCS. гг/V, ге (e.g. 
■is potok.ee> EESJ 1,76), vz (e.g. iz nje- 
goze ibid.), Ви. из, c/o/, 
На. из, SC. iz/a3 s/a/y Sin. гг, s/re>/3 
Cz. z/e/3 s/е/j Slk. z/o/3 s/o/} Po. 
z/e/} arch, zy (e.g. zy mlyn'p, ESSJ 1,77), 
LoSo., UpSo. з/е/j zo3 Ca. z/e/3 s/e/3 
Plb. ve z. - Deriv. /і/звідкиі, /і/зрід-^ 
кіль,-ля, з-перед, /і/з-піді, /і/з-позаду, 
/і/з-поміж, /і/з-пбнад, / і/зілопід,, /і/з- 
посеред, /і/з-проміж, /і/з-прза; 0ES. 
сьс. - Syn. від, од. 



PS* /j/bz 'from’ and *s?>nlwithf 
which merged in Uk., BRu. and WS1. 
languages; */j/iz derives from BS. 
cf. OPr. г5л Lith. iz3 is ’from’ and 
corresponds to Gk., Lat. ex> ’from’; 
OIr. O00-<IE. **e$hs : **ecfhz ’from’; 
PS. *si>n>sb of uncertain etymology: ac¬ 
cording to Vondrak 1^,418, it comes from 
IE. **awn; son/som: **sw; yet, the gen¬ 
eral view is that PS *sbn represents 
IE. **som alternating with **com3 the 
latter being evidenced by Lat. cum ’with’: 
according to this view in SI. **aow was 
diffused, and in Lat. **com-3 ESSJ 1,255 
(here also an extensive bibliography); 
re Uk. 3 cf. Кримський 1, 993, 508-524, 
СССтоцький 84-85, Сімович 59-60 , Грунсь- 
кий-Ковальов 75, Мельничук 1.с. , Шевельов 
441,a.o.;Uk.iz/is,z/s started injthe XIII с. 

З- a prefix in words like збйти : бити, зві¬ 
яти : віяти, згрішити^ : грішити, згвалтува¬ 
ти : ґвалтувати, зда/ва/ти :іда/ва^ти,зжерти 
: жерти . зібрати : брати^ зірвати : рвати, : жерти . 
з істригти стригти зогнути : гнзгти, зо¬ 
мліти ; мліти, зопсувати : псувати..»,із-перед 
: з-перед, etc., see the preceding entry; before K,n, 

т and x 3- becomes c-, e.g. сказати : казати, спе¬ 
катися: пекти,, сторгувати : ‘торг, стримати : 
тримати, сховати : ховати..*!, і сход : ходити, 
G N. Іспас: Спас; мик. & оик. іисполна : сполна 
(1352 - 1499)* истратїть : ст'р^тїть ^ху с. ), 
исправнс : исправно : справно ( xiv - XV с. ), 
испроси/л/ : спросити ( xv с.D * а* °* ; oes из- 

гой І) исгой /XII с./, нсход-ьі/ХІ с. /; с *ь х'о ді 
/XI С./ /І сохода Gsg. / XV c./Lc:tc. 

I 

I 

забастовка sovUk.' strike *#^абаст б в- 
3Частувати. - Subst.страйк, 

страйкар, -ка, страйкувати. ; 

___ From Ru. забастовка, забастбвщик. 
забастовщица, забастовать /: dacTa cf 
Vasmer 22,69/. ! * 

ЗАБОБОН/И/wd. also забабон/и/ 
/Стрий/ ’superstition, prejudice!,belief’ 

MUk. забобоньї /ХУІІ C. ЛСЛ 6?/._Deriv. 
забобонний, -ність, -ник, MUk. 'забобон- 
ньій/ХУІІ с« ЛСЛ 67/BRu. забабон, Ru. 
/from Uk./ забобоньї (Vasmer 2і} 70) , Ро. 
zabobon, - Syn. віра в існування надпри¬ 

родних сил,^віщування й ін., передсуди; 
помилкові погляди на щонобудь/ які ста- 

ДУ 3ИСЧН76И 5лГТТІ »«;hT» нарб- 

/ХУІІ с.адТ7>ГРЄГ“ІЕ1°’ 

Doubtful whether from Ро. zabobon 'ts' 
or a genuine Uk. formation, Sheyeloy 722,: the 

°£. ь1Ка“НЯ < * * zabobin) could bo ex- 
сІг of сьУ the/rational "tabooistic" charac¬ 

ter рЛЙ ^ °rl8ln is “"“by co,mac- 
ted with PS.*bohoniti, cf.old SC. boboniti 'to 

ТаЬЬеГ^ььі^ bobonJati 'to chatter, 

?оССОїоЬ 8.Г/^СкПЄГ 643 lfc com- dial/ 
’ . ° tight, scarecrow,bugbear' ;j also un- 
Vincieg are its derivations from J GN. Babuna 

oCr°from SC ТьЄПчР^І1ІР and ^eJ.Mjilclosich 6, or from SC. babuni 'Bogomil sect (of the x c„V 
suggested by Berneker 1,36. who apart from Uk,, 
Fo zabobon quotes Uk. dial, боббна and,cL 
bobonek, pobonek 'superstitious actioji, super¬ 
stitious thing' ;cf. also SP.1,288, ЗССЯ. 1 111 

1 f 1 1 J • 



сильний дощ, злива» /там таки 78/... AmUk. 
забекувати * відступити *, заметувати ‘‘пі¬ 
ти в заклад*, забрикувбти*загальмувати», 
забукувати*замовити, записат^,зареєстру¬ 
вати* , загарнесувати 'запрягти*, закоду¬ 
вати 'закликати, зателефонувати*,замака- 
гбйкати 'заклясти*, заморґедбувати 'дати 
в заставу, заставити*, заордєірувати 'за¬ 
мовити*, запаркувати 'заїхати на стоянку, 
ставити на стбянку*, запечув£р*и‘залататиі 
заплигувати ‘залучити,включити в елект - 
ричний струм*, засейфувати *з|аощадйти* , 
застартувати* пустити в рух /мотор/*,за- 
фенсувати 'обгородити плотом*,,зачарджу - 
вати 'вимагати /високу/ ціну*', зачбвку - 
вати, зачбвкати 'задушити!.. 7 jbr ,/;.ж. 

Забава, Забавський, Заболотний, Зарбський, 
Зарічний, Зарудинець, Засянський, Затуляк, 
Затйчиць, Затильний, Затирка,! Заходюк,Захо¬ 
жий, Зачепнюк, Зацерковний, ЗІаязйрськийІІЗа- 
Заєзерський і т.п. / Богдан sl*vv*/; GN. 
Закарпаття, Запоріжжя, Заболотів,Заболоття, 
Завалля, Зарічне, Заставна, Задунайська Січ, 
Закавказзя; діял. Задільський : За Ділом, 
Заглубокий : За Глибокий Звір, Заясинів: За 
Ясенбвов : За Ясенйцею, ЗакіЦерка : За Ки - 
черков, Запотій : За Потоком,! Зар£ча : За- 
ріка : ЗаРікбв... /Бойк.244/; Заболол-ді^. 
Залісся, Заставки /Ящун 2,40/ і ін.'мик. & оик. 
Загорна /ХУ с./, Загвоздиє / |ХУ с./, Замос- 

„тьє /1433/,* Заборол /148.9/,жЗІаболотци/ХУ с./ 
Загорово /1433/... 0ES. в*ь Зас|стровьи /ХІУ- 
ХУ с./, волости Новгородьскьі е : Волокь.. .За- 
волоцьє /1264-1265/, в Заволіочии /ХУ с./, 
На Никитскомт> запольЬ, в-ь ЧюД'ИНскомь Запо¬ 
льЬ ... І 



I 

ЗАБОРОНО 'fortification wall, arch, забрало* 
MUk. забрало /ХУІІ c. ЛСЛ 67,87/, zabralo 

sctana (1641 DSP ), OUk.,OES. по забороламт» , 
на забороліхт», с*ь заборолами, ' с-ь заборолть , 
в забрала, отт> забрала , на|забрала, по за- 
браломг , сь дрівЬньїми забральї, на забра¬ 
лі /Сл.ПЛК.Иг./. - Deriv. OUkl. , OES. не суЩЮ 
забралнику , забральника /XI і с./, на краихть 
же забральньїхт». - Syn. рухома частина шо- 

/ J * ■ ' / 
лома, що опускається на обличчя для захисту 
від ударів; щити з дерева або' каменю, встанов¬ 
лені на мурах фортеці для захисту її оборон¬ 
ців від ворога, Слум. 3,26 ; рборона, охорона, 
захист. і 

і 

PS. *za-bor- /d/іо: *borti/ag/, see бороти/ся/, 
EDUL 1,177. і 

( 

заборСуЧИТИСЯ Wd. CBk.) f tio become angry, to 
be puffed up1, first recorded in 1934 /Кміт 74/*-Syn. 
з вгніватися, надутися на кого І 

Based on борсук, ,see s.y. 
і 

заборчєний Wd.(Bk). ’bored,' perforated', first 
recorded in 1934 /Кміт 74/. - syn.проверчений. 

I 
l 

Deriv, from *borkaty^*boruvaty\ f to bore,pierce1 - 
a loanword from MHG. bohren fts’ ,se'e бормашина. 

забухторити dial.'to-put away and forget where 

the thfiig was putp to mislay', first recorded in 1958 

/Паламарчук,пд.-зах.Житомирщина/. - subst, по¬ 
клясти чи сховати так, що після трудно відшу¬ 
кати. 

Deriv. from бухтаі-.q. 

I 
j 

ЗАВА/Д/ЖАТИ : вада 
і 

завалка SovUk. завалювання: валити; 
завалки Wd. 'mumps,swelling of the glands' 

first recorded in the XIXC./ЖЄЛЄХОВСЬКИЙ 1,232/, 
'bronchitis' / XX c. Горбач 11,9 / * Po.zawalki. 

-Subst. свинка; бронхіт. 

From Po. zawalki 'ts'(wanting in Richhardt 

114,122). 

завгодя^іаі.завгодєй / Лисенко, Житомир¬ 
щина, Слл.2і/’оп time, in good time.betimes.early: 

Subst. завчасно, Слум.3,39; завлегодь,за - 
врем’я, Лисенко,І.с. 

Cf. годящий : годити/ся/; завгодя = за-у- 
год-я, завгодєй = за-у-год-яй with dial.я > є; 

завлегодь - за-у-ле-год-ь. 

заведій, заведія Wd.'deceiver; chief of a 
gang (band); bully, swaggerer, blusterer; quarrel¬ 
some person', first recorded in the XX c. - Subst. 

баламут; вожака; /арго вояків:/ зух, від - 
важний очайдух, Горбач 6,10 

According to Горбач ,1.с. ,it comes from за— 
вадіяка «скорий до бійки»; yet, in view of the 
phonological difficulties (change e> a) it is more 
persuasive to consider it a deriv. of завести : 
іестй /бійку/, see s.v. 

заверєчи діял. : верг. 

завернать " : вернути,вертати, 

заверуха " : завірюха. 



ЗАВОДІ 'always, at all times, constantly, 
on all occasions, ever1 ; MUk. & OUk. завждьі 
/1499/» заоуждьіи /1436/. wanting inother SI. 
Deriv. аавжденний, завждишній, на-,не- 
завжди. - Syn. у будь-який час, повсякчас, 
постійно,завсі/г/ди, Слум.3,44»61. 

A compound за—ужди, cf. оуждь» /1435» 
1388/, вждьі /1493/ and Ро. wzdy, C^wvSdy, 

vzdycky, Machek 563. 

ЗАВЗЯТИЙ fbrave, courageous, high-spirited; 
persistent, thorough, incorrigible, out -and-out, 
downright, inveterate,full of gall (hatred), per¬ 
sistent, relentnes, bold; enthusiastic’,since the 
XVIII c.; ERu. заузятьігRu.3aB3HTH«,Po. zawzi§ty, 
- Deriv. завзятець, завзятущий,-ість, зав¬ 
зяття, завзято/к/. -Syn. наполегливий у до¬ 
сягненні якої-небудь мети, стійкий, спов - 
нений пристрасти, запальний /про людину,її 
характер; нестримний, надзвичайно сильний 
у прояві ,КТС77; запеклий,упертий, наполег¬ 
ливий, Деркач^,70. 

A Uk. neologisn^deriv. of завзятисяівзяти, 
q.v.; some scholars explain it as a borrowing 
from Po. zawzifty, cf. Vasmer 2^,72, ШанСКИЙ 
2:6,16, a.o.; wanting in Richhardt 114,122, and 
Serech-Shevelov, Word 8:4,329-349; cf. also Bruc- 

ner 640. 

ЗАВИДА, ЗАВИДУВАТИ... dial, завидіти ; 
вид; see also зависть. 

ЗАВИЛЬКУВАТИЙ, -тість : вила. 

* ] 
ЗАВИСІТИ 'to depend, be dependent onj ModUk. 

Ru. зависеть ,Bu. завися Cz. zaviseti.- 

According to Виноградов Зт. 1966, 126-133, 
the word is a neologism restricted to few SI. * 
including Uk.; it is a caiquejtranslation of Lat. 
dependere 'ts'; Огіснко j did not recommend 
its use in ModUk. and suggested its substitution 

ЬзУа-вКГ’ PM- 2’403; X ety"°l0gy ~ S-W' 
* j 

ЗАБИСТЬ ’jealousy, envy1] MUk.зависть /ХУ1 
C. КрехАп/, зависть /ХУIt c. Синонима/,за¬ 
висть жень» или мужа /XVIї с. ЛСЛ.67/, OUk., 
0ES. зависть /XI с./; BRu.збвисьць,ru. зависть, 
0CS. zavistb ,Bu.,Ма. завист, |SC. zavist, Cz.zavist, 
Slk.zavist', Ca.zavisc. - Derijv. завйсний, -ність, 
Wd. (Bk) завистувати /Кміт 75/ ,мик.завиство 
ЙЕЇЇ c. ЛСЛ.67/, завистнгіій,-ник* /ХУЦ с. 
лип. 67/, завистник'Ь доброму /ХУПс. Сино¬ 
нима/. - syn. заздрість, ревнивість. 

PS. *zavi.8tb <. *za-vCd-tb :j V'tdz3see вид; cf. 
also such formations as завидувати, завидний, 
-но, завидощі, завидущий / завидющий і т.п. 

J 

ЗАВСі/Г/ДИ^іаІ. завсігд£ /Сумщина, Доро¬ 
шенко ДБюлетень 9» Ю8/,'always,ever, at all 
times', MUk. завсегдьі /ХУ]* c. КрехАп./,за- 
всегда /1737 Інтермедії 1^7/; BRw. зауседьі, 
Ru./гпгс/завсегда/since 1459/]. -Deriv.завс^д - 
ний, -ник.- syn. завжди,Повсякчас/но/. 

% 

An OES. neologism(since the XV c.) - result 
of prof їхні-Ion оГ пссгдп ( < *„ьпг-<!<.1а,)л cf. 

OCS. vbMogdn, SC.Hvngdn, Po d nl.wszo^ly, etc. 

і 



ЗАВТРА, Wd. also пзавтра/Стрий/ 'tomorrow*, 

MUk. сегодня або завтра /ХУІ с. КрехАп. /, 
на завтрие /там таки/, до завтрея /там таки/ 
завтра /ХУІІ с. Синонима/, заутра:рано,по- 
рану, также вчас /1627 Беринда/, заоутра/^ 
‘ранком’,1476 /, завтра/ ХУІІІ с. Інтерме¬ 
дії 164/, OUk.,OES. заоутра/ XI с. Остр. єв./, 
вечере ли...или заоутра /ХТПс./,, зав^тра 
/ХУ с./; BRu. заутра, Ru.завтра. ,OCS. zaoutra, 

Ма. зеутре, SC, sutra, Sln.zajtra; Cz. zltra.Slk. 

zajtra, - Deriv. завтрашній, завтре: до завт- 
рлго, після,-по-збвтра, завтра-позавтра, 
завтра - позавтрьому, після-,по-завтрашній, 

MUk. заутриикт, : снЬданє ,поранок /і627 
Еерикда/, з*утрнїй:ранній, скорозрьій , або 
достальїй, зрї>льій, узрільїй, доросльїй, также: 
вчасньй, потбмньїй, чйстьій /там таки/,завт- 
ренїє /ХУІІ с. Синонима/, завт>трис /1583 
АКЖМУ.59/, завтриші /ХУІІ с. Алфавит/,зав- 
трешнь'й -утреньїй, заутреньїй /ХУІІ с. Сино¬ 
нима/, ouk.,OES. завтреня /ХУ с./, заутриє 
/XIУ с./,по заоутрьнии, по заутрени /ХІУ с./, 
на заоутрьнии /XI с. Остр. єв./, заоутрь- 
няьл/там таки/, заутрина /1263/, до заут- 
рока /XIУ с. Лавр./, заоутрокаи,брате,* за- 
оутрокати /там таки/. -^Syn. на другий день 
після сьогоднішнього; /у значенні іменника:/ 
найближче майбутнє, КТС.77. 

PS. *za-utra with original meaning 'in the 
morning' ; "cases of V found in place of an expected 
u , under conditions of reduction", Шевельов 284; 
see also Преображенский 1,240, Шанский 2:6, 
21 »Vnsmer 22,73, Machek (82, N.vnn Wljk Сборник 
Соболбвеїсому 36-38, Sndnlk- Aitzotmii] lor 326, 
Skok 1,787, a.o. 

k 

ЗАВШЕ 'always.ever,at all times', 
MUk. завше /ХУІІ-ХУІІІсч/оик. завсе/1434/, 
Po. zawsze.- Syn. завжди, завсі/г/ди,пов - 
сякчас/но/. і 

From Po. zawsze ’ts’ ( *za 
wsza,wsze ’all,whole1, PS.*i>^£A 
see весь ), Bruckner 636,646 

-wsze : 
,Vbsja 

wlesz» 
9Vb8e , 

’to hire’,firjt 
Subst- найняти 

ЗАГА see згага 

загайрувати AmUk, 
ded in 1965 (Royick 101) 

”A hybrid composed of the'; Ukrainian per¬ 
fective prefix za-, the English stem hire,and 
the Ukrainian formative suffix!-uva- and ending 
-ty”, Royick, l.c. I 

ЗАГІ1Л 'total, totality.whole; mass, public, 
society, community' , ModUk. onlly, wanting in other 
Si. - Deriv. загальний,-ністіь, -но, -ник,за¬ 
галом, в-,у-загалі, в-,у-з.агальнити, в-,у- 
загальнювати, в-, у-загалькєння, в-, уза¬ 
гальнювання , загально-вжйраний,-визнаний, 
-відомий, -військовий, -встановленн і, -демо¬ 
кратичний, -державний,-доступний,-зрозумі¬ 
лий, -капіталістичний,-клясовий.-культурний 

t ^ „ 4j * (J 

культурний, 
-національний,-людський,-міський,-народний, 
-обов'язковий,-партійний,-політичний,-прав- 

брйчниЙ, -еміграційний, -канадський, -австр: 
лійський,^-американський... j- syn. ^широке 
коло людей,маса,громадянство,громада, КТС 
77; громадськість, суспільність,суспіль¬ 
ство, Деркачя54. 



I 

A Uk. neologism : *za - hat, the latter 
being related to галЙТИ q.v.', Berneker 1, 
293, EDUL 1,543. 

I 

ЗАГАРA : горіти. 
« і 

ЗАГАТА : гать, гатка ; 
t 

З АГУ ТАТИ 1 to deafen, stun1 9 ModUk-only* 

wanting in other SI. ~ Deriv* загутатись — 
загавитись,задивйтися, Франко 7,452.- 
Syn. заніміти, остовпіти ; / unknown to 

Слум.З/ I 

An o/p formation based оті interj. ry! 
like гукати, гугнати, гиготіти, see 

s.w. і 
і \ 
і 

заґаждаю HUk. / ХУІі| c. ЛСЛ.68 : 
"в оригіналі літера г, яку можна читати 
і як ґ, невиразна, бо виправлена із в", 
В.В.НІМЧук Лексикон. . .449/' ’Deleo.Maculo. 

Abstexgo’. I 

Of dubious meaning and Origin; the clo¬ 
sest connection with ChSl. gazdu: gadltl 'to 
detest, abhor' is uncertain oh account of mea¬ 
ning, although formally couldjbe explained as 
iterative form of ga2du, see |гад. 

заГОВІТИ ’to become slick,fall ill1 , 
dial., first recorded in the XIX c. by Гна- 
иок E36.26. - Subst. занедужати,захиріти. 

I 

From SC. govjeti 'obtimperare' with 
Uk. prefixation za-, see roijjLTH. 

t 
» 

ЗАД 'back, seat, hind part, croup,stern', 
MUk. зад /ХУІІ c. Алфавит 25/, зад-ьДУІІ c. 
ЛСЛ. 6$/,0Uk. ,OES. задт, Ді-ХУ c./; BRu.,Ru., 
Bu.,Ma. ts, OCS. zads, SC. zadak, Po., Cz.,Slk., 
LoSo.,UpSo. zad, Sin. zad. - Deriv. задок, зад¬ 
ній, задник, -иця, задом , задком, назад¬ 
ній, назадництво, -цький, -йчий, в-,на-, 
по-зад, /набадгузь, /і/ззаду, задньо-... 
виличний , -носовий, -піднебінний» etc.,MUk. 

зади, з * заду /ХУІІ с. ЛСЛ.69/, заднїй/1458, 
ХУІІ с. ЛСЛ б9/, задокг- задняя /ХУЗІ с. 
Синонима/, з йди... С'ьззци, з'заду /іб27 Бе- 
ринда/, задку Gsg. /ХУІІ-ХУІІІ с./, OUk., 
OES. задний /1322/, зади / XI с. Остр.єв., 
ХІУ с./, заднда /XI с./, заднєє / 1299 /, 
преднюю славу...а заднюю /Сл.плк.Иг./,задь 
/ХІУ с./, задьница // задница Дії - ХІУ 
с./, задьничьникт»/ХУІ с./ , заждь /XI с./ 
с<ь зажьдьмь /1073 Ізб.Св./, от» зажа/ХУІ 
c./;FN. Зад, Задейко, Задкб,Задник /Богдан 
334/; GN. Зади /назва поля в Залікті,Еойк. 

- 15/, Задківка /назва гори на Гуц.155/,Зад¬ 
ня^ Ризовата / ibid. /. - Syn.протилежне пе¬ 
редові, частина тулуба тварини,протилежна 
голові, частина тіла людини нижче спини , 
/мн.:/ місце за дворами, позаду будинків, 
хат; те що раніше вивчене, що всім відоме, 
Слум. 3,101. 

PS. * zadz, IE. root ** $hd- 'behind,beyond, 
over' extended by suffix-<Zff,cf .nadz » na-dz; no 
certain BS. or IE. correspondences, see за; Пре- 
обраясенский 1, 240, Шанский 2:3,27, Traut- 
mann 336, Vasmer 2^,73, Рокоту 451 - 452;also 
Prokop Lang LF.47,307, (extensively: ) ESSJ 1,294- 
295. 

задавок wa. Lk./Приймак PM.2,450/s за¬ 
даток : да/в4/ти. 
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зайванити, заіванитіі, заїванитк,заї- 
ванювати... : Іван. 

(See also the followingjentry) 
| | 

ЗАЙВИЙ 1 superfluous, redundand, super¬ 
vacaneous, spare, unnecessary, supernumerary’. 
Module. ,Ru. dial, (from Ok. Г) заевь»й ,заивь>й 
/Курщина,Вороніжчина/^ wanting in other SI.; 

Deri»*, зайвість, зайвина], зайво, ім.зяй- 
во /Стрий/, у зайви взяти у займи взяти 
/Желеховський 1,246/.- ЕІуп.який не вико¬ 
ристовується в даний момент,вільний; ще 
один до якоїсь кількості, додатковий;без 
якого можна обійтись, Сіум.3,132; лишиій, 
непотрібний, запасний, дверх норми,Под- 
везько 279* 

The word seems to be the only Si.vestige of 
IE. root ** $ге-t $hei- : / $hoi- with 
basic notion ’to be empty! <p* Pokorny 1, 418, 
Il’jinskij EDUL 1,LVI; as sdch it is related 
to Ski. jahati ’he leaves’, jhiyate ’it remains| 
Av. zazami ’I leave’, Gk.(ana)xadzo ’ I force 
to retire’, OHG. gan, AS. gan, E. to go, etc., 
Kluge 110; as a folketymology its explanation 
by G. Lisovyj in his letter of 8.8.1971 might 
be mentioned, viz. .. .Є циганське,слово 
"їва", означає злодій» або красти»: у 
Львові злодії говорили І’заївати" за - 
мість "красти", або взагалі "робити щось 
незаконне"...; одначе з^злодіїв було ще 
слово "заїванювати", зні "заїцати" може 
бути скороченням; see alsjo the preceding 

entry and Шевельов 292 /:| OCS.zfijq, Ru. на- 
зойливь»й /. 
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ЗАКОН ’law, statute, rule, regulation;, 
arch.religion faith* also ’monastic order’; 
Wd. (He.) 3&kJlH_ ’confession ; communion *;_ 
мик. заксн ь 71474» 1470,1455* • • /»по ста¬ 
рому закону /1499/, закун /1759/, закон?; 
/ХУП с. Синонима/, законть /1627 Беринда/, 
0Uk.,0ES. законе /XI -ХІУ с./. - Deriv. 
законний, без-,не-,проти-законний, -но, 
законник,-иця,законе- вчитель,-давець, 
-давиця,-давство,-давчий,-дорадник,-з на- 
вець,-знавство,-знавчий,-мірний,-мірність, 
-положення,-проект,-учитель,..; за“ 
законника»/1627 Беринда/, законополагаю, 
законне / 1927 ibid. / , OUk.,OES. закон-ь- 
нь»й,законьникі., законьні, законо- давьс-> 
твіс, -давьць, датель, -пись,-/на/полага- 
тель, -положеніє,-прі>ступеніє,-прі>ступь- 
ник-т» ж-уставьник’ь , -учитель. . . ;BRu. ,Ru., 
Ви. ts, OCS. zakonr, Ma. закон SC. zakon,Sin., 
Cz.,Slk. zakon, Po. zakon, LoSo. ts. - Syn. no- 

станова влади, що має найвищу юридичну си¬ 
лу; загальнообов'язкове правило, те,що ви¬ 
знається обов'язковим; зв»язок і взаємо¬ 
залежність якихось явищ об'єктивної дхйсно- 
сти, що виявляються в певному порядку,КТС 
81;^мик. право, заповідьДбо устава;/также/ 
способ,обнчай,правило; /также:/снурт^ те- 
селскїй,науголникт», міра, проба, рдд ь, ста¬ 
ні», порядок албо каніЗнт», Беринда 16 27. 

PS. *аакопг < *га-копі , the latter part of 
the word meaning ’extreme point, limit,end’, see 
кінець ; ModUk. lack of ікання is ex¬ 
plainable by the arch, character of the word. 



ЗАЛІЗО 'iron* »Wd. желґзо, жил із о, жил із у, 
SoCp. живл^зo, жи°лізо f леміш /частина плу¬ 
га/* Дзендзелівський 179; мик. желїіЗо/ХУ 
с./ ; 0Uk.,0ES. желізо / XI- ХІУ ^с.^БКи.залеза, 
Ru. ЖЄЛЄЗО, dial, зелезо, ЗЯЛЄЗО, OCS. 2е16- 
zo. Ви. жлеза, Ма.жлезда, sC.zfeljezo, Sln.le- 

lezo, Cz.,Slk. zelezo, Po. zelazo, LoSo.,UpSo.2ele- 

zo, Ca. Zelazo. - Deriv. залізко, залізце, за¬ 
ліззя, залізяка, залізячка, залізяччя, за¬ 
лізистий, залізний, залізниця, ^залізничний 
- ник,-ниця, залізняк, -ячка...; залізо- : 
залізобетон, -ний, залізовмісний, залізову¬ 
глецевий, залізоносний, залізоплавильний , 
залізопрокатний, -ник, -ниця, залізоробний, 
залізорудний, залізоцемент, -ний, etc.; MUk, 
OUk.,OES. желізьце ДУІ, XIII с./, желізьньж 
/XI- ХУ с./, кт»... жел-Ьзоковцемт» /XII с./, 
ж е л із о над че /ХУІ с./, Желізньїя врата. /Сл.п. 
Hr./;FN. Заліз/к/о, Залізний, Залізняк,Же- 
лізний, Желізкевич /Богдан 341/^. — ^ Syn, 
сріблясто-сірий, в’язкий і ковкий метал;Ре. 

ModUk. залізо goes back to MUk. and ОІІк.Жб- 

лі>зо which, in turn derives from PS. *zeZezo ’ts' 

corresponding to Lith. gelezls, Latv. dzelzs, OPr. 

gelso 'ts', IE. root ** ghet/e/gh- 'metaljcf.Traut- 

mann 83, Vasmer 2^,42-43, Pokorny 435,a.o.(extens¬ 

ively:) Трубачев ВСЯ 2, 31-34; Uk. and Ru.dial, 

change of the initial ze- to zgr- is usually explain¬ 

ed by "distant assimilation" of consonants with 

a corresponding change of to-£r : желізо 
зелізо> залізо, Зілинський 1,116, а.о. 

збацдирувати AmUk. 'to binder' ,first recorded 
in 1972 (Koshelanyk 721) .-Subst. СКОСИТИ. 

From E. to binder 'ts' ,Koshelanyk,l.c. 

збитувати, збітувати AmUk. 'to beat; bid', 
first recorded in 1915 (Bilash 85) - Subst. пере¬ 
гнати; запропонувати ціну. 

From E. to beat; bid 'ts'. Bilash,l.c. 

збЛЬОфувати AmUk.'to blu&', first recorded 
in 1972 (Koshelanyk 721) - Subtft. обдурити. 

4 

From E. to bluff 'ts', Koshelanyk l.c. 

збостувати AmUk. 'to bust’, first recorded 
in 1972, (Koshelanyk 721). - Subst. лопнути. 

From. E. to bust 'ts', Koshelanyk,l.c. 

збрийкувати, зброкувати AmUk. »to go broke 
first recorded In 1972 (Koshelanyk 722). - Subst. 
збанкрутувати. 

From E. '(to go) broke' , Koshelanyk,l.c. 

ЗБРОЯ 'weapon/s/,arms,armor,armaments' ; MUk. 
зброА /1596 Зизаній/, зброя /ХУІ с. Крех 
Ап./, ЗброА /1627 Беринда/; Po. zbroja.-Deriv. 
збройний, -но, збройовий,-вб,зброяр,-ня, - 
-ський,о—,у—зброєний, о—,у—з брбєння,о—,у— 
зб^оїти, о-,у-збрбювати, зброєносець,збро- 
єносний, -но;^ MUk. збройно /1498/. - Syn.3Ha- 
ряддя для нападу, абб оборони, сукупність 
засобів для ведення війни, бою; мик.оружіс, 
бронь/1596 Зизаній/, м£чь,бронь,дарда,бо- 
лтт^стрілЬ., пбтіскоь, копіГя, дрі»вце, ВОЛОЧНА , 
wqtn, галябарт,рогатина /Беринда 1627/,^- 

ружїя, zbroie /КрехАп.ХУІ с./. 



ЗБРУЯ’harness', arch, also 'weapon/s/', ModUk.; 

Ku. -збруяіі сбруя , wanting in other SI. - ^ Syn. 
предмети для запрягання або сідлання коней і 
інших тварин, упряж: /застар./спорядження во¬ 
їна, Слум.З,452-453. 

Of uncertain etymology; some linguists derive it 
from Po. , Vasmer 32,568, while Po. scholars con - 
sider it Uk. loan ("pozyczka ruska" Bruckner 648) ; 
on account of the semantic proximity in Тік.the word 
seems to be a variable of Зброя with a second - 
ary distinctive -y- instead of -o- ; in discussing 

both words in AUA 3:2,718-720 Yury Serech stated as 

follows: zbroja. (weapon) ... is one of those words 
which etymologists like to get rid of by ascribing them to any 
other language but their own, since it is difficult to explain these 
words with the history of a single language. Bulaxovs’kyj traced 
Rus. sbruja from Polish; Hrabec assumed, on the contrary, that 
Pol. zbroja was borrowed from “Ruthenian” (Ukrainian? Byelo¬ 
russian?). One can also mention that C’vjatkow tried to trace 
Ukr. and BR. zbroja phonetically from Pol. bron as the result of 
/7 changing to / before n in (he adjective *zbronny'>zbrojny from 
which, they say a new subst zbroja was derived. It is impossible 
to agree with this view since, by the 16th century, zbroja was a 
very widely used and the changing «>/' occurred later; it is also 
not understandable why this process did not embrace all adjec¬ 

tives with “double” n- for the first n was soft everywhere after 
the following ь was dropped: 

•- L. C’vj-Itkow, “Nck.itoryja rysy inbsl.ivj.msbj fontiyki w bcUruskim lckjyinym 

mat.irjak-," Instytut Ixlaruskaj kul'tufy, Zapi>{i AdJzcln humamtarnyx navu^, І, П. 

iTinskij solved the problem, however, by providing quite con¬ 
vincingly that zbroja is related to briti just as boj is to biti. hriti 
had as its original meaning ‘to cut, to strike. Thus zbroja was 
neither a borrowing front Ukrainian to Polish nor vice veisa, and 
the explanation is required only by u in Rus. sbruja, which actually 
can lead to a Polish or Ukrainian source: ИзвОРЯС 23, 163. 

According to Bruckner 648 the word is de¬ 
rived from *brojb ’number' extensively dealt with 
in Berneker 1,87 : number - "eingeschnittenes oder 
abgeschnittenes Merkmal" ( a cut out sign); see 
also броїти : брити ; збруя; the semantic 

aspect of зброя was extensively discussed by Y. 

5erech in AUA 3:2,719-720: _ _ 

The suggested concept of the origin of zbroja in Polish and 
Ukrainian is verified by the use of the word and its synonyms in 
both languages in the 16th-l7th centuries. Ukrainian texts in this 
period know the synonyms zbroja, oru^ie, bron’. The word oruzic 
has the most abstract character... - 
in Polish both zbroja and broil were completely Polish;^'hus the 
theory of the Ukrainian origin of Pol. zbroja crumbles. 

ЗБРУЧ GN. Zbrucli Criyer) , BRu.,Ru. ts ,Po. Zbrucz. 

This hydronym is usually referred to BRuTBpyu, 
and appellatives бруя 'f low', бруить 1 to flow1, 
akin to Lith. briautis, briaujuos 'to squeeze, get 
through1 ,Gk. frear,Ion. frel'ar 'well; water tank, 
cistern, reservoir', Arm. aibiur, albeur a.o., cf. 
Vasmer 2^,85,with reference to Trautmann 37, Hub- 
schmann. Arm. Grammatik 1,415, etc.; СоболвВСКИЙ 
РФВ. 64$ 187s connected this name with Нєруч,Вручий, 
while Staszewski 345 derived it from brukac 'ka - 
lac, brudzic'; for ШевбЛЬОВ 275 the connec¬ 
tion of both Збруч—Бруч t бруя "is of no value 
because in both Br. and WUj^' is dispalatalized", 
yet he does not offer any new suggestion instead^ 
finally, for Трубачев 2,253:етимологйя неясна; 
in looking for a solution one is inclined to con¬ 
sider relationship of Збруч with such WSl.Zbri- 
ca, Po. Zbrzyca explained by Rozwacfowski 52-54 as 
*dbbri*call dbbvioa : dbbrb}\dbbrb 'ravine'(discus¬ 
sed in this part of ED on p.236)', consequently : 

Збруч ^ *Sb-dT5br-9tjb > * S-dbr-ucb>Zbru£ with o- 
riginal meaning:'ravine river'. 
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ЗЕЛЕНИЙ 'green' , MUk. зеленьїй /ХУІІ с.ЛСЛ. 
74/, зелень»/и/ /1584 АККМУ 90/, зелено/1596 
Зизаній , 1627 Беринда/,зелень»/й//іб43 Уже- 
вич/, зеленую Asg. /ХУІІ-ХУІІІ Інтермедії б 1/ 
OUk. ,OES. зелень!и , зелено /1073 Ізб. Св.1307/; 
BRu. ЗЯЛЙНЬІ ,Ru. зелбньї Й ,OCS. zelen^jBu. зелен, 
Ма. зелен, SC. zelen, Sin.zelen, Cz.,Slk. zeleny, 

Po. zielony, LoSo.UpSo. zeleny, Ca.zelony,Plb.zelen. 

Deriv. зеленавий,-вість,-во, зеленастий,-тість, 
-то,зелененький,-кість,-ко, зелвнесенький,-ко, 
зелен/к/уватий,-то, зеленястий,-тість,-то,зе- 
лене'ць, зеленйна,-йстий,зеленка, зеленушка, 
зеленяк, зеленяр/ка/, зелень, за-,по-зеленйти, 
за-,по-веленіти,-ніння,зеленитися...,зелено- 
головий, -лйстий, -окий, -очка. , Wd. зеленило 
'зелене чорнило» /РМ. 2,118/,MUk. зеленйчіє/1596 
Зизаній, 1627 Беринда,ХУІІ с.ЛСЛ.74/,зеленбсть 
/так таки/, зеленіли /ХУІІ-ХУІІІ с.Байки 88/, 
0Uk.,0ES. зелень /XI с./, зеленьство /ХІУ с./, 
зеленичиє, зеленйна /1076 Ізб.Св./gn. Зелена, 
Зелене, Зелений,3еленякбва,Зелене#Устє,Зили- 
нят Кичира, Дзелена /Кв./; FN. Зелений, Зелен¬ 
ко, Зеленків, Зелененький, Зеленський,Зелен¬ 
чук, Зеленюк, Зеленя'к, Зеленіцький /Богдан 340/ 

Syn. ■/один із основних кольорів спектра : /се¬ 
редній між жовтим і блакитним,Слум.5,553. 

PS. *zelenZ/j6/ts',IE. root**$hel-'ts', cf.Lith. 

zalias'green',zelti 'to sprout,sping up (green)',2el- 

muo 'plant', Latv. zals 'green; fresh', zelt'to grow 

green', Skt. hari-'yellow', Av.zaray- 'ts', Alb.del- 

pne,dhelpere, delbune'fox'% see also ЖОВТИЙ; Pokor- 

ny 430, Fraenkel 2,1287, Vasmer ^-,92, (extensively:) 

Herne 64-73, 80; see also Шанский 2:6,84, a-°- 



ЗЕЛЕПУТ, зелепуга dial, 'unripe fuit; 
greenish plum; sour cherry', first recorded in 
the xix c. /Желеховський 1,297/.~ FN. зе¬ 
лепуга, Зелепужин /Богдан 340/. - Syn. 

все,що недозріле,Франко 10,507. , of obscure origin; its connection with 
зело is clear, however the second part —пуг 
(in some variants:-пух, -пуш ) cannot be 
firmly established. 

зелепух, зелепуш dial., see the pre¬ 
ceding entry. 

ЗЕЛО 1. a Russianized SovUk. form for 

ЗІЛО , q.v. 

ЗЕЛО 2.arch, 'herbaceous plant,weed' ,MUk. 
zelo - ziele (1641 DSP ); Po. ziolo, UpSo.zelo,' 

re other correspondences see under deriv3ijiJin. 

Syn. зелень/зелені дерева,кущі,трави ітд./ 
Слум.3,555. 

PS. *zelo 1 green plant1, root ts as іпзе- 

леийй; see also зілля. 

ЗЕЛЬМАН folkl. 'Zelman, kind of Easter 
dance and game1, ModUk. only, wanting in other 
SI. - Syn. рід ЯГ1ЛКИ • 

Of uncertain etymology; its connection 
with зело , зелений points to a ^compound with 
a second part -MAH, like in PAXMAH, ДРАГ0МАН, 

ДїЩМАН, ДУРМАН, KYPMAH, etc.; in this connec¬ 

tion зель- M3H would mean 'ruler of the 

green, king of spring'; yet, Є.Снацький 
in his Мала українська енциклопедія,p.490 
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offers the following explanation;, 

ЗЕЛЬМАН — дрогобицький жид. син куш¬ 
ніра Вольфа. що в рр. 1740-1753 був фактором 
дрогобицької старостини Тарновської і провід¬ 
ником жидівського кагалу в Дрогобичі. Зельман 
Вольфович натомість, в двох останніх десяти¬ 
літтях історичної Польщі перед її упадком і 
розподілом, ареидував старостинські доходи — 
млини солярні, фільварки та села і вславився 
своїми зловживаннями, проти яких виступали 
навіть його єдиновірці, що домагалися його у- 
в'язнення і кари. Був дійсно арештований, але 
зумів викрутитися, продовжуючи свої нелюдські 
здирства. Аж по упадку Польщі, австрійська 
влада що прийшла в Галичину в 1772 р.. у- 
в'язнила злочинця, і його публічно покарано 
на смертну кару в 1775 р иа дрогобицькому 
рпнку. 

Ця історична постать жида-орендаря, жах¬ 
ливого визискувача нашого селянства, стала 
центральною постаттю наших великодніх пі¬ 
сень. що до останнього часу виконувалися в нас 
навкруги церков: сїде, їде Зельман!» радісно 
вигукувала молодь, виводячи веснянкові танки. 
Ця радість походила з того, що до приїзду 
Зедьмана. що ареидував і церкви, не могла 
відбутися ніяка служба Божа. Згодом, коли іс¬ 
торичне підґрунтя пієї веснянки призабулося. 
Зельман із ключаря - арендаря. що відмикав 
церкву, перетворився в мітершого-ключаря, що 
відмикає весною небо і сонце. 

Отже, Зельмап нашої веснянки — це відго- 
міп давньої козацької думн про поневолення 
козаччини жидами: 

...! ще ж то жиди-арандарі в тому не 
перестали — 

На славній Україні всі козацькі церкви 
заарендовади: 

Котрому б то козакові, альбо мужикові 
дав Бог днтнну появити 

То не йди до попа благословиться, 
Та піди до жида-рандаря та полож битий 

тарель, щоб позволив 
церкву одчинити, 

Тую днтнну одружити... (Мих. Груш. 
т. УШ.439). 

’ 4 
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Цікаво, що, як констатує 11. Грушевський, 
досі документальних вісток про арендування 
жидами церков і якісь конфлікти на пім ґрунті 
не викрито, «невважаючи на деяке заінтересо- 
вання цією справою» (там же, ст. 441). Проте 
пя тема — одна з популярніших нашого істо¬ 
ричного антисемітизму. Тому-то. хоча факту а- 
рендування перков Зельманом історично не 
встановлено, давній популярний мотив, саме з 
огляду на нелюдський визиск і жорстокість цьо¬ 
го арендаря, дуже легко спопуляризувався 
саме на його постаті. 

This "antisemitic" theory might be well re¬ 
jected in view of Uk. -men - formations quoted 
above,as well as on account of comparative SI. 
material presented by F.Slawski SPS,1,131; cf. 

Uk. 

SC. 

lachman% 

sukman% 

durmanX 
kusman z 

¥ 

ocman 
dltman 
purman 

LoSo.belman 

SC. Grdman 
91 Radman 
" Viikman 

1ach1 9rag,tatter9 
sukno 9cloth9 

durst9madness9 
kusZ9 piece9 
oko 9 eye9 
ddTtg 9child9 

pura 9 turkey9 
raca 'duckling' 
bSlt'white' 
Grdomil 9PN9 
Radomir 9PN9 
Vukosl av ,VukomiJt9 PN9 

As far as colors are concerned the Цк.Зель- 
ман is well compared with the above LoSo. &££- 
/ПЛ.П and Uk. Сірман : Сірий 'grey’; thus the ety 

mology of Зельман 'ruler of the green,king 
of spring1 is well motivated by the comparative SI 
material. 

ЗЕЛЬТЕРСЬКА вода’Seltzer 

ated mineral water)1, ModUk. - Syn 

вода з Зельтерс у Німеччині. 

water Caer- 

мінеральна 

From ModHG. Selterser wasser 'water of Sel- 

ters (resort in Nassau,Germany)' , Muret-Sanders 

Enc.E.-G.Dictionary,883, Klein 2,1414. 
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ЗЕМЛЯ 'earth; ground; soil; land, country’ 

MUk. земля (ХУ-ХУІІ c. CCM.I,295-397, ЛСЛ. 

75 ), OUk^.OES. земля (XI XIУ C. CCM 1-е); 
BRu. ЗЯМЛЯ,Ru. земля, Ви.зеия, ocs. zemlja , 
SC. zeml'a, Sin.zemlja, Cz. zemd, Slk. zem, Po. 
zlemla, LoSo. zemja, UpSo. zemja. - Deriv. зе- 

мелька,земляк, -ячка, -яцтво,-яцький,зе¬ 
мельний, земний,земський, земство, зем - 
лянин, -лянка,землиця,-йчка, compound:зем- 
яе-власник,-власницяувласницький, -воло¬ 
діння, -впорядкування, -впорядник,-зна — 
вець,-знавство, -коп/ний / ,-користування, 
-користувач, -мір/ний/,-рййка, -рийний,- 
роб/ство/,- робський, -^сос/ний/, -трус, 
-устрій,-черпалка,-черпальний,-черпання; 
при-земнитися,-земнюватися //при-землити- 
ся, -землюватися, червонозем, чорнозем, 
чорно'земля; шк., оик. землянин* (ХІУ - 
ХУ с.), зем/ь/ский (ХУ с. ССИ. І, 397- 
398), землений (xy^c.ibid. ), землица ( 
ХУ с. ibid. );fn. Земченко, Землюк, Зем¬ 
ляк, Зем»як, Земич, Землянський (Богдан 
340), Землячка (псевдо:^Залкин)0 - syn. 
земний шар , планета, суша в протистав^ 
морям, ґрунт,на якому; вирощуються росли¬ 
ни; країна,край,держава; за Слум.З,558. 

PS. *zemja (with epenthese -1- in So.and E. 
SL.), IE. root ** §h/<T/m- 1 ts1, cf. Lith.ze- 
me, Latv. zeme, OPr. seirane //same, Av. zam-,Gk. 
xamaf 'on the earth1, Skt. ksam-, Lat. humus, Ht. 
tekan: tagnas 'ts’; Miklosich 400, Berneler IP. 
10,148, Bruckner 653, Trautmann 369, Vasmer^2,93, 
Skok 3,649-650, Pokorny 414-416, Цїанский £:6, 
£7, Шевельов 60-62,93,159,203,220,222, 

560,570, a.o. 

ЗЕРКАЛО,зерцало : зріти I# 
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ЗЕРНО ’seed, grain, com; stone,pip, 

kernel', MUk. Зерна Npl. (XVII-XVIII c. Бай¬ 

ки 90),ЗЕРНО (XVII c. ibid.139), OUk.,OES. 

ЗЕРНО , ЗЬРЬНО ( XI c. ОСТР.ЄВ.), ЗРЬНІ (XI c.) 

BRu. 3epH6,Ru. зерно, Ви. 3 TpHOy SC. zrno , 

Sin. zvno , Cz.,Slk. zrno, Po. ziarno, LoSo.zer- 

no, UpSo. zomo. - Deriv. зерня/тко/, зе¬ 

ренце, зернин/к/а , зернистий, -тість , 
зерн£вка, зернити, compounds : зерно - 

бобовий,-влстлювач,- во'зка, -дробар¬ 
ка, -збиральний, -1д, -їдний,-їдові,- 
чистка,-очищувальний,-пульт ,-сушар - 
ка,-сховище,-фураж/ний/ ,etc. - Syn. 

дрібний плід хлібних зла'ків, насіння 
плоду певної рослини; крупинка,^ крап¬ 
линка ; перен. суть, оснбва чого'-небудь 
Слум. 3,56X. 

PS. *z6rno'ts* ,IE.root ** §rr : §rer-:§rre- 
*to ripen'; cf. Lith. ^irnis, Latv. zirnis , 
OPr. syrne 'ts'.OIr.gran, Lat. granum. Alb. 
grun 'wheat', OHG. chorn, Goth. kaim,01c. 
korn, AS. and E. com, Du.koren, ModHG.Korn, 
Miklosich 402, BrUckner 653, Vasmer2, 95 , 
Kluge 188, Pokomy 390-391, Skok 3,662 - 663, 
Meringer WuS. 1,26, Щанский 2:6,90, Шеве- 

льов 50,88,91,470,500,а.о. 

ЗЕРНЬ : з ерно 

зесгье - зейстье dial. (Ht/СЄНКО 154) 

from Po. zej&cie 'coming down'. 
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ЗЕФІР 'zephyr', ModUk.; BRu. 3 3'pip, 
Ru. (since the XVIII c.) зефкр, Po.zefir, 

etc. - Subst. західний вітер. 

From Fr. zephir 'ts', the ultimate 
source being Gk. dzefyros 'west wind',Klein 
2,1767, Vasmer22,96, (extensively:) Шанс кий 
2:б,91, 

З’єднані Стейти Америки див, США. 

З’ЄДНАТИ : єднати. 

ЗЖИВАТИСЯ : жити 

ЗЖИНАТИ : жати 

ЗЖИРАТИ : жир. 

ЗЖОЛОБИТИСЯ : жолоб. 

З-ЗА : з and за. 

Г 

33АГУ : з and зад. 

ЗИҐЗАҐ,SovUk. зигзаг 'zigzag', ModUk.; 
BRu. 3ir36r,Ru. зигзаг,Po. zygzak.etc. 
Deriv. зиґзаґуватий,-тість,-TO. - Subst. 
кривуля. 

From Fr. zigzag 'ts', perhaps via ModHG. 
Zickzack , РССТОЦЬКИЙ 4,215} cf.also Vas- 

mer22,96 and (extensively:) Шанский 2:6,91, 

Klein 2,1768. 
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3...3! interj. expressing the sound of 
hissing,spitting,sputtering,sizzling,etc.,ModUk. 

An o/p formation, РСС'ГОЦЬКИЙ 3,158. 

ЗИЗ ' squint* ,ModUk.; Po zez,'- Deriv. 
зизий» зизуватий,-то, зизоо'кий,-кість, 

-Ko. - Syn. кособкість, Слум. 3,566. 

Origin uncertain; according to BrUckner 
652 Po. zez /zyz was known already in the XV 
c. originating in G. ses = die Sechs (Lat. 
aex) 'game of six bones'. 

ЗИК 'loud cry, shout', Mod Uk. - Deriv. 

зикати, зикнути, dial .зик! “Syn. рівний, 
дуже голосний звук, крик, галас,Слум.З, 
566. 

It is a directly imitative word. 

ЗИКАТИ, ЗИКНУТИ - imitative words,see 
the preceding entry. 

NOTA BENE! 

THIS IS THE FIRST SELECTIVE EBITICH 

OF PARTS 17-22 
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ЗИМА 'winter', Шк. зиме ” ВЗИМКУ, 

зямбю, XУ С. 00».1,399), зима **11 *•, 
ЛСЛ.7Ч.ЗІМОЮ (1702 Самовидець), зіма І 
YV г* ССМ. ibid. = Гаццук 1851) ,0Uk. ,0ES. 
яві зимі, (XII с.), зшш (XI с. Остр. єв.) } 
BRu. 3irra,Ru. зима. Ви. зима, OCS. zima, SC. 

Ма. zima, Sin.zima, Cz.,Slk.,Po. zima, LoSo.,Up 

So. zyma. - Deriv. зимарка, ЗИМІВЛЯ,зимівель¬ 
ний, ЗИМІВНИК,ЗИМІВНИЦЯ, зимний,-HQ, ЗИ“ 
мовйй , ЗИМОВИК , зимовище, ЗИМОВНИК^ИМОНЬ- 
ка, зимою І! взимку « взімку, зимувати,-ан- 
ня,-альник,зимуючи/й/, ви-,за-,пере-,про¬ 
зимувати, -ання .compounds: зимо-стійкии,-^ 
СТІЙКІСТЬ, MUk. ЗИМНЬІ й,зимность,зимни- 
ца,зимозанїз, зимородт, ,зимую (ХУТІс.ЛСЛ. 
75-76),зимний ,в аши, зимовати, к зи- 
мованю (ХУІ с.КА.45-46),0UK.,oes.зимин-ь , 
зимовати, зимовище,зимьница,зимьнии,etc. 
FN. Зйма, 3имарчук,3имець, Зимовець , 
Зимтюз, Зимич (Богдан 346)._ Буп.найхо- 
лодніша ( BrazUk. .AustrUk. найгарйчіша) по¬ 
ра року між осінню й весною, Слум.З,566. 

PS. * zima 'ts', IE. ** $hei- : $hi- 'ts', 

Lith. ziema, Latv.zlma, OPr. semo 'ts1, Skt.he- 

man 'during winter1, Ht.gimmanza 1ts1, Gk. хеїта, 

Av. zayan-,zaen 'winter1, Alb. dimUn; Miklosich 

403, BrUckner 654, Trautmann 367-368; Skok 3,655, 

Vasmer22,97, Рокоту 425, Шанский 2:6,92 , 
ІГевельов 43,61,511-512, а.о. 

ЗИМУВАТИ : зима'. 

ЗИРК, ЗІРКІ interj. expressing a quick 

look, glance, Po. zerk! - Deriv.зиркати, зир- 
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кнути, зиркути. - Syn. вйгук для скоро¬ 
го погляду, РССтоцький 3,158, 

It is an imitative interj. for glancing, 

sudden look,etc. 

ЗИСК 'profit', MUk. изиск-ь (1474 CCM. 

1,430), ИЗЬГСКЧ» (ХУ C, ibidem ) ,0Uk. ,0ES. 
ЗИСКТ) (1449 ibidem) and deriv.: изискати 
(ся) ,etc.; Po. zysk. - Deriv. ЗИСКОВНИЙ, -HO, 

-ність,зйскати,-ання,визиск, визискати, 
- ання,визйскувати,-ання,-ач,-ачка.- 
сума,на яку прибуток перевищує витрати ; 
прибуток від якогось рбду діяльности,ба¬ 
риш; добрий результат, корйсть, Слум.З, 
568. 

Derived from PS.*iz-iskati 'to search for, 
look for something' ; ModUk. зиск comes 
from orig.Jl3HCK, cf.M Ok. examples quoted 
above. 

ВИЦИрзса- Wd. '(military) exerciae' .first 
recorded in the XIX c. ( франко 1 ,427) .-Subst 
муштра. Горбач 16,162. 

A dial.deformation of екзецирка 
from ModHG. Exerzier/Ubungen/ 'ts' ,РССТОЦЬКИЙ 
4,206. 

ЗИЧИТИ 'to wish, desire ; to borrow,loan't 
MUk. зичит, зичим (ХУГ c. KA.46), зичу 
(ХУГГ c. Синонима 154), зьічю (ХУІІІ c. 
інтермедії 87-88); Cz. pfijaiti, Slk.ziSit', 
Po. zyczyi, LoSo. pozyczyl, UpSo.pozczic .- 

Deriv. (see the following page} 

зичений,-ННЯ , зичливий, -вість, -BO, 
назичитися, позика, позичка,позиковий, 
позикодавець,-виця,^позичати, -йння , 
позичений,-ння, позичити,позичковий , 
позичково, позичкодавець,-виця,позйч- 
ник,позичальний,-ник,-киця, MUk. зич- 
ливьій (ХУІІ с. Синонима 154),зичливо, 
-вость (ХУI с. КА.46), - Syn.вислов¬ 
лювати бажання чого-небудь, бажати;, 
позичати, Слум. 3,569. 

ЖИЧИТИ still preserved in Uk. dial was 

the basis for ЗИЧИТИ - a Ще. dissimil- 

ative formation 0 z ~ c) z **►£) ; according to 
Brllckner 669 its origin is actually * iytczyt 
i.e. based on zy£;PS*ziti fto live1, see 

ЖИТИ. 

ЗІ *= ІЗІ see 3. 

ЗІБГАТИ : бгати. 

ЗІВАТИ 'to 8аРе» yawn' ,MUk. з£ваю—ЗІ>яю, 
прозияваю ( ХУІІ с. Синонима 154) , 0ES. 

зьвати (Vasmer22,91), SC.zijevati, Sln.zevati, 

Cz. zivati, Po. ziewai, UpSo.zywai, - Deriv. 

позівати, -ання,зівака, зівок,зівнути.- 

Syn. зіяти,позіхати. 

PS.*zevati with variants*z£jati -*zexati 'ts', 
IE.root ** £heu- : ghej,- 'ts', cf. Lith. Siovauti, 
Latv.zavat 'ts', OHG.giwen, gewon ’ts' ; Miklosich 
403, Brllckner 653, Vasmer.l.c., Vaillant RES.22,9, 
Trautmann 368, Pokorny 419, Skok 3,656,a.o. 
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ЗЛАК 'cereal,com' , MUk. З.ЛАК'Ь (ХУТІС. 
ЛСЛ.76), OES. злакгь (XI-ХІУ c.);BRu., 
Ru. tBu. злак^ OCS.злакГЬ.Deriv. злаковий» 
Syn. рісш(,перевг£жно корисна рослин¬ 
ність; назва рослин,переважно травнис¬ 
тих, Слум.З,585. 

From OCS. zlak-ж, PS. *z ьіакі, root ts as in 
зелений ,cf. Ru.dlal, зелок 'young grass1, 

Трубачев in Vasmer22,99 , Шанский 2:6, 
93 , Младенов 192, Шевельов ІІЗ, 

ЗЛАМ, зламати : ламати. 

ЗЛАТО see золото 

ЗЛЕ see злий 

ЗЛвйтувати AmUk. 'to be late', first re¬ 
corded in 1924 (Bilash 299). — Subst. СПІЗНИТИСЯ. 

From E. /to be/ late 'ts'. Bilash, l.c. 

ЗЛИГОДНІ, ЗЛИДНІ : злий день. 

ЗЛИЗАТИ : лизати. 

ЗЛИЙ ' wicked,malicious, vicious; bad, 
ill; angry', MUk. зльї , ЗЛЇИ (ХУ c. COM. 
401), зльїй , золгь (ХУІІ c. ЛСЛ. 77 ), 
OUk. , OES-ЗЛЬІХ Gpl. (ХІУ C.), 3Tb ЛТЬ , 
З'ЬЛЬІИ, ЗОЛТ) (лі - ХІУ C. ) }BRu;3Xb! , 

Ru. злой, зол, ; Ви. з2л,Ма.зол, sc. zao , 
zll. Sin. z&l, zla, Cz.,Slk. zly, Po. zly , 
LoSo. zly, UpSo. zly• - Deriv. ЗЛЮЧИЙ,ЗЛЙ- 
ка,злвйций, зло, злоба, злобйвий,зло¬ 
битель, злобний, -ність,-но,злобувати. 
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many compounds with ЗЛО- ,e.g. зловжи¬ 
вати, -ання, зловісний,-но,зловіщий, 
-ще,-що,зловмисний,-ність,-но, зло- 
вбннил,-ність,-но,зловорожий,-жість, 
зловредний,-ність,-но,зловтіха,зло¬ 
втішний, -ність,-но,зловтішатися,зло- 
дїи/ка/, злодійкуватий,-тість,-то,зло¬ 
дійство ,-ський, -дійчук,-дійщина,-ді- 
ювати,-діюга,-діюка,-діяка,-діячка 
діяння, злодюга, -дюжка, злопам»ятний, 
—ність,-но,злопам»ять,злоповісний , 
злорадий,злорадісний,-ність,-но,зло- 
р ад і ст ь, -р а д і ти, -р адний,-р адність,-но, 
-рЄдо,-радство,злословити,злочин,зло¬ 
чинний , -чинність, -чйннсу-чинство, зло - 
чинень,-чинка,злощасний,-ність/-но , 
злощастя, злоязйкий,-язичний,-язич - 
ність,злоякісний,-НІСТЬ,-HO here also 
злободенний,-ність,-нщина, etc.;MUk. 
злодїи Npl.(1459 COM.З,400), о зло- 
ді&хть (ХУ с. ibidem),злодейскьі (й) 
(ХУ с. ibidem), злодій, злодійство 
(ХУІІ с. ЛСЛ.76), злоймство,злоимі- 
йство(ХУІІ c.ibidem), злонаро'чньїй,- 
но (ХУІІ c.ibidem), злонравньій,(ХУТІ 
с. ibidem ), злополученїе,-получное 
(ХУІІ с. ibidem), злопомнінїе (ХУІІ с. 
ibidem ) , злоразумїе (ХУІІ c.ibidem), 
злор-ІчІе (ХУІІ с. ibidem ), злослав- 
ленїе (ХУІІ c.ibidem ),зл^ослутїе ( 
ХУІІ с. ibj.dem ), злостраданїе (ХУІІ с. 
ibidem), -умНЬІЙ (ХУІІ c.ibidem ), зло- 
хитрецгь (ХУІІ C.ibidem ),0TJk., OES. 
zlodej Q388 CCM.1,400), злодій / з-ьло дій 
( XI-ХІУ с. ),зд>ло дійство (І096),зло- 
діяти//з'ьлодіяти (XI С. ) , ЗВЛОК'ЬЗНЬ- 
ньіи (1076 Ізб. Св. ),зт>лолик-ь (XII 
с.), злоурадьіи ,злоурадивьіи etc.; FN. 
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Злобницький (Богдан 344)." Зуп.сповне- 
ний злости,ворожнечі,недоброзичливости, 
протилежне: добрий (про людину); викли¬ 
каний ,прбйнятий недобро зичливістю;який 
завдав надзвичайно тяжких страждань,не¬ 
приємностей, жорстокий^ поганий, неспри¬ 
ятливий (про час); який досяг найвищого 
ступеня у своєму вияві: сильний, лютий; 
шкідливий,отруйний, Слум.З,593. 

PS. *z61$[j€j' ts' ,IE.root to bend, 
crook,twist', cf. Lith. atzulas 'hard,unpolite', 
Latv. zvalns ’bending oneself’, Skt.hvArate,hvA- 
lati ’he goes crooked pathway, runs wrong way', 
Av. zbaramna- 'going around', zurah- ' unjust', 
Lat. fallo, -ere 'to deceive',see Miklosich 
405, BrUckner 654, Trautmann 372, Vasmer22,99 , 
Skok 3,642-643, Pokorny 489-490, Шанский 2:6, 
95» a.o« 

ЗЛІСНИЙ» злість, злостити ся 
: злий. 

ЗЛІШАТИ : злий. 

ЗЛО, злочин : злий 

ЗМІЙ ’ serpent1 see the following entry• 

ЗМІЯ ’snake, viper’, MUk. ЗМЇя (ХУТІ C* 
СЛС.77), змія (ХУІІ c. Байки І34),змия 
(ХУІ с. КА.47), OUk., 0ES. змия (XI с. ), 
змья (1073 Ізб. Св.), змлия (XI с. Остр. 
ев.), змья (ХУ^ с .) ;bru.змяя, Ru. змея. 
Ви. ЗМИЯ ,Ma.3MHJ a ,SC. zmija , Sln.zmfja, Cz. 

zmija, Slk. zmija, Po. zmija, LoSo. zmija,UpSo. 
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zmija. - Deriv. змійка, зміюка, х-ючий,змі¬ 
ястий, -ячка,- Syn. плазун з видовженим 
тілом,укритим лускою} про злу підступну 
людину; дитяча іграшка:змій, Слум.3,629. 

PS. *zmija /*zmbja :*zmijb /*zmbjb ' ts', 

generally considered a tabu-formation :*zemja’, 

Miklosich 403, BrUckner 665, Vasmer^,2,100,Skok 

656,a.o. 

ЗМІсувати AmUk. 'to miss', first recorded 
in 1933 (Bilash 299) , also ЗМИСувати (Koshela- 

nyk 724), змістувати (Royick 102). - Subst. 
втратити, пробчити. 

From E. miss 'ts'. Bilash, 1. c. 

змухувати AmUk. : мухувати. 

3HAK'sign, symbol,token, mark; indication, 

omen', MUk. знаку Gsg. (1498 CCM.1,403),знак 
(ХУІ c.KA.47 ) , OUk. OES.знаку (1430 CCM. ibidem), 
знакьі Арі. • BRu. ,Ru.,Bu. , Ma. 3HaK„0CS. znak , 

SC^znak, Sin. znak,Cz.,Slk.,Po.,UpSo. znak*- Deriv. 
знаковий,знакомий,-бмити/ся/,знакомитий , 
знакоиотво,ЗНаЧений,значеннєвий,значення, 
значимий, -мість, значити /ся/,значіння, 

ь,значковий, значли- 
вил,-вість,-во, значний,-ність,-ко,значок, 
значущий,щість,-що ,-syn. мітка, зазначка,я- 
вище,яким позначається, виражається щось* 
КТС.93* * 

Derived from знати . 
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ЗНАМЕНИТИЙ : знати 

ЗНАМЕННИК ; знати 

ЗНАМЕНО ; знати. 

ЗНАГЛ'Я : знати. 

ЗНАННЯ : знати. 

ЗНАРЯД see the following entry. 

/ Note: 

, this word Is often confused with SovUk. 
снаряд - ’projectile,missile,shell'; though 
of the same morphological structure it is a 
recent borrowing from SovRu. military termino¬ 
logy replacing the genuine ModUk. СТрІЛЬНО 
(: стріляти 'to Shoot')/. 

ЗНАРЯДДЯ 'tool,instrument; implement' ,ModUk. 

Po. narzedzie. - Deriv. знаряджати/ся/^наря¬ 

дити J ся |, знаряджений,- Syn.прилад,механізм 
з допомогою якого виконується певна д!я$те 
що служить засобом у якійсь дії, справі, 

Слум,3,642. 

ModUk. neologism based on ряд with pre¬ 
fixes 3-,на--, q.v.; 

У / 

ЗНАРЯД?КАТИ СЯ: знаряддя. 

ЗНАРЯДИТІ і cСЯ : знаряддя. 
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S 

ЗНАТИ ’to know, to have a knowledge (of), to 
be aware (of); to be informed (of); to be acquaint¬ 
ed (with); to be skilled in’ , MUk. знати y знат ( 
ХУ c. ССчМ,'-05), знаю (ХУІІ c. ЛСЛ. 78), 
OUk., OES. знати (ХХУ c# CCM# ibidem), знати 

(ХГ-ХІУ c.);bru. знадь,Ru. знать, ви. зна*, 
Ма. знає ,0CS. znati, SC.znati, Sin. znati,Cz.zna- 
ti, Slk.znat’, Po. znai, LoSo.znaS, UpSo.znat. 

Deriv. знатися, знатний,-ник,-ниця,-ність , 
-но, знання,знаття,знать} знаменитий,-то, 
тість, знамено, знаменний,-ик,знамення , 
знаменувитися,^знаний, пізна/ва/ти,-ання, 
зазна/ва/ти, -ання, призна/ва|ти /ся^-ання, 
compounds: знаттєлюбний , -ні сть , -но; MUk. 
знаменанїе, -нательньй , -наю,-катель,зна- 
менить% знаменїе,знаменоносецт* знаменую, 
(ХУІІ с.ЛСЛ.77-78), OUk.,0ES. знадьба// зна- 
тьба, зча^мьіи ,знаемЬйшии,знаменати, зна¬ 
чений, зннменовати /ся/,знаменьньеі, знамость, 
знамя, знаниє, знаньство, знатьливнй, знатья, 
знатьць, знахарь//знахарь - Syn. мати відо¬ 
мо сті, знання, уявлення про кого-, до-кебудь; 
бути знайомим з кйм-небудь; відчувати,пере¬ 
живати; дотримуватися чого-небудь,КТС*93. 

PS.*znatifts',ІЕ.root **£ел - 'ts’, cf. Lith. 

zinoti: zinau, Latv. zinu, zinat ,0Pr.ersinnat s Skt. 

janati ’he knows’, Av. adana, Gk. gignosco, Lat. 

(g)noscere, Goth.kannian Cuskannjan),AS./ge/sennan 

'to make known' >(very little used in:) 0HG- kennen> 

and MidHG.chennen,the usual words being the com¬ 

pounds :0HG. irchennen, MidHG. erkennen; 01c. kenna; 

Alb. njoh ’I know’, To.A. knan ’to know’; Miklosich 

401, BrUckner 655, Trautmann 37], Skok 3, 658-659, 

Vasmer22,l01 , Kluge 170-171, Pokorny 376 - 378, 
а. л. 



450 

ЗО : а. 

ЗОБ ’exophtalmic goitre,wen', MUk. 
зобть птичїй (ХУІІ с. ЛСЛ.78) .ouk. ,0ES. 
ЗОбь (ХУ-ХУ С.), BRu, Ru., Bu.,Ma. ЗОб, 

SC.,Sin. zob, Cz.,Slk.,LoSo. zob, Po.zib, 

Deriv. MDk. зобаю (ХУІІ c. ЛСЛ.78),0Е8. 
зобати,зобатии, зобьница, зобьня.-syn. 
набряк щитової залози, воло. 

PS. *zobb : *zobati 'to feed',ІЕ.root 

**$eb(h)-: ijdb(h)- to eat; mouth', cf.Lith. 

zebiu: zebti, zebiu: zebeti 'to eat, peck', 

OCS. o-zobati'to eat', connection with дзюб 
is not excluded; 

30B : звати. 

ЗОВИЦЯ 'sister-in-law', BRu. зал відали. 
золовка (sinCe 1704) .зблва, cs. з*ьлгва,ви. 
ЗГБЛВа, SC. zaova/zSva, Sin, zolya, 0Cz.zelva, 

Po. zeiwa// zolwa, Slk. zolva/zolvica, - Syn. 

чоловікова сестра', Слум.3,676. 

PS.*z"Bly;Gsg. *z£l'bve 'ts', with ts root 

as in ЗЛИЙ , see s.v.>anci; Бурячок 128-129. 

зовн AmUk. 'zone', first recorded in 1972 
(Koshelanyk 725). - Subst. Зона. 

From E. zone 'ts', Koshelanyk, 1. c. 
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ЗОВНІ * on the outside', OUk. ,0ES-ИЗ- 

вьну (XI c.), изв'ьну, извону,извноу,и- 
зовну; BRu. 3BOHKy,Ru. извне , OCS. izv6nu,SC. 

izvan etc . “Deriv назовні, збвнішніи,-їстьt 
-Hboj зовнішня політика 'ext.affairs t Ресорт 
Зовнішніх Справ Уряду УНРеспубліки в екзи- 
ЛІги.И.С.Е. Department of External Affairs. - Syn. 

HA3BEPX. 

PS. *iz/&/-v6ne // *iz/v/-v5nu ( for orig. 

*iz/f>/-vSna ,cf.Ru*H3BHa 1817; the form ЗОВНІ 
appears in OUk. in 1445, Шанский 2ї7,25. 

t { 

ЗОВСІМ * з усім : з and ввесь. 

ЗОДІЯК , SovUk. зодіак, BRu. задьіяк, 
Ru. зодиак ( since the 17 С.,4иясевський AUA. 

II ї2,331) ,Ро. zodia^.etc.-Subst.3BipOKpyr. 

From Lat.zodiacus 'ts'(< Gk.dzoidiako's) 

not, as Vasmer suggests, from the French; zodiaque (Vasmei^s # v. )• 
this word was used in the 17th cent.— 
directly borrowed from Latin (e.g. Zodi- 
acus christianus by J. Drexelius which 
was known in Moscow) /ЧИЖвВСЬКИЙ, l«C. 

ЗОЗУЛЯ,^. зазуля 'cuckoo' ,0Uk. ,0ES. 

зогзуля(ХІУ с.),зегзуля (ХІУ с.),зегул.а 
(ХІУ с.),зегзицею Isg. (Сл.плк.Іг.),зог- 
зици Npi. (Задонщина) ,ясегозуля; вкивязюля, 
Po. zazula, Cz. 2e2ule,etc. - Deriv. Зозуленька, 
зозулька, зозулиний. ~ Syn. птах - Cucula. 

PS. root *zeg-j IE. **дед- with suffixes 
-ulja,-ica, and dissimilation of 2 to z, BrUckner 
646-(with reference to Lith.,0Pr.gegu2e, Latv.dze- 
guze ’ts’, and gogil). 
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ЗОЙК 'wail, scream, yell', M0dUk.; Ru. 

зой.- Deriv. зойкати, -ало, -ання,зой¬ 
кнути, -кнвнн я. - Syn. голосний,неса¬ 
мовитий крик (переважно як вираз жа¬ 
ху, відчаю,благання допомоги 1 т.ін.) 
СЛум.З,679. 

According to Shevelov 253 it goes back 

to * zoj-6k5 with the root as: zajvyj<*zaj- 
6v-T) 'superfluous' (cf. OCS.zijati 'to gape') 
the masc gender could have been preserved ' 

in analogy to such truncated forms as jojk 

'lament' from ^ojkatylament',' Shevelov, l.c.; 
on p.722 Shevelov considers this word as a 
Polonism:" possibly zojk 'shriek'"; in both 
instances (genuine Uk. corresponding to zaj- 
vyj, and "possible" Po. borrowing) Shevel¬ 
ov' s explanation remains inconceivable; based 
on the ModUk.material no very conclusive opi» 
nion might be formed, but it seems not unlik¬ 
ely that the word is of o/p provenance: зойк 
from ЙОЙК with substitution of the in¬ 
itial й- by з- , cf .interj . 3. . .3 s.v. 

ЗОЛА ' ash (es) , ModUk. ; BRu. 3SUiaRu.Bu • 
ЗОЛЯ, Po. zola, Sin. zola. - Deriv. ЗОЛИ - 
ти/ся/, золійник, золільник,-овий, 
золійник, зоління. -Syn. незгорілі 
мінеральні рештки в вигляді пилу^що 
лишаються після спалювання якоїне - 
будь речовини, Слум.3,679; попіл. 

PS. *zola 'ts' related to ЖОВЧ,Ше- 

вельов 119;зелений,золото,Шанский 
2 !б, 104j cf. also Brllckner 656,Vasmer^ 

2, 103, Trautmann 365,a.o. 
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ЗОЛОТО t dial. ЗЛО TO , arch. ЗЛЯТО, MUk. 

золото (ХУІІ c. Гептаглот 33), злато«0СБ.) 
(ХУІІ c. ЛСЛ.76) ,0Uk. ,0ES. золота Gsg. 
(1368 COM.3,406), золото (1353),золото 
(972 Грамота Святослаза,Срезнезский I, 
995), злато (XI с.Остр. gb.);bru. золата, 
Ru. золото,Ви. ,Ма. злато ,ocs. zlato, sc.,Sin. 
zlato, Cz. zlato, Slk.zlato, Po.,LoSo. zloto,UpSo. 
zloto. - Deriv. золотко, золотавий, -инка , 
-итися, золотар/ка^ золотистий, золотбнь- 
кийуко, золотесенький,-ко, золотий, золо- 
тильник,-иця» золотистий,-то, /по/ ЗОЛОТИТИ, 

по зо лочувати,-ання, золотіння, золотіти, зо¬ 
лотник, -овий,золотничбк, золочений, -ння, 
compounds : золото-верхий, -видобування ^-ви¬ 
добуток, -валбсий,-гливий,-гривий,-гуз/ка£ 
-добування,-добувний,-косий,-крйлий,-нос- 
ний,-нбсність,-бчка,-погбнник,-промислб - 
зець , -ВИЙ , -вість , -рогий, -сййний, -т к^ний, - 
шукач, -тисячник ( . Makowiecki 144 : золо- 
.— тисячник) ,0Uk.0ES. золотнік (ХУІІ с. Геп¬ 
таглот 34), золотнико(в) (1583 АКЖМУ. 65), 
золоть (и) (1583 ibidem ), золоти (ХУІІ с. ін¬ 
термедії 46),золото© (1619 ibidem ), золо¬ 
тухи Gsg* (ХУТІ-ХУТІІ С. ibidem 63 J*3*®3” 
тарь,златица, златницство, златоглаві»,зла- 
токрадец»ь , златородньїй, златоустьіи, зла- 
тьій (all : ХУІІ С. ЛСЛ.76); златаринт», 
златарь, златениця,златикч*златити/ся/ , 
златьій , златьник-ь, -ница,-ньій, золоти¬ 
ти, ЗОЛОТЬІИ, ЗОЛОТЬНИК'Ь , ЗОЛОТЬНЬІИ ,0ES. 
gompoumds : златовьрхьіи ,злато-глаглаго 
ливьі и,-еарити, -зарьньїи, -зрящи, -кованьїи , 
-крильїй ,-лучьньіи, -любие,-любьць,-обра- 
зьньїи -писаньїи, -сиякяции,-словесьник,ь, - 
слове (1097), -струй,-струичь,-стькова¬ 
но ую (1097), -С-Ьтворвньїи,-точивь»Н,-ус- 
тавпь j-ycT'b, -устьць, -улученьїи , etc. ;FN. 



Золотай,Золотайко,Золотник,Золотий,Золо- 
тух/а^ Золотопупенкр, Золотопут JБогдан 
344-345 ^);Золотаренко, Золотарчук; GN. 
Золотоноша, Золочів, Золотарка (назва по¬ 
ля на Підкарпатті, jbr’A Золотники (Підга- 
еччина ,jbr. ), Золотйїв (Бо линь, jbr. ), Золо - 
ті Ворота (В Києві), Золота Липа (Галичи¬ 
на). - Syn. Благородний метал жовтого ко¬ 
льору; монети, вироби з цього металу; що- 
небудь дуже дороге, надзвичайно цінне для 
когось,КТС.95. 

PS. *zolto 'ts' ,ІЕ. root **ijhel-:ijhol-' yellow' 
cf. Lith. zeltas 'gold', Latv. zelts 'ts', Skt.hi- 
ranyam 'gold', Av. zaranya 'ts', Goth, guli) 'gold', 
AS and E. gold, 01c. goll/gull, OHG. gold, ModHG. 
Gold,Du.goud,etc.; Mikloslch 400, BrUckner 654,Ma- 
chek Slavla 16,189, Ostir WuS.4,214, Kluge 122 , 
Skok 3,656-657, Vasmer^2,103-104, Trautmann 368 , 
Holub-Kopecny 436, Pokorny 428, Шанс кий 2.6,105, 
а.о. 

ЗОЛОТУХА : золото. 

ЗОЛУШКА ї зола. 

* / 

ЗОЛЬ : зола. 

ЗОМбІ AmUk. (Canadian only) ’zombi, an army 
conscript assigned to home defense’, first recorded 
in 1972 (Koshelanyk 725). - Subst. запасний ВІЙСЬ 
ковйк у Канаді, ОВ. 

From Е. zombi ’ts’, Koshelanyk, 1. с. 

ЗОМЛІ/ВА/ТИ = ЗІМЛі/вА/ТИ , -АННЯ 
: мліти 
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ЗОНА 1. AicUk. ЗОВИ 'zone', ModUk. ; BRu. ,Ru. 
Ви. ,Ma. ЗОНА, Ро. zona, etc. - Subst. смуга, ца¬ 
рина ,пояс,галузь• 

From Fr. zone ’ts’. 

^ЗОНА 2.'sgmt, brand'. Mod. Uk. - Sust. 
головня 9 засніт • 

Of unknown origin. 

ЗОНД ’sound, probe', ModTJk.; BRu., Ru. ts. 
Ви. сбнда , SC. sonda, Cz.,Slk.,Po. sonda,etc. - 
Deriv. зондувати,-ання, зондуватися• - 
приладу вигляді палички,трубки ^вживаний 
для дослідження внутрішніх порожнин орга¬ 
нізму, глибоких шарів ґрунту, та ін.} по¬ 
вітряна куля з приладом для автоматичного 
записування, вживана для метеорологічних 
спостережень, КТС. 95» 

From Fr. sonde ’ts’, Vasmer^2,10A,ШанскИЙ 
2:6,107. 

ЗОНТ ’umbrella, sunshade,parasol,mush’, 
ModUk.; Ru. (since 1834) ts. - Deriv. ЗОНТИК, 
зонтичний, зонтиковидний, -подібний # -Syn. 

парасоль. 

From Ru. ЗОНТ ’ts', the ultimate source 
being Du. zondek 'tent (against sunj)’; the Ru. 
word is a b/f. from ЗОНТИК where -ик was con¬ 
sidered a suffix, cf. Vasmer ^2,104, ШанскИЙ 
6:2,108. 
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300- - a compound-forming element in such 

words as зооветеринарний, зоогеографічний, 
зоогеографія,зоогігієна, зоолог, зоологі¬ 
чний, зоологія,зооморфізм^ зоонози,-ноз- 
ниіі, /зооп^рк, зоосад, зооспори, зоотехнік/а/, 
зооферма, known to all other SI. - Subst. (sel¬ 
dom:) тварино- : зоолог - тваринознавець , 
зоолош - тваринознавство. 

From Gk. dzoon 'animal'. Klein 2,1771, cf. 
also AmUk. 3Y. 

зорівка - 3ropiBKa,Lk.f0r горівка. 

Falkowski-Pasznycki 122. 

ЗОРЯ 'star' , мик. зорА (1596 Зизаній ), 
зарА ; зорА (1627 Беринда), зоря (ХУТІ с. 
Синонима 154), зоря (1737 Інтермедії 121), 
ouk.,OES. зоря, зориNpi. (Сл.шгк.іг.) ;r„. зо¬ 
ря, заря, Ви.зора, OCS. zorja, SC.zora, Sin. zorja, 
Cz.zora, Slk.zore, Po.zorza, LoSo. zora. - Derlv. 

зірка,зіронька,зірочка,^зорин/к/а^зорйночка, 
зористий,-тість,-то,зорити, ^зоревий^,compounds 
зоре-крилий,-літ,-носець,-носний,-пад, пла¬ 
вання, -влйвець,-подібний, etc.;dlal. зореш - 
ний, зорешливий, 0ES. Зороздв^здник*ь = Зоро - 
астр'ь , зорить ; FN. Зораник, Зоратий, Зоре- 
слів, Зоренко, Зорій, Зорняк,Зорян/а/,Зорик, 
Збрич, ^Зірчак,а.о. Syn.небесне тіло, що ^ 
сприймається неозброєним оком як точка в не¬ 
бі,яка світиться; освітлення горизонту, сві¬ 
танок, КТС.95. 

PS.*zorja .* zara, related to Зріти ,q.v. 
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ЗОШИТ 'excercise book, notebook, writing 
book' • 3— and ПШТИ, see s.w. 

ЗРАДА, зрадити,etc. : з and рада. 

ЗРАЗОК : з and раз. 

ЗРШИЦА мик. = зі/р/,ниця : зри і. 

ЗРІБНИЙ - згрібний ї з and гребти 

ЗРІТИ 1. 'to look, to cast a look, to throw 
a glance', MUk. ЗрІ,ТИ OUK. ,0ES. ЗЬрІТИ ; Ru. 
3peTb,0CS. zbretl, SC. zreti. Sin. zretl, Cz. 
zfltl, Slk.zriet' , Po. zrzed. - Derlv. підозрі¬ 
ла/ ти , підозрілий, підо'зра, підозріння, 
мик. зрениця (ХУІІ С. from Po, Irenica ,Uk. 
з ірниця, зіниця), ouk. ,0ES. зіниця (ХІ-ХІУ 
с.), зракть , зрачьньш ,зірцало/зьрцалоА 
з ьрьцало/зерцало,зьритель. - Syn.6а'чити, 
дивитися, Слум.3,709. 

PS.*zbreti 'ts, IE. root **{flier- 'to shine' 
Pokorny 441-442, Vasmer22,105-106, Trautmann 366, 

a.o. 

ЗРІТИ 2.'to ripen», Шк.ЗьрІТИ.Оик. ,0ES. 
ЗБРИТИ JRu. ЗрвТЬ,Ви. зрея, Ma, зрее,sc. zre¬ 

ti, Po.zrzei, Cz.zrati, Slk. zriet1,0CS.z6reti, 
UpSo.zrat. - Deriv. зрілий,-лість,-ло, до- 
зрі/ва/ти, -кння. - Syn. спіти,доспіва¬ 

ти . 

PS.*zbreti 'ts',IE.root ts as in ЗЕРНО, 
q.v. 

ЗУ Шк. (ХУІ c.KA.48) = зо : 3. 



зу AmUk. 'zoo1, first recorded in 1972 (Ko- 
shelanyk 725). - Subst. зоопарк, зоологічний 
парк. 

Prom E. zoo 'ts', Koshelanyk, 1. c. 

ЗУБ ’tooth’ ,MUk. зуб (ХУІІ С.СИНОНИ- 
ма 28), зуб ь (ХУГІ с. ЛСЛ 78 ), OUk. ,OES. 
зоуб ь ; BRu.,Ru.,Ma. зуб. Ви. з Т> б ,OCS. 

zgbb, SC.zGb.Sln. zob.Cz.,Slk.zub, Po. zab.Lo- 

So.,Up.So. zub. - Deriv. ЗубОК, зубик, зубЦЬО, 

зуб ЧИК , зуб о чо к, зуб онь ко, зуб ило, зубил ь це, 
зубисько, -іпце , зубівка, зубний , зубовий, зу¬ 
бенята, зуб е'ць* зуба/С/ТИЙ, compounds; зубо- 
обробний,-протезний,-різний,-скал,дкал- 
ка,-скальство, -скалити,-тичина,-ті?чка, 
фр е зернийічистка, -шліфувальний,-лікар, 
etc. ;FN. хЗуб,Зубенко,Зубак,Зубачок,Зуба- 
тів,3убаль. Зубатий,Зубатюк,Зубай, Зуб- 
чЯнський,Зубченко,Зубчевський,Зубчинеь- 
кий, Зубкевич,Зубко, Зу б кб в. Зуб ниць кий , 
(Богдан 345).-^Syn. кісткове утворення 
в роті для кусання і подрібнення їжі, а 
також для захисту, КТС.96. 

PS. *zobz< IE. іjonbos 'ts' fPokorny 369, 

Vasmer22,106, Trautmann 369 :) Трубачев ВЯ • 
2,90, Шанский 2:5,111. 

NOTA BENE! 

THIS IS THE FIRST SELECTIVE EDITION 

OF PARTS 17-22 

ЗУБР 'bison' ,MUk. з/о/убрТ>, OUk. ,0ES. 
зубр ь , зоубр ь і BRu.,Ru t-s,Bu. зуб'ьр, 
SC.zubar, Sin. zober, Cz.zubr, Slk.zubor, 

Po. 4ubr, UpSo. zubr.- Deriv. зубреня/тк<^ 
зубрій,зубрило, зубрити,визубрювати, 
визубрити, зубрівка, зубробізон,зуб¬ 
ровий, зубря/чка/;Ти- Зубраць кий. Зуб¬ 
ре невич, Зубрйцький, 3убрик,3убрин ( 
Богдан 345), Зубрак, Зюбрак (jbr.), 
Зубриця (Бойк.245). -Syn. дикий,гор - 
батий лісовий бик, споріднений з бі¬ 
зоном, що Зберігся в невеликій ^кіль¬ 
кості; , людина,яка вперто дотримуєть¬ 
ся своїх відсталих поглядів, КТС.96. 

PS. * zpbrt - an orig.deriv.*zpbs in 
the meaning 'horn'; for literature see under 
ЗУБ. 

3yiIA,Sov; суп 'soup', ModUk.; Po. 
zupa.- Deriv. зупка . - Subst. ЮШка. 

Prom ModHG. Suppe 'ts', РССТОЦЬКИЙ 
4,214. 

ЗУПАК, Горбач 8,41 ї зупа. 

ЗУСТРІТИ : стрі[ну]ти. 

^ ЗЮЙД 'south',ModUk.; Ru.ts.- Deriv. 
зюйдовий, зюйд-вбст, зюйдвестка,зюйд- 
ост, зюйд-бстовий. - Subst-.південь. 

From Du. zuid rts, Meulen 107, Vasmer^ 
2, 110, ( chronology in Ru. after Smirnov;1720) 

Шанский 2:6,115. 
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З'ЯВЛЯТИСЯ : ява 

зястра Не* 1 dowry1 
the XIX с. (Желеховський 
Придане,віно. 

recorded in 
1,319)* - Subst. 

From Rm. zestre 'ts', Vrabie 180,Шаро - 
вольськии 2,55, Шелудько 2,133. 

ЗЯТЬ 'son-in-law', MUk. зять, зьт [ь] (ХУ 
с. ССМ. 1,412 ), зять (1399-1650)Худаш 56- 
57), 0Uk. ,0ES. зять (ХІ-ХУ С.); BRU. зяць^и. 
ЗЯТЬ, Ви. ,Ма ЗЄТ ,SC. z&t, Sin.zet,Cz . zet1 ,Slk. 
zat’, Po. zi^Plb. zat, OCS. z£tb. - Deriv. зя¬ 

тів, зятєвий,зятівський. -Syn. чоловії-: 
доньки; чолов£к сестри, КТС,97. 

PS.*z^t6 ’ts, IE.root**£en- ’to give birth’, 

cf. Lith. zentas, Latv. znuots ’ts’, Skt.jnatis , 
Alb.dhender, Lat. gener, Gk.gnoto^s ’relative’, 
Pokorny 373, Vasmer ^2, 112, (extensively:) Tpy- 
бачев 1,128-131), Бурячок 109* 

і 

/ 

и 
И, и — the eleventh letter of the Uk. alphabet; MUk. 

and OUk. name иже from OCS ize ‘[he] who'; numerical 
values : Glagolitic — 20, Cyrillic — 8; Огієнко Азб. 82 ff., 
Истрин 50 ff.; the problem of the historical merge of и and 
н into Uk. и belongs to grammar, cf.e.g. Рудницький 7, 77. 

И«««: according to ModUk. orthography words with 
initial И were transferred to i... category, e.g. 

ива Іва, идол -»■ Ідол, иасиця Іжиця, Йван 
Іван; apparently for this reason Andrusyshen - 

Krett stated the following in their dictionary on p. 
364: ” No Ukrainian word begins with this letter”, 
and the Soviet linguists simply relegated it from 
their dictionary СлуїС* vol.3-4; yet there are many 
dialectal words beginning with и, in particular in 
AmUk.: 

✓ 

ИґбІТИр MUk. 'egg beater' first recor¬ 

ded in 1972 (Koshelanyk 703). - Subst. при¬ 

лад для биття ЯЄЦЬ. 

From Е. egg beater 'ts', Koshelanyk,l.c. 

Иґкап AmUk. 'egg cup', first recorded 
in 1972 (Koshelanyk 703). - Subst. держак 
на яйце. 

From E. egg cup 'ts', Koshelanyk, l.c. 

461 
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извалтовати //валтовати 'to pay debt', 

since the XVIII c SoCp. ( Дзже I65).'<Sv^-f. 
платити викуп. 

From Hg. valt ' ts', Дзже 9 1. c. 

изкелтовати // искелтовати : келто- 
вати SoCp. 'to diminish', first recorded in 
the XVII c. (ДзЖЄ 165 ) Sub st. ЗМЄНШИТИ. 

From Hg. kBlt 'гз',Дзже 9 l.c. 

изкимлевати //скимлевати : кимлева- 
ТИ SoCp. »to acquire'-Subst, набувати. 

From Hg. kem(lel) 'ts' , Дзже 165. 

изфодліовати// сфодліовати soCp.'to 

drop away1', first recorded in the XFIII c. ( 

Дзже I7lfcSubst. розійтися. 

From. Hg. fogy 'ts', Дзже, l.c. 

изхоснованіе / схоснованіе SoCp. 
’utilization', since 1788 ( Дзже I7I).Subst. 

використання. 
From Hg. haszon 'ts', Дзже, l.c. 

икстра-ґеник, -ҐИНИК AmUk., Bilash 301; 
see екстра-генк,-ґеник, EDUL 1,258. 

ИМПетайҐОAmUk. 'impetigo, a contagious 
skin disease of children', first recorded in 
1972 (Koshelanyk 704). - Subst. дитяча недуга 

ІІ кури. 

From Е. impetigo 1ts1, Koshelanyk, l.c. 

ИНав AmUk. ’enough’. first recorded in 
1915 (Bilash 301) .-Subst. До'сить. 

From E. enough ftsf, Bilash, l.c. 

ИНҐ6ДЛИВИИ SoCp. ’obedient, first re 
corded in the XVII c. (Де>::е 165) . - Subst. 
слухнянил. 

From Hg. enged 'ts, Дзже,l.c. 

инґедовати 
see the preceding entry. 

/_ 

ИНИНЬҐ AjflJk, ’inning1, first recorded 
in 1949 (Koshelanyk 712). - Subst. міра 
в грі в м*яч. 

From Е. inning 'ts', Koshelanyk, l.c. 

x ИНІВИЙ AmUk. since 1972 (Koshelanyk 707),also 
ЄНИВЄЙ (1924, Bilash 285) , ГЄНИВИЙ (1930 ibid.) 
'anyway'. - Subst. в усякому разі. 

From E. anyway 'ts'. Bilash, Koshelanyk, l.c. 

ИНКИЙС AmUk. 'in case' first recorded 
in 1972 (Koshelanyk 708). - Subst. Ha 

випадок. 

From E. in case 'ts', Koshelanyk, l.c. 

ИНкрІС AmUk. 'increase' first recorded 
in 1972 (Koshelanyk 708). - Subst. збіль¬ 
шення. 

From E. increase 'ts', Koshelanyk, l.c. 
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ИНОСИНТ AmUk. 'innocent' first recorded 
in 1972 (Koshelanyk 708). - Subst. H Є ВИННИЙ • 

From E. innocent 'ts', Koshelanyk, l.c. 

ИНОПГ 'SoCp. ' servant ', XVII-XVIII c 

Дзже 165*” Subst. лакей,слуга. 

From inas 'ts' , Двже , l.c. 

ЕКСИрвИС AmUk. 'in-service' first recor¬ 

ded in 1972 (Koshelanyk 709). - Subst. у служ¬ 
бі. 

From E. in-service 'ts', Koshelanyk, l.c. 

ИИСТЄНТ AmUk. 'instant' first recorded 
in 1972 (Koshelanyk 710). - Subst. негайний. 

From E. instant 'ts', Koshelanyk, l.c. 

интиркам AmUk. 'intercom', first recorded 

in 1972 (Koshelanyk 711) • - Subst. ГОЛОСНИКо 
I 

From E. intercom 'ts', Koshelanyk, l.c. 

ИНТуН AmUk. 'in tune', first recorded in 

1972 (Koshelanyk 711). - Subst. настроєна. 

From E. in tune 'ts', Koshelanyk, l.c. 
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инсуррекція SoCp. 'mobilization of nobility', 
first recorded in 1797 ( Дзже 165). - Subst. опол¬ 
чення шляхти. 

From Lat.-Hg. insurrectio 'ta', Дзже ,l.c. 

ИНТереШ SoCp. 'interest' , first recorded in 

the XVIII c. (Дзже 165). - Subst. Прихід, про¬ 
цент . 

From Hg. interes 'ts', Дзже,l.c. 

иншталовати SoCp. 'to submit petition', first 

recorded in 1741 ( Дзже 165^,- Subst. подавати 
прохання,заяву. 

From Hg. instil 'ts', Д9ЖЄ,1.с. 

инштанція, also : иштанція SoCp!petition', 

first recorded in the XVIII c. ( Дзже 165).-Subst. 

прохання. 
From Lat.-Hg. instancia 'ts', Дзже , l.c. 

ИНЬДЖИН Amuk. 'engine', first recorded in 

1972 (Koshelanyk 706). - Subst. машина. 

From E. engine 'ts', Koshelanyk,1.c.; see also 
енджея - ЄНДЖЙЙ ,EDUL.2,272. 

ИНЬК AmUk. 'ink', first recorded in 1939 
(Koshelanyk 707), - Subst. ЧврНИЛО. 

From E. ink 'ts', Koshelanyk, l.c. 

ИНЬКШИЙ, ИНЬЧИЙ, ИНЬШИЙ dial, see ІНШИЙ. 
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ИПСИЛОН *upsilon - the 20th letter in the 
G,k# alphabet# written Y. o-* # Po* ypsilon* - Syn# 

^ґрек. 

From medieval Gk# y—psilon with basic 
meaning 1simple y-psilon* - name adopted for 
graphic ir as distinguished from graphic ot, 
both of which were identified in pronunciation 
as /і/ in late Gk$ 

✓ 

see also ІҐРЕК. 

*p КЛ^НИр AmTJk. 'air cleaner', first re¬ 
corded in 1972 (Koshelanyk 713). - Subst. по¬ 
вітряний очищувач. 

From E. air cleaner 'ts', Koshelanyk, l.c. 

Ир компресор AmTJk. 'air compressor', 
first recorded in 1969 (Koshelanyk 713). - 
Subst. повітряний компресор. 

From E. air compressor 'ts', Koshelanyk, l.c. 

Ир пал у ШИН AmTJk. 'air pollution', first 
recorded in 1972 (Koshelanyk 712). - Subst. 
нечисте повітря. 

From E. air pollution 'ts', Koshelanyk, l.c. 
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ирій see вирей,вирій, 

иржавий dial.for ржавий 

Ирлі AmTJk. 'early', first recorded in 
1972 (Koshelanyk 713). - Subst. рано. 

From E. early 'ts', Koshelanyk, l.c. 

ирташ SoCp. 'bin; abatis', first re¬ 
corded in the XVIII c. ( ДЗЖЄ 165).- Subst. 

аасік/а/. 

From Hg. irtas 'ts', ДЗЖЄ ,l.c. 

ИртуМ GUkr. 'error.mistake,oversight' , 

first recorded in 1938 (JBR.).- Subst. по¬ 

милка. 

From ModRG. Irrtum 'ts'. 

ирфилтир AmTJk. 'air filter' .first 
recorded in 1972 ( Koshelanyk 712).- Subst. 

повітряний фільтр. 

From E. air filter ’ts1, Koshelanyk,l.c. 

Ирфорс AmUk. Tair force1, first 
recorded in 1971 ( Koshelanyk 712). - Subst. 

повітряні с£ли# 

From E. air force ' tsT, Koshelanyk,1.c. 
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ирха, ирховии see ірха. 

/ / 

ирчок, also ирджок SoCp. shrew , first 
recorded in the XX c. ( ВерхратськИЙ 4,242). 
Subst. земледух , землерийка. 

From Hg. BrdBg 1 devil1. 

иршаний, иршанки s ирха, 

иршини , ирщ£нс (Желеховський 1,324) 
ирщіннл (Грінченко 2,194), иріи£нє (Ломаць- 
КИЙ 9) Не. ’baptism, christening1, first record¬ 
ed in the XIX c. - Subst. ХрИСТИНИ 9 ХрИЩвННЯ » 

Deriv. from ИРСТИТИ ’to baptize1 - a He. 
deformation of христйти, Ломацький , l.c. 

ирпииця : ирха. 

ирпгінє, ирщ£не - 
їхрйщення seefipnrини. 

иршув, also : арпгув, аригу, аршів, алпгув, 
ajnny,etc. SoCp. ’spade, shovel’, first recorded 
in the xx c. (Дзендзелівський 183).“ Subst. 
заступ, рискаль. 

From Hg. aso ’ ts’, Дзендзелівський, 1. c. 

(.with map) . 

ИС, ИС- OUk. , OES., MUk. and dial for 13, 

I3-, see s.w. 
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* ИСКЛОСМ^Ь’high place, hill, mountain’, 
preserved in deriv.only: ИСКЛ '"ЬСМЬСТВа Gsg. 

{ХУ1 c. Срезневский I,III6) and исть- 
клосмое (ibid. 1158). 

According to Sreznevskij,l.c., both words are 
connected with Х'ЬЛМЬ’ЬіІІ, hilly place,mountain’ ; 
recently Pritsak,FS.3:1-2,201-203,suggested a new 
"Proto-Bulgarian” derivation of it, viz. 

M3.1. What, however, is -кІяь-/-кІо$-1 As men¬ 
tioned above, we are dealing here with a verbal stem 
(as in the corresponding Slavic instance). We fur¬ 
thermore assume that this verb had the sense. 'become 
visible 1. 

3.2. The Common Bulgarian and Proto-Bulgarian 
verb meaning 'to see1 is kur-,6 corresponding to Old 
Turkic kbr-. Its passive is constructed by adding 
the /І1/ suffix, yielding Common Turkic *kbr-el 'to 
become visible, seen1. 

3.3. In Danube Proto-Bulgarian the labializa¬ 
tion of the connecting vowel is expected; thus the 
form would have had approximately the form *kur-ol.7 
The labialization would also affect the suffix 
/-os/ ^ /--bs/; we see in this latter suffix the Bul- 
gar-Chuvash nomen futuri sive necessitatis in /As/ 
(> /es/).8 

3.4. Accordingly, the Proto-Bulgarian form 
*kdr-dl-as gave *kureles , which—through intermedi¬ 
ate syllable loss—developed into *kurles and ulti¬ 
mately into *krlds. Since the sequence -krl- was 
impossible in Common Slavic9 (as likewise in Old 
Turkic), the -krl- changed through assimilation to 
*-kll- and then simplified into -kl-.10 In this way 
the form (*kurel&s >) *kurl$s yielded *-kles- 
(> Slavic -klos-). 

4.1. Compound words in which the first element 
is usb are widespread in Turkic, particularly in 
Ottoman Turkish, e.g. ust-bas ’attire', ust-daduk 
’upper lip’, Ikst-kat ’upper story, floor’, ust-yap'i 
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’superstructure1 (the second element is a deverbal 
noun from yap- 'to make'), ust geoit 'overpass, 
crossing1 (geo- 'pass'), ust сгк- 'surpass, ex¬ 
ceed 1 . 11 

4.2. Thus, is (tb)klos is seen to be a compos¬ 
ite item formed from two words: the auxiliary noun 
is(t) 'top-', and the nomen futuri from kurel- 'have 
seen'. 

The resulting noun, *istbkureles > *istbkVes 
is (tb)klos , means literally 'top which must be 
seen', that is 'that which is most visible', and 
thus corresponds well with its Slavic equivalent and 
to a certain degree also to the Greek original 

fegoxtf (from the verb fe££xw). 
ф 

5. Finally, I would like to emphasize here 
that the Slavicization of the word analyzed here is 
the consequence of a time when speakers were still 

bilingual. To the Proto-Bulgarian nomen futuri of a 
passive stem has been added the Slavic suffix of a 
form best corresponding to the Bulgarian form—that 

of the Slavic present passive participle/' 

Footnotes (p.206): 

6See Pritsak (1957:212-3): etymology III: Danube Bulgar 

коурил*ь etc. 1 

7For further discussion of relevant relationships, as in 

шегор-ь < *siyir 1 cow', and алтом*ь < *altem 'the sixth', 

see Pritsak (1955:44, 61, 73). 

8See Pritsak (1960:148-53), Benzing (1941:46-58). 

9Consult Trubetzkoy (1954:84-5). 

10Index II of Deny (1959:785a), s.v. rZ > ZZ.- 

nExamples from Heuser and gevket (1962:666-7). The 

conjunction of ust with has ('head'; in karaim uprax) for the 

meaning, 'apparel* is’characteristic. Here the modern Turkic 

languages exhibit various possibilities: a) neither component 

takes a suffix, e.g. Karaim, Troki ust-uprax, Ott., Azeri, 

Turkmen xast-bas, Uzb. ust-bos, Tatar, Bash. &s~bas; b) the 

first component takes the article /-І/, e.g. Nog. Usti-bas, 
Kir. ustu-bas; c) both components take the article /-І/, e.g. 

Kara-Kalp., Kazakh Usti-bas'i, Uig. Usti-beSi; d) elliptical 

forms, e.g. Kumuk, Kir. ust. 

* 
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Aside from chronological and geographical 
considerations, there are morphological, phono¬ 
logical and semantic reasons militating against 
Pritsak's bizarre etymology; it seems more lik¬ 
ely that both words are genuine SI. formations 
based on IE.root ** kel (Q)- : k£- 'to rise;high; 
hill', Pokorny 544-545, Kluge 132; before its 
borrowing from G. as *xblmT5 'hill',cf. РССТОї^б- 
КИИ 4,29, Kiparsky 1,179-180,a.o. ,this root 
served as a basis for SI. formation *kl-os-m y, 

to designate 'high place,hill,mountain'; it is 
preserved in deriv. formations: adjectival -klos- 

moje and nominal one -klbsmbstvo with typical 
o - % graphemic (nonphonological) sub¬ 
stitution, cf.Рудницький 7,81 ; initial is- 
(from iz-) and later -t- insertion do not change 

the picture, cf. such words as ИЗВОДГЬ, ИЗГО- 

ри© and исклад^ь, испод*ь, истутпь , а.о. 

-ИСЬКО, -ШЦЕ, -СЬКО as suffixes forming 
Uk. and SI. nomina loai3 augmentativa (peiorati- 
Vcc)and neutral formations" have been extensive¬ 
ly treated in JBR's book Narostky -ySde3-ySko3 - 
Sko v ukrajin&kij movi. Praoi UkrccjinSkoho Nau - 
kovoho Instytutu.3 Tom JXXI3 Warszawa 1935 (2nd 
edition: Winnipeg 1967 with addition of sup¬ 
plement from ЗНТШ , vol.155, L'viv 1937); their 
origin was explained as -yiko < PS.-isko3 -ySde< 
PS. *-istge< *-istjo 3-Sko < PS *-bsko;~ this ex¬ 
planation stands further firmly despite attempts 
to derive -isSe fT<m*-iskjo as evidenced by R. 
Kodderitzsch Die Nomina ccuf -isce3<-i§6a3-isko in 
den ostslavisahen Sprachen (Mttnster in W. 3 1969) 
and later by F.Slawski in his introductory art¬ 
icle in Slownik praslowiahski. Tom I (Wroclaw - 
Warszawa - Krdkiw - GdaAsk I9743pp. 95 - 97). 
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ис/ь/кати See ськати. 

итаж dial. 'etage,storey', first recorded 
in the XIX c. C Желеховський 1,325)- Subst. 

поверх. 

From Fr. etaee 'ts'. 

итильотар dial, 'book-binder’, first re¬ 
corded in the XIX c.(Желеховський §.v.).Deriv. 
итильотарувати. -Subst. ітроліґатор. 

A dial deformation of Інтроліґатор . 

У 

ица SoCp. 'measure of capacity ( about 
34 litres)’, first recorded in the XVIII c. 
( Дзже 165).- Subst. міра:34 літри. 

From Hg. ice 'ts' , Дзже,1.с. 

иця in expression: йця пйва,ипех - 
plainable for Желеховський 1,325,is to 
be considered a variable of the preceding 
entry the more that it is quoted from SoCp. 
records by Головацький 1,237. 

c. 

ИЧ! interj. _ a variable of the syn 

ИШ! 'look)', first recorded in the 

(Желеховський 1,326). -Deriv. ЙШЄ 
XIX 
■re! 

An abbr. of ВЙДИШ ^ 

ИШН =цще (Желеховський 1,326 ) — 

a dial, variant of 0ЩЄ, q.v. 
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ИШпан SoCp. *manager,director1, first re¬ 
corded in the XVIII c. ( ДЗЖЄ 165). - Subst. 

з аві дуниий 9 кер і вник • 

From Hg. ispan TtsT,fl%ce l.c. 

Шіггалов SoCp. fstable, st2H.ll’, first re¬ 
corded in the XVIII c. C ДЗЖЄ 165) . - Deriv. 
ИлгталовньїЙ • "" Subst. конюпгня,хлів. 

From Hg. istallo ’ts1, Дзже l.c. 

иштшщїя see иннгганцїя. 

-ИЩв see -ИСЬКО. 

ШЦИЦЯ Wd. Tnight-butterfly,night-flutt- 

ererT, first recorded in the XIX c. (Желехов- 
ський I,326)«~ Subst. нетля. 

Deriv from Uk.dial.HCKaTH < PS. *'iskat'C 1 to 

look for1, in case of ШЦИЦЯ ’to look for 

light in the darkness of night1. 

ИЩФАНЬ MUk. (1470 CCM.1,455) for Hg.Istvan, 

cf.CiediaH - Степан. 

НЮНЬ M Uk. (14ВВ ССИ. 1*456) for ЮНІЙ. 

І 

І, і — the twelfth letter of the Uk. alphabet; MUk. and 
OUk. і from OCS i; numerical value 10; Огієнко Азб. 88 ff., 
Истрин 50 ff,; the problem of the historical changes of o, e 
> і (ikannja) and e > і (ikavism) belongs to Uk. gram¬ 
mar, cf.e.g. Рудницький 7, 77, 79 - 80. 

I conj . (generally used after or between con¬ 

sonants, otherwise interchaging with Й in partic - 

cular after vowels, cf. СІМОВИЧ 6І,РуД- 
ницькии 4,9) 'and, as well as', MUk. ,0Uk. ,0ES. 
И t BRu. i, Ru.,Bu. OCS. (Cyrillic) И г other .SI. 
i. -Deriv. ікати, -ання,-аючий, ікнути,ік- 
нення. - Syn. ТА. 

PS *і from IE. ** ег, cf. Gk. еі 'so, when' , 

Goth, -ei relative particle. Arm. Abl.ending -e , 

Pokorny 284; for other explanations see Vasmer^ 2, 
112, Slawski 1,442-443, 

X.., (after vowels Й) : according to ModUk. 

spelling words with initial i... come from those 

with orig. H...(cf. EDUL,2,461). 

ІБІС 'ibis', ModUk.; BRu. ts, Ru, Ви. и/иС 
Po. ibis,etc. - Deriv.птах,схожий на чаплю.- 
Subst.егйпетський бузько...,Кузеля 127. 

> 

From Lat. ibis ’ ts'^the ultimate source being 

Eg. bib 'ts'. 
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IBA 'willow ; Salix', OES. на Иву (1252- 
1253), ива (1498); Ru. , Ви. ИВа , SC. iva, Sin. 
Iva, Po. iwa, Cz. jiva, Slk. iva, UpSo. jiwa.-Deriv. 
івонька, івочка , OES . ив*ька ( 1350), FN. 
fвченко,івчук•- Syn. верба* 

PS. * iva 'ts', IE. ** (e)i-ua- /(e)i-uo 

'reddish',cf, Lith.(j)iava'bird-,rock-cherry,mahalep' 
Latv. ieva * ts',0HG.,MHG. iwa, AS.iw.eow.Goth.*eiws , 
01c. yr, E. yew, ModHG. Eibe.MidLat.ivus, Fr.if,Span, 
iva 'yew', a.o.; Vasmer 2 2,113, Kluge 67, Slawski 1, 
473-474, Skok 1,736-737; also Bemeker 1,438, Traut- 
man 68, Fraenkel 1,183, Pokomy 297, a.o.; there is 
little probability of its being borrowed from G., as 
suggested by Miklosich 97, BrUckner 194,a.o.; cf. also 

Преображенекий 1,262, Иванов 9г.1971,298-302, 
Младеноз 198, ЦьГганенко 65, Шанский 2;7,3- 
4, Горбач 4,9, а.о.; a special problem present to- 

ponymic formations of the sort of Po. Iwla, Цк.Йв- 

ня (Курщина), Ивинка, Ивница, Ивковка,Йволь 
(Могилівщина), Ru. Ивоть (Орел) and further uk. 
Івот, Івотка (Сумщина) which were discussed by 

Соболевский, ИзвОРЯС. 31,16, with reference to 

Skt. yuvant- etc. with orig. meaning 'young', Lat.ju- 
venis, Julius,etc. ; in our opinion all of them are 
related to *iva , cf. Staszewski 124 (re Po.Iwla). 

IBA! *• abbr. Vsg. of ГВАНЕІ' John*, used in 
Cp. dial. (Hc..Bk.) along with other similar forms. 
e.g* Мико! /: Миколо!/, Миха! /:Мих4йле !/# 
Па! /: Павле!/, Пе! /: Петре:! /*etc.* and F. s 
Ka! /:Катре!/, Мару! /: Марусю!/,Ру!(:РуЗ«й/* 
at с. •• all of them emerge in Cp.dial. as abbr. 
after preceding over—stressed syllable; otherwise 
widsly used in Uk* songs,cf* ОСТавлЙЙ /instead: 
оставляєш/, покидай /^«покидв^и/’^0*» cf* 
Рудницький 7,56. 
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ІВАН, aUo ЙВАН, ЙВАН,?H. ' t/iUt 
John! MVk, і СОН МИ 1(1627 Беринда), I *&№ 
с $&,( 1484 Пом яник), мсцаі"НАWT%НЬ 
tTPfCTACAPAPZfH НЄАліьЩ*] 
(XU с.) ,Гн[п0^0$Н?А6ІСШіАЧНІдРіНН rPeutbNo 
МРУ НХ*С*ПІн(САААМНМ* (ХНс ), гиАФмОІНрААОу 
Свсе моу Нвлну ЦМАМ% РАВАТЬ (Г0П0ВНН0АНРУ , 
Н 9С0 &МЯХРЬ СТА АР AM * *** fc ГРфіМА ACHAyAgity 
( AAAUbAAWAc&b C А*ЦЛ 

itytfA Bi-t crro нп[слц]гл XpHAAjt-MAV K*AfV/i 
-HSOMNW Ь(іШС% AA (І Арф A > tT4H СРфИ^Н At 
pt A l HP A V A7 4 n VA ПФП H M X H M % A1 НАС П XTt 
ЛАН (ГНАЬКО МИХААШ М*Ь*0АНУ A ft А MAW 
СЬАьНХЬМНХААйЛИІАвННнукНвЛНІІАМЇУМЬТК 
АбРатгібінниг'ХАЬАнопутнчктЧАбргї'ьць 
ТНУЬ A ntptA* ТНМН ПРіаУ КМНУаН^МЛН) ХРАГМН н 
Ьомн А М4ЛЛА МЛ/ШНСМАбСАТі гРк&ЬНУСбіе 
ШАЬіТМЬАМИЦкСЩсігЦгриАбні- (XII с ), 
Гн 0ШУ С900НРУ A tPAfPH* НАМПВН ( і lie.) 
(н соф грлфіти) ; (її). Йван. - 

• Ї4&І ванович, І вані вна, Ваничко, Вань, Вань- 
кб,ВАньо,вашЬсьо,Ванюшко,іванбць,івАник, 
Іванина,івАнко,ІвАнонько,івАночко,ІвАно- 
чок,івАнцьо,Іванчик,івАнько,івАньо,івАх- 
но,ІвАсь,ІвАсик,івАсьо,івашко,івАшечко.- 

- ЯА.ІвАн,ІвАнченко,Іванчівський,Іванчук, 
ІванчАна,Іванчиник,Іванчишко,івАнців, 
Іванцівський,ІвАнцьо,Іванцяк,іванда,Іва- 
нець,Іванепьхнй,Іваненхів,іванАнко,Іва- 
нейко,Іваніцький,іваніка,іваніха^івАніс, 
ІвАнІв,Іванівськнй,іванійчук,Іванька, 
Іванкевич,Іванків,ІвАнко,Іваночка,Іва- 
ночко,Іванбвський,івАнський, івантАйко, 
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Іванзгсь, Іван^сів, Іваняк.іваиичдо, Іванич, 
Іваницький, І вісник, Іванйха, іванйло, Іванйс, 
Іваниш, Іванищук, іванібико, іванібпин, іванис- 
ин, Івадюк, Іваипбх, ІвАсечко, Ів&сев, Ів^ш, 
Іващ^нко, іващ^к, іващйшин, Іваш^нко, ївш- 
ків,івашко,івашський,Івашук,Івасів,івась- 
ків,Івйсько,Івасйнко,Івасечко,Івасик,іва- 
сгіта (Богдан 101,102).- 

“ Са/івйничі , Іванівна, Іванків, Іванковецьке, 
Іваново, Іва'новська, Івано'піль, івіно-Фран- 
кбве^вАно-ФранкІвськ.- 

5ивегІЧіІк. ГВИ послКшА* j 
ЧГп Jif9 ntfttHHH , А ** мХеА М W И Г В а?- 

£ 

Tk rM 

Rc*\ u Ї0&ИМ4 7fu ulhy*A& 
UtnA НЬ. у' 7kc Aobl * f/ЛЄ 
ЇП(^,’ !і(ш< f, 131j Петровский 118 / 

/T.s./ 
Ім’я Іван послало довго до 

народження Христа, в Юдеї. 
Там його вимовляли тоді, 
W доводять лінгвісти, “йога- 
наан” і мало значення “‘Божа 
благодать” (ласка, подару¬ 
нок). 

“йоганаан” у грецькій мб- 
ві перетворився на “Іоана” й 
через мову церковно - слов’ян¬ 
ську дійшов до нас уже в фор¬ 
мі “Іван”. Першу літеру цього 
імени різні народи в різний 
час читали по-різному, за за¬ 
конами своїх морфологій та 

фонетик: одні як повний звук 
“і”, інші,- як короткий “и”. А 
згодом таку йотовану букву в 
деяких країнах стали вимов¬ 
ляти як “ж”, “дж”. Тому т^- 
п«р ми зустрічаємо в англій¬ 
ській мові ім’я — Джон, Е 

німецькій йопан, польській 
Ян і т. д. 
Протягом багатьох століть 

ім’я “Іван” стало чи не найпо- 
пулярнішим у світі. Цим ім’ям 
названо також жінок і ми має¬ 
мо — Іванна, Жанна, Джані 
тощо. 

J Народна Воля,Скрантон,ч#І5 за 1968 jo / 
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ІВАН/ч/ЕНКО ї ІВАН. 

ІВАХ,ІВАНІ : ІВАН. 

ІВАЩИШИН,ІВАЩЕНКО: ІВАН. 

S _ / 
ІВЕР, also ібер 1* 1 ІЬегіапршетЬег of the 

ancient people that inhabited Iberian Peninsula;2. 
•inhabitant of ancient Iberia in the Caucasus'; 
Ru. ивер. - Deriv. Іверія / Іберія, іеерій - 
ський / іберійський.^- Syn. 1. назва первіс 
ного населення Піренейського півострова; 
2. назва східногрузйнських племен, обезів 
у Сл.плк.Іг. 

From Gk. Iveres, Lat. Iberi *ts'. 

У / / 
ІВОЛГА 'oriole',ModUk. вяив івалга, Ru. И- 

волга, 0u. авлига, SC. vuga, Sin. volga, Cz., 
Slk. vlha, Po. /wy/wilga. - Deriv .Вивільга. - 
5уп.рід горобцеподібного птаха. 

PS* *vblga 'ts' with ES. initial extension 
♦ivfclga, connected genetically with волога , 
see EDUL.1,467; in this connection Іволга - 
would designate 'a bird forecasting rain, wet 
weather in general'; as far as вивільга is con¬ 
cerned this Uk. (and Po.) neologism is based on 
a- later f/e adideation of prefixas ІЗ- and ВИ- 

cf. Труб ач e в Зт. 1970, 19-20 and second¬ 

ary "ikannja", like in MIX (instead M0X),etc. 

' / 
Іволь see іва0 
✓ ^ 

Івот/ка see іва. 
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ІВРИТ ’Hebrew (language)1$ WodUk# - Subst. 

теперішня державна мова Ізраїлю: 
Відродження івриту не має 
прецеденсу в історії інших 
мов. Іврит має дуже мало 
слів, він відстав від тепе¬ 
рішнього часу на століття. 
Але сучасний іврит має ші¬ 
стдесят тисяч слів, хоч Шек- 
спір вжив п’ятнадцять тисяч 
слів для написання своїх 
творів. 

Із самостійністю Почався 
новий побут, який вимагав 
нових слів на нові поняття. 
Жиди досить давно; перес¬ 
тали вживати іврит. За рим¬ 
ського панування жиди Па¬ 
лестини говорили на ара¬ 
мейській мові, дещо близь¬ 
кій до івриту. Освічені жи¬ 
ди вживали грецьку Мову і 
також латинську. 
Спочатку іврит був свя¬ 

щенною мовою. Це була 
мова вчених трактатів і бо¬ 
гословської науки, щоден¬ 
ної молитви — розмови з 
Богом, та поезії. Середні 
віки в історії івриту — це 
розквіт теології та ліричної 
поезії. На івриті тоді писа¬ 
ли, але у побуті не вживали. 
Тією мовою зверталися до 
Бога. У XIV-XV сторіччі 
появилася міщанина німе¬ 
цьких, слов’янських та ста- 
рожидівських слів — тепе¬ 
рішній їдіш. У XVIII сто- Еіччі іврит секуляризувався. 

[оявилися періодичні вида¬ 
ння, журнали, навіть рома¬ 
ни. Народився культ мови 
як національної вартосте. 

9 

Письменники звільнили ів¬ 
рит з-під компетенції раби- 
нів. Тепер іврит — мова 
цілої країни. Іврит також 
став мовою жидівської ін¬ 
телігенції країн діяспори. 
У щоденній мові їдіш має 

менше як 10 відсотків ста- 
рожидівськийх слів. Іврит 
має дві тисячі слів, потріб¬ 
них для обмеженого поро¬ 
зуміння у побуті. Були ве¬ 
ликі початкові клопоти із 
введенням івриту у щоденне 
життя. Бракувало самих 
звичайних слів для назви 
звичайних предметів та по¬ 
нять, бо таких не було у 
старозавітньому Талмуді 
та Біблії. Тоді на допомо¬ 
гу івриту прийшов сіоніст¬ 
ських рух, який зрозумів 
необхідність мати одну мо¬ 
ву для нації. Так іврит став 
мовою працюючої Палес¬ 
тини. Досить сказати, що 
вик ладовою мовою у пер¬ 
ших школах Палестини бу¬ 
ла французька мова. 
Між Першою і Другою 

світовими війнами у краї¬ 
нах Східньої Европи від¬ 
крили школи івриту.. - 

Ваад Алашон — 
мовне комісія*,, опра¬ 
цювала тисячі нових тер¬ 
мінів і слів щоденного вжи¬ 
тку. В першій пловині XX 
сторіччя створено п’ятнад¬ 
цять тисяч нових слів. Пе¬ 
ремогло гасло — один на¬ 
рід одна мова. 
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Після Першої світової тах Середземного моря, у 
війни іврит став одною з Н. Йорку. 
трьох_ офіційних мов ман- Від решти мов іврит від- 
датної Палестини. У побуті різняється тим, що не мас 
люди можуть говорити як діялектів. Це унікальне яви- 
хочуть, але в урядах панує ще у мовознавстві. Це мо- 
іврит. Школа івриту^в якій ва, витворена елітою і роз¬ 
говорять івритською мо- повсюджена на масу Із- 
вою гарантує майбутність раїль говорить своєю мо- 
народу. Сабри, або цабарім вою, що органічно виросла 

це люди, що народилися з глибин національної тра- 
вже ^в Ізраїлі. Іврит уже диції, мова, яка об’єднує 
перейшов кордони Ізраїль людей, розпорошених у дія- 
Цю мову можна почути на спорі., 
бульварах Парижу, у пор- 

/Михайло Кучер "Що таке іврит?” , СВОБОДА ч. 
103 за 1981 р.,стор.2 й 4./ 

For etymology see EDUL.l, 313. 

ІГЛА, ГОЛКА 'needle1, Mlk. игла,иголка ; 
BRu. іголкз. ,Ru.,Bu. игла, Ка.йгла. SC.agla.Sln. 
igla, Cz. jehla, Slk.ihla, Po. igla, LoSo.jegla, 
UpSo.jegla. - Deriv./і/голочка,/і/голонька , 
/і/глиця, голкофільтр, голкошкірий, dial* 
гл&, FN, Іглинський, Гблка /Богдан 88,100/. 
Ьуп. тонкий пристрій з гострим КІНЧИКОМ і 
вушком для шиття; застрик. 

PS. * j - g б 1 a »tsf, genetically ccn - 
nected with ІГ0* see s.v. 

іглу SovUk*/from Ru./for: 1ҐЛЮ, see 
S «V • 
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ІГНАТ/іЙ/ axch for ГНАТ , see s.v. 
EDUL.l, 656-657. 

ІГО arch. ’yoke, oppression, MUk.,OUK.,OES. 
ИГО #BRu. ІГО , Ru.,Bu.,Ma. HTO,SC. igo.Sln. 
igo# OCS.igo, Cz. jho, Po.igo/jugo. - Subst.Hp- 
мо; неволя. 

PS. * j 6 g o <*j'b go *ts', IE. ** iugos,root 
**jeug—, cf. Skt. yuga, Gk. dzygon, Lat.^jugum , 
Goth.juk, OHG. juch,Axtn.luc, ModPers.juv,Ht .iu - 
gaan, ToA.yokSm 'door', E. yoke» ModHG. Joch,etc.; 
Bexneker 1*422» Vasmer Z2,115-116, Рокоту 5D8 - 
509,Шанский 2:7,7, а.о. 

І ГОЛКА : ігла,голка 

ІГОР PN.'Ihor,Igor,Eaghor (Kostetzky)*, 
MUk., OUk.,OES. Игор/ь/. BRu. trop , Ru. Й- 
ГОрь, Cz.,^Slk. Ihor, Po .Igor, etc. Deriv. 
Ігорів, Ігоревим, Ігорівна,FN. trop,Iro- 
ренко, Ігбрко, Ігорчук /Богдан 100/. 

From ONor. Ingvar = OES. Ии/г/твар**. , 
Vasmer 22,ll6, Рудницький 7,78,РССтоцький 
4,82,Шевельов 325-326, ThBmquist 76,99,105, 
T13 ,115, а.о. 

ІГОР/ЕН/КО, ІГОРЧУК see the preceding 
entry 
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І ГРА arch, for гра. 

ігуана SovUk.for ігуана. 

ІГЖЕН 'hegumen', MJk.,0Uk. ,0ES. ИГумен*~Ь ; 
BRu. ІГУМЄК ,Ru.»Bu.»Ma. игумен ,SC.iguman,Sln. 
iguman, OCS. igumen*z , Po. ihumen/igumen, Slk. i- 
gumen. - Deriv. Ігуменя, ІгумеНОВИЙ, ІГумен- 
ний,-ський, ігуменувати,-анняі-Subst. най¬ 
старший нонах у манастирі, начальник мана- 
стиря, Кузеля 127. 

From OCS. igumen'S 'ts', the ultimate source 
being Gk. hegoumenos 'leader' x hegeomai'^I lead, 
direct', ПреображенсЙИЙ I, 265,Vasmer 2,117, 

Шанский 2:7,8 
» 

ІГУМЕНЯ : ігумен. 
v 

ІІ'ЛЮ, SovUk. іглу, ModUk.jRu.,Bu. иглу, 
Po. igloo,etc. — Subst. ескімоське ft іну - 
ітське житло, збудоване з снігових плит. 

From E# igloo't&'» the ultimate source 
being Eskimo iglu/ igdlu ■house1 • 

ІҐНІТР0Н , SovUk. ігнітрон 'ignitron», 
ModUk. - Subst. одноанбдний вентиль. 

From E# ignitron •ts1* the ultimate eource be¬ 
ing Lat. ignie*firef and electron abbr# to -tron* 



484 

ІҐН1ШИН AmUk..AustrUk. 'ignition1, first 
recorded in 1950 (Winnipeg,JBR#).—Subst. прист¬ 
рій в автомобілі для запалювання бензини 
й урухомлювання цим мотору. 

From Е. ignition *ts*. 

✓ 

ІҐНОРАМУС 1 ignorant*»Modl)к. ;Ро.ignoramus* 

Syn. іґнорант. 

From Lat* ignoramus *we do not know*: Ig- 

no rare *to be ignorant*» sea the following entry* 

/ 

ІҐНОРАНТ 'ignorant' ,ModUk.;Po.ignorant. 

Deriv. іґнорантизм » here aiso^t іґноранція, 
ігнорувати,-ання. - Subst. неук, незнайко, 
Кузеля 127. 

sent 
From Lat. Ignorans,-antis 'ts'»being pre¬ 

participle of ignorare 'to be ignorant*jsee 
the preceding entry. 

ІҐРЕК 'Gk.i - upsilon: y', ModUk. ; BRu. 

Ігрзк, Ru.,Bu. игрек, Po* igrek,etc. - Subst. 

"грецьке і" - французька назва для букви 
ипсилон. 

From Fr. і grec 'Gk.i'. 

ltyAHA,SovUk. Ігуана 'iguana',ModUk.; BRu. 

ігуана, Ru. игуана, Po. iguana .etc. - Subst. 
велика ящірка. 

From Sp. iguana 'ts', the ultimate source 
being Arawak iwana *ts*. 
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ІДЕАЛ 'ideal', Modlik.; BRu. ts, ^Ru.»Bu. И- 

деал, Po.ideal,etc. - Deriv. ідеаліст/ка/, 
ідеалізм, ідеальний, -ність, ідеалізу¬ 
вати, -ання.-Subst. те, що існуєхлиш в уяві, 
що в^ своїм роді одно лиш існує, взір, 
прообраз, Кузеля 127. 

From Fr. ideal *ts', the ultimate source 
being late Lat. idealis 'ideal', Dauzat 397, 
Шанский 2:7,9. 

ІДЕЙНИЙ : ідея. 

ІДЕНТИФІКУВАТИ * to identify», ModUk., 
BRu. ідзнть»ф.каваць , Ри.идентифицйровать, 
Po. identyfikowat, etc. - Deriv. ідентифікува¬ 
тися, .-ання, here also: ідентифікація. - 
Subst. уважати два предмети за однакові, 
Кузеля 127; втотбжнювати. 

From late Lat. identificare »ts'| see also 
the following entry. 

ІДЕНТИЧНИЙ »identic/al/• , ModUk.;BRu. 
ІДЗНТЬІЧНЬі , Ru.(since 1847)идентйческий, 
ModRu. идентичньїй , Po. identyczny, etc. - 
Subst. однаковий, рівнозначний, такий 
сам, Кузеля 127. 

From late Lat. identicus * ts ', perhaps 
via Fr. identiqpe or ModHG. identisch, cf. 
Шанский 2:7,11. 

ІДЕ0- in compounds as : ідео-графія, 
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-лог, -логія, -логічний,-мотор etc* indic- 

From Fr* ideo- the ultimate source be¬ 
ing Gk* idea form notion* see the following 
entry* 

ІДЕЯ, AmUk.,AustrUk. айдія 'idea',Mod- 
Uk. ; BRu• ІДЗЯ, Ru. , Ви. идбя ,Po.idea,etc. 
Deriv. Ідейний,-ність, -но, ідейка,-єчка. 
Subst. думка, поняття; провідна гадка;тя¬ 
ма. 

From Gk. idea ' ts'. 

f S 

ІДИЛІЯ 'idyll', ModUk.; BRu. ідмлія , 
Ru.»Bu. ИДИЛЛИЯ,Ро. idylla,etc. - Deriv. іди¬ 
лічний. -Subst. образок із^сільського 
життя,рід поезії, хутірна поезія, Кузеля 
127. 

у 
From Lat idyllum fts** the ultimate souce 

being Gk* eidyllion - dimin* of eidos vfsrm» 
picture1* Vasmer^ 2,117# Klein 1*768* Орел I, 
361, Шанский 2:7,J3. 

ІДЮ- a compound-forming element idio- 
in such words as ідіолект, ідіолексика, 
ідіоматичний, ідіоморфічний, ідіопатія, 
ідіо плязма,ідіосинкразія,а.о. 

From Gk* idios •peculiar*separatel 

ІДІОМ 'idiom*, ModUk.; BRu. ІДЬІ Єм/а/, 
Яи.ИДЖЇма, Po. idiom, etc.- Subst. ДІЯЛЄКТ, 

мбва,якбю говбрять в одній ТІЛЬКИ око¬ 
лиці, наріччя, Кузеля 127-128. 

From Gk., see the preceding entry. 
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ІДІОТ 'idiot', ModUk.; ВВиД-ДЬ ЄТ ,Ru.,Bu. 
идиот jPo.idiot,etc. - Deriv. ідібтка,ідіотизм, 
ІДІОТИЧНИЙ,-ність,-HO, ПІВІДІОТ.“ Subst. 

півголовок,дурнуватий,бортак,Кузеля 128. 

From. ModHG. Idiot *ts* the ultimate source 
being. Gk.idios , see ІДІО-. 

ІДОЛ 'idol', MJk.,OUk.,PES. Идол*Ь,0С5. 
idoPt * Bu«#Bu**Ma* ИДОЛ , 5C*idol* Sin* idol*Cz* 
51k*idol* Po* idol* - Deriv* ІДОЛОПОКЛОННИЙ, -ИК, 
—ИЦЯ, ІДОЛОПОКЛОНСТВО, here also: ІДОЛЯТ— 

РІЯ. - Subst.^6o«OK у поган, бовван, Кузеля 
статуя поганського божка". 

From 0С5* idol'6 ,tsf, the ultimate source 
being Gk* eidolon 1image*form*apparition *# 

ІЄРАРХ : гієрарх. 

ІЄРЕЙ also ЄРЕЙ, MUk.ієрей, OUk.,OES. 
иерей ■/ієрей; BRu. іерз'й, Ru.Bu. nepeft,OCS. 
ierejb. - Deriv. ієреє вий, ієрейство, -СЬКИЙ", 

compounds*iepoMOHax,-монаший. -5иЬз*»жрець , 
священик. 

From OCS. ierejb »ts', the ultimate 
source being GK. hiereus *ts's hieros 'holy,sac¬ 
red,supernatural' • 

ІЕРОГЛіф # also Гієроґліф «hiero - 

glyph', ModUk.J BRu.Ієрогліф Ru. ИероглЙф , 
Po. hieroglif,etc. - Deriv. Ієрогліф.іЯ". 

-Subst. священне ПИСЬМО єгиптян. 

From Gk. hietcglyfikos *ts*., perhaps via 
Fr. hieroglyphe, Шанский 2:7, 17. 

ІЖИЦЯ Мик.,0ик.0Е5.ижица 'name of the 
letter и * — deriv• from H5Ke»,cf. EDUL.2,461. 
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ІЗ see з. 

ІЗВір, ізвори ! ЗВІР 1. 

ІЗ-ЗА : з and за. 

ІЗЗАДУ : з eind зад. 

ізи, ІЗІ AmUk. 'easy', first recorded 
in 1963 (Bilash 302). - Subst. ЛЄГКО. 

From E. easy 'ts’ Bilash,l.c. , Koshelanyk 

319. 

131 ! 3. 

/ / 

ІЗМАРАГД ї смарагд. 

130- a compound-forming element in such 
words, as ізоглосса, ізогона, ізограф/ія/, 
ізодина, ізолекса,ізоморфа,-морфний,ізо- 
патІЯ, Ізотерма, i30$0Ha*atc. * meaning 1 iso—, 
equal,identical', known to ell other SI. - Subst. 
(in rare cases:) рівно-, рівний , Кузеля 128. 

From Gk. isos 'equal'• 
і 

ІЗОЛЮВАТИ ,' to isolate*, ModUk.; Вйи.іза- 
ляваць,Яи. изолировать , ,Po.izoiowad:,etc. - 
Deriv. ізолювання, here also: ізолятор/ка/, 
ізоляція, ізолячка.- Subst. відділяти ; 
усувати всі ,електричні провідники,Кузеля 
128; відокремлювати; осамітнювати. 
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From Fr. isoler 'ts*, the ultimate source 
being It. isola 'island* (< Lat. insula 'ts' ), 

Шанский 2:7,39. 

ІЗРАЇЛЬ EN,,GN. 'Israel' МІк.Израил'Ь 
(1488); BRu. Ізраїль, Ru* Израиль,Р°* Izra- 
e 1,etc. - Deriv. ізраїльський, ізраїль¬ 
тянин, -нка." Subst. богоборець,прізвище 
Якова; звідси назва жидівського племени, 
Кузеля 128; народ і держава в Малій Азії. 

From Hb. Yisrael 'ts' via Gk. Israel, 
CCM.1,426* Klein l,819,Vasmer22,123,a.o. 

✓ 

ІЗУМРУД arch• 1 precious stone:emerald '# 
first recorded in 1462 (Korsch Archiv 9»679);BRu. 
ts, Ru.»Bu. ИЗумруд ,Po.szmaragd, etc-Subst. 
дорогоцінний кімінь зеленої краски, Ку¬ 
зеля 128; смарагд,ізмарагд. 

From Tk. zBmrQd 'ts1» the ultimate source 
being Gk* smaragdos» see смарагд. 

* 

ІЗЮБР a variable of зубр #q*v. 

у 
ІЗЮМ 1* 'raisin*dried currants»sultanas' 

first^recorded in the XVI c* ; Ни.изюм.- Subst. 
родзинка. 

2 
From TU.Tt* jBzBm 'grape fruit'*Vasmer 2» 

124» Шанский 2:7,45-46. 

ІЗЮМ 2. GN. Izium (in Kharkivshchyna)» 

founded in 1681 as a fort on ІЗЮМСЬКИЙ ШЛЯХ. 

, From the name of Ізюмська сакма /слід/ 
- Ізюмський шлях, УРЕ.5,383-384. 
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ІЗЯСЛАВ Рй. ’Lzyaslav• , OUk.,OES. Изя- 
слав*ь ; BRu. Ізяслау,Яи« Изяслав, Po.Izia - 
slaw* etc. - Deriv. Ізяславів; OUk.GN. Изя - 
славль - now : ^Ізяслав / from 1569 to 191B : 
Заслав на Горині »cf. УРЕ.5,384 /. 

PS* *Iz—jg—slav*6 'he who took over the 
glory» famous one'» 

IK see K. 

ікати, -ahhft see i conj. 

/ 

,IKBA GN. 'lkva'(hydronym), ModUk.j BRu.ts, 
Ru. Иква, Po.Ikwa. - Syn. річка, прйва при- 
тока.Стиру; л^ва притока Південного Бугу. 

PS, *КТ> v а < *Ку» Gsg. K'bve, like Uk. Пол- 
TBa,Po»Pe4tew < *PT»1 ty,Gsg. P'6 It v e and sim¬ 
ilar old formations in ■>y,e»ga, OCS» kry,Gsg. krBve, 
ljuby,Gsg. Ijub1>ve,etc.; as such *K?va was ex¬ 
tended by prothetic i- in ts way as kT> > ikT*; 
as fax as its root is concerned see кувати ; 
as a whole IKBA would mean;'river which makes 
(cuts) its way through an uneven (difficult ) 
terrain»,cf« in this connection Сл.плк. Ir.: 
0 Днепре Словутицю! Тьї пробилт» еси ка- 
менньїе горьі сквозі землю Половецкую... 
less persuasive is its deriv. from G. aiko'oak'. 
РССТОІІЬКИЙ 4,32 , following Vasmer.,Osteurop. 
Ortsnamen, Dorpat 1921,2; cf.also the negative 
stand in this regard of Ільїнський , ЗІФВ. 
7-8, 54-55. 

NB.t etymology 
helps to solve the Po. hydronym KWA, recorded by 
Koziexowski 6,222, despite Vasmer's hesitation to 
consider it either SI. or G., cf« ZfslPh.8,113. 
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ІКЛО 'canine tooth, fank, tusk, buck tooth, 
cuspid', Wd. КЛО /Стрий/ModUk.;BRu.і^ло» Ru. 
КЛЬІ, Po. kiel.Gsg.kia, a.o.SI.see Berneker l, 66o.~ 

Deriv. ікла/с/тий,-тість,-to. - Syn. одно¬ 
го орінні зуби у ссавців, що виконують/функ- . 
тдю захвату,удержання й розривання ко]зму, 
атеж нападання,захисту й риття; /непра¬ 
вильно:/ бивень, УРЕ.5,385. 

PS. *k$>lo, Gsg.*k£la »ts* with prothetic i- 
after fall of -35- in the first sellable; root 
ts as in КОЛОТИ; according to Berneker, 1.c,*kh 16, 
Vasmer*" 2» 125. 

ГКЛА/С/ТИЙ ї ікло 

ІКНІННЯ : ікнути. 

ІКНУТИ : 1 conj. 
ф 

ІКНУТИСЯ ї і conj, 

IKON MUk. = ІКОНА, see the following 
entry^ifco* : obv^x“,c5;ii«^ rtcovdeoJ 

ІИ Іб4і , 58 ). 

* * 

* 

NOTA BENE! 
4 

THIS IS THE FIRST SELECT I VE EDITION 

OF PARTS 17-22 
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ІКОНА 'icon*, мик* икона, оик.иконьі 
/1429 ССМ.1,430/,0Е5. икона; BRu. ікона, 
Ru.,Bu.,Ma. икона , SC.ikona, Sin .,Cz.,51k.Po. 
ikona. - Deriv. іконний, compounds : іконо¬ 
борець, -ббрство,-граф,-графія,-пйс/ець/, 
-стає. -^Subst.образ Христа,Матері Ббжої, 
або Святих, Кузеля 129. 

From OGS. ikona 'ts', the ultimate source 
being Gk. eikona 'likeness•image', Vasmer2 2, 
12S, Шанс кий 2:7,46. 

ІКРА, tfd. ікра 'caviar', MUk. Икра, OUk. 
икру чорную Asg. /1446 ССМ.1,430/, BRu. 
ікра.Ри.икра, Ви.,На. йкра ,sc. ikra,Cz.jik- 
ху» Slk. ikry, Po.ikra, LoSo.jerk/Aerk, UpSo. 
jikra/jikno. - Syn, КАВ'ЯР. 

PS»*/j/6kra »ts', related to Lith.ikras, 
La tv. ikri, Irl.iuchair (<**ikor) »ts'; Zu- 
pitza BB.25,100, Bemekar 1,423-424,Trautmann 
103, Slawskі 1,447» Vasmer^2,125, Pokomy 504, 
Потебня РФВ.6,153, Младенов 222, Шанский 
2:7,47-48, а.о. 

ІКС 'Lat.lettdr X', Mod Uk. known to all 
other SI. - Deriv. осбба-ікс 'unknown person'. 

From Lat. X - pronunciation : /ike/,Ky3e- 
ля 129. 

ІКС - промені 'X-raya', ModUk. for 
Пулюївські промені, «ієр : Рентґбн,Рент 
ґбнівські прбмені. 
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ІЛ ' slime,loam' » MUk. *0Uk.»0ES. ИЛ*К» BRu. 

ts, йи.,Ви.»Ма.Ил » OCS. І16, SC.ilovaca , Sln.il, 

Cz.,UpSo. jil, Po. І4 • Deriv.ілкйй,ілуватай- 
-Syn. мул,грязь,багно. 

PS.*jbl‘B *ts* , related to LPt'v. ils 'very 
dark', Gk. ilys 'marsh', cf. Bezzenberger ЕВ.27» 
l£3, Bemeker 1,424, Vasmer 22,126, S4awski 1,449» 
Шанский 2:7,48,a.o. 

ІЛАРІОН , Wd. Іляріон PN.'llarion, 

Hilarius, Hilary', MUk. Иларионь /і462, 
CCM.l ,^4зо/, OUk.OES.Иларионь ; BRu. 
Іларіон, Ru.,Bu. Иларибн, Po.Hilarion, Hi¬ 

lary, etc.- Deriv. Ларін, Лари/в/он ба¬ 
ріон, Іларібнович / Ларібнович,^ їла - 
рібнівна / Ларібнівна, FN.іларіон, Іла- 
рібненко, Ларібник, Ларина ( Богдан 
158) ; MUk. Ларионоу Dsg.(l490 ССМ.1,1490), 
Ларионо/м/lsg. (іЬі8.),Ларивону Dsg.(ibid.)_ 
слугу Ларивона(1450), OUk. Ларивунй 
(1366 CCM.s.v.)/IapHBOHa (1378 ibidem), ЛариО- 
ненок'Ь. (Shevelov 269). 

From Gk. Ilarion »cheerful,merry,gay' , 

Pape 1,543. 

ІЛЛІНКА, ІЛЛІНЦІ : Ілля. 

ІЛЛІнбй,5оуик.Іллін6йс 'Illinois', 
ModUk.,known to all other SI. - Deriv* ІЛЛІ- 

нойський, іллінбєиь, -сГйка. 

Named after Amer-Indian tribe Illinois» 
living in that ares. 
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ІЛЛЯ P/V. \Л(иЛ £ ItfkAj Ml/к- Haja (1627 
Бвривда), \Лі%/ІЛі £м,(І484 Пом'яник), 
ОЦК' Гм fWtotHHpA»YCe%M*Y нлнн (tui-xus*'}, 
/ИцД (П'\-СТГ0нФлиІт**рнлх UMHKHArw- 
&тн* ьсь*шимімьА\ СТ9* (.офншіпщлі tufnv 
4 ТїЧ'ИАЬ П&ТНАІ* НИІЧМ%А1/ч* ЛОІГ АТ*4і * СТнаЬКО 
HHtAAbM * N49*4 рійлАл ННАО МА(*КОАЬМЬНШ* 
!ЧН<аАЄ'АНСА9**Н4А * BJ\NbrA*1VlflN‘bTVAi4PbTCfl 
ьг(*40* нль* WMttH'/bTYAtfifW'btoHik *nt* 
АІТНМН ЦОШіНКУПНУ*МШ МАГМИ SObANHf ЬШ0- 
А П4*Л* N4 twHUM* AttwrІ r4MB4NbC<9*OAHH А 9% 
ТОм ДРАМ'ЩкСе-МьегТЇГРНЯЬАЬ" ( XilfJ, l«C#P' 

грхфіГо)} Ro. Илья.- 

~ Рш^Іллввич#£&ківна, Илько, Илюсь,Илаш. - 

- РЩЛлАя,Ілащ^к,ільч^нко,Ільчук,Ільчйна^ 
Ільчйпшн. Ільцьо, Ілвїсський, Ілвнч/к, Іллв'н- 
ко, ІлІ^й, Іліка, І лі si', ІлійчУк, І л if в в, Ілі^всь- 
кий^ліїв, Ілігік, Ількбвич, Ільків, ЇЛЬКОВ, Іль- 
шівський, Ільні^цький , Ілгік. Іл^чко^ Іл^нко, 
Ілик, Ілинднбс, Ілин^к, Ілйнич, Ілгашн, Іл6сич , 
Ілюк (Богдан ІОО-ІОІ).- 

- &4£іллґнська,Іллґнці.- 

^ и у 
* ЬиВіГ.МОіі.£* i'/ft xrtnemy,&% Пані ;й бо 
н6,ншн ПАНІ, 1627 Бвринда. 

\ 

Гг?ЙАі 9A tU'CU,THt UAT'Mfn. HfVlZCг 
HA, *&*faA ' ТАс Ж*** a 

if і 'Mtic, t* JcAssat'/ Mlub /, 

l&W, Пвтровский 121. 
/ T.s. / 

, '/ / 
1ЛОТ see гелот* 
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ІЛЬМ 'elm' ,MUk-, OUk.,OES. Ильм T, BRu < ts, 
Ru..Bu. ильм, OCS. іібтб» Cz. jil/e/m, Po\ il/e/m, 
LoSo.;om, Plb. jelm. Deriv. {льмовий , ільмище . 
GN. Ілемня, FN. Ілемський. - Syn. В’ЯЗ шор- 
СТКИЙf Ulmus scabra. ^ 

і Р5,Д.*6l6a* 'ts'» delated to Lat. ulmus,OHG. 

vM„eA, 126 127і Шанокий 2,7.аП«. ' 

bVe ї32,ої8 ,deriV- fron Ge ilme* suggested by Berw 
neker 1,424,Uhlenbeck Archiv 15,487,a.o. 

ІЛЬЧЕНКО, Ільчишин, Ільчук,Ільцьо,а.о. 
see Ілля. 

ІМБЕЦИЛЬНИЙ t imbecile, imbecilic1, ModUk. 
known to all other SI* - Deriv. імбецильність. 
Subst* недорозвинений,слабоумний• 

, ч 

From Lat.imbecillus •without support: feeble1 - 
Klein lf 771. 

ІМБИР, also : імвір,імбвр, інбйр 
•Zingiber officinale: ginger*, MUk. ингбир 
/1456^ ССМ.1,443/, инбир /1460 ibidem/* Ru. 
имбирьtPo»imber, OPo.inbir,ingber, ingwer 
/ССМ»1,443/. - Deriv. Імбйрний, Імбірний • 
Subst. корінь,якого вживається до при¬ 
прави страв ,Кузеля 129. 

Ч 

As indicated by MUk* forms the word was 
borrowed from FUG. ingeber 'ts* - a f/e. de¬ 
formation of LLat. gingiber, the ultimate 
source of which is 5kt. ^rngaveram’ts'.coming 
to Europe via Gk.zingiberis. 

ф 

ІМЕННИЙ, -ИК j ім’я 
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імжити see мжити. 

ІМІҐРАНТ, SovLIk. ІМІГрант 'immigrant' , 
BRu* імігрант,Ни* иммигрант ,Ро* imigrant,etc. 

recorded in Eastern Eurooe in 1R71 (Шян— 
-у” і f ми* пммиїрбші xmigrant#e 
first recorded in Eastern Europe in 1871 (Шан 
ский 2:7,55), - Deriv. іміґрантка, іміґ- 
рантський,-тщина, here also іміграція,іміґ 
раційний, іміґрувати,-ання, AmUk 
рула, міґрула.^ - Subst. переселенець 
іншої країни,зайда, Кузеля ТЗО. 

имміґ- 
ДО 

From Lat.immigrans (Gsg.—ntis): immigrare 
to move in,immigrate» KleinІ^ТЗ^Шанский 2:7» 

^ ІМІТУВАТИ ’imitate', ModUk., BRu. іміта- 
ваць ,Ru. имитйровать , Po. imitowad,etc.- 

Deriv. імітування, імітатор,-ація— 5ubst. 
наслідувати,удавати,переймати,Кузеля 130; 
наподюнювати,зразкувати/ся/• 

From.Lat. imitari 'ts', Klein 1,772,Шан- 
ский 2:7,55. 

імла,імлистий dial .for мла,млистий. 

ІМОВІРНИЙ : йму /йняти/and віра. 
\ 

ІМО РАЛЬ НИЙ »immoral», ModUk.- Deriv. 
іморальність.-Subst, неморальний. 

From Lat. im-moralis *t?' (: in- and mos, mo- 
ris 'custom'), Klein 1,773. 

ІМПЕРАТИВ 'imperative', ModUk.; BRu. 
і’мператьіу, Ru»Императйв ,Po.imperatyw, 
etc.-Deriv. імперативність.-ho. - Subst. 
наказовий спо'сіб, загальне правило,Ку¬ 
зеля 130. 

From ModHG, Imperativ 'ts' introduced to 
Eastern Europe in 1861 ( ПІанский fc:7*57); 
its ultimate source is Lat. imperativus (mo¬ 
dus) : imperare see the following entry. 

ІМПЕРАТОР 'emperor', ModUk.;BRu. ts, 
Ru. император, Po.imperator ,etc. - Deriv. 
імператорка.-ство,- ський.-Subst.само¬ 
владний володар; цісар, Кузеля 130. 

From Lat, imperator *ts':imperare ' to 
command', Klein 1, 775, ШаНСКИЙ 2; 7,58. 

ІМПЕРІЯ 'empire',ModUk. ;BRu. Імпе- 
рьія, Ru. империя (since the XVI c. ),Po. 
imperium,etc. - Deriv. імперіял/ьний/, 
імперіаліст,-ка, імперіялізм, імпе¬ 
ріалістичний, -ність,-HO, here aim ім¬ 
перський. - Subst. термін для монар¬ 
хічної держави під владою імператора, 
партійного колективу,монарха; монар¬ 
хія. 

From Lat. imperium,-ria *ts' : impe¬ 
rare 'to command',see the preceding entry. 

ІМПЕРФЕКТ/УМ/ 'imperfect (past)‘,ModUk. 
Subst. минулий недокананий час. 

From Lat. imperfectum 'ts'. 
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ІМПОЗАНТНИЙ 'imposing»impressive* ,№odUk. 
BRu. імпазантньї^и. импозантньїй (since 1867), 
Po. impozantny,imponujacy#etc. - Deriv. імпозант¬ 
ність, -но.-Subst. показний,Рудницький-Церке- 
вич 287c 

From ModH G. imposant 'ts',ІЗанский 2:7,60. 

ІМПОНУВАТИ 'to impress, affect', ModUk., 
BRu. імпанаваць, Ru. импонйровать, Po# im- 
ponowac,etcr- Derive заімпонувати, -ання. - 
Jubst. викликати подив,або поважання,роби¬ 
ти враження; хвалитися, Кузеля 130. 

From ModHG. imponieren »ts*,the ultimate 

source being Lat. imponere 'to put on». 

ІМПОРТ «import', BRu.iMnapT , Ru. ЙМ- 

nopT(since 1894),Po.import,etc.- Deriv. імпортер, 
-*a , імпортація,імпортувати,-ання, - Subst. 

ввіз, привіз /товарів/ з загранйці,Кузеля 
130. 

From Fr. import'ts' , the ultimate source 
being Lat. importare «to carry in',Шанский 2:7, 
60-61, Klein 1, 

ІМПОТЕНТ 'impotent'. Mod Uk.; BRu.iMna- 
X3HT,Ru. ИМПОТЄНТ, Po.impotent,etc.- Deriv. ІМ- 

поте'нтний,-НІСТЬ,-НО,here also імпотенція. 
Subst .немічний, безсильний /у полових з н d'- 
синах/,зниділий, Кузеля 130-131. 

From ModHG* impotent ftsf* the ultimate 
source being Lat*imp’6tens»-ntis*ts1; according to 

Шарский 2:7,61,Ru. импотент is a b/f.of импо- 
те'нция. 
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ІМПРЕҐНУВАТИ 'to make irresistible 
against rain,snow,etc.', ModUk.iPo.impreg- 
nowac. - Deriv. імпрегнування, -нований.- 
Subst. підчйнювати хемж&ліями проти 
дощу,снігу йтп. 

From. LLat. impraegnire «to fill through- 
out,saturate'. 

ІМПРЕСАРІО 'impresario', ModUk.,BRu. 

імпрзсарьіо, Ru. импресарио,Ро.impresario. 

- Subst. пі^приє’мепь/театральний,концер- 
товий , цирковий/,Кузеля 131. 

From It. impresario *ts?• 

ІМПРЕСІЯ 'impression', ModUk.; Po.im- 
presja. - Deriv. імпресійний, -ність, -но; ім¬ 
пресіонізм, -н£ст,-ністйчний. - Subst. 
вплив,враження,Кузеля 131. 

From Lat. impressus : impremere 'to press'. 

ІМПРОВІЗУВАТИ 'to improvise' # ModUk.; 

BRu. імправізаваць, йи.ишровизировать, Po.im-* 
prowizowac,etc. - Deriv. імпровізування, ім¬ 
провізований, імпровізатор/ка/ ,-рський, ім¬ 
провізація, -цїйнийо - Subst. говорити абб" 
грати без приготування,Кузеля 131; тво¬ 
рити Імпромпту (see the following entry). 

From Fr. improviser or ModHG. improvisie— 
ren 'ts', the ultimate source being It.improwi— 

sSre : improwiso 'unforeseen,impromptu' (jLat. 
improvlsus * te *)• 
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ІМПРОМПТУ 'impromptu,not rehearsed» ,ModUk. 

Po. impromptu. - Subst. без підготови, імпро¬ 
візовано . 

From Lat. in prompt!! »in readiness, at 

hand* ,Klein 1,779. 

ІМПУЛЬС ,AMUK. ІМПДЛС ‘impulse' ,ModUk.: 
BRu* tst Ru* HMnyjibCfPo*impulstetc.- Deriv* ім¬ 
пульсивний, -ність,-но•- Subst* товчок,почин, 
спонука,привід,причина,Кузеля 131;поштовх. 

According to Шанский 2:7*63-64* the word 
was borrowed from ModHG* Impuls fts,#the ultimate 
source being Lat*impulsio ,tsl: impellere fto drive 
on /against* ; yet , Булаховський considers 
Яи*ИМпульС a direct borrowing from Lat. with ac¬ 
centual change under E*influence»cf• РуССКИЙ ЯЗ. 
в школе 4/1956,14; in stressing it as імпульс 
Кузеля derives it directly from Lat.f*l*c*} ; 
see also Klein 1,779. 

,, ІМПУТУВАТИ fto impute^1 »№odUk*- Subst* 
приписувати,вмовляти,посудити,Кузеля 131• 

From Lat* imputare 'ts* (- in 1 in» in to1 
and putB»putare fto reckon» compute»considerl), 
Klein 1»779_. 

ІМУННИЙ ^'immune*,, ModUk. — Deriv. 
імунізув&ти, -ання,, імунізований, -но, іму¬ 
нітет, імунізація.-5ubs+,3a6eз печений 
від заразливої недуги; дипломатичнно 
забезпечений від чужої влади,не/до/тор- 
кальний,ектериторіяльний. 

From Lat* immunis 'ts», Klein 1,774. 
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/ , 
„ІМ/Я' GsS• Імвни 'name' , MUk. имя /ХУІІс. 

ЛСЛ.83/,в° има /1500 COM.1,442/, имЬ/і476 
ibid./, име/і-487 ibid./, вмі /l490ibidem / 
ими /1451 ibidem Л ишена /l496ibidem / ПО и- 
неню /1456 ibidem/, OUk. имє /1388,1404 1445 

1448 ССМ.1,442/, на имя /1378 ibid./,пр І- ’ 

ьіМе /1389 ibidem/,на имя 
/1388 ibidem/.0ES. 

• іте, 
•LoSo* у у г V ----— 9 т ~ ш AHU.C/ IN1QI 

те, L)pSo,mjeno,Plb.jejma. - Deriv. імення /ЙМЄН- 

ня, іменний / йменний, іменник, займенник, 
прийменник,^ іменовий/йменовий, іменини/йме- 
нини, іменинний,-ик,-иця, іменитий/йменй— 
тий,-тість,-то, іменувати, /за-,на-/ймену- 
вати/ся/,—ання, іменництво,-цький, ім'я¬ 
рек, гііаі»намено, мня/мнє JMUk. * именовати/ся/ 
именовании /ХУ с. ССМ.1,437/, именитоє/1453 
abidem / «менити/ся /ХУ с. ССМ. 1,565/, *мено- 
вати /ХУ с. ibidem /, именословт» /ХУІІ с. /, 
именованїе /ХУІІ с. ЛСЛ.83/-5уп. назва; титул 
ССМ.1,442. 

* 

PS. *jbmg,Gsg. *jбтепе< *Ьпиеп *ts*, cf. OPr. 
emmens, Ir. ainm, Alb.emfen,Skt.nama,Av.naman-,Arm. 
anun, Lat.nomen,Gk.onoma, Goth.namo,ToA.nom,ToB. 
nem, Ht.laman; Berneker 1,426.Trautmann 70, Ро¬ 
коту 321, Vasmer 22,129-130, Шанский 2 Ї 7, 
64-65, a.o. 

ІМ'ЯНИНИ^ им’ янйнник, -иця dial.for 
іменини, іменинник,-ИЦЯ, 

iM»flpeK,etc. 

see the preceding entry. 
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ІНАКШИЙ 

ІНАЧИЙ, 

ІНБЙР 

see ІНШИЙ. 

іначити : інший 

імбир. 

ІНБРІДІНҐ, SovUk. инбрйдинг »іп- 
-breeding'* Module»; Ru» инбрйдинг.-Subst. 

система розведення тварин,при якій 
застосбвується спаровування спорід¬ 
нених особин, УРЕ.5,406. 

From Е» in-breeding 'ts'* YPE.»l.c» 

ІНВАЗІЯ •invasion', ModUk.; RuJlH- 

вазия , Po.inwazja, etc.Deriv» інвазійний. 
-ЗиЬз+.напад,вторгнення, УРЕ.5,406; на¬ 
їзд, Кузеля 131. 

From Lat. invasіо (dnvadere)'ts', 

Klein 1, 811. 

„ ІНВАЛІД 'invalid', ModUk.; Ru.HH- 
валид ,Po. inwaiid«i"tc» - Deriv» інвалід¬ 
ка, інвалідний,-ність, інвалідський.- 
Subs+вояк,непридатний до служби,воєн¬ 
ний каліка. 

From Fr. invalide 'ts', which came to 
Eastern Europe in the XVIII c. (HDttl— 
Worth 73); the ultimate source of it is Lat 
invalidus 'not strong,ineffective'• 

анский 2:7, 

ІНВАРІЯНТ, SovUk. Інваріант «invariant', 

ModUk»; BRu. інварускт^ Ru. инвариант, pD. in- 
wariant, etc. - Subst. незмінна кількість,сис¬ 
тема , функція й т.п. 

From Fr» invariant/е/ *ts', YPE.5,407* Шан- 
ский 2:7,66. 

✓ 
ІНВЕКТИВА 'invective'»Mod Uk.»known to all 

other 51. - Deriv. інвективний,-НІСТЬ,-HO. - 

-Subst. обида,зневага,Кузеля 131; образли¬ 
вий закид. 

From Lat» invectiva (oritio)'abusive (speech)» 
YPE.5,407. 

✓ ✓ ✓ 

ІНВЕНТАР, AMUk. IHDEHTOPI «inventory* ,ModUk. 

BRu- ts, Ru* KHBeHTapvJPo* inwentarz, etc. - Deriv. 

інвентарний,-ність,-но,інвентаризований,-но, 
/з/інвентаризувати, -ання; here аізогінвентура. 
— Subst* спис власности,Кузеля 131; о'блік ^та 
перевірення всіх засобів установи,підприєм¬ 
ства тощо. 

From LLat* inventarium ffinding out, enum¬ 
eration1 ,K lain 1,811 ; according to Vasmer22,13o» 
Hu* инвентарь comes from ModHG* orig. as ИНйЄН- 
-тариум /1713-171Р/and иивентарий /1743/#cf* 
also Шанский 2:7,67. 

£нвенторЙ, інвесторі AmUk. see the pre¬ 
ceding entry. 
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ІНВЕНЦІЯ 'invention* > ModUk.,known to all 
other 51.- Deriv. AmUk. і НВЄНТ ^ БНИЙ t—ніоть,—i;o, 
інвентар. -Subst. творчість, гIoмкcлoвicть,,Ky-, 
з еляІЗІ; винахідчивість,творча наснаье - 
ність. 

From LLAt. inventio fts*(: in *on* and ve¬ 
nire *to come'» $ past participle: inventus ) , 
Klein 1* 

✓ 
ІНВЕРЗІЯ * inversion** ModUk., known to all 

other SI. - Deriv. інверзійний. - Subst. 
переставна слів,Кузеля 131; зміна узви¬ 
чаєного порядку слів. 

From«Lat. inversio •ts1 (: in- * in , in ward* 
vertere *to turn*),Klein 1*811, YPE.5,408. 

✓ 

ІНВЕСТИТУРА * investiture* fModUk. , known 
to all other SI. - Deriv.інвестИТурнИЙ.- Subst. 

акт,церемонія наділювання комусь влади й 
символів її, святкова промоція,інсталяція; 
Кузеля 131: вдасть середньовічних пануючих 
назначувати священиків і наділювати земля¬ 
ми. 

From LLat. investiture *tse. 

ІНВЕСТУВАТИ * to invests ModU k^RujffBec- 
ціраваць, Ru. инвесткрювать »Po.inwestowad,, 
etc. - Deriv. ІНВЄСТуваННЯ,^Атик. ,AuetrUk. ін¬ 
вестор,інвестмент, інвестиція. - Subst. 
вклад капіталу для прибутку* 

From LLat•investire »to cloth1. 
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ІНВЄТЄЙШЄН AmUk. 'invitation1, first recor¬ 

ded in 1963 (Bilash 302). Subst. запрошення. 

From E. invitation 'ts'. Bilash, l.c. 
4 

інвистиґація,інбистиґєйшин AmUk.» 
(SovUk.rendering: ін(ввстигація,Нлуктенко 127 )) 

•investigation'» first recorded in 1949 (JBR.). - 
/• 

Deriv. інвестигувати,інвестигатор,Жлуктенко, 

l.c.-Subst. розслідування. 

From Е. investigation •ts*. 

ІНГАЛЯЦІЯ * inhalation*, ModUk..known to ell 
SI. - Deriv. Інгаляційний 3 here also інга¬ 
лятор. - Subst. вдйхування лікарських ре¬ 
човин в організм. .. 

► 

From. Lat inhalatio 'ts' (: in- and 
halare 'to breathe') . 

ІНГІБІЦІЯ 'inhibition', ModUk..known to all 
other SI.- Deriv. і НГІ6ІЦ1ЙНИЙ , Інгібітор.- 

Subst. заборона,здержання судової справи, 
Кузеля 131; труднощі в иебевйяві, брак 
свідомого себевйяву. 

From Lat .inhibitio *ts* ( : in- and hibere 
*to restrain*hold in*) 

ч ^ ^ \ ф 4 

T 

ІНГУЛ GN. • Inhul (river)’,ModUk.-Deriv. IH- 

гулець. 

From Tk.angul *quiet*# Vasmer^2,131. 



506 

✓ 

ІНГУМАЦІЯ ’inhumation,inte nment' ,Modl)k.- 
5ubst. похорони, Кузєля 131. 

From. Lat. inhumatio ’ts* (: in-and humus 
' earth.ground'). 

інґераш yd. (He.) (ку-зеля 131) ,инґера?г 
(Желеховський 1,322), инґерас (Vincenz 4) 
'bribe', first recorded in the XIX c. - Subst. 

перекупство,Кузєля ІЗІ. 

From Rm. a ingrasa 'ts', Vincenz,l.c. 

ІНҐЕРЕНЦІЯ 'interference', Modlik.; Po • 
ingereneja. - Subst* ВПЛИВ,КОНТроля. 

From Lat. ingerentia 'ts' (: in- and ge- 
rere ’to conduct,carry,govern') SW0.306. 

ЇНҐРБДІ6НТ, Amllk. інґрідієнт 'ingre¬ 

dient' ,Modlik.; BRu. інгрвдьієнт.Ки.ингредиент, 
Po. ingrediencja,etc.^« Deriv. ІНҐредієНТНИЙ , 
here^ also ^Інґредієнція,— Subst.складова 
Частина, домішка,Кузєля 132. 

From Lat. ingrediens, Gsg.-^iehtis —pre¬ 
sent participle of ingradi 'to enter to'{ Amllk. 

ІНҐрІдІєНТ directly borrowed from AmE. in¬ 
gredient ' ts' . 

ІНДАБА ’indaba', Modlik. only. 
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From E. indaba 'ts', the ultimate source being 
Zulu in-daba 'business,affair' (JBR.). 

ІНДАҐАЦІЯ 'investigation', Modlik. ;Po. in- 
dagaeja. - Subst. СЛІДСТВО, Кузєля 132. 

from Lat. indagatio'ts' (: ind- 'in' and ag- 

are 'to drive’),Klein 1,786, SW0.302. 

* / 

ІНДЕ 'elsewhere,somewhere', ModUk.; Ru ИН- 
fle,0CS. iri6de, SC.'lndje, Cz.jinde, Po. indziej, 
— LoSo.hynzi/hynzo, - Syn. місцями,подекуди. 

PS.*iri6 +- de : ігіб (ina,^o) and “do like in 

kbde, see ІНШИЙ and де. 

ІНДЕКС 'index', ModUk.; BRu. іНДЗКС,Ки. ми- 

ДЄКС (since 1792), Po. indeks,etc. - Deriv. ін¬ 

дексовий, /з/індексувати,-ання, індексація • 
«Subst. показник fSov. "покажчик” )t список,пере- 
лік ,реестр, числа,що показують зміни в еко- 
мічному розвитку. 

From Lat. index,Gsg.indicis,'pointer, in¬ 
dicator; the forefinger;sign.mark,indication;guide, 
witness,informer' : indicare 'to point out', Klein 
1,787, Шанский 2:7,69, Орел 1,376. 

✓ 

ІНДЕЖІЗАЦІЯ •indemnification1, ModUk.; 

indemnizaeja. - Subst. відшкодування , Орел 1,376* 

From Lat.indemnis 'unhurt,uninjured*. 
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ІНД 
депендент 
залежний. 

ПЕНДЕНТ ,AmUk. інделендент,ин- 
'independent', ModUk. - Subst. не- 

From Е. independent ' ts', the ultimate source 

Lat independens,Gsg.-ntis ’ts1, Орел 1,376* 

ІНДЕТЕРМІНІЗМ ' indeterminism' ,Mod Uk.; Po. 

indeterminizm,etc. - Deriv. індетермініст, 
-ка . - Substвизнання незалежности вблі 
від внутрішніх і зовнішніх причин,Орел , 
1,376. 

From Fr.indeterminism or ModHG.Indeter- 
minismus 'ts' , the ultimate source being Lat. 

in- and determinSre 'to bound,limit,prescribe', 

Орел ,l.c.,Klein 1,786,SW0.302J cf. also Бой- 

KiB(from Lat.) and КузеЛЯ (from Gk.) — 

s.w. 

інджанкшон, ІНДЯЮНКПГОН AmUk. 'injunction', 

first recorded in 1957 CBilash 303). - Subst. 
судова заборона. 

From E. injunction 'ts'. Bilash, l.c. ; cf.al¬ 

so Жлуктенко 127 ( : "інджоякшен") • 

іядясонкшен, -IEOH 

entry. 

AmUk. see the preceding 

ІНДИВІД» ІНДИВІДУУМІ 'individual', ModUk.; 
BRu. індьівід^и.индивид , Po.indywiduum, etc.- 
Deriv. індивідуал,-ка, індивідуаліст,-ка,- 
ський,індивідуалістичний,-ність,-но, 
індивідуальний,ність,-но,-ник,-иця, інди- 
індивідуалізув£ти/ся/,-ання,/з/індивідуа¬ 
лізований. - Syn. ^ особгістість,*£вище,річ 
або" істота,відокремлена в своєму буттзвтд 
інших, Орел 1,376; особа, осібняк,одини¬ 
ця, Кузеля 132. 

From Fr.individu С > ІНДИВІД ) and Mod 
HG. Individuum (>індивідууи ),the ultimate 

source being Lat. individuum 'ts'; Шанский 2 :7, 
69, Орел 1,376, a.o. 

ІНДЙҐ0, SovUk. індиго, Wd. індіґо(Стрий) 
'indigo, blue dye', ModUk.; BRu. ІНДЬІГО, ru. 

ИНДЙГО, Po. indigo, etc. - Deriv. ІНДИҐОВИЙ. - 
/ 7 / j 

Subst .стручкова рослина, що з неї виробляють 
фчрбу; фарба з цієї рослини, Орел І, 376; 

синя фарба ,яку видобувається з рослини {к- 

д{ґо, Кузеля 132. 

From Sp. indigo/indico 'ts' borrowed either 

via Fr.indigo, or ModHG. Indich, the ultimate source 

being Lat.(color)indicus a caique of Gk. indikon 

(farmakon)/ indikon(kinnavari) 'Indian color', cf. 

Шанский 2:7,71, Горяев 123, орел I, 376, 

Klein 1,788, SW0.30A, 
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ІНДИК, Ed .4г,ИНДЮК, wd. індик (Стрий) 

'turkey', ModUk. ; BRu. інднк.Ви. ИНДШРо.іп- 

dyk,Slk. indyk. - Deriv. індича/тко/, індиченя, 

індичачий, індичий,-ина,- ична,-ичник,-ич- 

ня, індичитися. - Syn. індійський півень. 

From Ро. indyk 'ts'; viz.: 

індик-птах американського 
походження. Цю велику пти¬ 
цю освоєно та завезено із 
Середущої Америки до Ев- 
ропи на розплід на початку 
16-го століття, — в тому ча¬ 
сі, як Христофор Колюмб та 
інші сучасні йому відкривачі 
Америки ще думали, що во¬ 
ни не відкрили Америку, але 
доплили до Індії, обпливаю¬ 
чи навколо земську кулю. 
Тому й жителів Америки 
названо помилково індійця¬ 
ми та привезену до Европи 
птицю помилково названо 
“птицею з Індії” — коротко 
індиком. 
Що нова домашня птиця 

була з Індії, думали францу¬ 
зи, а за ними й українці. До 
Англії вона попала пізніше, 
і то не просто з Америки, але 
з Туреччини, і англійці поча¬ 
ли ту птицю називати прос¬ 
то “турком” (“торкі”). А то 
дійсно ані “індик” ані “ту¬ 
рок”, але “американок”. 
Давні білі переселенці в 

Америці спершу не плекали 
індиків дома, але йшли в ліс 
і там полювали собі диких 
індиків > JBR.—Arch. 133. 
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ІНДИКАТИВ 'indicative', ModUk.- Subst. 

дійсний спосіб (діселів),Орел 1,375. 

From Lat.indicativus : indicare 'to point 

out, show', Орел, 1. c., Klein 1,787. 

ІНДИКАЦІЯ 'indication', ModUk.- Deriv. 

індикатор,-ний. - Subs!.вказівка,Орел I, 

From Lat. indicatio, see the preceding 
entry. 

ІНДИКТ, ІНДЙКЦІЯ 'indiction', ModUk. 

Po.indykcja. - Subst. податно'ВИЙ період 15 

років у давньому Римі. 

From Lat.indicti5'declarationi,appoint¬ 
ment',Орел 1,376,Klein 1,787, SWO.304. 

ІНДИФЕРЕНТНИЙ 'indifferent', ModUk.; 

BRu. індьіферентниКи, инидифферентн«й,Ро. 
indyferentny,etc. - Deriv. індиферентність, 
-Ho, here also : індиференція. - Subst. 
рівнодушний , байдукий; який не д£є,не- 
зацікавлений. 

From Lat. indifferens,-ntis ’ts1 (: in- 
and differens - present participle of differre 
'to differ'), Орел 1,377, Klein 1,787,SWO. 304, 

Шанс кий 2:7,72 (: in Ru. from Po - in 1698). 
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ІНДІЯ GN. 'India', MUk. Индия ,OTJk.,OES. 
Ин/'Ь/дия, also : ЙЇГЬДИКИЯ (Gk. Indik£ /ge/T 

cf. Vasmer22,132) ; BRu. ІНДЬіЯ ,RU. ИНДЖ,р0. 

India,etc. - Derlv. ІНдієЦЬ , ІНДІЯННК , ін¬ 
дійський, Індійка, індіянка, here also: 

індус/кау£ індо-лог,-логія,-логічний,-єв¬ 
ропейський/ -європейський,-евролеїстика / 
-європеїстика, -європеєць/-європеєць,-ев- 
ропейка/-європейка • gn. Індонезія, Індій¬ 
ський океан, ^Індо-Китай, - Subst.півострів 
у південній Азії, Кузеля 132. 

, From Lat. India : Gk. India 'ts' deriv.from 
Indos 'the river Indus', the ultimate source be¬ 
ing Skt.sindhuh 'river', particularly 'river Ind- 
—us', Vasmer 2‘2, 132, Klein 1,787, Staszewski 
120, a.o.; see also ІНДИҐО, ІНДИК. 

iHTTOEBPOIIEeilb^ovUk. індоєвропеєць 'Indo- 

European' , see the following entry, 

ІНДОЕВРОПЕЙСЬКІ МОВИ й H ар o'ДИ ' Indo- 
European languages and peoples', ModUk.; Ru.hh- 

доевропейские язьїки и народьх,Ро. j^zyki 

і narody indoeuropejskie,etc. 

In his introductory chapter to Ukrainian 

Literary Language and Its DialectsfReadings in 

Slavic Literature No.15, Winnipeg 1977, pp. 7- 
11, the present author wrote as follows: 

Колії порівняти між собою деякі сло¬ 
ва в європейських та західньо-азійських 
мов ах,то впадає в вічі...їхнє споріднення: 
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ЛФ вій. 
мЛти Mutter 
брат. Bruder 
сестрі Schwester 
свікор Schwieger- 

voter 
свікра 

дівер 

Schwieger- 
mutter 

син Sohn 
дочкй Tochter 
вдові Witwe 

лат. ЛЯТ. 

mater m6tyna 

prater broterelie 
80Т0Г 8Є8ид 
eocer SeSurae 

80CTU8 — 

levir dieveris 
ейпйа 
dukte 

vidua uriddewu 

rp. OT.-lSft. 

/«He maid 
m 

<Р0*ЩЄ bhrata 
evdea 

ixvgde Svdiura 

btvgd tvairt 

dafa deva 
vide ettnUh 

dvydmje dvhita 

іЩеое vidhdva 

(за етимологією 
вер, дочка,вдо 
СЛОВНИКОВІ під 

згаданих 
* « _ _ 

СЛІВ брат,ді- 
а й т.д. див. в цьому 
відповідними гаслами ). 

Додаткові завваги: 

Спорідненість між індогерманськими мовами характеризують 
не тільки окремі, звуково й значенево схожі слова, а ще й по¬ 
дібні форми відміни та багато інших особливостей. Для при¬ 
кладу порівняймо таку дієвідміну: 

уир. ст.-церк.-слов. лат. ОТ.-ІНД. 

беру Бір Ль fero bhorami 

береш БіріШН fere bharaei 

бережіться] БірГГк fert bharati 

беремо Бірімг ferimue bharamtu 

берете Бірт fertie bharatha 

беруть БірЛП ferunt bbaranti 
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Схожість між формою й вмістом таких і тп подібвмх вмів 
треба пояснювати споконвічним зв'язком і походженню и того 
«шого спільного джерела. Оте спільне джерело, що ®^гпю- 
рюшо на оонові формально-значеневнх сшльнощів поодиноких 
мов навиваємо індоєвропейською (теж ;індо гер - 
“нОь“ОВ ) прмювою. Вон. [» 
групи що в‘них пішли сьогоднішні мови. Ось ці галуві. 

1* Індійська (індуська) 8 давніми й новими мовами 
іипія (індусів) у Східній Індії в Азії. Сюди влічувмо: 

а! старо-індійські мовн, а саме ведійський дія- 
лект шо ним писано найстарші в усій індогерманській сем І 
ш’тш - гімни „Ріґведа" (щось ва 2000 літ перед Хр.) та сан- 
«фиГ^оброблена” мова) - давня літературна інова вдів; 

б) середньо-індійські діялекти, тав. пракрити 
(«необроблена" мова), та врешті _ _ • в) н о в о - і н д і й с ь и і мовн, ЩО ними говорить оьогодні 
понад 200 мільйонів людей. Треба зазначити, що до індійських 
мов валічусться й циганська нова. 

2. Іранська, а сане: _ 
а) старо-іранські мовн (діялект Зенд-Авести, «ви¬ 

того пиоьма Заратустрн, й діялект старо-перських написі» Да- 

PW^6) середньо-перська мова, т. вв. пеглеві, та врешті 
в) ново-іранські мови: перська, курдська, афган¬ 

ська, белюджистанська, осетинська (на Кавкаві) й ін. _ 
3. Вірменська в Туреччині, Росії й в Україні, відома 

8 5.-го століття по Хр. _• 
4. Ілірійська 8 діялектами: венетоькин, неоапсьнни і 

македонський. Сюди належить теж альбансьна мова на 
Валканському півострові 8 своїми діялектами. 

5. Трацька й фригійська (вимерлі:) перша на 
Бадканському півострові, друга в Малій Азії. 

6. Грецька, що на неї складаються отаро-грецькі Дія- 
листи (йонсько-аттицький, ахайський і дорійський). В гелл єн істин¬ 
ну добу (десь від III. ст. до Хр.) влилися ці діялекти в одну спільну 
мову, т. вв. койне, 8 якої в дальшому роввитку витворилася 
сьогоднішня грецька мова. 

7. Романська 8 давніми діялектами: 
а) умбрійсько-оскійськнм, 
б) фаліськнм та _ 
в) латинською мовою; з народній латинських говорів 

(т. вв. „вульгарної латини") роввинуляся сучасні романські мови: 
французька, італійська, еспанська, португальська, румунська и 
ретороманська (в Швейцарії). 
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8. Кельтськаа вимерлою мовою ґаллійоькою та а суча©* 
ти живими діялектами: кимрійським або волзьким (у Велзі 
у Великобританії), бретонським (у Бретонії у Франції) та 8 ір- 
оькою й шотською мовами (в Ірляндії й Шотландії). 

9. Германська а північно-германськими мовами (дай¬ 
сь кою, шведською, норвезькою та ісляндською), вахідньо-гер- 
панськими (німецькою, голяндською, флямандською, фризійською 
та англо-саською) і врешті з східньо-германською ґотською мо¬ 
вою, відомою з перекладу біблії Вульфіля а IV. ст. по Хр. (най¬ 
давніший германський мовний пам'ятник). 

10. Балтійська 8 вимерлими мовами: пруською та ят- 
вяаькою, та з сьогоднішніми живими: литовською та лотиською. 

11. Слов’янська, 

У XX. от. відкрито ще дві індогерманські мови в Малій 
АвіІ: 

12. Т о х а р с ь к у та 
13. Г е т и т с ь к у. 
Індогерманська група мов не вичерпує всіх мов на світі; 

крім неї в ще такі групи мов, як: урало-алтайська 
(м. ін. фінська й угорська мови), тюрко-татарська, 
с е м і т с ь к а (м. ін. єврейська), банту — мовн (в Африці), 
полінезійська (в Полінезії) і ін. 

Декотрі галуві індогерманських мов стоять ближче одна до 
одної, ніж до інших. Індійська нпр. більш споріднена 8 іран¬ 
ською, слов'янська а балтійською, давніш думали про ближчу 
спорідненість грецької та італійської мов. Тимто й говорять у 
науці часом про індоіранську, чи балтослов’янську мовну групу. 

У загальному поділяють індогерманські мови на дві більші 
підгрупи: сатем і кентум, залежно від того, як 
котра група розвинула первісні м'які ввуки ш9к11 й І так 
у східньо - індогерманських мовах, сатемових, нпр. в індій¬ 
ських, іранських, слов'янських, балтійських, в альбанському й 
вірменському розвинулися на місці тих ввуків протиснені вубні 
приголосівки (типу „с“, ,.ш“), в sax ід ньо-індогерманських, нпр. 
в грецькій і латинській мові, в кельтійських та германських 
діялектах, залишилися вони задньо-язиковими приголосівками 
(типу „х14). З нововідкритих мов тохарська є напевно кентумова, 
гетитська дуже правдоподібно теж. 

Про споріднення мов між собою існують дві основні теорії. 
Одна а них дивиться на відносини між ними, як на віднооини 
між потемками, що походять від однієї праматері, 
чи теж між 
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гаяувкамн, що виросли 8 одного пня. Це й в теорія „родо¬ 
відного дерева" (Stammbaomtheorie) Августа Шляйхера 
(A. Schleicher). Друга теорія порівнює мовні явища 8 коловиш 
хвилями, жмурами иа воді, після того як кинути туди жменю 
камінців. Оті хвилі, що декотрі 8 них перетинаються (впливають 
пдиа па одну), а деякі не досягають своїми колами інших хвиль, 
8’яоовують обопільний вплив та зв’язок між мовними явищами, 
а дальше й між окремими мовами. Це в „теорія хвиль" (Wellen- 
theorie) Йоганна Шмідта (J. Schmidt). Хоч були й в застереження 
проти одної й другої теорії, покищо не в’ясовано остаточно в на¬ 
уці якоїсь нової, третьої, й дослідники або опираються на одній 
8 них, або стараються погодити одну 8 одною, коли йде про прак¬ 
тичну кдяоифікацію індогерманських мов. 

"Stammbavrotheorie" 
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ГМДОЛЕЧТНИЙ 'Indolent', ModUk.; Po.in- 
dolentny. - Deriv. індолентність,-HO, here 
also : індоленція. - Subst. нездарний,недо¬ 
лугий ,неЗД1бний. 

From LLat. indolens ,(?sg.-ntis: in- and do- 

lere 'to feel pain', Орел 1,377, Klein l,788,SWO. 

303. 

ІНДУКЦІЯ'induction', ModUk.: BRu. індук- 
м 61Я, Ru. ,Bu. индукция , Po. indukcja,etc. - 
Deriv. Індукційний,-ність, -HO, here also: 

індуктор,-кий, індуктивний,-ність,-но,ін¬ 
дукуватися Subst, умовивід,при якому на 
підетазі знання про окреме робиться висно¬ 
вок ^про загальне; ^збудд:екня електричного 
струму в провіднику; взаємодія мін збу - 
лменням ^та гальмуванням у нерво'вій системі; 
математичні доводи та означення на підставі 
висновків від п доп + 1. 

From Lat. inductio 'leading in', Орел 1,378. 
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ІНДУЛЬГЕНЦІЯ,SovUk. індульгенція, Moduk.; 
BRu. індульгенція , Ви.индульгенция,Ро. in¬ 
dulgence a, etc. - Subst. відпущення гріхів,Ку- 
зеля 133. 

From.Lat.indufeentla 'indulgence,gentleness, 
complaisance' (: indulgens,-ntis 'indulgent' ), 
Орел 1,378, Klein 1,789, SW0.303. 

ІНДУС/КА/ : ІНДІЯ. 

ІНДУСТРІЯ 'idustry', ModUk.; BRu. індус- 
Трн#г, Ru. индустрия,Po. Industrie,etc. - Deriv. 

індустріальний,-ність,-но,індустріалізу¬ 
вати, /пере / індустріалізований,індустрі¬ 
алізація. -Subst. промисловість, що вироб¬ 
ляє засоби та знаряддя виробництва,а теж 
предмети широкого вжитку, Орел I,378j ^фа¬ 
брично-заводська промисловість із машин - 
ною те'хнікою, промисловість, Слум.4,28. 
AmUk. ПИЛЬНІСТЬ. 

From Lat. industria 'diligence,industry', 

orig.F. of industrius 'diligent,industrious' < 
indostruus 'building into' (: indu- 'in' and 
struere 'to build,erect'), Klein 1,789, Орел 
1,378, SW0.303. 

ІНДУСЬКИЙ ї Індія. 

ІНДЮК Ed. for індик. 
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ІНЕЙ 
ИНИ0, SRu 

^'hoare-frost' , MUk.,OUk. ИНИИ ,CE5. 

1НЄЙ ,Bu . *Яи.ИНЄЙ ,dial. Й БЄН Ь , CCS. 

inije,SC.inje, Sln.inje, Cz. jini, DCz. jxnie. - 

Syn. під-,при-мерзла роса. 

Origin uncertain; some scholars connect it 
with Skt. 'eni ’sparking', Горяев 123, Кладено б 
293 ;c£. Шанский 2:?,75-76. 

- ІНЕРТНИЙ 'inert, inactive', ModUk.: BRu. 
IHEPTHB, Ru. ИНЕРТНИЙ, Po. in.rtny.Slk.inerfcny.rtc 
-Deriv. IHEPTHICT6, -HO, here also ІНЕРЦІЯ. - 
Subst. без-,не-діяльний,нездатний до дії,не- 
робуЧИЙ, Е ’ЯЛИЙ. 

From Lat. iners.-ertis »ts', inertia ’ts’, 

Кузеля 133. 

^ІНЖЕНЕР,Wd.інжинір, інжинєр ,інжінєр, 
Інженір ’engineer’, Moduk.; BRu. ІНЖЬІНер , 

Po. inzynier> Ru. инженер, -Deriv. інжене'рний, 
інженерський,інженерія,^інженерство, ін- 
женерувати. - Subst. технік,що зужитковує 
практично фізику,механіку та хемію; будів¬ 
ничий, Кузеля 133. 

from G.or Fr. Ingeriieur »ts’, though some 
Wd. forms (інжинєр, інжінєр) point to Po. 
mediation • 

інженер. інжинєр,ІНЖІНєр 2єе 
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ІНЖЕНЮ 'ingenue,artless,naive girl',ModUk. 
known to all other SI. - Subst. jdojih акторки, 
що вдав в театральних виставах наївних 
дівчат, Орел 1,379. 

From Fr. ingenue 'ingenous,artless,simple, 

Klein 1,794, Орел 1,379, Шанский 2:7,77. 

' / 

ІНЖИР 'fig', ModUk.; BRu. інжьір, Ru.HH- 
жир. - БиЬз^фїґове дерево; також сушені 
овочі з цього дерева (фі і*и ), Ор ел 1,379. 

From Tk, incir, Uzbek enzyr 'ts, the ult¬ 

imate source being Persian HndSlr 'ts',cf. Lo- 
kotsch 73, Vasmer 22,133, Дмитриев 24,1ІІан- 
ский 2ї7,77,а.о. 

ІНЗЕРАТ see інсерат. 

ГНІЙ = іней 

ІНІЦГЯЛ, SovUk. ініціал ' initial' ,ModUk. 

BRu. ІНІЦЬіЯЛДи. инициал , Po.inicj.af,etc. - 

Deriv. ініціяля,інідіяльний,—ніст ь,—но , 
- Subst. початковий (надр. буква). 

From Lat initialis 'inicial,incipient'(: 

initium 'beginning,origin'), Klein 1,796,Орел 
1,379,SW0.306. 

ІНЩІЯТИВА, SovUk. іні ці атива* initi¬ 

ative', ModUk.; BRu. ініцл*ят<(ваііи. инициа,- 
ТИва, Po. inicjatywa.etc. - Deriv. ІНІЦІЯТИЗ- 
ний ,-ність,-но,- Subst. почин,спонука. 
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From Lat. initiatus 'begun' with suffix -iva, 
see the preceding entry, 

і 

ІНІЦІЯТОР, SovUk. ініціатор, ^initiator' , 
ModUk.; BRu. ініцияТОр,Ки.Ви.^ИНИЦиатор, # Po. 
inicjator,etc. — Deriv. ініціаторка,ініціятор 
стзо ,-ський ; here also: ініціяція . -^Subst. 
то і,хто дає почин у ділі,за-,починач. 

From LLat.initiator 'ts1, Орел 1,379; see 

ІЧІЦІЯЛ. 

f / / 

THKA Рк.;ін/н/а, see інший. 

ІНКАСО 'encashment', ModUk.; BRu Інкасо , 
* , ^ 

Ru. инкассо , Po.inkaso, etc.- Deriv. інкаса¬ 
тор, -ка, інкасувати,-ання, інкасація, - 

Subst. збивання грошей готівкою. 

From It. incasso 'ts?,0pe/v 1,379,SW0.306. 

ІНКВАРТАТА 'inquartata (in fencing) ' .Mod¬ 
Uk.- Subst. уникання уколу від противника 

з фехтуванні з одночасним спрямуванням 

Ук олу пройти нього,Орел 1,379. 

From It. inquartata 'ts', Орел l.c. 

IHKBAPTO, also ін-кварто (Слум.4,30) 

'in quarto' ,ModUk. known to all SI.- Subst.HBepTb- 
аркушезий розмір. 

Prom Lat. in quarto 'ts', Орел 1,379. 
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ІНКВІЗИЦІЯ 'inquisition',ModUk.; BRu. IH- 
КВІЗЬІЦЬІЯ, RU. ИЯКВИЗИЦИЯ, Po, inkwizycja, 

etc. - Deriv. інквізиц£йний; here also; інквіл 
ЗИГГОР , — CTBO , — ський » -Subst. суд католицької 
Церкви над ер етиками (ХПГ-XIX ст .) ; тортури^ 
витончене знущання, жорстокість, Орел І, 

379. 

From Lat. inquisitio'a searching for, inquir¬ 
ing into1, Орел l.c., Klein 1,798, STO.307. 

ІНКВІ ЗИТИВНИй AmUk. 'inquisitive1, first 

recorded in 1949 (Winnipeg,JBR.) - Subst. ВЛІЗЛИ- 

* From E. inquisitive 'ts'. 

ІНКИ 'Incas', ModUk. -Subst. туб£льці Пе¬ 
ру , Орел 1,379. 

інком Текс AmUk. 'income tax', first recor 
ded in 1945 (НлуктеНКО 128).- Subst. прибуТ 
новий податок. 

From E. income tax 'ts'. ЖлуктЄНКО , l.c. 

r 

ІНКОРПОРУВАТИ 'to incorporate', ModUk.; 
BRu. інкарпаравг?ць, Ru. инкорпорйроватьРо. 
inkorporowac,etc. - Deriv. за ^інкорпорувати 
заінкорованкй,інкорпорування, інкорпору 
ватися: - here also; інкорпорація, інкор- 
поративний. - Subst. включати,прилучати, 
приєднувати; AmUk. реєструвати в уряді 
як корпорацію. 

From Lat. incorporate 'to form into a body' 
r. corpus,Gsg. corporis) » Орел 1,380, Klein 1, 
784, SW0.307, Шанский 2ї7,79. 

From Inca 'a noble,prince' the ultimate 
source being Quechua inca 'ts', Klein 1,780. 

ІНКОГНІТО, SovUk. інкогніто 'incognito' 
BRu.ts,Ru.HHKorHHTO, Po. incognito, etc.-Subst 

невідомий, потай,таємно,під ч^гасим ім>ям; 
людина, що залишається невідомою в ото¬ 
ченні, Орел 1,380. 

From It. incognito,'ts',Орел Ic.,SW0.302. 

ІНКОЛИ ’sometimes', ModUk. wanting in 
other SI. - Syn. ДЄКОЛИ,ІНОДІ. 

✓ / 
A Uk.neologism ІН-: ІНІІШЙ and КОЛИ 

'when'; see s.w. 

ІНКРИМІНУВАТИ 1 to incriminate', ModUk.; 

BRu. , іякрьімінаваць, инкриминйровать, 
Po. inkryminowac,etc. - Deriv. інкримінуван¬ 
ня , інкримінований, here also : інкримі¬ 
нація . -Subst. обвинувачувати, ставити на 
провину, Орел 1,380. 

From Lat. incriminare 'to incriminate' (: 
in- and criminare 'to accuse one of a crime'), 
Klein 1,784, Ope 1,380, SW0.307, ШанСкИЙ 
2:7,80. 

ІНКРУСТУВАТИ 'to incrust', ModUk. ;BRu. 
. ' ✓ 
ічкруставаць, Ru.HHKpyCTHpOBaTb,Po.inkrus- 

towac, etc.- 
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Deriv. інкрустований , інкрустування ; here 
also ; ініфустаї^ія,інкрустатор, інкруста¬ 
ційний. Subst.Bpi зувати та вклеювати шма¬ 
точки матеріалів в поверхню предме'ту для 
його оздоблення. 

From Lat. incrustSre 'to cover with a 
crust', Klein 1,783, Ope 1,380,SW0.307. 

ІНКУБУВАТИ 'to incubate', ModUk.;BRu. 
інкубаваць, Ru. инкуб^ировать, Po.inkubo- 
va£,etc. Deriv. інкубування;here also: ін¬ 
кубатор, інкубація, інкубаційний,інку¬ 
баторний, -но.Subst. виводити в штучно¬ 
му апараті молодняк сільськогосподарсь¬ 
ких птахів,з ікри риб і т.п.; переходо¬ 
вий прихований період хвороби від зара¬ 
ження до появи перших ознак захворюван¬ 
ня, (за:) Слум.4,31. 

From Lat.tncubare lto lie in or upon' , 
Klein 1,785, Орел 1,380, SWO.307. 

ІНКУНАБУЛА 'incunabula', ModUk.; 
BRu. ts, Ru .шоднабула,Po.tnkunabuia, etc. - 

Subst. першодрук (до 1500)0 

From Lat. incunabula Npl.'swaddling 

clothes,cradle, childhood; origin,beginning' 

Klein 1,785, SWO.307. 

/ / 
IHO в йно : інший. 

ІНОДІ 
ГЖ TJ t \ П TT tj 

'sometimes, between whiles f,№Uk 
/і 4Rft ППМ- 1 - А.1А/ uunvvu /VVTT 

ЛСЛ.83/ , BRu. ІНОГДЬІ, Ru. иногда, OCS.ino gda 
in'bgda. - Syn. інколи, деколи . 

From * ННОГДІ *ino-k"3de 'ts', see ІНШИЙ 
and де; MUK. иногда from 0C5. inogda. 

% 

іноземний see інший. 

ШОК 'monk’fMUk. инокі, /ХУІІ c.ЛСЛ.83/, 
0E5. ИНОК/І1 ; Ru. инок, Ви. ИНОК , OCS.inok'S; 
- Deriv. 1НОЧЄСТВО, -СЬКИЙ, MUk. ИНОКІНЯ 
/ХУІІ c. ЛСЛ 83/. Subst. монах,чернець. 

From CCS* inokTS 1 ts' 

monios 'one living in 

'monk', Vasmer 135; cf. 

1,273, Шанокий 2:7,83 

n м 

also Преображенский 

ІН0КЕНТІЙ PN. 'Innocent1, ModUk*; Po. 
I п/п/O cent у • - Deriv. ІНОКЄНТІЄЕИЧ, ІНО- 
кеоЕіївна. , t , 

From Gk. Inokentics,the ultimate 

source being Innocent finnocent#uncorrupted»• 

(Latin Innocentius),Papc 1,551* 

✓ 

ІНСАЙДІ.'inside player (in football,hockey)'» 
ModUk.; Ru. инсайд, ви.инсайд. - Subst. піво- 
середній грач. 

From. Е. inside (player)fts', 

/ 

Інсайд 2* AmUk•'inside',first recorded in 19" 
64 (Жлуктенко 128)* - Subst. всередині. 

From E. inside 'ts', Клуу Tph?/:o11*c. 
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IHCEKT 'insect*# ModUk.; Ru. ИНСЗКТ # Po. 
insekt.etc. - Deriv. ІНСЄКТОВИЙ, ІНСЄКТО-ЛОГ, 

-лбгія. інсектицид, інсектарій. - Subst. 
комаха, Кузеля 134. 

From Lat insectum /animale/'segmented 
/animal/'» being a caique of Gk.entomon 'insect' 

Klein 1,799, SWO.308, 

IHCEPAT, also IH3EPAT 'insertion'.ModTJk., 

Po. inserat. - Subst. оголошення,об-’явa, 
Орел 1,379. 

From ModHG. Inserat 'ts',the ultimate 
source being Lat. inserere'to put In,bring in, 
insert', SW0.308, ОрелД.с. 

ІНСИНУЮВАТИ , wd. інсинуувати/ін- 
нувати (Стрий)' insinuate', ModTJk.; BRu. 

інсінуюваць,Ru. инсинуировать,Ро.іп8упи- 
owac»etc. - Deriv. іНСИНуювання,Ьеге also: 
інсинуація,інсинуйований.- Subst. поширю¬ 
вати злісні вигадки,зводити наклеп на 
когось , Слум.4 2;обмовляти натяка¬ 
ми, кидати підозру на кого-небудь,Орел 
1,281. 

From Lat.insinuare 'to wind oneself into. 

Ingratiate oneself (: in- and sinuire 'to bend, 
wind,curve'), Klein 1,800, Орел 1,85,SW0. 309. 

ІНСПЕКТУВАТИ 'to inspect', ModTJk.; 
вка;інспектаваць,Ки. инслектйровать,е^. 
-Deriv. інспектування; also here Інспекція, 
інспектор/ка4 -рський,інспектура, ін¬ 
спекційний. -Subst. перевіряти діяль¬ 
ність, здійснювати нагляд, Орел 1,381. 

From Lat.inspectare 'to look at' (: ln- 
spectare : specere/spicere 'to look,inspect, 
consider'), Орел 1,381, Klein 1,800, SW0.308, 

ЦІанский 2:7,85. 

ІНСПІРУВАТИ 'to inspire', ModTJk. ;BRu. 

ічспіразатдь, Ru. инспирировать, Po. in— 

spirowac,etc. - Deriv. інспірування,інс¬ 
пірований ,here also: інспіратор/к^інс¬ 
пірація, інспіраторський,інспірадій- 
ний. 

Subst. навівати,вселяти кому-не'будь 
якісь думки,погляди, навчати,як пово¬ 
дити себе',як ^Іяти тощо;^ викликати що- 
небудь намовлянням,підбурюванням, Слум. 
4,33; підбурювати,викликати подію,про- 
вокузати,начовляти,під*юджувати,0рел І, 
381. 

From Lat. inspirare ' to breathe into,to 

blow upon;to inflame' (: in- and spirare ' to 
breathe' ), Klein 1,801, Орел l.c., SW0. 308; 

Шанский 2:7,86. 

ІНСТАЛЮВАТИ 'to install', Po. instalowac 

-Deriv. інсталювання,~льований. - here also • 

інсталяція. - Subst. впроваджувати & уряд»у 
рядження школи,Кузеля 134; монтувати й 
вставляти прилади,машини на підприємстві 

From LLat. installare 'to introduce form¬ 

ally', Klein 1,801,SW0.308. 
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ІНСТАНЦІЯ 'instance', ModUk., known to 
all other SI. - Subst. один ix щаблів іє¬ 
рархії влади,адміністрації, Орел І, 
381-382. 

From Lat.instantia 'constancy,persever¬ 
ance, earnestness,urgency* (orig.'standing near, 
presence'), Klein 1,801, Орел ,l.c.,SW0.308. 

ІНСТИНКТ 'instinct', ModUk.; BRu,iHcT«HKT, 
Ru. ИНСТИНКТ, Po.instynkt ,etc. - Deriv. ін¬ 
стинктивний, -ність,-но, інстинктовий,-во. 
Subst.- природній несвідомий потяг до чо¬ 
гось, Кузеля 135. 

From Lat. instinctus 'instigation,impulse' 
(: Instinguere 'to incite,impel'), Klein 1,801, 
Ope 1,382, SWO. 309; ModHG. mediation suggested 
by Vasmer 22,132, ШанскИЙ 2:7,87>for Ru. ИНСг 
тйнкт (1764) not excluded. 

^ІНСТИТУТ ^'institute', ModUk.; BRu. ІНС- 

тьітуті^институт, Po. instytut, etc. -Deriv. 

інститутка,інстит/тник,інститутський; here 

also: ^ інституція.-Subst. заведення,ви¬ 
ща школа, установа, Кузеля 134; дослідно- 
наукова установа,напр. Інститут Екзйльних 
Дослідів УММАН. 

From Lat. institutum 'purpose,design,plan' 
(: Instituere 'tu put,fix,set,erect,establish', 

Klein 1,801, Орел 1,382 (from Fr.?),SW0.309. 
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ІпСТІУКІСг/КА/, ІНСТРУКЦІЯ etc. see 

інструувати. 

IHCTPyMEHT’instrument', мик.инструмент^(1627 
Беринда ); BRu. інструмент, Ru. инструмент, 
Po.instrument,etc.-Deriv. інструментальний,-ho, 
інструменталіст/ка/, інструментувати,-ання-, 
here аізо:інструментація,інструменталізація. 
-Subst. прилад,знаряд,варетат; музичний при¬ 

лад, Кузеля 134-135. 

From Lat.instrumentum ‘implement,equipment,tool' 

(: inatruere 'to prepare,equip'), Орел 1»з82, Klein 

1,80Я , Шанский 2:7,89. 

ІНСТРУУВАТИ ( Кузеля 135 ),ІНСТРУКТУВАТИ 
♦to instruct', ftocftJk.; BRu. інструктаваць, Ru. 
инструктировать, Po.instruowai.etc. - Deriv. 

інструктор/ка/r інструкторство,-ський, ін¬ 
структивний, -ність,-но;hexe also : інструк 
ція«~ Subst* учитель f справник, Кузеля»і«с# 

р і _j. instni&ffs * to build 1П«> Орел 1# 382, 

Klein 1^802;cf* =11ео*Е"кий 8:7,88-89. 

ІНСУЛІНА, Sovllk. інсулін .insulin. .HodUK. 

n„, ІНСУЛІН, Ru. инсулйн, Po. insUlina.etC. 
^.інсуліновий. - Subst. препарат для 

лікування діябетиків. 

fin artificial medical neologism deriv.from 

Lat. insula 'island', i.e. the islands of Langer- 
hans - calls producing polypeptide hormons,the 

basic component of insulin, Орел 1,382, SWO,309. 
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ІНСУЛЬТ, AmUk. ^інсалт 'insult', ModUk.; 
BRu# інсульт, Ru. инсульт, Po. insult,etc. - 
Deriv. інсультація /Кузеля^ІЗб/. - Subst# 
образа; /в медицині:/раптове порушення 
кровообігу в головному м£зку. 

From Lat. insultus *ts' (: insultere *to leap 
on, jump on1), Орел. 1, 382 «Klein 1,802, СЙКІВ 
cf# also Шанский 2:7,90 (from MogHG. Insult, 1873}• 

ІНСУРҐЕНТ 'insurgent*, ModUk.; Po. insur¬ 

gent. - Subst. повстанець t Рудницький-Церке>- 
вич 289. 

From Let. insurgens,Gsg.-ntis *ts* (: in- 
surgere *to rise up*), Орел 1,382(Klein 1,802, 

SWO. 303, 

ІНСУРЕКЦІЯ( Кузеля 135)'insurrection*, 
ModUk.; Po# insurekcja# - Subst. повстання, 
Кузеля ,l#c. 

From Lat. insurrectio »ts' (: insurgere, 
see the preceding entry)# 

ІНСЦЕНІВКА, ІНСЦЕНІЗАЦІЯ ,SovUk. (from 
SovRu# : )x інсценірбвка 'staging', ModUk.;Ru. 

инсценировка<>^- Deriv. інсценізувати, -ан- 
ня, інсценізований»— Subet. адаптація,пере¬ 
роблення літературного тво"ру для сцбни. 

From Lat# in- 'on' and scaena 'stage', YPE. 
5,471, Шанский 2:7,90,Лесин-Пулинець3 168. 
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ІНТАБУЛЮВАТИ ‘to register', ModUk.;Po. 
intabulowad. - Deriv. / за/ Інтабульошюй, „ 
/за/інтабулквання; here also : інтабуля- 
ція» - Subst. вписувати в реєстраційні 
книги власности,або гіпотеки. 

From Lat# in- and tabula «table', formed 
by Uk. suffix -увати (*-ovati). 

ІНТАЛІЇ Npi* ‘intaglios*, ModUk# - Subst. 
врізьблені камені з зображенням У вигля¬ 
ді заглибленого рельєфу;мистецтво,спосіб 

такого різьблення* 

From It. intaglio *ts*, the ultimate source 
being (unattested) LLat.*talliare *to engrave • # 

ІНТАРСІЯ ’intarsia', ModUk# ; Po# intarzja. 

Subst# вид інкрустації деревом на дереві,^ 
деревна мозаїка; мистецтво, спосіб такої 
інкрустації. 

From It# intarsia »ts* , the ultimate 
source being in- and Ar. tarfi «mosaic*. 

ІНТЕҐРАЛ » SovUk. інтеграл /integral», 
ModUk.| BRu# інтеграл,Ru# интеграл, Po. 
Integra*. etc. - Deriv. інтегральний,-ність, 
- ноf here also іінтеґрувати9 —ання*/з/ін— 
теґрований, інтеграція,^інтегратор» - 
Subst. повна одиниця,цілість. 

From Lat. intagralis ‘making up the whole* 
(: integer «whole?), Klein 1,803. 
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ІНТЕҐУМЕНТ, SovUk.^ інтегумент ‘in¬ 
tegument', Ru. ицтегументfFo*integu«nent* - 
Subst. покрив насінного зачатка у голо- 
ft крито-насінних рослин, УРЕ.5,474. 

From Lat. integumentum 'ts* (: integers 
‘to cover' )» YPE.l.c.,Klein 1,803. 

ІНТЕЛЕКТ ‘intellect», ModUk.'J BRu. 
ІНТ9ЛЄКТ , Чи«ИНТЄЛЛЄКТ, Po.intelekt,etc.- 
Deriv • інтелектуальний,-ність,-но ^ін¬ 
телектуалізм,-іст/ка/. S^bst. ум,роз^м, 
розсудок,пізнавальні здібності людини. 

From Lat.intellectus *ts* (s intellegere 
*to perceive, choose between1), see also the 
following entry. 

ІНТЕЛІҐЕНТ, SovUk. інтелігент, ‘in¬ 
telligent- pereon*, ModUk.; BRu*iHT3Airetf^Ru. 
ЦНтєЛЛИГент,Ро.inteligent,etc• - Oeriv. ІН- 

-теліґентний,-ність,-но; here elso : 
інтеліґе'н^ія» - Subst, розумна й осві¬ 
чена людина,Орел 1,384, 

From Lat, intelligens ‘ts* see the pre¬ 
ceding entry, 

ІНТЕНДАНТ ‘ intendant', ModUk.; BRu* 

інтЗйДЛНт, Ru. інтендант, Po.intendant, 
etc, - Deriv, інтендантський, ^інтендан- 
тура,- Subst•гoлoвнйй доглядач,керівник, 
завідувач; доставець. 

From Fr, intendant via ModHG. Intendant *ta] 
Шанский 2:7,94-95» 
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*1 O C i | . | ^ зивний(Кузеля 
135 J intensive',ModUk,BRu інтзнсіуньї Ru, 
интенсивньїй, Po. intenzywny,etc. - Deriv. 

інтенсивність,-ho,here also: інтенсифі¬ 
кувати, -ання, інтенсифікація, -ко"ваний. - 

~ напружений,зміцнений,Рудниць- 
кии—Церкевич 289, 

From Fr, intensif 'ts' with suffix -Ний 
(-♦bribjb), the ultimate source beirrfLLat. in- 
tensus »ts', Шанский 2:7,95. 

ІНТЕНЦІЯ, AmUk, інтеншин ‘intention', 
ModUk.; Po.^intencja. - Deriv. Інтенційний, 
інтенціональний,-ність-но. - Subst, 
замір,охота,гадка, Кузеля 135. 

From Lat, intentio 'ts* (: intendere ‘to 

stretch toward' ). Ope* 1,384, Klein 1,834. 

ІНТЕРВАЛ 'interval', ModUk.; Po,internal. 
-5ubst. відступ,прогалина» 

From Lat, intervallum 'space between remp- 
arts' (: inter- ‘between* and vallum ‘rampart'). 

ІНТЕРВЕНТ 'interventionist', ModUk.;BRu. 

інтзрвент, Ru. интервент,Ро. interwent, etc.- 
інтервентський, інтервенція,here also: ІН- 
тервеньювати , -ання, інтервенційний. - 
Subst, організатор, учасник інтервенції, 
втручання, SovUk. захватчик. 

From ModHG. Intervent »ts', the ultimate 
source being Lat intervenlte 'to come between'), 

Шанский 2:7,96. 
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ІНТЕРВ'Ю 'interview^ ModUk. f BRu. 
інтзрв»ю *Ru. интервью,Ро. interview*etc. 
Derive інтерв'ювати,-ання. - Subst# 
/журналістйчна/ розмбва для надрукуван¬ 
ня в пресі; зустріч. 

From Е. interview *ts', Кузеля 135, 
Шанский 2:7,97,Лесин-Цулинець3 170. 

ІНТЕРДЕНОМІНАЦІЙНИЙ • interdenom¬ 
inational1 * ModUk. - Subst. міжвизнаневий, 
міжвіроісповідний. 

Lat• inter- and danominatio •denomin¬ 
ation ». 

ІНТЕРДИКТ * interdict MbdUk.; Po. 
interdykt. - Subst. заборона, заказ; цер¬ 
ковна клятьба,Кузеля 135. 

From Lat. interdictum *ts* (: inter- 
and dicere'to say*). 

ІНТЕРЕС, Wd.iHT^pec 'interest» .ModUk. 
BRu. інтврас , Ru. янтерес, Po.interes* etc. 

®ex*Ve інтересант/ка/, інтересний, /за/- 
інтересувАти/ся/, /за/інтересбваний, -но, 
/за/інтересування*- Subst. справа, зала¬ 
годження справи,справунок; хосен,зиск; 
увага,річ,що когось займає; торговельне 
або промислове підприємство,Кузеля 135- 
136. 

From Po. interes (cf. Wd.ІНТЕРЕС), the 
ultimate source being Lat.interesse 'to be in 
between», Vasmer 22,136, Шанский 2:7,97. 
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ІНТЕР'ЄКЦІЯ 'interjection1, ModUk#-» 

Deriv. інтер1 екиїйний. - Subst оклик;грамл 
вигук. 

From Lat# interjectio 'ts' (: inter- and 
jacere 'to throw1), Klein 1,805# 

у 
ІНТЕР'ЄР •interior1, ModUk*- 5ubst# 

внутрішній простір ^будівлі;^особливос¬ 
ті будови окремих органів різних видів 
тварин. 

From Fr# interieur •ts*, YPE#5,477t 
see also Інтеріор,інтіріор, 

IHTEPIM 'interim1, ModUk# known also 
to all other SI# - Deriv# ад ^Інтерім# 
Subst «тимчасовий,-во, тимчасом,хвилевий, 
-во. 

From Lat, interim 'ts1 , 

інтеріор Brazil!*# • interior, outside 
part of a territory, province1»^ first recorded 
in 1971 (JBR#)# - Subst# провінція, nop# 

" інтеріор , чи як у нас кажуть, лро- 
вінціЛ’*11' 

/пра ця, Пруд єн то пі л ь, ч. 6/1981/. 

From Port# interior 1inside,interior; 

hinterland*; 
# 

see also : 

інтер? cp, інтеріор. 
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ІНТЕРЛІНІЯ * interline* » Mo dll k. known to 
all other SI* - Оегіл/днтерлінійний. - 
відступ між рядками. 

An artificial neologism based on Let.inter- 
and linea 'line'* 

ІНТЕРМЕЦЦО 'intermezzo',ModUk*,known tc 

ail other 51. - 5ubst. КОРОТКИЙ музичний yc- 
туп,; дрібний випадок серед важливіших 
подій, Кузеля 136* 

From It* intermezzo 'ts*, Орел !, } 

Шанский 2:7,99-100. 

ІНТЕРЛВДІЯ ‘interlude*, MJk. интер- 
людия /ХУІІ-ХУІІІ c*/;BRu. інтзрлю- 
ДЬІЯ, йи.ИНтершдай, Po.interludium,etc*— 
-Subat. невеличкий проміжний епізод між 
двома частинами музичного твору;в се¬ 
редні віки: невелика театральна п»еса 
комедійного характеру,УРЕ.5,477; при- 
гривка, Кузеля 136. 

_ From Lat* interludium *ts' (s inter¬ 
end ludua 'play*)» see also ІНТЕРМЇДИТ^Лесин- 
Пулинець3,І70. 

ІНТЕРЛЬОКУТОР ‘interlocutor' fi 
recorded in the XX c* (Кузеля 136); Po* 
terlokutor. - Subst. розмовник, той, 
говорить з другим. 

хп- 

From Lat. interlocutor *ts' (: inter- 
and loqui ‘to speak*). 

ІНТЕРМЕДІЯ ‘interlude*MJk. интер- 

медия/XVII—XVIII c): Po* intermedium* •• 

Syn. * інтерлюдія. 

From Lat. intermedium *ts‘ (: inter- 
and medius ‘middle* ); according to Vasmei^Z, 
136 and Шанский 2:7,39,Ru. word comes from Po. 

ІНТЕРН 'intern', ModUk. - Deriv* інтер¬ 
нат, -ський,інтернувати,інтернований,ін¬ 
тернування; інтеро/ре/цепція. - Subst. 
заавансований студент,або свіжий випуск¬ 
ник, що практикує в лічнйці, бюрі.тощо; 
ув’яз нений,інтернований* 

From Lat* intemus • internal* • 

/ 

ІНТЕРНАТ see the preceding entry* 

ІНТЕРНАЦІОНАЛ 'international', ModUk*; 
BRu. ts, Ru. интернационал, Po*intemacjonai, 
etc* » Deriv. інтернаціональний,інтер- 
націоназізм, -іст/ка/,- Subst. міжнарод¬ 
на організація соціалістів світу в XIX й 
XX ст.; комінтерн /1919/; пролетарський 
гімн. 

From Lat* intemationalis (і inter- and 
natio 'nation'), Шанский 2:7,100- 102 (:Ru. 

Лгот Fr*) 

ІНТЕРНИЙ, інтерніст /Кузеля 136/ 

deriv* of IHTEPH*see s*v* 
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ІНТЕРПЕЛЮВАТИ ’to interpellate•, ModUk* | 

"Po. interpelowafi. — Oeriv• інтерпелювання, ін¬ 
терпельований, here alao t інтерпеляція.- 
Subst. ставити публічний запит у парла¬ 
менті. 

From Lat* interpellate »ts* (i inter- and 

appellare'to appeal1)• 

ІНТЕРПОЛЯЦІЯ 'interpolation* , ModUk* 
Po* interpolate. - Subst. вставка в рукбписі, 
доповнення; фальшування, Кузеля 136* 

From Lat* interpolate «ts‘(* inter- and po- 
llre *to adorn,furbish,polish’)• 

ІНТЕРПРЕТУВАТИ »to interpret' , ModUk.; 
ВЯи.інтзрпрзтаваць, Ru. янтерпретировать, 
Po* int erpretov/aft, etc * - Deriv* Інтерпрету - 
вання, інтерпретований ; here aisoi інтер¬ 
претація. - Subst* пояснювати, викладати; 
перекладати/усно/, тлумачити* 

From Lat* interpretari »ts»* 

ІНТЕРПУНКЦІЯ «punctuation', ModUk* | 
Po* interpunkcja* — Subet* розділові знаки 
в правописі* 

From Lat* inter- and punctum «pricked 
mark,point'• 

539 

ІНТЕРРЕҐНУМ 'interregnum' , NodUk.; Po. 
interregnum. - Subst. безкоролів♦ я, час перед 
наступленням hoboVo короля,Кузеля 136. 

From Lat* interregnum 'ts' (s inter— and 
r e X , Gsg.regis 'king'). 

s 

ІНТЕРРОҐАЦІЯ, AmUk. Інтероґе'йшин 
'interrogation', ModUk*; Po* in^rrogaeja* - Oeriv. 

інтерроґаційний; here also s інтерроґатор, 
інтерроґатйвний /Кузеля 136/.- Subst* 
випитування. 

From Lat* inter- and rogare 'to ask'* 

ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ * interference •, ModUk• ; 
Ru. ИНТврфер^НЦИЯ ,Po.interferencja.- Subst* 

втручання, вплив,вмішування; перехрещу¬ 
вання хвиль світла,голосу,Кузеля 136;на- 
кладання когерентних хвиль,УРЕ.5,487. 

From Lat* inter- and ferire 'to strike'. 

ІНТЕРЦЕДУВАТИ ’interceded, ModUk*, 
first recorded in the XX c. ( Кузеля 136), 
Subst.бути посередником,Кузеля ,1.C* 

From Lat* _intercedere 'to come between* 
(: inter- and cedere 'to go*). 

ІНТЕРЦЕСІН 'intercession',ModUk* Subst* 
посередництво Кузеля 136. 

From Lat.intercessio 'ts', see the preced¬ 
ing entry* 
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ІНТИМНИЙ 1 intimate', ModUk.; Bru. ін- 
тьімньї, Ru*интймньїй, Po.intymny»etc• 
Deriv* інтимність,-ho»» Subst. дуже близь¬ 
кий; довірочний, Кузеля 136. 

From Fr* intime *ts*(XIV c.) «the ultimate 
source being Lat* intimus 'innermost'«Орел 
Шанский 2:7,104. 

Інтіріор AmUk* 'interior'first recorded in 
1949 (JBR.).- Subst* Нутро ДОМу* 

From £• interior »ts'j see also інтер'єр, 
Інтеріор. 

r 

ІНТОКСИКАЦІЯ 'intoxication*, ModUk*; Po* 
intoksykacja* - Subst* оп»яніння,збудження; 
затроєння крови,Кузеля 137* 

_ From Lat* intoxicatio 'ts» (j in- and toxi- 
care'to poison1)* 

ІНТОНУВАТИ 'to intonate',ModUk* - Deriv. 

/за/інтонувати,-ання; here аізоіінтонація.- 
Subst* починати спів; говорити співнйм 
голосом. 

From Lat* intonatio ($ in- and tonus 
'ton')* 

IHTPATA 'profit',ModUk* - Subst. ДОХІД, 
зиск, Кузеля 137. 

From Lat* intra 'on the inaide,within*. 
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ІНТРИҐА у SovUk.інтрига 'intrigue',ModUk* 
BRu.iHTpbira, Ru* интрйга , £o*intryga,et&. - 
Deriv. інтрйжка,/за/інтригувати,- ання,/за/ 
іН триґований, інтриґант,-ка,-ство, -ський. 
- Subst* хитра підмова, під ступ,^Кузеля 13^ 
спосіб організації дії в літературному тво¬ 
рі ; приховані зловмисні дії,до яких вда¬ 
ються люди для досягнення тієї чи іншої 
негожої,ганебної мети; /за:/УРЕ*5,488. 

From ModHG. Intrige'ts', the ultimate source 
being Lat. intricSre 'to entangle', Орел. 1, 389, 
Шанский 2:7,104 (: Ru. from Fr.). 

ІНТРОДУКЦІЯ 'introduction* f ModUk.; BRu. 
інтродукцьія, Ru. интродукция, Po. intro- 
duke j a, etc,— Subat* вступ,Кузеля 137уве¬ 
дення, ввідна частина* 

From Lat* introductio 'ts' (: intro- and 
ducere 'to lead'), Орел 1, 389, Шанский 2:7, 
105 .Klein 1,809,SW0.313. 

ІНТР0ЛІҐАТ0Р 'book binder', ModUk*; Po. 
intsoligator. - Deriv* Інтроліґаторка,інтро- 
ліґа T орство, -ський *- Subat* переплетник; 
палітурник,Рудницький-Церкевич 289• 

From Lat* intro- and ligare 'to bind',SWO. 
313. , 

ІНТРОНІЗАЦІЯ 'inthronization*, ModUk. 
Po* intronizaeja* - Subst* посадження на 
престіл ,Кузеля 137* 

From Lat* in- and thro mis 'throne', the 
ultimate source being Gk. thronos 'ts*» 
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І-Ж їїSSSS^«*,dUk■• LZV int“z- 
влізл„внй,Куз^я і“?- ' 5і,Ь**"ЄПр0ИЄ™й- 

in,e Fro" Lat# intr5sio : intrudere 'to thrust 

,rIH1Y%Iff ’tion’. Module.J BRu.iHTyi- 

ІHтviцІйни*йHИЦИЯп’ Po-intuicjaf etc.- Deriv. 
Й* »ere also Vінтуїтивний,-но, 

інтуїтивізм, інтуїціонізм, - Subst.noi\nH- 
довіств, представлення чогось В СВІДОМОС¬ 
ТІ без попереднього розсліду; відгадка 

ЖїїГЙлЗй"' 137і- св°єр£цна*пізна- вальна здатність людини,що полягає в 
швидкому,нібито непідготовленому ооз- 
; «“І Т1єї чи іншої проблеми, УРЕ,5 
489^ прочуття, РуднйцькиЙ-Церкевич289. * 

From Lat, intuitio *ts* (s in-tueri »to look 
at,watch'), Орел 1, 390 ; Шанский 2:7,106 
(:Ru. from Fr,), 

у ІНТУРИСТ ' Jhtouris4'» SovUk.; BRu. інту- 
рьіст Ru интурист. -^иЬ^.підсовєт- 
ська офіційна туристична агенція,за¬ 
початкована в 1929 р. 

Шанский ^ДОб. ^«Р*““*/чгрй», 

IHyJIIHA,SovUk. інулін «inulin* ModUk., 
know, to all si. — Subst. полісахарид, ан- 
гіДРид д-фруктози, УРЕ.5,489. 

Probably from ModHG. Inulin »ts». 
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ІНФАМІЯ «infamy*» ModUk.; Po. infamia.- 
неслава,нечесть , Кузеля 137. 

From Lat. infamia fts«, 

ІНФАНТ _«infant», ModUk., known to all SI. 
-Deriv. інфантка,інфантильний,-ність,-но, 
інфантилізм; here also j інфантерія,інфан- 
терист. - Subst^HTHHa. 

From Lat. infans,Gsg.inf antis «one unable 
to speak1 (* in- *4iot* and fari »to speak*). 

ІНФАРКТ «infarct*, ModUk.»known to all 
ot^ier si. - Subst. зупйн кровообігу в час¬ 
тині серцевого м»яза,"удар серця”. 

From Lat.infarctus (x in- and farcire *to 
stuff»cram*). 

ІНФЕКЦІЯ * infection *, ModUk.» known also 
to all other SI. - Deriv. інфекційний,-ність, 
-но, протиінфекційний. -Subst. зараження, 
Кузеля 137. 

From LLat. infectici »ts*f : in- and face- 
re *to do*). 

ІНФІКС «infix* .ModUk.» known also to all 
other si. - Subst* вросток - вставлений 
звук у корені слова. 

From Lat. infixua *ts* (* in- and figere 
*to fix*). 
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ІНФІЛЬТРУВАТИ 'to infiltrate* ,ModUk. .known 
also to all other Si. - Deriv. інфільтрування, 
інфільтрований,here also^ : інфільтрат, ін¬ 
фільтрація, інфільтраційний. - Subst.пр0_ 

сочування; вплив,всякнення, Кузеля 137. 

From LLat. infiltrare *ts*. 

✓ 

ІНФІМА arch. 'second grade in a seminary,or 
college», MJk. - Subst. друга кляса в /духов¬ 
ній/ семінарії. 

From Lat. infime *ts*. 

ІНФІНІТИВ 'infinitive*, ModUk.; BRu. IHt- 
фінітьіу, Ru. инфинитйв, Po. infinitivus,etc. 
-Deriv, інфінітйвний.*5иЬз*,неозначена 

форма дієслова: дієслівна категорія,що 
визначає дію безвідносно^до часу,спосо¬ 
бу й особи; граматична форма,що лише на¬ 
зиває якусь чинність, Кузеля 137. 

From Lat. infinitivus *ts* (і in- *not' and 
fini re ’to finish, limit* — ’•infinitivus" because 
it has no definite numbers,persons,etc.). 

, ТНДТШГСТРТЯ * infirmary», ModUk.- Subst.He- 
великик шпиталь,Кузеля 137. 

From LLat. infirmaria *ts* (tinfirmus «in¬ 

firm*). 

ІНФЛЕКСІЯ «inflection»,ModUk.,known to 
all other SI. - Deriv. ІнфлексІЙниЙ. -Subst. 

відміна. 

From Lat inflectus : inflectere 'to bend, 

inflect*. 
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ІНФЛЮЕНЦА, AmUk. інфлюенза, флю 'in¬ 

fluenza', ModUk. - Subst. запалення дихаль¬ 
них шляхів, ґрйпа. 

From ModHG. Influenza ’ts'; AmUk. from E. 
influenza,flu. Bilash 309; in all cases It.in¬ 
fluenza, based on L.influentia,forms the point 
of departure, SW0.305; according to Klein 1, 
793 . the disease was so called because It was 
originally attributed to the 'influence’of the 
stars." 

Інфлякс AMUk.,AustrUk. «influx», first 
recorded in • 1970s (JBR.) - Subst.HanxHB. 

From E. Influx *ts’,JBR. 

ІНФЛЯМАЦІЯ, AmUk. інфлямейшин ■in¬ 
flammation*,ModUk.; Po.inflamacja. - Deriv. 
інфлямаційний,-ність,-но.-Subst.запа¬ 
лення, Кузеля 137. 

From Lat. inflammatio *ts’ (:inflammare 
’to set on fire*). 

ІНФЛЯЦІЯ, AriU k • інфлейшин «inflation», 
ModUk. - Deriv. ІНФЛЯЦІЙНИЙ.-Subst.збіль- 
шення паперових грошей і знецінення їх, 
Рудницький-Церкевич 290. 

From Lat. inflare *to blow*; the word 
Інфляція itself came to Eastern Europe 
in 193Ds from E. inflation or Fr.inflation, 

cf. Шанский 2:7,108. 
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ІНФОРМУВАТИ * to infer**, ModUk.; BRu* 
інфармавац® tRu* иформировать, pg. jnfor- 
mowat,etc*Deriv /по/інформування, /по/ін- 
формбваний, -н і с ть, -но ;here also іінфор- 
мація, інформатор/ка/.- Subst* повідом¬ 
ляти, давати вістки. 

From Let. informare *ts* (t in- and for- 
mare1 to form*)• 

ІНФРАЗВУК t'infrasonic ncustic wave* , 

ModUk* - Subst. надзвук; "голос мо'ря". 

A hybrid formationt Lat. infra-1below, 
beneath' and Ilk* 3byk, see s.v. 

ІНФРАЧЕРВОНИЙ •infrared', ModUk*; BRu. 

інфрачьірвбньї, йи.инфракрасньїй ,Po*pod- 
czerwony,ultraczerwony,Cz.,Slk. infraierveny , 

etc* - Subst. підчервбний. 

A ModUk. hybrid formations Lat. infra- 
'below,beneath' and червоний 'red* ,Шан- 
ский 2:7,109 (:in Ru. since 1897)* 

ІНФУЗІЯ 'inftieion', ModUk*, known to all 
other SI* - Deriv. Дифузійний,інфузіонізм; 
here also: інфузорії. Subst^ до-на-ливання; 
до',на-ливка, примочок, Кузеля 137. 

From Lat. infdsio *ts', baaed on past parti¬ 
ciple infusus s infundere 'to pour in',Klein 1, 
794, Шанский 2:7,109 ( їинфузория ). 

ІНФУЗОРІЇ aeethe preceding entry* 
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ІНФУЛА 'bishop's mitre; bishop's tank', 
Modjjk.; Po. infuia. - Deriv. інфулат,- Subst. 
єпископська мітра; гідність єпископа, 
Кузеля 137. 

From Lat* infuia »ts',0peA 1,392. 

ІНЦІ or І.Н.ЦоІ. OCS* abbr.: ІисусТ» 
Назарейскій Царь Іюдейскій, i.n.i.r. ; 
Кузеля 137. 

ІНЦИДЕНТ 'incident* , ModUk.; BRu. 

інцьідзнт, Ru. инцидент, Po.incydent,etc• - 
Deriv. інциде'нтний,-ність,-но, інциден- 
тальний,-ність,-но. Subst випадок,приключ¬ 
ка, Кузеля 137-138; неприємна подія,при¬ 
падок, непорозуміння. 

From ModHG* incident 'ts', the ultimate 
source being Lat. incidens,Gsg*-ntis sincidere 
•to fall upon, happen' Klein 1, 782 . Шан¬ 
ский 2:7,110. 

ІНЦИЗІЯ 'incision', ModUk*, known also До 
all other Si. - Subst. вріз; наріз, опера¬ 
ція, Кузеля 138. 

From* Lat*incisus : incidere 'incise', 

Klein 1,782. 

ІНЧ,ИНЧ AmUk. first recorded in 1923 

(Жлуктенко 128). - Subst. дюйм . 

From E,inch, 'ts',0peA 1,392. 
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ІНШИЙ 'other, different ', Milk. ИНЬШИИ 
'ХУ c. ССМ» 1,445/, инша /1468 ibidem /, 

иншїи /1462 ibidem /,иньшіє /1459 ibid/, 
иншіе /1498 ibid. /, инши /1462 ibid. /f 
интьшие /і498 ibidem/, иншому никому Dsg. 
/ХУ c. ibidem/, ег ИНШИ ми /і 455 ibid./, Ин- 
ШЬімт, Dpi. /і500ibidem /, OUk* У инших % 
/1408 ССМ.1,444/, иншій хто /і398 ССМ.1, 
445/,іншіе /і408 ibidem/| except for BRu. 
ІНШЬІ all other 51. havesimple orig. form¬ 
ations of the type*, Ru. ІН0Й, Po. in/n/y,etc. 
0C5. in£,ina,ino, known also to MUk. and OUk., 

cf. иньїи /1459 ССМ.1,44б/, ин никто/1490 
ССМ. 1,445/, OUk. инть /і444 ibidem /,ина 
/1442 ibid*/.- Dariv.інакший, dial* £нний, 
інчий,єнчий,£нкший,йнь/к/ший, йньчий,пе — 
рейнйчити/переоначити, a.d.; compounds : 
ІНШОМОВНИЙ, -НІСТЬ, ІНШ0з4м§ЦЬ /5ovUk.lH03,e- 
мець, іноземний; PN.^Ha, Інка, Інна, I- 
ночка - Інчинr FN. Інший, Інчинський,І- 
нозем цев /Богдан 101/•— 5уп* не цей,дру¬ 
гий; рОшта, ССМ.1,444-445ї не такий,від¬ 
мінний/ від £ниих/ • 

Uk. ІНШИЙ,along with ІНШЬІ in BRu., із 
a morphological innovation based on common 51. 
іпї and extended by Ш —element which goes back 
to P5.*-6£b/j6/ and serves as a comparative adj. 
fo rmant, cf*5P.l,76f re origin of PS. іп'Б* ina 
ivio eae Siawski l,16o-162 and Шанский 2:7,82, 
with extensive discussion of all pertaining lit¬ 
erature. 

ІНШОМОВНИЙ, -НІСТЬ see the pre¬ 
ceding entry* 
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ІН*ЮРІЯ «injustice», iniuria (1627 

Беркнда); Po. iniuria. - Subst. неспра1 

ведлйвість,кривда,Кузеля 138. 

Prom Lat.iniuria'ts', SWO, 306. 

ІН-ЯК - он-як 

І0АН/Н/: Іван. 

ІОНИ, іонізація see йони. 

І0РДАН see Йордан. 

І ПАТ, ІПАТІЙ PN* 'Hypatiue* * 0CS. 

Ипат*ь , Ипатия • _ Deriv. Іпатович, іпатів- 
на, Іпахіевич, Іпатіївна; іпатськии, 
Іпатіївський; Іпатійко,Іпаті©нко, 
Іпатійченко,Іпатійчук, Іркліевськии 82• 
- Subst."злонесприймагочий^ іркліевськии 
50* високопоставлений , JBR. 

From Gk. hypatos 'the highest,upper¬ 

most,first', Петровский 123. 

ІПЕКАКУАНА ' Cephaelis ipecacuanha. 
Ipecacuanha officinalis,Uragoga ipecacuanhi 

ModUk. - Subst* блювотний ко"рінь,УРЕ. 
5,500. 

From Port, ipecacuanha 'ts', the ultim¬ 
ate source being Tupі compound meaning a 
small emetic tree', Klein 1,814. 
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, ІП/Е/РИТ ^Ypres gas», ModUk.; BRu. 
іпрьіт, Ru*Hпри т і since 19 29, Po • ipery t, 
etc* - Subat. газ: гірничий газ -ди- 
хлодієтильсульфід. 

From GN* Ypres in Belgium where this 
gas wa:first used by Germans during WW.I 
( Aprі1-May 1915)$ see also explanation 

by Klein 2,1764. 

ІПОДИЯКОН » (younger) deacon', OES. ИПО- 

ДИЯК0Н7» , .Ru. ИПОДЬЯКОН. - Sub St. молод¬ 
ший священик, піддиякон. 

From Gk. hypodiakonos ' ts', Vasmer^2,137. 

/ z 
ІПОДРОМ: гіподром, see гіпо-2. 

ІПОКРИТ = ГІП0КРИТ 'hypocrite, ModUk. 

known to all other SI. - Deriv.rinOKpHTKa, 

here also Tjtioкризія. - Subst. лицем£р, свя¬ 
тенник, Орел 1,208* 

_/ 
From Gk. hypokrites 'actor,pretender',0- 

Klein 1,760, SH0.281. 

ІП0ЛЙТ PN. 

see the following entry; according to Ірклі- 

євський 82, a parallel form of the name: Ті¬ 

ло ЛІТ is commonly used in ModUk. 
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ІП0ЛІТ pit. 'Jp 
ІЛДОАУДЬ (1627 Бврінда), ОУК. ЙЦЛ KMW 
%Ь.Т-агонп[слнЬа «р*ла ***** wiry* 
М0ШВ0ЛО*А*ГНГ**І Ло»с 

/чї*А Л ЄМіСМНН нV*НШЬМЬУИНЬТЧАоеЬТОЇ*V 
МббЬ.НЛЬїА ШУІМЛЬЇНІ'Ь rWf*C*P}ATHS'k А 
бітнми посл % xv «їпн Лньггшн **•* * * *ьа*' 
A *ЬА*Л*НЛ *«н МСЬ"Ті r РНььну ССSCAНН А в“Ь 
Т&\ЬА?>пни'І*анЬсгТ*ї9Н*ьН‘*''(ХЦс'* * **т графіто )' Яи- Ипполит *- 

Іполітович, Іполітівна,Іпат*- 

-щ. Поліха,Полідович. 
-5ав«г МОКгкенщіу MbAf-kv»'vtM>,c*a*>AHm 
М' 1627 Бвринда. 

Fko* <k. 

/п>л,, '/,<** Є ' ,**иҐ. e$B fo «*&'*< 
lekiM recsc, kfantfil., Пвтровсмй 

123. ’ 
/Т.І./ 

ІПОСТАСЬ : гіпостась, see гіпо-1* 

ІПОТАКСА : гіпотакса, see гіпо-1. 

ІПОТЕКА : гіпотека, see гіпо-1* 

ІПОХОНДРІЯ : гіпохондрія, sae 
гіпо-1. 

ІПРИТ see. іперит. 
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ІРАЇДА see Іроїда , 

ІРЕНА, also Ірина (Стрий ),.AmUk. Айрін 
’Irene', MJk Ирйна(І627 Беринда;і484 Пом»- 

Яник) .-Deriv.IpKa, Іруня,-уся, Ірунечка, 

-сечка,Ірен/оч/ка,іренонька, Ірчик, here 
ді$о : Орина, Ярина; Іреней Іриней ,etc.;FN. 
Ірчан, ірах,Ірачко,іречко,Іремко,ірочко, 
Іроцько (Богдан 101), Ірен6йко,Іренейчук, 
^ренеенко,Іренейченко,Іренеєвський,Ірене— 
ївський,Іренеївич (Іркліевський 82). 
мирна а(б) покой,Іб27 Беринда. 

From Gk. eirene 'peace', Klein 1,814, Пет- 
ровский 124* 

ІРИҐАДІЯ 'irrigation'. ModUk. .known also 

to all other SI. - Subst.штучне зрошуванняь 
наводнювання. 

From Lat. irrigatio 'ts' (: ir- 'in' and ri- 

gare. 'to wet.moisten'), Klein 1,816, Орел 1,393, 

SW0.316. 

ІРИС 'iris'. ModUk..known to all other SI. 
Subst. чоловічок (в о'ці); квіткова багато¬ 
літня рослина з родини півників, Орел І, 
3 93| цукерки. Бойків 184. see also ІРІС, 
Іріда. 

From Gk. iris frainbow* ,orig. Firis ’some¬ 
thing bent or .curved*, Klein 1,814, SWO.316,Орел 
1,393. 

/ ^ 

ІРІДА, IPIC * Iris, goddess of the rainbow 
in Gk.mythology* ,ModUk.; see the preceding entry. 
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„ ТРМ0Л°Й ' irmologion', MUk.*0Uk.,0ES.HpMO- 
лои ;BRu. ts, Ru.,Ви. іірмолой. -Subst. бого¬ 
службова церковна книга пісень (Ірмосів) 
з нотами, Орел 1,393. 

From Gk. eirmologion 'ts', Vasmer22,25, 

IPMOC ecclesiastical song', MUk. ,OUk. ,OES. 

ирмост» ; BRu. ts.Ru.Bu.HpMOc.- Subst. перший 
тропар кожної пісні канбну,Орел 1,393. 

From Gk. eirmos 'ts' (orig. 'link',i.e.'a 

linking song'); cf. Vasmer22,138. 

ірод 'Herod', мик. Ир«д«ь (1627 Беринда). 
BRu. ts, Ru Ирод , Po Herod,etc. - Deriv. Ipo- 
діон,Родіо,Радіон; Ірод,ирод ,арідник.« 
Sub^t. [желателенгь} кожух, хвала або гора 
хвальї, 1627 Беринда. 

From Gk. Herodes 'ts', Vasmer22.139. 
SWO. 275. 

ІРОЇДА, Іраїда »Iroida,Iraida', ModUk.; 
BRu. Іраїда ,RU. Иройда / Ираида. - Deriv. 

Ipa, їда, Рая. 

A hybrid F. formation : IPA (: IPEHA) and 

ІРОД 'Herod',JBR. ; in referring it to Gk.herffis, 

Gsg.heroidos Петровский 123 fails to explain 
the form ІРАНДА (with -a- instead of -£-) which 
is -in his opinion- the basic, usual,form of 
this PN. 
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IPXA, dial, ирха 'chamois,shammy; border 
of a boot', ModUk. ; Ru.dial.Hpxa ,SC. ‘irha, 
Sin. irh, dfrha, Cz.jircha, Po.ircha,OPo.irzcha/ 
jirzcha, dial, jercha (Siawski J.,465) ,UpSo. jer- 
cha. - Deriv. ірхбвий,іршаний, іршанки,ір- 
шиця» - Subst.замша. 

According to РССТОЦЬНай 4^-25, it is a direct 
borrowing from OHG.ir(a)h 'ts'; all other scholars, 

like Щелудько 1,32» Richhardt 58, Vasmer22, 139, 
Siawski,1.c., consider it as a Po. loanword < irchs., 
the ultimate source being OHG. 

f * 

IP1IIA GN. 'Irsha-river (left tributary of ТЕ¬ 

ТЕРІВ), BRu. ts, R«. Ирша. - Deriv. Іршава. 

According to Shevelov 463, the name is deriv. 
from PS. root *r)5x-: *r6s-, akin to *ruxT5 'move¬ 

ment '. 

' ' ' 

ІСАЙ, ІСАЯ 'IsayjIsaya'jMUk. ИСАІА (1627 

Беринда), BRu.ts.Ru. Исай,Исая . -Deriv.FN. 
Ісайко, Ісайчук,Ісаєнко,Ісайченко,Ісаев- 

ський,Ісаївський,Ісаевич{Іркліевський 83). 
Ісаїв; GN. Хсаї , Бойк. 68,І40-І4І* -Subst. 
Збавеньє Панекоє,аб(с ) Сіїсть Гнь,Беринда* 

From Gk.Isaia'ts', the ultimate source being 

Hb.Isaiah'salvation of the Lord',Klein 1,816. 

ICAK,ICAAK PN. 'Issac^' ,MUk., OUk. ,OES. 

Исаак’Ь ;BRu.^ts , Ru. ИСАК/ИСААК. -Deriv. 

Ісакович,ісаківна;ісаакович,Ісааківна: 
Іса/а/кій, fn.Ісачко,Гсакчук, ісакченко,- 
Ісаковський, Ісаківський, Ісако%ин,(ір- 
клієвський 83), ісак,Ісаків (Богдан 101). 
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Subst." Ягва сміється" ( = малостивий); по¬ 
тішу вач,розважай; радий (слов. радомир ), 
Ірклієвський 83* 

From From Gk. Isaak 'ts', the ultimate source 
being Hb. Yitzhaq 'he laughs', Klein 1,816, Пет- 

ровський 124, Ірклієвський,f.c. 

ІСИДОР, Wd. Ізидор PN. 'Isydor, "isadore", 

Isidore* » MUk.,0Uk. Исидор*Ь (ХУ C, COM. 
1,449), Сидора (ХУ-ХУІ c. COM 2,342) jbru. 

ІСЬІДОр,ЇЬі/И^ИДОр. - Deriv. Ісйдорович , 

Ісйдорівна, Сидорович, Сидорівна, Ісидорко, 
Сидорко, Дорко, Ісьо, ісько, їсько (Чап- 
ленко), сйдьрїта.Ісидорко,Ісидорчук,Ісидо- 
ренко, Ісидорченко, ІСИД5ррОВСЬКИЙ,ІСИДОрІВ- 
ський, Ісидорбвич? Сидорко,Сидорчук, Сидо- 
р енко,Сидорченко,Сидорбвський,СидорЇВСЬкий, 
Сидорович, (ірклієвський 84,149), Ізидор,І- 
збвський,Ізьо (Богдан 102)*-Subst»HOflapoK 
Ізісі, ІрКЛІ0всЬКИЙ, 1.с. 

From Gk. Isfdoros 'ts' (.: Isis and doron 

'gift'), Klein 1,817, CCM.1,449, Петровский 1/25, 
Ірклієвський, l. c. 

' У 

ІСИД0РА : ІСИДОр see the preceding entry. 

ІСКОРОСТЕНЬ OUk. GN. HCKOpocT^Hb^first 
recorded in 945,comes from SI *korosta 'swamp',cf7 
SSS.2,293 ( M.Rudnicki), and not from Scandinavian 
skarfr 'cut' and -sten 'rock', as suggested by Co- 
болевский РФВ.64,179 and followed by Vasmer22, 
140, Shevelov 197, a.o. 
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ІСІСРА 'spark, flash' , MUk. ,OUk. ,OES.HCKpa, 
BRu.-Гскра ,Ru. Tgu. ,Ма.искра, OCS. iskra.SC.iskra, 

Sin. fskra, Cz. jiskra, Slk.iskra, Po. iskra/skra, 

LoSo skra, UpSo.skra, Plb. jaskra. - Derlv.іскрина, 

іскринка,іскорка,іскристий,/за/іскрйти/ся/, 

іскріння, іскровий, іскрявий,іскряний, -но, 

. / ' 'о 
compounds іскро-вловлювач,-гасник,-метнии. - 

FN. Іскра. - Syn.дрібна частина розпеченої 
або горючрї речовини; яскравий,блискучий 

від б лис к,КТС.ІОО. 

PS. *jbsk- related to *esk-, cf. Ru.dial.SC- 
ка, Uk. ясний,a.o. ; Berneker 1,433, Vasmer22,140, 
Шевельов 106,14I,201,236,44І,444,Шанский 
£:7,II8,a.o. 

ІСЛЯМ 'Islam', ModUk.; BRu. ts, Ru. ислам, 
Po.Islam,etc. - Deriv. іслямськии, іслямізм. 

Siufcst, магометанська релігія,мусульмаиот- 
в о, що його проповідував Магомет (VII с.). 

From Аг. Islam 'submitting oneself to God; 

surrender,obedience',Klein 1,817,SW0.316. 

ІСНУВАТИ 'to exist, to be', ModUk.; 

Po. istniec.-Deriv*] снування,ІСНУЮЧИЙ• -Syn. 

бути в дійсності,бути живим, жити, КТС. 

100;(діял.:) існіти. 

Like Po.istniec, Uk.dial.ICHITH deriv. from 

ІСТИН with basic meaning 'to be real,to exist',cf. 

Slawski 1,469. 
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ІСТИЙ 'true ' , MUk.*0Uk. истьіи 
/1447-1492 COM. 1,452/, ИСТОГО Gsg./ ts/, 

истому /1388 ibidem /,истьіми ipl. _ 
/1447-1492 ibidem /,0ES. истг , истьіи, 
Ru. ИСТЬІЙ, OCS. istVjь/. - Deriv. 1СНИЙ, 
істина,істинний, во-істину /воскрес!/, 
MUk. истинїи /1499 ССМ.1,45і/,истинньіи 
/ХУ С. ibidem / and ИСТИННИИ, ИСТИн/н/ь(, 

/ХІУ с. ibidem/, /ис/тец)ь/і453 ibidem/» 
истцеви Dsg/l 435 ibidem / , ИСТЦИ Npl./|4g| 
ibidem /» йстинна, йстинно, йстинньїй , 
истинствую, йстово,истбвьій, истові 
/all of theX-УІІ С. ЛСЛ.85/ • FN.^CTHHIB 
/Богдан 101 f о - Syn.^ правдивий, 
справжній,згідний з дійсністю. 

PS.*jbst£/jb/ with no generally ас - 
cepted etymology; neither its explanation 
from *iz-etati 5 *iset—ati^*ist4S (cf. Ru. 
настоящий ),nor its affinity with *jestb 
'it is (so indeed)' are satifactory, cf. Шан- 
СКИЙ 134, .a.O.; more persuasive seems to 
be its explanation as IE. **istoe - a suf¬ 
fixed zero grade formation of root **eis- de¬ 
noting 'passion* and found in such words as 
Skt. isira- 'strong', Gk. hieros 'powerful, 
holy' with ts root but different suffixesicf. 
also such words as G.isamo 'iron', and -deriv. 
from **eis-: Lith. aistre 'violent passion', 
ONor. eisa 'to hasten forward', and further¬ 
more deriv from o-grade form **ois-tro-»Gk. 
oistroa 'gadfly', Av. aesme- 'anger' ( ** 
ois—mo-), a.o. cf. Pokomy 299> in this con¬ 
nection SI. *j6stlS ( < **is—t—os ) would be 
an exemplary zero grade continuation of IE. 
**eis- with specialized SI. semantics.of 
passion to accordance with reality, truth,ver¬ 
ity ,frankness• 
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ІСТОРІЯ 'history; story' , Wd.riC- 
торія , MUk. история (1653 Беринда2 ), 

гистория (ХУІІ с. Вакуленко І«з5), OUk., 

OES. история (ХІ-ХІУ с. Шанский 2:7,133), 
BRu гіетopьіяRu.Bu.hctбрия, Po.historia, 

etc. - Deriv. історійка, історіо-граф,-гра- 

фія,-графічний; here also \ історик,іс- 
т ор ичн ий, -ні сть , -но ,ІСТМАТ ’ Sov.(i ст оричний 
ма т еріял£зм) ,історизм. - Syn. закономір¬ 
ний, послідовний розвиток дійсносте,зиі - 
ни в дійсності,процесі життя: розвиток, 
зміна чогбнебудь,події в житті народу,^ 
людства,тощо; наука, що вивчає ці проце- 
си, історіографія; оповідайте,ровповід, 
подія,пригода, випадок і т.ін., (за.)Сяум. 

4,51-52. 

From Gk. historia 'ts'; dial.ГІСТОріЯ 
from Po. historia, cf. Vasmer ^2,143, Hilttl— 

Worth -74, Richhardt 58, Вакуленко I. c . , 

Шанский 2:7,133, a.o. 

ІСТОТА 'being,creature; essence,substance, 

nature,entity', ModUk.; BRu. ts, Po. istota.etc.. 

Deriv. істбтка, істотний, -ність, -но. - Syn. 

живий організм, людина, тварина; есенція, 

ядро . 

Deriv. from ІСТИЙ by suffix -ota with 
orig, abstract meaning 'reality, being', cf.Stawski 

1,470. 
ІСТОТНИЙ,-ність,-но : істота, see 

the preceding entry. 
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ісус PH, 'luiS'itiu*ічсот 
(1627 Беринда), 0UK j[<ir)C %tPtcr*JC 
( K Соф грлфіго, n, ».) ' %\J, іис^с. - 

— Іс/сик,-Ісусовий. ^ Jf 

-3ue$r.MUK-tTi (vmirt ^ 

ЇІАН& ЗВАВІЇОАОЛЬ • СНЦ'Ь HaVH < А&С fCinftXt 

НМтшбуїЬЯЧ Беринда. 

Р&0Ч tcwtfij fjii ifvfcc 

Ha. tA&t f+'u*. ум?іШ 
'YaU&cA lA&rffrh'j j Пе¬ 
трове кий 120. / 

/ Т.5./ 

ІСХІЯС , also ішіяс 'sciatica* f ModUk.; 

BRu. іщ;ЬгяС, Ru. ИШИЯС , Po.ischias,etc. - 

Subst.сідненервозиця, нервець,запалення 

сідничного нерва. Бойків І85;Г(.істець. 

From Gk.. isxias 'ts', SW0.316. 

ІТМІЯ 'Italy, ModUk.; BRu. ts, Ru. Ита- 
лия, Po- Italia,etc. - Deriv. італієць,іта¬ 
лійський, італіянізм, wd. таліянец, талі- 

янка, Наталія* 

From It. Italia ftsf, the ultimate source 
being Lat.Italia (from Vitelia),Klein 1,820. 
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ІТИ, after vowels йти 'to go walk' 
MUkj,OU k.,0E5. Йти ; BRu . і/с/цfRu. ' 

2?/™’ и*а. °cs. iti. sc.iti, sin. 
^ 51><.jit',Po.isd,Lo5o. hys, 
UpSo. hacPlb.elt. - Deriv. /віді —f вві- 

?^:д3%-.3і-,піДі-,пРи-/Яти,пітй 
/<пійти <пойти/,знайтії/ся/,а.о. - 
Syn. прямувати,/на що'/вирушйти,/в що:/ 
всіупати, /з чого: / покидати, залишати, 
/про дорогу:/мати напрям,вести,/про 
річку:/ текти^протікати,/на що/праг- 
Чуди,/про долину:/ простягатися,/ма¬ 
ти ціну:/коштувати,/про грошовий курс:/ 
бути встановленим,прийнятим, ССМ„1, 
454.-455/;манджати, мандрувати, про¬ 
суватися, крокувати, /навкруги:/кру¬ 
жляти, /до ліжка:/лягати,/щастити:/ 
поводитися. 

PS. *jiti 'ts', IE. 'ts', cf. 
U«j. eiti, La1w.iSt#0Pr.eit,5kt.Sti, Av. 
aexti, Gk.eimi, Lat.Ire, Goth.iddja,ToA. 

^<losich 94 .Bemeker 1,276,Trautmann 
67, Brflckner W.Vasmer^.m, S4awski 1, 
473, Pokomy 294,a.o. 

ІТГНЕРАР ’itinerary', ModUk.; Po.iti- 
nerarium. - Subst. опис подорожі, або по¬ 

ходу, Кузеля 138$пут1вник,подорожник. 
Бойків 185. 

From Lat. itinerarlum f tsт f: itiner¬ 
aries ’pertaining to a journey*), Klein 1, 
821, ,SW0.3L7. 

ІТРІЙ ’yttrium’,ModUk. ,known to all 
other SI.- Deriv.from Ytterby,a Sw.town. 
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ІУДЕЯ, іудейський see Юдея,юдейський. 

ХШБВМ0Н 'ichneumon', ModUk.jBRu. Іхнзу- 
МО^ , Ru. ихневмбн,ро.ichneumon,etc. - Subst. 
єгипетська миша, Кузеля 138. 

From Gk. ixneumon 'tracker, a weasel that hunts 
out crocodile eggs',Klein 1,764. 

IXHIT 'ichnite',ModUk. ,known also to all 

other si. - Subst. еісам*янілий СЛІД. 

From Gk. fxnos 'footprint',Klein 1,764. 

IXTIO- - a compound“forming element »ichtio-' 
in such words as іхтіо-граф.-графія,-завр,-літ, 

-лог,-логія,- логічний, -фаґ, etc.; here also 
іхтібза, іхтіол,іхтібрніс, ModUk.; known also: 
to all other SI. - Subst,(rarely:) ^рибо-,Є«д»ри- 
бознавець for іхтіолог, рибознавство fortxTio- 
лбгія, etc. 

From Gk. ixtys 'fish', Орел 1,394 Klein 1, 
764, 5WO. 294 , Шанский 2:7,139,a.o.; 

ІЦИК 'Icyk, Isaak', PN. ModUk.. - Oeriv, 
Іцик, Яи.йцка — derogative designation of a 
Jew ,Горбач 6,9. 

Deriv. from Ica/a/k,q«v. 
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ІЧНЯ GN. 'Ichnya, city in Chemihivshchyna, 
NE» Ukraine', first recorded in 1648 (YFE.5,22)| BRu. 
ts# Ru. Ичня, #Po. Icznia. - Deriv. іЧнянець,ІЧ- 
нянка, ічнянський;FN* ічнянський. - Subst. 
місто - центр Ічнянського району на Чернігів¬ 
щині. 

Etymology uncertain; most probably it is con¬ 
nected with ts root as in ІКРА (cf. UpSo. jikra/ 
jikno and Siawaki's 1,447# admission of interchange 
of -г~/нп- formants )| in this connection Ічня 
might be reconstructed as P5 #Jbk-6nja Xlcbnja > 
Ичня > Ічня 1 place known for its jfekra (export, 
production,etc.)' ; re. suffix -fanja (-bnfa) see F. 
SMrfski's introductory article to SP5.1, 136-139 and 
РССіоцький 1,25 ; in view of the relatively late 
occurrence of the name in Uk. historical sources an¬ 
other etymology might be considered,namely : Ічня - 
'people pronouncing i(in lieu of older in 
new closed syllables) as opposed to other speakers 
of Chemihivshchyna using diphtongs (-uo-,ue-) or 
monophtongs (-u~, -Q-) in such instances'; in other 
words the name of the people based on their dialec- 
tpl peculiarities would be the basis of the toponym 
І ^Ч н я by the way of a suffixless transfer, cf. 
бойки (x Ббйківщина ),лемки (= Лемківщина ),etc. 

yet,such explanation would require the admission of 

an accentual switch:* ІЧНЯ to ІЧНЯ ,because all 

similar formations are oxytonized,cf. 
/ / 

москаль - москальня, 
лях - ляііеня, etc.; 

r / 

in confusing ІЧНЯ with its later deriv. Іченька, 
Ічанка Стрижак 45 attempts at their explanation 
from Tk. ifis fdrink'; though subsequently accepted 
by Трубачев 2,254, this etymology is to be consid¬ 
ered a failure (like the latter's deriv.of IKBA). 

> 
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ІШАК 'mule; donkey1# first recorded by Cpe3- 
невский 2.136 as ишечьк*ь in 1567 , end as 
ишак in 1624 ( Шанский 2.7,140 ); BRu» ts , 
Ru. ишак, wanting in other 51* - 5ubst* мул, 
Кузеля 139. 

The word is a borrowing from Tk.; yet,there 
are different opinions from which Tk. lg. it came 
to Eastern Europe: according to Miklosich ТЕ. 1, 
294 and his ED.97 # Корш ИзвОРЯС H,Vasmer22, 
146>а.о., ишак was borrowed from Kipchak/Azerb. 
Ss8k 'donkey'# Tt.is&k 'ts'icf. also Горяев 25 
(: Tt. ешшау ); Дмитриев 24 argues that it 
was taken from a territory where Ишак was a 
common domestic animal# i. a. from Caucasus and 
Central Asia# cf. Tkm. ЗШЄК, Uzbek зшак , 
Old Uigur зшкек , etc. ; see also Шанский 2: 
7,140, Радлов I,9C5- 906;1552,a.o. 

ТІЇЇАН «chief-priest of various Moslem as¬ 
cetic orders # high dervish'# ModUk.; BRu. ts # 
ru. ишан. - 5ubst. голова дервішів* 

Г L I 

From Tk.-Ar. - 

ІШЕМІЯ 'ischemia - local anemia caused 
by obstruction of the blood supply'# ModUk.jBRu. 
ts, Ru. ишемия. — Subst. місцеве недо¬ 
крів’я. 

New Lat. ischaemia »ts«# the ultimate 
source being Gk. isxo «I block' and haima 

•blood', YPE. 5#23. 

/ / 

ІШІЯС ^єє ісхіяс. 
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ІШТАР 'Ishtar - Assyr. & Dab. goddess of 
loye and fertility •, ModUk., ERu. ts, Ru.HIII- 
TAP, Po.Isztar, etc. - Subst. аоирійсько - 
вавилонська богиня любови й плодовйтости. 

From Akkadian Ishtar ‘ts* akin to Phoen. 
Astarte, Hb. Ashtoreth. 

_/ 

ІЩЕ а ЙЩЄ see ще 

ІЮЛІЙ,ІЮЛЬ see юлій,юль. 

ІГОНІЙ,ІЮНЬ see ЮНІЙ,ЮНЬ. 

ІЯТРИКА 'iatrics', ModUk. - Subst. шту¬ 
ка лічення, Кузеля 139. 

From Gk. iatrikos : iatros 1 healer,physi- 
<jan'. 

Ї 

ї, Ї — the thirteenth letter of the Uk. alphabet; MUk. 
and OUk. modification of i, q.v. 

as a symbol of protheticй + И ... (e.g. 

йинчийгйива ) or й +1... Сє»в»иіндик ) is 
discussed under * • ;cf . аІзоЗІЛИїїСЬКИИ 3,185. 

/ / 
ібати wd. for ©6q.th# see s.v. 

/ 

ївга : Євгенія. 

їію wd.for его* : його'. 

ЇҐОМОСТЬ wd. for оґомость, q.v. 

/ / ✓ 

їда= їжа : їсти. 

їдвабний ї єдваб. 

їден - єден : од єн, о дйн . 
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ЇДЩЬ і їсти 

* , 
ЇДЖЕГОШ і їсти 

/ 

, ЇДІШ •Yiddish*# ModUk. - Subst. одна 3 єв¬ 
рейських /жидівських/ мов, див. іврит. 

From Jewish: "Yiddish", the ultimate source be¬ 
ing , MHG. jUdisch diutsch * Jewish German'# see 
іврит. 

ЇДКИЙ : їсти. 

ЇДЛО : їсти. 

ЇДОМ ЇСТИ - безнастанно лаяти, обража"- 

ти, мунити докорами, Слум.4,59 ї їсти. 

ЇДУНКА 1. • їдун 'good eater' ; 

їдунка 2. Wd. neologism for'field-pot, 

I * ' tin-plate, see миска, бляшанка. 

* 

ЇДЬ : їсти 
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ЇЖ 'hedgehog', OUk. ,OES, еЖЬ *, BRu.esc, 
Ru. ,Bu, ,Ma. esc,OCS. jez6, SC.jSz, Sin. je£, 
Cz.,Slk. jez, Po.jez, LoSo. je£,TJpSo. jdz, 
Ca.je£, Plb.jez. - Deriv.^їжак, їжачиха,^ 
їжачка,їжаченя, їжаковий, їжакуватий, 
-то,їжачий,їжачок,їжачитися,/на/їжити¬ 
ся , /на / ,їження , /на / їжений; . їж£к-риб а; 
FN. їж, їжик (Богдан 335)# Їжак, Їжа- 
ке'вич, Іжевський (ЕУ.3,906). - Syn. 
тварина з ряду комахоїдних, ЕУ*3,906. 

PS.*jezb <*ez-j6 ftsf, IE.**e£hi-, cf. 
Lith. ezys, Latv.ezis, Gk.exTnos, OHG. igil, 
ModHG. Igel, Du.egel,Ic. igull, AS.iglf hedge¬ 
hog’; Miklosich 106, Bemeker 1,266-267,Traut- 
mann 73, BrUckner 207, Vasmer^lO, Skok 1,781- 
782, Kluge 156, Stawski 1,572-573, Pokorny 
44,292,a.o. 

ЇЖАК - їж. 

^ / 

ЇЗДИТИ— frequentative: їхати 'to ride, 

drive,go,travel' , MUk. є3дит (1478 CCM.I, 
317), ездили (1487 ibidem), ездя/т/(ХУс. 
ibidem ) ,0Uk. ,0ES. ІЗДИТИ; BRu. ЄЗДЗІЦВ. Ru. 

V _ 
— - -   ▲ 
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J * ✓ / 

^ити,від'їзд, заїздити, заїзд,за¬ 
їзний (двір), доїздити, доїзд, над- 
їздити, ітд. - Syn.переміщатися за 
допомогою якихось засобів пересуван¬ 
ня, ССМ.1,347; вміти користуватися 
яким-небудь засобом пересув£нкя,КТС. 
101; див. теж Іхати. 

The word Is generally considered a 
deriv. from *jezda/*jazda related to їду, 
їхати. 

її 1. arch. & Wd. єї —Gsg. of ВОНА 
hers*, ttlk. є« ( XV c. CCM.2,85-B6), OUk 
ЄЄ (1446 ibid.), 0E5. e"fe ,ЄА ; BRu. ЯЄ 
0C5. jejg. 

Syn. родовик однини : вона. 

- ’of herjher, 
ЄИ(4427 ibid.) 

,Ru. Po.jejj 

PS. * jej£ ,*ts* corresponding to SoSl. *jeje, hence 
0E5. €./*■. 

її 2. arch.і dial, є 10,Ю, їю -Asg. of ВОНА - 
«her*, rtlk. ЄИ (XV c.CCR.SL,B6), ee,ieie,jeje (XV c. 
ibidem), Ю (1490,1497 ibidem), OUk.H* (l4ol ibid.), 
Ж (1401 ibid.), ie (1407 ibid.), BRu. де, Ru. efe, 
0CS.je.jg, 

Syn. знахідних однини : вона. 

PS. *jejp *ts», preserved in Uk. dial', as ЄЮ, 
Ю , xro, — in literary Ilk. replaced by Gsg .її , see 

її 1. 
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її 3. incorrectly used as Dsg. instead 
сґ.Ббже,щастЙ її («ЇЙ)! (1952 Winnipeg,JBR.J, 
such substitution is known SoE.dialects , 
cf. УДМ. 185. 

ЇЙ, arch. & dial, є Й - Dsg. of БОНА - 

ЄЙ (XV с.ССМ.2,Вб),ЮИ (1462 ibid.), ЄИ(ХІУ c.) 
ЮЙ Csince 1433 ihid.lj, 0ES. ЄИ, Ru. en?0CS. 
jej6 , Po. jej, etc. 

Syn* давальник однини : вона,. 

PS* *jejb etsf • 

ЇЛ-Б0! abbr.# ;,ЇЙ”Б0ГУІ ’by Godlhonest 
to God, verily,indeed’ , ModTJk. - 9yn. направ- 

ду. 
From ей-Богу ; ей! вй! see s.w. 

.. Л. ілкии : іл. 

ЇМ1 Dpi. of ВОНИ - *to them», КІк.Им/ b/,Им/b/ 
(XV с. CCM.2.,B6),0Uk.HMO (13ВВ ibid.), ИМ’ЬуИМЬ 
(XIV с. ibid.), імо, їм* (13ВВ), єм ГЬ (1386-1418), 
4м*ь( 1443-144 6 ibid.), 0Е5• HMl*>BRu. iftlfRu. HM,QCS. 
jinflS # Po. іт$ etc. - Syn. давальник множини s 
він , вона,воно. 

PS. ttst. 

✓ 
Л л її 

mz : їсти 
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ЇМ3- Isg. of ВШ, ВОнб - ’by him', MUk. 

им ТЬ (1489 CCM.2,86), 00k. ,OES.HMbjRtbiM,Ru. 

ИМ » OCS. jlab, Po. im.etc. - Syn. оруДНИК 
однини : він,воно; ний, 

PS. *jimb ’ts’. 

ЇМ4 - a rare Lsg. of ВІН,ВОНО - ’(on) him’, 
used In some dialects only, seldom in literary 

Ok. - Syn. місцевий однини замість :нім. 

PS.*/n/jem6 ’ts’. 

їми - Ipl. of ВОНИ - ’by them’, MUk. ИМИ 
(1496 CCM.2,86), 00k.ИМИ,ИМЇ (1401 and ff., 
Ibidem); BRu. ІМГ, Ru.^HMH f 0CS. jlml, Po. 
lml,etc. - Syn. орудник множини: вони, 
ними, 

PS. * jlml ’ts’. 

✓ / 

ЇМО : їсти. 

їппі AmUk. ’ylpple*, first recorded In 
1960s.-Subst. американська противоен- 
на босячня, 

Г 

'From AmE. ylpple ’ts’ being abbr. of 

Youth International (Peace) Party; also known 

as rfnni. 
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ЇР —JBR.’s designation of both Ь and <b , 

i.e. ep and йор, cf. Рудницький 7,78.” 
syn. "глухий" звук, JBH. ibidem. 

Based on "ikannyA"~- the change of je and 
o in new closed syllables into і , viz. 

in this connection it should be emphasized 
that e and o in the names ep and Йор are con¬ 
sidered primary and original( hot developed 
from PS. b and *b) , 

їсати (apfo for 0 їхати. 

ЇСТИ - ЇМ, ЇСИ, їсть, i*!vtOX,i*CTe^ ЇДЯТЬ- 

tO eat’, MUk."Бети (ХУГИ С. Тимченко 761), 
^сти жадаю (1627 Беринда), йсти ( 1596 
Зизаній) , rarely: ЯСТИ; OUk. ,0Е&1»СТИ and 

ЯСТИ (XI С. ) 5BRu.ecЦІ, Ru. єсть. Ви. ям,sc. 

jesti. Sin. jestl,0CS. jasti but :sTm-2sti, Cz. 

jisti, OCz.jiesti, Slk. jest’, Po. jeii, L0S0. 

j£si ,UpSo.jdsc, Plb.jest. - Derlv.^BH-,від-, 
з/a/-^чад-, під-, по/по/ -,irpq-i*CTH,^ на-, 
їіере-їстися, їдження, , їда,їжа,їдець,їд- 
лб, їдкйй -*їдкість,-ко,їдОм, їд^н/ка*,їс¬ 
тівний, їстівність,^-но, їстки,їстоньки, 
їсточки,їстусі,їстуні,їстунечки. Iter. , 
ви-,від-,З/a/-, над-,під-,про-,пере-їда¬ 
ти, -йння, їдьма (їсти)^,а.о. - Syn. 
споживати, (небагато,похапцем: )за-,пере¬ 
кушувати; (з апетитом:) уминати,затирати. 
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трощити,гателити,(старанно, все до ^решти:) 
(с)теребйти, (жадібно:)жбрти,пожирати,ли- 
г йти,тр£скати,глитати,напихатися^перти,Дер¬ 
кач2 86,192; харчуватися,; завдавати бблю, 
смутку,мучити; ввесь час дорікати комусь , 
ганити,^сварити; їдбм - ідьма їсти,живцем 
їсти; їсти очйма; поїдом їсти, ^Слум. 4,61; 
(арґо:) лиґати, їетусати, втинати, мамали- 
ґати, jbr. 

PS.*£d-ti /* j2d-ti>*jad-ti 'ts', lb:**ed-tl,cf. 
Lith.esti.Latv. &st,OPr. 1st, Skt. atti 'he eats', 
Goth itan, OHG.g^an, ModHG. essen, OIc.eta,AS.Btan, 
Du.eten, E. eat,etc.; Miklosich 12,98, Bemeker 1,56, 
272.275, Trautmann 66, BrUckner 207, Kluge 76, Vas- 
ner^2, 28-29,Skok,1,776-777.Pokorny 287-288,Stawski 
1,567-568,a.o. 

' . ' у J * 

ЇСТИК / ІСТИК, dial. истик,естик,єс- 
Ті к' plow-scraper, stick with an iron end';Ru. 
dial. ИСТИК, Po.istyk (known in XV-ХУГІІ c., 
Stawski 1,470}, - Syn. паличка з залізним 
наконечником для очищання лемеша абб че¬ 
ресла в плузі від прилиплої землі",Слум. 
4,50; пбличка з, залізним наконечником для 
зрізування бур'яну на посівах злакових, 
(Дорошенко, Сумщина),ДБюлеТенЬ 9,109. 

The word is generally considered a NoSl. 
formation *jbz—stylfl6,cf. Slk.styk 'ts'J BrUckner 
193, accepted by Stawski 1,470; see стик. 

✓ / 

ЇСТІВНИЙ : їсти. 
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ЇХ 1. Gpl. of ВОНИ - *of them; their, theirs', 
MJk.их/ь/, ІХ-ТЬ (XV c. GCM.1,06), OUk. ИХЧ. (XIV 
c . ibid.), ^Xb (3436 ibid.) ,ixo (1360 ibid.);BRu. 
ІХ , Ru. Их,0С5. jixS , Po. ich,etc. - Syn. родовик 
множини : він,вона,воно". 

PS. *jix6 'ts'. 

ЇХ 2.Qf ВОНИ- 'them'ftransferred from 

Gpl., cf. the preceding entry. 

ЇХАТИ to drive, ride' ,MUk. ехалии 
(ХУІ c, KA.5I), ьхати (1466 CCM.2,572), 
ехать (ХУ c. ibidem), auk. ехати( 1439 ibi¬ 
dem ),едоучи (ХІУ c. ibidem ),0ES. їха¬ 
ти (xi C.), seldom:* яхатиі ядяацем* же 
(XI C. 0стр,ев. ); BRu.exaiTb, Ru. ехать,Ви. 
^хам, OCS. jaxati, SC. jachati, Sin.jahati.Cz. 
dial.jachati, Slk. jachat', Po. jechad, arch.& 
dial, jachad, UpSe.jechad.Ca.iachac. - Deriv. 

ви-,з а-,від-,^а-,над-^ід-,по-,пере-,про¬ 
їхати, -аннн, їхало^здибало,- Syn.руха¬ 
тися ку^й-небудь за допомогою яктс-на¬ 
будь транспортних засобів в одному уна- 
щ>ямку; рухатися; відправлятися куди- 
небудь. ..КТС.І0І; (арґо:) їсати, Дзен- 
дзелівський stsi. 23,306. 

v PS.*5xati/*jexati> *jaxati 'ts', extended 
* eti /* jeti> *jati, akin to *jiti 'to go', se< 
ІТИ. 

NB. JBR.’s thesis on Jachat - jechat in the 
Polish language { 1936) remains unpublished in 

the Archives of the University of Львів. 
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ЇХНІЙ. ЇХНЯ,їхнє 'of them; their,theirs', 

ModUk.; Ru. ИХНИЙ,- Syn. їх. 

A deriv. of ЇХ ; Vasmer22,145. 

/ / 
ЇШ Wd. for їси : їсти. 

и 
И, й — the fourteenth letter of Uk. alphabet; MUk. 

й||и, OUk. и, see и. 

И conj. 'and,as well as', generally used in 
Uk. after vowels, otherwise interchanging with i, 
MUk., OUk. and OES. ts. 

For etymology cf. I. 
9 

Й... as a prothetic element is found iij such 
words as ОСИП - Йосип (Сімович 72),Ева - 
Єва, Египет- Єгипет (Зілинський 1,108) , 
ЄПИСКОП, ябеда (Shevelov 447); dial. ЇНДИК , 
їван, йострий, йорїх. юхо (Зілинський,і.с.) 

йива:йіва,йиячий:йіячий йиндикїйіндик . 

Й.*. interchangeable with і... after vowels 
in the beginning of words,e*g. інакпіе-нб йнак- 

ше, імення —^на ймення, імовірний —не¬ 
ймовірний, іно — щойно, іти - не йти , 
Іван - на йва'на, etc. 

ЙМЕННЯ : ім’я'. 

ймити dial, for йняти 
* ■ 

ймовірний : імовірний. 
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ЙМУ, ЙМвШ. . e see the following entry. 

ЙНЯТИ,йму,ймеш,йме/ться/, ймемо,ймете 
ймуть 'to catch, seize,apprehend', МЦк.ИНАТЬ 
(XV c. CCM.l, 446-447) , OUR. имоут (1375 ibid.) 
яти, OES-яти; Ru.^in prefixed verbs: взять,за¬ 
нять, нанять,обнять,внять,изіь ять ,etc. as 
in other ModSl.lgs.; OCS. jfti. - Deriv. ЗДІЙНЯ¬ 

ТИ, вийняти, зайнять, поняти,пр^йнйти,на¬ 
йняти, ві дійняти,перейняти, пройняти /ся/, 
ЙНЯТИСЯ,ІТП.} ЙНЯТИ віру. - Sjm.cXOnHTH, 

спіймати, . взгіЕти силою; почати, стати (ро¬ 
бити що ); взяти,повернути,COM.І,447. 

PS.*jeti; j6mo,j6maSi...'ts' extended by n- 
prothesis in Uk. and other Si.; as an apheretic 
-му,-меш,ме/тьс$(4 -мемо,-мете,-муть it 
serves in ModUk. for formation of future tense, 
cf. робитиму, співатимеш,хотітиметься, 
шитимемо, писатимете, горітимуть, etc., 

cf. Рудницький 8,76. 

ЙО! interj. expressing wonder, surprise,etc. 
ModUk. - Deriv. йокати,-ало,-ання,йокнути.- 
Syn. O ! 

"Not clear" for РССТОЦЬКИЙ 3,158 ; in view 
of the common Uk. inclination towards prothetic 
Й— this interj. might be explained as a variable 
of 0! 

Й0АН : Іван 
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Й0АНІКІЙ PN. 'Yoanikiy', M Uk.; Ru. 
Иоаннйкий _ Deriv. йоан£кіевич,йоанікі- 
ївна. -5иЬзг,іианикІй;блгдти полить (1627 
Беринда). 

According to Цетровский _ 122, it is 
a deformation of АНІКГИі Gk. nike ’victory1. 

Й0АСАФ * Ioasaf*, №k., OUk. Иоасафь 
1472 CCM.1,447), Йосафь (1470 ibidem), Іоасафі, 
Иоасафь; Ru. Иоасаф. -Deriv. йоасафович, 
Йоасафівна,- 5уп,йосаф. 

A variable of Йосаф ,q.v. 

йоб! from Ru. И6 7 єбати. 

йов PN* ’Job’, MUk. I<JB*b (1627 Беринда), 

Ru. Ио в J)eriv.Ho во вич , Йові вна . - Subst. тверді», 
л юбяй Ба, ^аб/»/ботаючїЙ,абА>/ вздьіхаючій, 
терпАЧІй непріязни, Беринда 1627. 

From Gk. Iovos, the ultimate source being 
Hb.Iyyobh 'man who endured much suffering pain 
and patience'; according to some scholars its 
orig. meaning is "one treated as an enemy,hated, 
persecuted", Klein 1,830, ПетровСКИЙ 122; 

such interpretation was already known to Berynda. 

Й0ВИЛА PN. F. : HOB. 
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ЙОГО 1 -Gsg. Of ВІН - 'of him, his' 

MUk. ,OUk. ,OES. ©PO,Ru. ero, OCS.jego, Po. 
jego,etc. 

PS* *jego ’ts1, in Uk. changed to joho 
under the influence of toh$ and other Gsg. 
forms in -oho; details belong to grammar. 

ЙОГО2 - Asg. of ВІН - 'him' ,MUk. ,OUk. 
OES. 0ГО / И , ru. егб ,OCS. jfe, } Po.jego, 

PS. *jego orlg.Gsg. which substituted 
in Uk. jb in Asg. 

ЙОІ*>SovUk. ЙОГ'yogi' see the following 
entry. 

ЙОҐА , SovUk. йОГа 'yoga', ModUk.; BRu., 
Ви. йога ,Po. joga.etc. - Subst* індуська ди¬ 
сципліна повного спокою; практика контро¬ 
лювання думки й тіла. 

From Hindi yoga *ts*. 

ЙОҐУРТ 'yogurt*, ModUk. - Subst. Згущене 
кисле молоко часто з добавленими овочами. 

From Tk.Osm. yogurt 'ts'. 

ЙОД l.,iodo>fKodUk.. known to all other 51. 

Deriv. йодина, йодид, йодний,йодометрія , 
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Йодоформ/увати/,йодистий. - ЗиЬзі.хемічний 
елемент VIIгрупи періодичної системи Д. 

From ModHG. Jod *ts', the ultimate aource be¬ 
ing Gk.iSdes *violet -colored*, Vasmei2^, 136. 

Шанскяй 2:7,141. 

ЙОД 2. *yod/h/-letter*. ModUk. - Subst. 

десята буква єврейської абетки. 

From Hb. yodh: yadh * hand*• 

„ ЙОДЕЛЬ * yodel'. ModUk. - Оегіу.йод/е/лю- 
вати,-ання*>Subst. спів пташиним голо¬ 
сом. 

From ModHG. Jodel * ts*. 

ЙОДИНА : йод 1. 

ЙОДЛЮВАТИ : йодель. 

/ Й0Й1 interj. oh!, ModUk.j Pjo. jojЇ - Deriv. 

йойк/іт/, йойкатиу-ання, йойкнути,-нення, 
йойкало, йойкун.- Syn. ойі 

A pre-iotated interj. ой ! »q.v. 

ЙОЙКАТИ : Йой! 

йойкнення : йой І 
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ЙО-ЙО, АиШк. йо-йов 'yo-yo' , ModUk.;Ро. 
jo-jo. - Subst. шпуля на нитці для забави; 
т,фЗфКало,,,КозЬе1апук 322. 

From Е. yo-yo 'ts', a trade name neologism, 
Koshelanyk.l.c., Klein 2,1764, SWD.325. 

ЙОЛОП,Wd. йолупСтрий) ’fool' .ModUk.Subst. 
дурень,бевзь,недотепа, Слум.4,62, 

Either from Tk. yoluk'one plucked up,bare' 

©r волузс 'cowboy', the latter being less per¬ 

suasive, Shevelov 534. 

ЙОНҐетжр AmUk. 'youngster', first recorded 
in 1972 (Koshelanyk 322). - xiHUC. 

From E. youngster 'ts', Koshelanyk, 1. c. 

йонтик (арґо) * holiday; icon', first re¬ 
corded in 1970 in Volynia (by Дзендзелівський 
StSl. 23,306). « Deriv. йонтихбвий, йонтику- 
ватися христитися*. — Subst. свято; ікона. 

From Yi. jontiv/jontivK Hb. yom tov 'good 
day', ДзЄНДЗЄЛІВСЬКИЙ, I.Cro 

йонтикуватнся (арґо) see the pre — 
ceding entry. 

йонтиховий : йонтик 
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ЙОР name for the^letter ,Ru.rb, OCS.'b. 
Deriv. йбрчик, йори /-ЬІ / ,йбрик. - Syn. 
праслов'янське коротке у (в історично- 
порівняльній граматиці ) і твердий знак 
у давніших системах українського пра¬ 
во п и су/кулішівка,Максимовичівка,яриж¬ 
ка /. 

A conventional Uk designation of PS 
( *8 ) based on its later vocalization into_o 
in strong positions, cf. PS.* r6t6 У POT; 

see also єр and їр. 

ЙОРДАН) dial. Йордань GN. 'Jordan'; 
also 'feast of the Epiphany*(January 19th); 

MUk. Іордан«ь (1627, Беринда), 0Uk.,0ES. 

ИордаН'Ь ; Ku.Йордан, Po. Jordan,etc.- 

Deriv. йорданка, йорданський,- syn. 

ріка ро3судку,або всказанА^а'бо дору- 
чеРє суду, аб(о) оуступенА , Беринда 
1627* 

From Semitic Jordan lowing awayJ the 
ultimate source being lit. 'flowing con¬ 
tinuously' , Staszewski 130-131. 

ЙОРЖ, dial, йорш 'perch', ModUk. ;BRu. 

£рш , Ru. epnr,efial.epenr. —рвгіч» з-,на¬ 
морщитися, ЙбржИк. - Syn. рід окуня. 

Of uncertain origin; most probably it is X 
G. borrowing, cf. Sw. gers.gars, Isl. geirr 
'ts', Miklosich 105; re other explanations cf. 

Шанский 1:5,263. 
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йосаґ, *tso іо/в/саґ,іосак,овсаґ,ювсаґ 
5оСр« ‘property «estate*# first occurrence XVII c. 

(Дзже 165) .-ЗиЬ»*. власність,майно. 

From Hg. jo'szak »ts'* Дзже, l*c. 

ЙОСАФ PN. - an abbr. of Hocadb^T. 
A 

ЙОСАФАТРї*. ' Josaphat';І«сафйт (1627 Бе¬ 
ринда); Ru. Иосафйт-Deriv. йосафйСтович, йо- 
сафатівна. -- SuBsnnaH судья a<5f°) панскїй 
суд* Беринда 1627. 

From НЬ. YoSafat/ YehoSafat 'God judged'^ 

Петровский 123; cf.also Осафат and Сафат. 

ЙОСИП, ЙОСИФ, pop. Осип PN* 'Joseph'* 
MUk.OUk.,OES.HoCH$J, ІОСИф*Ь, йи.И00Иф,Ро. 
Jdzef,etcy- Derive Йбсько/Й/Осипбвич^йоси- 
фович,, /Й70сипівна/ Осифівна^. [Й/Осй- 
пів, /Й/Осипчук, /Й/Осипенко,Осйпко,х0- 
сйпків, 0сипйда,0сипик,0сип»юк,йосифй - 
шин, Йосип,Йосопович, (from їь.ї)Юзефович , 
Юськб, Юзик, Юзьо,Юзенко,Юзетбй,Йзів,Ю- 
звйшин, Юз/ь/вяк,Юзич,Юзьків/к5ськів,Юз- 
к>вський, Юз ькало,Юз/ь/кевич,Йзда,Юзак> 
(Богдан 211,232-233). -^Subst. Іисйф'ь : . 
помнояРее, 'або прелоябньїй, Беринда 
1627. 
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Frem Gk. losef 'ts', the ultimate source 
Being Hb. Yoseph 'he adds, increases', Klein 

2,832, Петровский 123. 

ЙОТ « ЙОД 2o ; also name of ft. 

ЙОТА 'iota', MJk.*OUk.*OES. «ота J BRu. 
Єта,ИиДота, Po. jota,etc. - йотувати, йота¬ 
ція,/цре/йотбваний» - Subst* дев’ята 
буква грецької абетки. 

From Gk* iota 'ts'* Шанский 2:7,142. 

ЙТИ - іти. 



NOTA BENE! 

THIS IS THE FIRST SELECT I V E EDITION 

OF PARTS 17 - 22 , 

IN PARTICULAR LETTERS 

K - Я 

слово к уителникаи 
справедливий и дациті: 

... а ш вбл*шей [прлци] сміиса постарайте, 

ИНЧІИЯ* HJ6H6 6\ГВ6С6ЛАЙТ6! /JBR. / Л.1?. 

К 

К, к. — the fifteenth letter of the Uk. alphabet; MUk. 
and OUk. name kako from OCS kako ‘how*; numerical 
values: Glagolitic — 40, Cyrillic — 20 respectively, Огієнко 
Азб. 82 ff., Истрин 50 ff. 

K, rarely IK, dial.ko,iko 1 towards,to1, MUk., 

OUk•,OES. K, MS; BRu. K, Ru. K,KO;dial,KbI,HK, 

OCS. ІсБ, known to all other SI. - Syn. ДО. 

PS. *Rt> ftsf, IE. **kom, cf. Skt.kam ’ts1; 
Berneker 1,658. Trautmann 145, Vasmer22,147, Po- 
korny 515-516, Slawski 2,7,Valllant RES.33, 108- 
109,a.o. 

-KA In such expressions as dial, тут-ica* 
нинь-ка,днесь-ка^ай-ка^с. functions as 

a strengthening particle; known to other SI.as 
well. 

PS.*-Ra ’ts’, IE. ** Ra 'ts', Pokorny 515-516. 

KA abbr. of каже, See казати ; hocehko 
175,a.o. 

каб, каби 
(Полісся). 

dial.for кобй, Лисенко 33, 

584 
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КАБАК1'Cucurbita melo pepo:pumpkin,gourd', 
ModUk.; Ru. ts.- Deriv. кабачок, кабачник 
-ниця,-ний, кабачкбвий,кабііки. !™e tl 
гарбуз. 

From Tk.Tt. kabak 'ts', Vasmer22,148,Ori- 
єнко PM,2,75, РССТОЦЬКИЙ Slavia 5,49 (sup¬ 
plementing Berneker 1,464). 

КАБАК2 ’ public house,inn,parlor', ModUk.; 
Ru.ts. - Subst. корчма,шинок. 

From G. Kabache,Kabaeke 'ts' ,РССТОЦЬКИЙ 
Slavia 5,49 (yet.abandoning this explanation in 

РССтоцький 4,272); in fact, this word comes 

from Ru. ,cf. Андрусишин-Крет 374, where 

it originated from Pers. xabak 'wattling, wattl¬ 

ed hedge , Ossetian kabak 'guide post', Потебня 
РФВ,5,143, Преображенский 1,278; 1ІЮ de_ 

finite etymology of it is offered by Vasmer2 2, 

148, nor by other Ru. linguists. 

* 1 
КАБАЛА arch, (in Kievan Ruil and later 

in the legal language of the XV-XVII c.:)'writ¬ 
ten acknowledgement of debt,a promisory note; 
obligation, contract of servitude, pledge of* 
individual lifelong service instead of payment 
of interest for a monetary loan; debt servitude 
itself (Pushkarev -Vernadsky-Fisher 33); Ru. 
ts'^ — Subst. заборгованість, задаВження , 
рабство. 
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From Tk.kabalet 'ts', Miklosich ТЕ.1,320; 
for other etymologies see Vasmer22,148; in any 
case it is "an Arabic or Turkish word" for Push- 
karev-Vernadsky-Fisher,1.c. 

✓ , 
КАБАЛАЯсаЬаІ,plot .fortune-telling (by 

cards)1, ModUk., known to other SI. as well; 

- Subst. єврейська тайна наука; воро- 
квння з карт, Кузеля 139, 

From НЬ.kabbalah 'reception'(in the sense 
of "teaching received"), Klein 1,216; cf. also 
Vasmer22,l49, Siawski 2,8,Berneker 1,464, Lo- 
kotsch 78, Bruckner 211, SW0.324,a.o. 

^ 1 

КАБАН A 'wild boar,hog,swine', ModUk. ;Ru. 
ts, Po. kaban. - Deriv. кабанець, каббнчик, 
ка банйнд, кабанятина^ кабанА/ткс^ 
Каб ан, Каб£нко,Каб аниця,Каб анюк,Каб ан- 
чук (Богдан r03),Syn.Benp, Кузеля Г39, 

From Tt. kaban 'ts', Miklosich lo7, Lo- 

kotsch 78, Berneker 1,464, Vasmer22, 149, 

Siawski 2,9, Рудницький 3,127, a.o. 

/ 2 
КАБАН 'derogative designation of a Uk. 

by Po.' (unknown to Siawski 2,9),cf. JBR. 

1929 and Горбач 6,19# - Syn. караїм. 
Грек, гайдамака, хадасай,Горбач, і.с. 

An argot transfer of Кабан 1 - 

amongst Po.population in W.Ukraine,JBR. 
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КАБАНОС 'thin sausage1, ModTJk.; known also 
to Po. and <^. -syn.TOHK^ гостро приправ¬ 
лена ковбаска* 

Most probably deriv. from кабан; accord- 
ding to Slawski 2,9, perhaps from Pm. cabanos 
(if Pm. itself, is not a SI,loanword); most re¬ 

cently introduced into Austr.-English Macquarie 

dictionary (1980). 

КАБАТ 'coat,skirt; soldier's uniform1, ModTJk. 
Po. kabat, Cz.kab&t, Slk.kabat, LoSo.,UpSo. ka- 
bat,etc. - Deriv. кабатик. - Subt.верхня 6- 

діж,кафтан,куртка, Кузеля 139. 

Most probably borrowed from Hg. kabAt 'ts', 
for other etymologies see Slawski 1,9 as well 
as Vasmer^2, 150# 

/ .. 
КАБЛУК ’heel-piece of a shoe', first re¬ 

corded in Eastern Europe in 1508 ( Срез- 
невский 1,1170)5 Ru* ts; Po. kabluk.- 
Deriv. каблучок, закаблук.~ Syn* обчас, 

підбор, зап'яток, ко^рок. Наконечна, 

Symbolae Shevelov 321-328. 
ч 

Of no certain etymology; according to Пре- 

ОбраженскИЙ 1*279, it is a borrowing from 

Tk. kabluk 'ts1; Vasmer ^29154,following 
Miklosich 153,165, a.o., explains it from Si. 

*ka-blgkT5 which is corroborated by Uk. каблук» 
yet,MoszyAski JP.39,1,and BAXPOC 48 defend 
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the view of Oriental provenance of каблук } 

against phonological data ( -y- and accent) A. 

BrUckner ventured to derive Uk. каііяук from 

Po. kablak, KZ,48,221, which was questioned by 

Slawski 2,10,and rejected by Richhardt 60,a.o.; 

in her above quoted article on "Absatz" .Nako- 
4 

netschna refers to an oral explanation of it by 

H.J.Kissling of Munich, viz. 

Nach der mUndlichen Auskunft des Turko- 
logen Prof. Dr. H. J. Kissiing ,Mlinchen, han- 
delt es sich hier um ein Kompositum aus 
arab k'ab "KnHchel am Fuss" + Abstrakta- 
Endung -luk, die auch als Konkretum im 
Sinne eines Instruments,das mit dem Stamm- 
wort in Zusammenhang steht,angewandt wird, 
z.B. gBz "Auge", gBzltik "Brille". So auch 
k'ab "RnBchel am Fuss", kabluk dort ange- 
brachtes Ding ** Absatz. 

( Symbolae Shevelov UFUf325 ) 

Though formally without reproach Kiss- 
ling's etymology is unacceptable in view of 
geographical repartition of каблук (even in 
Полісся l — see the enclosed map), thus the 

deriv. *ka^blgkfe,supported by Vasmerfl.c.f must 

be regarded as a valid one. 

КАБЛУК 2 'bow,arch; part of a circum¬ 
ference; an instrument, apparatus for scaring away 
fish; saddle bow', ModTJk.; Ru. ts, Po. kablqk.- D^- 
riv. каблучка, каблучок - Syn. дyrd; кільце. 
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Gouvemement im zaristischen Russland: ... Кз KUBAN 

Bi BUKOWINA KU KARPATOUKRAINE 

Вз BESSARABIEN K< KATERYNOSEAVfiGY 

CHi CHOLMSCYNA 

СНз CHARKIWSCYNA 

CHs CHERSONSCYNA 

K< KATERYNOSLAVSCYNA 

Pi PIDLASSJA 

Рз PODOLIEN t 

Рз POLTAVSCYNA I 

A 
l.V- 

Alike mi an *’? 

C CERNIHIVSCYNA 

G GAI.IZIEN 

H HORODENCSYNA 

Ki KURSCYNA 

TAURIEN 

Wi WOLHYNIEN 

Wa WORONI2CYNA 

D DONSCYNA 

Saqo 
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■частина кола, Франко 4,531; карлнчка, 
Ф^анко 10,507: діял. прут, дута на граб¬ 
ках, 

A neologism compounded of *ka- and*blok6,cf. 
Po.dial. biak 1 curve1,PF.5,150; Miklosich 153, 
165, Malinowski PF. 5,117 ,Matzenauer LF. 8,39, 
Vasmer^2,151 a.o. ;see also лук* 

КАБЛУЧКА : каблук S. 

✓ 
КАБОТАЖ 1 trading along the coast, coasting1 

ModTJk.; known to all other SI. - Deriv. каботаж- 
v 

HHii#§ubst лірибершсне плавання. Горб ач І, 

27. 
ф 

From Ft. cabotage : caboter 1 ts1. Горбач 

І,ГІ. 

КАБ0ТИН Comedian1, ModTJk. j Po. kabotyn. 

Subst. коме ДІЯНТ • 

From Po.kabotyn Tts’,Slawski 2,10. 

✓ 
КАБРГ0ЛЕЯС Cabriolet1,ModTJk.,known also 

to all other SI. - Subst. легкий візбк H& 
двох колесах,Кузеля 139. . 

From ModHG. Kabriolett ’ts1. 
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кабуз ArnTJk. 'cfb°ose'> £Із^„ГГй°бЇгс>н тя- 
1л 1924 fBilash 313) - Subst. задній 
гарового потягу. 

From Е. caboose 'ts', Bilash, l.c., 

Koshelanyk 326. 

t/AmvH-T tkabuki*» ModUk.; Ru. кабуки, 
Po. etc.,- subst. РІД старовинного 

японського театру. 

From Japanese kabuki ‘art of singing end . 
dancing’( : kabu ‘singing and dancing’ and -ki 
•art1 — orally from M#0nishi»Tokyo> l-*^« 

1971). 

KABA'coffee'» ModJk.J Bau-.tS* 
Po. k.«. Cf.Slk. kava. □««’. *a>»■" 
кавник, кавниця, кав’ярня /каварня^я 
ярник каварняник, -ний, ка®ЛР®"ка 

виПуи і зерно цих РОСЛИНІ напиток із 
/меленого/ кавового зерна. 

From Po. kawa ‘ts‘, the ultimate source be¬ 

ing Tk. kahve - Ar.qahwah ‘ts‘* 3 c ner • * 
40, Lokotsch 80, AKYAEHK0 132, a.o. , 

кофе, кбфі. 

кава.кавка Wd. for гава,ґава sec 

гава 1. 

кавак Wd.( РРСто.цький Slavia 5,<J9,Гор¬ 

бач 14,^1 ) • кабак. 
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KABAA# more often КАОАЛОК Wd* •part^piece* 
portion; joke*# ModUk*; Po* kawai# kawalek* « 
Deriv.кавальчик, кавальчичок, /по/каваль- 
цювати, -ання. - Subst. кусок#Огієнко РМ. 
I# 315-316 •"5УГІ* (Lk#) фалат »St±eber9see map 
□n р* 594# 

According to 0ГІЕНК091.с#9 it comes from 
Po# kawai *tsf the ultimate source being MLG» 
kavel «lot, part»; yet, РССтоцький 4,156, 
considers it a direct borrowing from G.kavele 
its'; the problem requires further documentati¬ 
on and study; cf* also Шаровольський 1,68, 
75, Шелудько 1,32, Горбач 16,163,Kalima 

R5»5,83, Nitsch ibid* 7,193,a.o. 

КАВАЛЕР, rarely; КАВАЛІР 'gentleman, cavali¬ 

er, gallant, lady's partner; bachelor, marriage can¬ 

didate', ModUk.; Ru. каЕалер ї Po.kawalex, etc. 

Deriv. кавалерство,-ський, кавалерист,кава¬ 
лерія, кавалерійський, кавалеру вати ,-ання, 
кавалергард,-дський, Wd.кaвaлepкa ’/по/меш¬ 
кання неодруженого парубка'.-Subst*джентль¬ 
мен; партнер; неодружений, парубок;ордено¬ 
носець; /кавалерист:/ /арго/ хвостокрут, 
хвостопокажчик, задєрихвіст,пустодзвін, 
сметанник, Горбач 6,13. 

According to РССтоцький ,205, the word comes 
from MQdHG* Kavalier ,tsf the ultimate source be¬ 
ing Fr# cavalier < LLat.caballarius *horseman; cf* 
also Преображенский I,279,Пшепюрська 74, 
Горбач 8,50 and l.c.; a.o. 

КАВАЛЬКАДА 'cavalcade', McciUk.; 3Ru.»Ru.ts, 

Po.kawalkada, etc. - Subst. церемонний похід, 
парадна процесія /звичайно з вершниками на 
чолі/. 
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From ModHG. Kavalkade »ts', the ultimate 

source being It. cavalcata ’ts' (s LLat. caballi- 
cSre ’to ride on horseback’)» see also the pre¬ 
ceding entry• 

каванчІТИ dial, ’to be sick', ModUk. 

/Досл Мат04,12/.-Subst. затяжно хворіти. 

Etymology uncertain; its connection with 
KABA/TABA/l'ASA, though possible, cannot te sub¬ 
stantiated on account of semantics. 

КАВАРДАК colloq. SovUk. ’nonsense»; Ru. 

ts. - Subst. безглуздя, . 

From Ru. кавардак *ts’, the ultimate 
source being Tk.-Osm. kavurdak ’fricassee’, 

Преображенский 1,279, Дмитриев 24. 

KAQEP3A ’intrigue ; mean trick’ ,ModUk.; 

Ru. ts. - Deriv. КсСвєрзний, —ник,ниця, ка- 
ко-верзувати, -ання, каверзун/коверзун. 
-Subst. ^ інтриґа; каприз , підступ^, ви¬ 
думка, примха, Кузеля 140. 

кавка see гава/ґава. 

КАВКАЗ GN.’Caucasus ( mountains)», 0UK.,0E5. 

Кавкасійскьіі ropbt ; known to all 51. -Deriv. 

кавказький,кавказець, За-,Підгкавказзя. - 

Syn. гірська країна між Чо'рним і Озівським 
морями. 

From Gk« Kaukasos fts* akin to Goth«hauhs,G* 
hoch* high, Lith# kaukas 'boil1, kaukara 'hill' 
a«o« cf# Vasmer22, 153-154? Kretschmer KZ.55?lQ0j 

Klein 1,252 ( * IE%base qreu- fto Be icyr); cf.al¬ 

so Staszewski 141, Мельхеев 40 ( : akin to 

Caspi GN.); Соболевский ИзвОРЯС. 26*43 Ofrom 

Av. kahrkasa- 1hawkT D. 

KaBHTi AmUk. 'county1, first recorded in 
1957 (Bilash 314). - Subst. Округ, 

From E. county 'ts', Bilash, 1-е. 

w 

каворон -> гайворон. 

According to Miklosich 113,Matzenauer 
199,a.o., the word comes from MHG. kawerzin 
'merchant'; yet, there is more probability of 
it being a prefixed formation *ka-/*ko- and 
*v6rzti, see BEP3TH; Bemeker 1,532, Malinow¬ 
ski PF.5,117, Vasmer^2, 153,a.o. 

Subst 
КAB3A,’cause; juridic case', ModUk.- 
при чагяа, су до ва спра'ва; б і д а, л и х о. 

From Lat. causa 'tsl. 

КАВЗШ 'water-melon ',ModUk.; BRu.,Ru. ts, 
Po.dial kawon (Vasmer 22, Г54 ). - Deriv. KA- 
вун^ць, кавунчик,кавуновий,кавунячий. - 
- Syn. й диня,гарбуз,Кузеля 140. 

From Tk.Osm. kaun/kavyn ’melone’,Tt.kaun 
’ts'.cf. Vasmer, l.c, Bemeker 1,495, Matzen- 
aue r 200, Miklosich 113,a.o. 

і 
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кавч AmUk. rcouchr, first recorded in 
1947(Bilash 314). - Subst. кушетка. 

From E. couch ftsV Bilash, l.c. , Koshe - 
lanyk 336. 

КАВ'ЯР 'caviar'» ModUk.; Ru. кавьяр, . 
Po. kawior* - Subst* ІКРА* 

In his book 0n Ichthyological Terms for the Sturgeon 
and Etymology of the International Terms Botargo, Caviar and 
Congeners: A Linguistic, Philological, and Culture-Historical 
Study (Pragmateiai tes Akademias Athenon, Tomos 43. Athens, 

1978 ) Deroetrios J*Georgakas offers an extcr.^ivc 
discussion of the etymology of caviar in Uk* 
and Ru* and comes to the conclusion that it 
is derived frpm Gk* xaviarin» being an abbr* of 
tarixaviarin 'ts'| in JBR*'s opinion this ety¬ 
mology is most persuasive»ingenious and "final 
as long as nothing better is offered” cf* CJL/ 
RCL* 25sl»p*102 ; for bibliographical purposes 
cf* also BrQckner 223» Vasmer22, 154 $ 'Matzen- 

auer 200, Lokotsch 68, SWO. 350, Орел 398, 
Siawski 2,108, Nitsch JP.34,206,КорШ Archiv 
9,503, Ильинский ИзвОРЯС.24іІ»І23»a. o.; 

(from Kaffah “Theodosia Klein 1,254. 

/ 

кав*яренка wd. see кав’ярня. 

КАВ’ЯРНЯ S кава, 

кав’ярняний ї кава. 
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КАГАЛ ^kahal •. ModUk. ; Ru. ts,Po.kahal,etc. 
u st« провід ЖИДІВСЬКОЇ в £роіСПОВІДНОЇ 

громади; кліка, Кузеля 140; орган самовря- 
дування в в єврейських громадах, Бойків 
1о 7 • 

From Hb. kahal »ts»# Lokotsch 80, Преоб- 
раженский 1,499, а.о. 

КАГАН » khan • , OUk. каган'ь /XI с./. - 
Syr?. ХАН, ХАКАН. 

From Tk.-Tt. ka an 'ts', Miklosich TE.1,306 
and his ED.108,Vasmer ^2, 155 #a.o.; see also 
XAH . 

КАГАНЕЦЬ 'lantern, lamp', ModUk.J Ru. 
КЗГанец ,,Po. kaganiec, Cz.kahanec,51k.kahan. 
Subst. світич. 

Etymology uncertain ; according to Beme- 
ker_l,468, Matzenauer 39,a.o. it comes from Gk. 
tagenon/teganon 'pan'; yet there are serious 
doubts about this explanation, see Vasmer22, 
І55. 

КАГЛА chimney*f ModUk. — Subst. комин. 
Кузеля 140. ’ 

From ModHG. 

КАДАВЕР 'cadaver', ModUk. - Subst. труп, 
Ky з с ля і40* 

From Lat# cadaver fts'# 
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КАДАСТЕР 'cadastre* cadastral survey^, 
ModUk •; known to all other SI. - Subst. СПИ¬ 
СКИ землеволодіння. 

From Fr. cadastre *ts', Горяев 446, Vas- 
тег^г, 156. 

КАДЕНЦА 'cadenza'* ModUk. known to all 
other SI. , t , 

Subst. знак*що вимагає павзи в музи¬ 
ці, такт, розмір; вільна гра перед низь¬ 
кою нотою ; акцентування кінцевих голо- 
сівок ^ віршах; рівновага в рухах;мір¬ 
на хода вимуштрованого коня',Бойків 187. 

From It. cadenza 'ts'. 

КАДЕНЦІЯ 'term of office', ModUk., 
known to all other 51. — Subst. час при¬ 
значений на полагодження урядових справ, 
Кузеля 140о 

From Lat. cado* cadere 'to fall*. 

КАДЕТ 'cadet', ModUk.,known to all 

other 51. - Subst. учень ВІЙСЬКОВОЇ ШКО¬ 

ЛИ , підофіце'р, Кузеля 140. 

From ModHG. Kadett »ts»* the ultimate 
source being Fr. cadet (from Gascon dialect 
capdet 'captain, chief' < LLat. capitellum 
•small head* : caput 'head' )• 
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КАДИТИ '/in/cense; fig. flatter, fawn', 
Л-Uk., OUk., 0E5. ts , BRu. кадзіць,^ч. 

кадить, Ви. кадя, 0С5. kaditi,SC^kaditi,Sin. 

kaciti, Cz. kaditi, Slk. kadit', Po. kadzii , 
LoSo. ka±is? Up5o.kadzi4. — Deriv. за—, під— 
ao-> пере-,на-кадйти, ^за-,під-,на-,пе¬ 
ре- усаджували,-ання,кадження, кадило , 
кадильниця,кадильний,-ик, мик.кадилни- 
ца,кадило ( ХУІІ с. ЛСЛ.86 ) , кадел - 
ница(1476 ССМ.і,459),кадельница( ibidem ), 
кадилницоу (Asg. 1476 ibidem), FW. Кадило, 
Кадикало, Кадинюк,Кадиняк, Кадиляк- 
(Богдан 104 ) • - Subst. наповняти пахо¬ 
щами ^повітря /в церкві/; хвалити кого, 
захвалювати,лестити. 

PS. * kaditi »ts' in apophony with чад, 
чадити. 

КАДі/Й/ » kadi, Mohammedan judge' ,ModUk.; 
Ru. (since the XVI c.) кадий, (older:) ка- 
дьія. - Subst. /у мусулман:/ спочатку 
цивільний суддя із іуухівнйцтва,/тепер:/ 
особа вищого духівництва, Бойків 187. 
мусууїманський^судд^,який вирішує судові 
справи на основі феодального мусулман- 
ського пр£ва -шаріяту- і місцевого зви¬ 
чаєвого права -адату;.з 20-их рр. 20 ст. 
обов'язки каці, обмежуються вирішенням 
сімейних,релігійних питань і частково - 
питань про спадщину /за:УРЕ.6,56/. 

From Аг. kadi »ts', Eemeker i,466,Lo- 
kotsch 78, Vasmerz2, 156 , YPE.,l.c.,Ку¬ 
зеля 140, a.o. 
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КДДі/В/Б 
: Са 

^.ІНа 
*3 Со 

S н° 
4 Cad 

З Had 

I Cod 

5 Hod 
. Cs 

6.Ш 
* ,Аі X! 
Ц А2 х2 

Й Аз х3 
S A V Q, 1Л4 Л4 

Ав х5 
йАв хв 

В 

1 

$ Лі 

8 

В/Б , -a ‘large vat, hollow tree trunk’ 

каді[в]б, Gsg. кадо[в]ба, dial, кадуб, 

Wd. кадо[в]б 
каді[в]б, кадо[в]б (XIX с.) 

кадовбина 

діжа, чан, тулуб 

BRu. кадовба 
Ru. кадолб[ь], dial, калдоба, 

Cz. kadlub, kadloubek 

Ро. kadlub, Hod. GN. Kadlubka 

UpSo. kadolb, kadlob 

Cas. kadlub. 

колдоба 

(XIII c.) 

The ultimate source is wanting; 

Soino etymologists have held that the word derives from see doe• 

бати with au uugm. - peiorative prefix ka- (IE. **kd-, Pokorny 515—516), 

evidenced in such words as Uk. кацар \ цар (Огоновский 166), dial, каворон: 

ворон (Верхратський Archiv 3,163), каугьІісШь: угьІісШь (Matzeuauer Lf. 8, 39), 

Ро. Kttxznha: szuba (Liewehr Slavia 18, 154), etc. The first part of the 

compound cannot possibly be derived from *klad; see класти, as suggested 

by Соболевскіш Slavia 5. 444, nor from cognates of Lat. cartes, Machek 

ІЯ6, nor from Чагіь 'vat’, Trautmann, qga 173, l»58 . Equally incon¬ 

ceivable is the assumption that it contains a pronom. stem *H, *ha, *ko in 

the first, part witli au orig. meaiiiug ewhat a hole*, Vasiner 1, 501, follo¬ 

wing Miklosich 108. The Tk. origin of the word, suggested by Karlowicz 

SWO 238, cannot be proved. The ultimate etymology is wanting. 
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КАЖАН, dial, also кожан ’bat», ModUk. - 
Deriv. кажан/ч/ик; кажанка— 5yn. лилик, 
пиргач,летюча миша. 

Deriv from KOJKa’skin’, Shevelov 509,with 
a secondary assimilative -a— (: stressed -a- 

in the final syllable). 

9 • 

каждий see кожен,кожний. 

Каза BrazUk. 'housejfirm', first recorded 
in 1971 (JBR.). - Subst. ДІМ, фірма. 

From Port, casa ' ts'. 

казамат/а/see каземат. 

КАЗАН *pot, kettle», ModUk.; Ru. ts 
Deriv.казанок, казанчик; Казанівський. 
5ubst.великий котел,Кузеля 141. 

From Tk.-Tt. kazan *ts’, Miklosich ТЕ. 1, 
33C and his ED.114, Bemeker 1,496, Vasmer2 2, 

159,a.o. 

КАЗАРМА 'barrack', ModUk.; Ru. (since 
1703.)'ts', Po. kazarma. - Deriv • казармовий. 
Subst. бараки,військові кошари, Кузеля 
141. 

From ModHG. Kasarme 'ts', the ultimate 
source being caserma It. from *casema; Vas¬ 
mer 22,159(* via Po. kazarma). 
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»y, talk; to order’# MUkJCEUKy 
7), казала (ХҐ c. CCM.1.46E 

PS# *kazati 'ts’.IE. root **kuoIc- :**kuelc-, 

cf. Skt. kasaie'he appears',ka5a- 'appearance',Av 

akasat 'he looked', MbdPers.agah'knowledgeable', 

Gk.tekmSr/tekmar 'sign', Pokorny 638-639; see al¬ 

so Brugmann IF.12,29-31, Wiedemann KZ.33,162 - 

163, Berneker 1, 497-498, Brttckner 223, Vasmer22, 

159,Siawski 2,110111, and furthermore Machek 

Slavia 16187 and his ЕІ).196;Горяев 127# 
Преображенский I, 282, Шевельов 367; 

without any explanation: Miklosich 113. 

казда SoCp. see ґазда. 

Каздоба FN. : ґазда. 

КАЗЕМАТ 1 casemate, j ail, dungeonf ,ModUk • 
/Шевченко 1,312/,BRu. ,Ru. is and (in 1705:) 
казамат , (1709:) казаматта , Po.kaze- ^ 

maty Npl. - Deriv# казематний. - Subst.тяжка 
тюрма, в * яз ниця, кріпо сть. 

From Ru.(or Ро.) каземат ’ts', the ul¬ 
timate source being It. oasamatta 'tsr, Vasmer 2^, 
159-160. 

In discussing this word in Київ 15:1,p.36 
the author of this dictionary stated as follows: 
видання Шевченкового „Кобзаря” дають заголовок над 13 

віршами Шевченка, написаними „в третьем Собственном Его 
Величества Канцелярии Отделении”: „В казематіВ давніших 
виданнях „Кобзаря”, як от у виданні з 1867, в виданнях Дома- 
ницького, Сімовича й ін., цього заголовка немає. 

Ні словник Желеховського, ні Грінченків не подають цього 
слова; перший увів його в лексикографію 3-гнон Кузеля в 
своєму „Словарі чужих слів” (Чернівці 1910), стор. 1415 

казамата есп. склеплені пивниці і в’язниці в твердинях; тяж¬ 
ка тюрма. 

„Словник чужомовних слів” І. Бойкова, О. Ізюмова й ін. 
(передрук в Нью Йорку 1955) містить іншу форму й інше по¬ 
яснення цього слова: 

каземат фр. — кам’яна будівля в фортеці чи в’язниці з скле¬ 
пінням для найважливіших злочинців (стор. 188). 

Як бачимо, обидва словники подають не тільки різні фор¬ 
ми цього слова, але й виводять його один із еспанської, а дру¬ 
гий із французької мови. 

Тим часом немає сумніву, що до української мови це слово 
дісталося з російської мови. Воно прийшло 
десь у 19-ому столітті разом із тюрмами, що їх царський уряд 
будував у Росії й поза нею. В російській мові воно відоме з ча¬ 
сів Петра І й дісталося туди з французької або німецької мо¬ 
ви: фр. casematte, нім. Ka-sematte. Західно-європейські слова по¬ 
ходять з італійської мови, де вперше вжив слова касаматта в 
1520 році Нікольо Макіявеллі (1469-1527), відомий флорентій¬ 
ський політик і письменник. 

Для слова касаматта в італійській мові немає в науці яко¬ 
гось одного поясненна. Одні вчені виводять його з грецької* де 
хасмата „пропасть”, а дальше „замкнуте місце”, інші зв’язують 
його таки з італійськими словами: каса „дім” і матта „очерет’.’ 
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КАЗИМИР, 5о\Лік.КазІмір ’Casimir*» MJk. 

Казимире, Казимер ( ХІУ - ХУ с.ССМ. 1, 
461 )» OUk. Казимире (/1349 ibidem ), 
Ро. Kazimierz, ОРо. Kazimir/z/» Ru. Казимир. 
Subst. "той,що кйзить мир”,ворохобник. 

From Ро. Kazimir »ts», ССМ 1,461. 

|САЗИТИ 'to harm,hurt», Mlk.,0lJk. ts*BRu. 
казіць,йи. казйть, 0С5. kaziti, SC. nnkazi- 
ti. Sin. kaziti, Cz. kaziti, Slk. kazit», Po. 
kazift, LoSo. kazyi, Up5o. kazy£. - Deriv.CKa- 
зйти/ся/, скажений,-ність,-но, показати¬ 
ся,- Syn. руйнувати,нищити; уневг£жню- 
вати, ССМ.1,461; пошкоджу вати,іи>соди ти, 
калічити. 

Р5. *kaziti 'ts* generally considered a 
causativum to -ceznoti- щезати; according 
to Machek 137 it is connected with Lith.kezeti 
•to make souiv-, to become aout*"* ; cf. Miklo— 
sich 114, Bemeker 1,496, Trautmann 133, Vae- 

mer ^2, 160, a.o. 

КАЗКА, КАЗКОВИЙ ! казати. 

✓ ч 

КАЗНА •treasury1» ModUk*»Ru*ts* - Subst* 

державна скарбниця. 
From TktfTt. xazna »ts». 

КАЗНА,also ка-зна : кат зна/є/. 
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каворон. 

КАЙДАНИ Npl. 'shackles’fetters,irons', 

-MUk. кайданьі (ХУІІ c. Синонима 155 ), 
кайдани (ХУІІІ c, Інтермедії 108,170). 
-Deriv. кайданки, кайдання, кайданник, кай¬ 
данницький. - syn. залізні ланцюги на ру¬ 
ках чи ногах в’язня, залізні пута, залі¬ 

за. 

From Tk. kajd ’ts*,the ultimate source 

being Ar.qajdani , Miklosich ТЕ.1,322, Vasmer2 
2,161,BrUckner PF.6,630,a.o. 

КАИМА * border,edging', ModUk.;Ru. ts .- 
8иЬ8і.облямівка, обвідка. 

From.Tk.kajma 'ts', Корш Archiv 9,507, 
Berneker 1,469, Vasmer22,162. 

КАИСТРА = TAHCTPA. 

КАКАТИ 'to excrete' , ModUk.,known to all 

other SI. - Deriv.какання, скАкатися,-анкя. 
Syn. срати,випорожнюватися. 

PS.*kakati 'ts',IE. child's word **kakka 
'to void excrement',cf. Gk.k&kkan, Lat.cacare, 
Mir.caccaim.ME.cakken,E.cack 'ts', Pokorny 521, 
Klein 1,217,a.o.їthe word itself is bowdlerized 
in SovUk. (Слум.4,75). 
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КАЛ ’excrement', MUk. ,OUk. кал b, BRu.,Ru.,Bu. 
Ma. ts, OCS. kaUS^SC.kk'o, Sln.kal, Cz.,Slk. kal,Po. 
kal,- Deriv. калюжа,калюка,кальний,калюжний, 
калити,каляти-ся ,-яння, калабаня,калабати- 
иа,каловий, калений, FN. Калюк,Калюка,Калюж¬ 
ний , Каляни к, калявс ь кий , Калун , калужка ^калуж- 
нйць кий , Калус ький , Калужнй ць кий , Каль б,а , а. о.; 
GN. Калуга,Калуш*Кільна ,кальний,Кальниця, 
Кйільне, Калабаня (Бойкв22І) • - Буп.рештки 
перетравленої їжі,що їх викидає кишечник на¬ 
зовні $бруд,болото,грязь, Слум.4,73. 

PS. *kalb ftsf, IE.**’ bales fts’,cf. Lith.kaly- 
bas/kalyvas ’with a white neck (re dogs)’,Gk.kelis/ 
kalfs fdirtf, Lat.callgo ’darkness1, Ir.caile ’spot, 
stain’,etc.,; Pokorny 547-548, Trautmann 113 - 114 , 
Vasmer^, 163, (extensively:) Slawski 2,32-33. 

калавур караул. 

КАЛАМАР 1 inkstand,inkhom;phial1, ModUk.; 

BRu. ts, Ru. dial, каламарь *Ро- kalamarz, etc.- 
Deriv. каламарчик.-Subst. чорнильниця. 

Frcm Lat. calamarius/calaiaariiim fof or belong¬ 

ing to pens1 (: calamus ’halm,stock,stemjpen’);some 
scholars derive it from Po. kaiamarz,cf. Richhardt 61 
and others, however, a direct borrowing from Lat.in 
Uk. is more persuasive. 

КАЛАМБУР 1 pun,word-play,quibble’ ,ModUk. ;Ru. 
ts. - Subst. Гра СЛІВ. 

From Fr. calembour ’ts’, Vasmer22,164. 

калвДЖ AmTJk. ’college’, first recorded in 
1918 (Bilash 317), also калидж (1971, Koshe- 
lanyk 328). - Subst. КОЛЄҐІЯ. 

From E. college fts’, Bilash, Koshelanyk,l.c. 

see колеґіг.. 

КАЛЕНДАР, dial, калантир ’calendar’,ModUk.; 
Ru. календарь, Po. kalendarz,etc. - Deriv. ка- 
лендар/ч/ик, календарний. ~ Subst. спосіб 
числення днів у році; таблиця чи книжка 
з перерахуванням усіх днів рс£к^ (та різ¬ 
ними довідковими даними); розподіл у часі 
окремих видів діяльности, KTG.102. 

From Lat.calendarium ’account book (tealendae 

’first day of the month’),Klein 1,223; though Ru. 

word might have come from Po., there is no evid¬ 

ence of its being also borrowed from Po. into Uk. 

КАЛИНА ’guelder-rose, cranberry, snowball- 

’ ,MUk.калина (XVII c. ЛСЛ.87), as a ID. 
Калина recorded in^l491 and 1500 (CCM.1,466); 
BRu. каліна ,Ru. калина, SC.kalina, Sin. ka- 
lina,Bu. калина , Cz.,Slk.,Po.,LoSo.,UpSo.kali- 

na. - Deriv. калйнка,калйнонька, -очка,кали¬ 
новий, ^алині^ка, калинник. - Syn. кущо¬ 
ва*рослина родини жимолостевих,що має білі 
квіти й червоні гіркі іігоди, Слум.1,76. 

PS. *kalina’tsf : *kal6, see кал ;Berneker 
1,473-474, Slawski 1,30-31, Vasmer22,168, Jakob- 
son Word 8,388,Machek Slavia 23,65,a.o. 
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калита' ’leather pouch (for money)’, OES. 

калита (1389 Срезннвский 1,1183)^, BRu.,Ru. 
ts, Po. kalita/kaleta. - Deriv. калитка, ка7 

лі£точка,калитковий. - S?11, торба для гро¬ 

шей» 

From Tk.-Tt. kalta 'ts', Miklosich ТЕ.1,324 
and his ED. 425, Berneker 1, 474, Vasmer 2, 16 , 

Slawski 2,28-29,a.o. 

КАЛИТИ : кал. 

КАЛІКА'cripple',ModUk.; Ru. калька,-яка, 

Po.kaleka.dial.kalika. - Deriv. калічка,каліку- 
ватий, калічити, с-, по-калічити-,-чеі^ня, 
калікувати,-ання.- Syn. людина,що втратила 
якусь частину тіла' або здатність володіти 
нею , КТС.І02. 

The word is generally derived from Tk.-Pers. 
kalak 'ts', Miklosich ТЕ.2,106 and his ED. 109 , 
Berneker 1,473, Hanusz PF.1,461, Vasmer ^2, 166, 

Siawski 2,26-27,a.c. 

КАЛКА GN. 'Kalka-river' , first recorded 

in 1224 in connection with the defeat of Ru£ 

armies by Tartars. 

Deriv from *kalb, see кал; its connection 

with Кальміюс was discussed by 0ТИН at the III 
Onomastic Conference in Kiev in 1965, cf. ТЕЗИ 
of this conference,pp.64 ff.; see also Труба¬ 
чів in Vasmer22,169. 
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каман, КОМан Amllk. 'come on', first re¬ 
corded in 1915 (Bilash 318), also KOMOH (1963, 
Koshelanyk 356). - Subst. ХОДИ» 

From E. come on 'ts', Bilash, Koshelanyk,1.c. 

камаша, also ґамаша Wd. 'gamashes', 
first recorded in the XX c. ( КузеЛЯ/І43)» 
Subst. особлива панчоха,іноді з ґудзи¬ 
ками, що її вдягають на черевик» 

From Fr. gamache, Provencal gamacho, the 
ultimate source being Ar.ghadamasi 'leather 
from Ghadames - a town in Tripolis*, Klein 1, 
637. 

, КАМЕРА, Wd. камера (Кузеля 143,)»BrazUk. 
камара (Праця 49/1980) 'camera', Modllk..known 
also to all other SI. - Deriv. камерний, -HO, 
камеральний ,-HOJhere also compounds with КАМЕР-; 
камер—rep, — дінер, — тон, —юнкер ,etc- Subst. 
кімната; бюро,уряд, що пильнує краєвйх 
доходів; цісарські добра,Кузеля 143о 

From Lat. camera »ts' Ope* 1,404, SW0.333, 

Klein l,228,a.o.; see also КОМОРА. 

КАМІННИЙ : камінь 

КАМІНСЬКИЙ : камінь 
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КАМІНЬ, Gsg. каменями/stone, rock' jMUk. ,OUk., 
oes. камень; BRu. ,Ru. камень. Ви. камен, ocs. 
кашу,Gsg. kamene, SC. kami, Sln.kamen, Cz.kamen, 
Slk.kameA, Po. kamieA, LoSo.,UpSo.kamjeA, Plb. 
komoi. - Deriv. каменюка,каменистий,камени- 
ця,каменис-fcKo,-нице, камен£ти,каменувйти, 
-ання,каменяр,-ня,-ський,каменистий,-няччя, 
камінець , камГнчик,камінка , камінний , -ння , 
каміннячко, камінчик; compounds :кл,мене-дроб'ар- 
ка,-дробильний,-ливарний,-різальний ітд.з 
also ; камено-боєць,-лбм,-ломний,-ломня;;^. 
Камень,Каменець кий,Кам^нсь кий,Каменюк,Ка- 
мінчук,Камінка,камін<$вський,Камінський,Ка¬ 
мсько, Кам»янецький,Кам»ЕнськийГБогдан 
І05-Г06 ) % GN- каагінь-Конирський,Каліінка 
Струмил<£ва; каменйще,Каменистий, камінь, 
Камнєний (Бойк.221) • - Sy*1- окремий уламок 
твердої гірської породи, KTG.I03. 

PS.* kamy .Gsg. *kamene ftsf (Uk.kantLA based 
on Asg. *kamen6), with no certain correspondence 
in IE.; the closest are Lith. akmuo,akmens, Latv. 
akmens, Skt. a&ma,a£man- 1 stone,rock;heaven1, Av. 
asman- ftsf; Miklosich 110, Berneker l,478,Traut- 
mann 5, Brtickner 215, 'Vasmer^2,173-174, Slawski 
2,37-38,a.o. 

ІСАМІ0Н FxUk*»BrazUk» Might truck*» first re¬ 
corded in 1945 (jbr«) - 5ubst* легкий грузовик, 

From Fr* camion ftsf© 

КАНАДА GN. Canada, BRu.,Ru.,Bu. ,Ma. ts,Po., 
Cz.,Slk. etc. Kanada. Deriv. Канадонька, -очка, 
канадець / канадієць, канадка /канадійка, 
канаден^/тко/, канадизм,канадіянізм,кана- 
дизувати, канадщити, канадський/канадїй - 
ський, по-канадському,-ки / по-канадійсь- 
кому /-ки;( also artificial:) Каната /коло 0т- 
т£ви/. 

Canada; it was "Ukrainianized" by accent only on 
the middle syllable -HA-; Ivan Velyhorsfkyj de¬ 
voted a special study on "The Term and Name ’Ca¬ 
nada1" in OnUVAN 10,pp.5-28; the following is the 
E. summary of his findings (pp.5-6): 

The question of the origin and meaning of the term and 
name "Canada" still remains without a definite solution. The 
reason why it is so lies in the fact that the name was in use 
for a long time before the people began to trace its origin. 

There are three theories about the name "Canada", 
namely: 

1. The theory of local origin. 
2. The theory of European origin. 
3. The theory of oriental origin. 
The theory of local origin branches off into several minor 

views, depending on what language is considered in regard to 
the name "Canada": (a) the language of the Indian Huron 
and Iroquois tribes; (b) of the Algonguins; (c) of the Montagne 
tribe; (d) or of the Cree Indians. Furthermore, it also depends 
on what was really called "Canada". 

J. Joslin thinks that the name "Canada" is derived from 
the name of Monsieur Cane. ^ 

Before the Union of the Lower and Upper Canadas into 
one province, in 1867, there were over thirty different sug-. 
gestions for a new name for the country, viz. United Province 
of North America, Transatlantic, Vesperia, Cabotia a. o. 



614 

КАНҐУР, Wd. канґур (Старий), SovUk. 
кенгуру, AustrUk. ^енґзгру^ізоу.кенґу- 
ра, Ru.,Bu. кенгуру, Po.kangur.Slk./kengu- 
ru.etc. V-Deriv. (Au^trUk.) кенґуреня/ТКС/, 
кенґурятина,кенґурин / край= Австралія/ 
Chekaluk Іб.-Subst. австрал.ссавець-торбун. 

From Е. kangaroo ftsf (since 1770), the 
ultimate source Being aborig.ts with uncertain 
meaning,Klein 1,840; one explanation is: " I do 
not know11, Reed 92. 

% 

✓ / 

КАНІВ, Gsg. KAHEBA GN. 'Kaniv (city in 
Київщина), first recorded in the XI c: Bb 

Кане в ь (Пономаренко,Мовозн,2/1981,70) 
BRu.,Ru. КАНЕВ, Ро. Kani6w. - Deriv. Канівка, 
нанівець,канівка,канівський,Канівщина; 
ТИ*Канівський, Канівець, - Syn. мі сто 9 

розташоване на ріці Дніпрі та його пра¬ 
вому допливі - Канівці,Пономаренко,І.с. 

After a critical survey of all pertaining 
literature re the origin and meaning of КАНІВ 
Пономар енко, 1. c., viz. 

1) from*XAHIB : XAH; 
2) from *K0HIB : КІНЬ; 
3) from EN. *КаНАИ - name of Ohuzy; 
4) Tl .kon ’to settle’; 
5) from the hydronym КАНІВКА; 
6) from каня - bird; 
7) from *kori)5 ’edge.frontier’5 
8) from PN. KAHfc / KAH, 

the author comes to the conclusion that 

КАНІВ derives from a PN.*KAEft, being an abbr.of 

PS. PN. *KAnimir& -’a person longing for peace’. 
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КАНУТИ : капати. 

/ / / 
КАНЮКА,канючити : каня. 

КАНЯ kite' ,ModUk.;BRu. ,Ru. dial<. каня ,Bu. 
каняк, SC.kanja, Sln.kanja, Cz.kahS, Slk.kana, 
Po. kania, LoSo.TJpSo.kanja. - Deriv.кашбка, ка- 
нюґа, канючити, канянка; УН. Канюба,Каню- 
га, Канк^к (Богдан I06)»GN. ^Канів see s.v. 
- syn. рід птахів родини яструбових. 

PS.*kania 'ts', based on o/p. imitation of 

this bird’s voice. 

КАПАРИТИ ’to botch,bungle; to l,ive j.n misery, 
(wretchedness) ’, ModUk.^ — Deriv. капнрнии , _ник, 
-иця,кап^рство,капарський, капарня. - 

Syn. псувати роботу,невміло працювати; біду¬ 
вати. 

Etymology uncertain; perhaps it comes from ка¬ 

правий jaccording to КУзеля 146, from ModHG. Kaf- 

fer 'blockhead,duffer' the verb being deriv. 

КАПАТИ^ 'to drip, trickle'ModUk.; BRu.ка- 
паць, Ru. капать , Bu. Kana,ocs. kapati, sc. 

kapati, Sin. kapati, Cz.kapati, Slk. kapat',Po. 
kapai, LoSo. kapafe, UpSo. kapai, Plb. kop®. -Deriv. 

капання,ви-,на-,по-,с-капати, -ання, кап¬ 
нути канути,капанини,капля,капелька,капка, 
капочка, капл^вий,каплистий,капнух,капот ґж, 
PN. Капка,Капкало,Капачук,Капаціла,Капачен- 
ко (Богдан 106). - Syn. крапати. 
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According to Bemeker l,487,a.o. the word is 
connected with interj.kap-kap!-an imitative form- 
mation for'dropping water'; see also Vasmer22,184, 
Slawski 2,50,a.o. 

КАПЕЛЮХ ’hat*, ModUk.; Ru.dial. ts (Vas- 
mer22,184), Po. kapelusz.dial, also kapeluch. 
- Deriv. капелюшок, капелюшний,-ник,-ни- 
ця, - Syn. головний убір (переважно чо¬ 
ловічий) з полями,КТС.104; бриль, Ed. ціля¬ 
ла. 

From Po. kapeluch/kapelusz ’ts’, the ultim¬ 
ate source being It. capelluccio (:capello ), 
Berneker 1,484, Vasmer 22,184; cf. also Siaw- 
ski 2,53-54. 

КАПЕЦЬ •slipper1# ModUk. - Subst. пан¬ 

тофель, виступець, патинок,Деркач*0 128. 

Origin uncertain; perhaps it is connected 
with КАПА in the further semantic development; 
•covering* covering of feet- slipper*• 

К&ХИРОВИЙ AmUk. ’copper’, first recor- , 
ded in 1972 (Koshelanyk 333). - Subst. МІДЯНИЙ 

КАПРАВИЙ ’bleary-eyed, rheumy (of eyes) ’, 
ModUk.; Po.kaprawy, Slk. kapravy. - Subst. ЩО 
терпить на ропіння очей. 

Most probably deriv. of капати, крапати, 
Slawski 2,59-60; according to Shevelov 509,it is 
related to dial, kopra ’eye-pus'. 

КАПУСТА ’cabbage', MUk. капоуста (1458 
CCTvl.1,470) ,0ESJ«anycTa (1193 Vasmer22,188); 
Ru. ts, Po.kapusta, Sln.kapusta,Cz.kapusta.- 
Deriv. капустиця, капустище^ капусточ- 
ка, капустяний,кацусняк,капусник,капус- 
тянка. - Syn. городня рослина,листя я- 
кбї вживається для їжі, КТС.104. 

From LLat. compos/і/ta 'mixed , preserved 
cabbage' (:componere 'to compose,mix'). 

КАПШУК, dial, also капчук 'tobacco-, 
snuff-box'# ModUk. ; BRu.#Ru. ts. •» Subst. 
гаманець,кисет. 

From Tk.-Tt. kapcyk 'sack'# Радлов 2, 
429, Преображенский 1,295,а.о. 

From E. copper 'ts', Koshelanyk, 1. c. 

КАПИЦЯ fcrest of a roof; joint of the flail 
(between the shaft and the beater)', ModUk.; Po. 

kapica.y Subst. верх крипті; рбмінЬуіцо зв'я¬ 
зує бияк із ціпилном, Слум.4,93. 

From Po. kapica 'ts', Slawski 2,54-55. 

КАПЮШОН » dial.also капішон(Стрий) 
•hood# cowl*# ModUk.# known to all other 51. 
- Subst. каптур, відлога. Бойків 195. 

From Fr. capuchon 'ts' (:LLat. cappa 
'hood,cloak'), Gamillscheg 183, Прєображен- 
СКИЙ 1,294. 
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The common Ukrainian term for « autocar » is gdra in Western Canada’ 

and kdra in Eastern Canada and the United States of America. Under 
the influence of the literary Ukrainian the word « auto » is expanding 
more and more in the cities and larger settlements. The farm population 
is using the old gdra (kdra respectively) but in special cases, in conversa¬ 
tion with the educated people, they use auto as well. Extremely rare is the 
use of the term masyna (abbreviation of « automasyna ») instead of gdra 
(kdra) or айіо. 

The repartition of the above terms is shown on the map (p. 59); 

КАРА 1. : КАРАТИ® 

кара 2. AmUk® * -also Ґара •car*automobil* , 
first recorded in 1949 (JBR#)- Subst® авто/мофїль 
машина. 

From E* car •ts1^ see details on p.6jg_ 

КАРАСЬ 1 crucian,crucian-carp1, ModUk.; BRu., 
Ru. ts, Po. karaA. - Sun.piida родини коропу- 

за-тих® 

PS. *karas6 ftsf of uncertain etymology,cf. 
Vasmer22,193, Siawski 2,67. 

КАРАТИ 'to fine,punish,castigate*, MUk.,OUk. 
ts; BRu. караць ,Ru. карЙ.Ті , Po.karai, known 
to all other si. - Deriv. каратися, покарати, 
-ання, покара, каратель) also ь/f. кара,к£р 
ний. - Syn. відплата за поганий вчинок. 

PS. *karati ’ts’related to корити,q.v. 

КАРНАВАЛ 1 carnival', ModUk., BRu.,Ru.,Bu. ts, 
Po. kamawal, etc. -/Deriv. карнавалбвий , 

ArgUk. карнавеліт /танець,Свобода ч.ЮЗ за 
isei/. - 

Subst.pvn, масового народного гуляння 
/звичайно перед постом/. 

From It. carnevale 'tsr1 , Olt. carneleva- 
I» *to put away the flesh, to fast*. 
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КАРПАТИ GN• Npl. *Carpatian mountains, Car¬ 
pathians» ( іпГоголь13 Страшна помста:Nsg. 
Карпат), MUk.»0Uk. ts and горьі Угорскьіи , 
Сл, ПЛК.ІГ. ; known to all other 51. - ^Deriv. 
карпатський,За-,Під-При-карпаття,/За/Кар- 
пйтська Україна, карпа'то-український;кар- 
пато-русин,-рутенець,-руснак (obsolete).- 
5уп.гірська система в Европі від річки 
Морави до Залізних воріт на Дунаю. 

Etymology of КАРПАТИ was extensivsly treated 
by Vasmer ^2, and J.Rozwadowski JP.2,l6l; 

according to Stanislaw -kukasik (ia 1936) • 

Etymologja nazwy .Karpaty* zoatala 
oatalona przez Jf. Vcomer'a і J. Rotwadow- 
ikiego. Za ponkt wyjfoia wybrano w tej 
operacji albadzkie elowo котре „akala", do 
ktdrago dorobioso rzeosownik zbiorowy 
“karpate, eiegajeey przypuszczalnie epoki 
track o-iliryjakiej. W. TomatchekJ)wycho- 
dxab | nazjyy podanej przez Ptolomensza 
Karpatet orot, awaial pierwiaatek karp-at- 
aa rdzennie tracki. Uetalit eie w ten apoeob 
fakt, to a podetaw tego wyrazn leiy fr6dIo- 
•Idw indoenropejaki *kerp—, therp— *©ia6“, 
•praeeina": norweakie than/, tkjerw «na- 
щл akala"; albadakie krep, tekrep .skala"; 
maoedoramtu&ekie ukorpa .akala"; polakie 
zkarpa .stroma akala", „ргіерайб": .Jeeza 
akarpy gtqbokie, zapadto doliny" — pieal 
W. Potocki w XVII w.t polakie karpa 

■ .pled z korzenlami": ....chcac owe karpe 
przeeadzi6" — czytamy a J. Patka w XVII 
wj polekie ehorpa stroma akala" pr*e- 

pa§6“; aerbakia chrpa „кора"; greokie fear- 
pot „owoc‘“ і t d. 

*^W. Thomaschek Die alten Thraker: 
11:2- Personen ond Ortsnamen. 
Wien 1894 — (JBH.) 
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Jako terrain toponimiezny elowo wyete- 
puje po raz pierwazy a Herodota: Котрії, 
doptyw Dnnajn w pdlnocnej Umbrji. WlV w 
przed Chr. zoetat wymieniony przez grec 
kiego hietoryka Ephora lad. zwany Котрі 
dai. W II w. po Chr. znalazly aie n Ftole 
menaza jni trzy przyklady: Karpatet orot 
g6ra па pdlnoc od frddel Ciay; Karpodakai, 
plemie traekie. mieszkajqoe na рбіпос |Od 
tej g6ry; Котрії, miaato nad Dunajem 
w Panonji. Korpowie (Karpodakai, Carpi, 
Carpiani, Karpodaoae) atakoja w III w.be 
Chr. Bzymian, jako eprsymienedey Gotgw. 
W tych okolicznofeiaphimia etnicime Khr- 
pdw jwteeg» z*иаіїкікчіаіа»wards 
nych plernion traokich, pozoataje napeyno 
w zwiazka z nazwa znleiaoowe Korpates 
отої і znaezy tyle, oo miettkaicp gdr. Pry- 
xnitywna ojezyzna Karpdw, czyli gdrali, 
moeiala wobec tego znajdowad aie w okoli- 
cach masywn ekalietego, noazaoego podow- 
ozae nazwe zbiorowa *karpete, karpate ,eka- 
ly*. wekaliete gory", ftyli w aaaiedztoie 
ekalietego maeywu, ktdry soatanie pdzniej 
nazwany Tatrami... 

* 

Dla J, Ceeara 
g6ry te вц tylko przediutoniem Hercyn- 
akiego loan. W atarej eadze ielandzkiej 
Kervaroiooa akazoja aie iako Horfada 
f jolle. Zn6w Jieitor w ten apoadb opieoje 
Okolo r. 1100 najaad Wegrdw na Panonje: 
.Przybywazy ze waebodo, przewroczyli wy- 
aokie g6ry, ktdre zostaly nazwane gdrami 
'wQgierakiemi, і zaozeli prowadaid wojne 
a Wotochami і Slowianami, ktdrzy tarn 
mieaakali*. 

W lacidakich doknmentaeh iredniowieez- 
nyoh, tak polekich, jak 1 wegierakieh, na* 
awa JKarpaty14 nie fignmje woale. JTartari 
per alpet et tilvat irrunpentei Rodanom 
Quoddom opidum Ungarie intraveruni1* — 
ozytamy w doknmencie a XTTT w. o na- 
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jeidzie Tatar6w. J. Dlugoss nazywa stale 
w swojej Historji cale zachodnie Karpaty 
gdrami tub Alpami sarmackiemi: „ex sum- 
mo Alpium Sarmaticarum**; ,Jtem Soon, 
cuius fons in montibus Sarmaticis* і 1 d. 
Przytem Dlugosz wymienia raz g6re Car- 
peto, wmosxaea sit w g6raeh saraaekich na 
terytorjttm Woloezczyzny: «a monte Car¬ 
peted. Rdwniez dla kronikarzy moldawekich 
ХУД w. Karpaty e* tylko „gdrami wegier- 

potekL* 4e^Todbccamczony 
od Wogier gdrami wogierakiemi (Grtgore 
Ureche). Ale w polskim poemaoie Miron*a 
GostWa Opisanie Ziemi Mddatoskiej 
і Multanskiej zjawia sic juz pod wplywem 
polekim podwojna nomenklatura: »G6ry 
wQgierekiemi Woloeza zowia...“; „Juz gory 
Karpatskie mijaja44- 

Nazwa „Karpaty44 weszla w uiyoie w Pol- 
eee w poczatkach XVI w. і Ьуїа przez dlugi 
отав mieezana z nazwa „Tatry*4. W Roczni- 
kach Swittokrxyskich czytamy pod r. 1517 
o poludniowej granicy Poleki: „imperium 
suum Tarpatiis sen Carpatiis montibus... 
terminantur**. U Jfromera w r. 1555: tjad 
Sarmatieos monies, eive Carpathian?*. Cen* 
ne ea pod tym wzglodem dane, zawarte 
w pismch S. Twardowskiego z I. polowy 
XVII w. Opieujao podrdi do Konstantyno- 
pola przez Woloezozyzno, z&uw&ia: „Gdzie 
Bozdw byutrym epadlszy a Karpatu etru- 
mieniem44. W przekladzie wierezy lacin- 
akioh Sarbiewslkego na jezyk poteki, aa- 
stopuje wasedzie nazwy „Carpatus**, mCor- 
patV% omacaaiaoe Tatry, nazwami «Л'<йПҐ 

I JZrtpdhf*. Нішо to w dokumentach XVED 
w9 nagwa «Karpaty44 wiaie eia najezefoiej 
bexpodrednio s tatrzadakim maeywemf 
«a moridfa ai mentis Ccarpathi summitatem* 
(г. 1614h -ad montes Carpatos** (r. 1697). 
Та mieszenina panuje jeszcze przez caly] 
XVTT7 w. „Каграк, Krapak, albo Tatry, —‘ 
pisano jeezeze w r. 1782 — paemo g6r mie* 
dzy Poleka» Wagrami і Siedmiogrodem44. 
Dopiero w w. dokonano oetateeznie 
obecnej lokalizaeji tych nazw miejecowych* 
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* •8 ?.*••••••••• Bkak ciaglo-i 
"всі w uzywaniu nazwy „Karpaty44 w Euro* 
pie fcodkowej, a wlaeciwie jedna olbrzy* 
mi^l^ke» eiegajaca od nazwy ptolemeu* 
ezowekiej KarpeAes oros do ezeenaetowiec&i 
nej Carpatus, Garpati. Dowodzi to nkjal» 
doczniej dwu rzeezy: dawna nazwa zata^Iaj 
•ic aupelnie w pamioci luddw, zamieezku* 
jacych te terenys eiegajaca czaeow Ptole* 
meueza toponimiezna nomenklatura zoetata 
wekrzeezona na przelomie XV і ХУП w, 
pries polekich humanistdw, aby etac sic zra* 
*u Ьйб^у ^иевоад44^ tatnsadekiego maeywu- 
Pnemawia rdwniez za tern brak pierwiaetka 
harp — w toponomaetyce karpackiej» gdyz 
nie pozytywnego nie daja nam zebrane tu 
і tarn nazwy: Korpona, rzeka і miaateezko 
na Slowaozyinie; Karpice, wie6 w pow. 
tnreekim; Carpacia, g6ra (612 m.) na plcL 
od Huezt; Carpotin, dwie g6ry na terytoi 
rjum rumudekiem. Poza tern istnieja Jo* 
ezoze dwie nazwy greekie, ktdrych etosu* 
nek do nazwy „Karpaty44 jest trudny do 
bliiszego okredlenia: ^Karpathos, wyspa 
pomiodzy Kreta і Rhodos'em; Karpathiost 
polndniowa cza^morza Egejekiego. 

Pod wiglQdem znaozeniowym nazwa „Кагч 
paty44» zwiazana bez watpienia pierwotnie 
ze ekalistym masywem tatrzadekim, wyda* 
je mi eic calkiem identyezna z nazwa „Та* 
trp**, ktdra mtuiala powetad w pdzniejezej 
еросе, Utrwalenie nowej nomenklatury, tlu* 
maezacej formalnie nomenklatura dawna* 
czyli wprowadzenie zywotnego eymbolu 
w miejeoe eymbolu juz wygaelego і mar* 
twego, dokonalo eia z cala pewnoscia w ci^* 
gu pierw«zego tyeiaclecia po Chryetusie. , 

(JEfR.- Arch. 133 ) 

The; first Em survey of the per¬ 
taining literature about this orc- 
nyiP was given by W.T*Zyla at the X 
Intern.Congress of Onomastic Scien¬ 
ces in Vienna 0-13.IX.136?» cf. its 
proceedings - Dispuictionos ad nor>- 

vocabula...pertinentes, Vcl.l, 
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pp.517- 
works 
that 

* the author cites some more recent 
Karuaty stating in his conclusion 

despite the strong arguments 
to derive the паює Karpaty 
from.Celtic, serious consid¬ 
eration must be given to the 
Slavic source which presents 
not only the similarity 1»root 
but gives a meaning which coin¬ 
cides with the outer appearance 
of this mountain range. There¬ 
fore, the name Karpatv is a de¬ 
scriptive name, collective in 
nature and as such sometimes 
unknown to its inhabitants who 
cail them simply mountains or 
in the western part just 

Beskvris* 

(quoted after JBR.-Arch. 133)- 

in addition see also: T.Lehr-SpiawiAski in 
SSS.2,377; Staszewski 138-139.Мельхеев 43; 
Brauner in Kar£atenland (Kezmarok.12,171 - 

5), Kofinek, Carpatica Slovara,1-7 ia7_q 
a.o., re Uk. folk-etymologies about this 
oronym (e.g.Карпати - "кирпаті гори") 
cf. OriUVAN.1,7. 

✓ 

карпендер AmUk. fcarpenterT, first recor¬ 
ded in 1959, (Bilash 339), also капІндит). ка- 
пиндер, капиндир, кірпинтер Q971-72, Ко- 
shelanyk 332-33). - Subst. Тесляр. 

From Е. carpenter ’ts'. Bilash, Koshelanyk, 
1-е., Royick, 80. 
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,, каррозшук SbtfUk. abbr. for карний 
розшук ’criminal investigation; detective 
service’, ModUk. Слум.4,109. 

карроса BrazUk. ’carro^a’ , first re¬ 
corded in 1926 ( Карманський 6).-Subst. 

віз. 
From Port, carroca ’ts’,JBR. 

КАРТА ’card; map; chart', MUk.K&P^b* 
Npl. (XVII с.ЛСЛ.8^)» BRu. ,Ru. ,Bu. ,Ma. ts, 
Po. karta,etc. ^-Deriv. картка,картонка, 
картина,картинка,картинний ,картковий, 
-compounds: карто-граф, -графія,-гра¬ 
фічний , -графувазда* -тека йтп. ^ here 

аІ8о:картон, AmTJk.,AustrUk. картун,вгагЦк. 
картаз (= афіші). - Subst. відрізок, 
частина твердого паперу із зображеними 
на ній всякими фігурами, що служить^для 
гри; зображення земної по верхні, по верх¬ 
ні планет або зоряного неба ; листок 
паперу взагалі, КТС.І05. 

According to РССтоцький 4,215, the 
word comes from ModHG. Karte ’ts’; yet, Rich- 
hardt 63, Siawski 2,88,a.o. consider it a Po. 
loanword; its use in MUk. dictionary of the 
XVII c. (ЛСЛ.89) ї картьі...,картник~ь, 

as translation of Lat.chartae< might suggest 
a direct adoption of Lat.; the problem re¬ 
quires further study,JBR. 

картаз BrazUk. 'poster* .first recorded in 
1981 ( Хлібороб, 81/1981 ).- Subst. афіша, cf. 

Дані в фбрмі афішів /"кар¬ 
таз знимок і лап, про Укра-/ 
їну та Українську Еміграцію (ibidem)* 

Proщ Port, cartaz 'ta*, see КАРТА. 
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КАРТАТИ »,to reproach,upbraid',Mo<3Uk.; 

Po; karta£/karci£.-Deriv. картання. - Syn. 

гостро дорікати коцу-небудь,лаяти когось, 
різко критикувати,осуджувати кого-, що- 
н^буд ь, Слум. 4, ПО. 

On account of its vocalic development (-a- 
instead of -o-) Miklosich 157, followed by others, 
including Shevelov 292,5-9, considers it a borrow¬ 
ing from Po. kartai 'ts'; the assumed PS. *k6rtiti/ 
*kl5rtati would give in Uk. *KOPTATH, not the actu¬ 
ally existing КАРТАТИ; see also the following 
entnj. 

КАРТАТИЙ 'checkered', ModUk. - Deriv. 

картатенький,картатість, партацький, 

Subst.o малюнком,візерунком у клітку, 

КТС. 110; строкатий. 

Prom Po. krat/kowany/ 'ts' .Shevelov 744. 

картач Wd. 'curry-comb,horse-brush'.first 

recorded in the XIX, с,(ЯГелеховський 1, 336). 
4 

Subst .скребло. 

From ModHG. KardStsche/KartStsche 'ts', 

РССТОЦЬКИЙ 4,232; cf. also Siawski 2,88 (con¬ 

fusing kartacz with tear tec z) ‘t see also ModUk. 

гартечД/. 
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КАРТЕЛЬ 'cartel', ModUk.; Ru.(since 1703) 
ts, Po. kartel/usz/. — Deriv. картОЛПяИИ .Subst. 

трест,концерн; угода між державами про 
обмін полоненими,видачу злочинців,тбщо; 
порядок змагань на турнірах;(арх.) лис¬ 
товне викликання на поєдинок,Бойків 197. 

From ModHG.Kartell 'ts', the ultimate source 

being Fr. cartel (< It. cartellp ; carta), Vaa- 
mer22?203-204, РССтоцький "4,250. 

% 

КАРТЕР 'housing,casing; crank-case', ModUk.- 
Subst. футляр, патрон, чохол • 

From E. cartridge'ts'. 

КАРТЕЧ, also картеча 'grape-shot,case-shot, 

canister-shot; buck-shot' .ModUk.; ВКи.карцСЧ, tu. 
картель, Po. kartaez/karteez, etc. - Deriv. кар¬ 
течний. -Subst. шріт великого розміру для ру¬ 
шниці; артилерійське стрільно, розраховане 
на невелику віддаль і наповненекулями.що 
широко розсипаються після пострілуу(за* / 
Слум.4,ІІО. 

From ModHG. KartStsche 'ts' (since 1611), the 
ultimate source being It. cartoccio 'a roll of pa¬ 
per ( : Lat. carta 'piece of pasteboard'), Slawski 
2,88, Vasmer 22,204, Klein l,244,a.o. 

КАРТИНА/ 'picture; painting, canvas, piece; 

film1 ї КАРТА. 
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КАРТОПЛЯ in Uk. dialects ; 

adapted from JBR.'s book 

UKRAINIAN LITERARY LANGUAGE AND ITS DIALECTS, 

Readings in Slavic Literature No.15.Winnipeg 

1977,pp.68-69: 
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КАРТОПЛЯ .also картбфля 'potato ,suso p.a^iuuwi« potato ModUk. 
Ru. картофель ,Po. kartofla. -^Deriv. карто¬ 
пелька, картоплина,картоплинка,картопля- 
сько^-ище, картопляний,-ник, картоплянка, 
картоплЯр,-ка, **етво,-ський,картоплиння, 
compounds : картопле-копа^гм^йка, -м’ялка, 
-саджйбгк^-схЯвиї^е^-нЯстка йтп,- Syn-ба- 
раб Яля, бульб а , булі , кр^мплі ,мандиб^рка, 
біб,американка,ґараґбля,компері,бандури, 
бур війка, бульбан, бузоббля,ріпа, Рудниць- 
кий 7,68-69; AmUk. потвйто^ §.ее дівочі.628. 

From ModHG. Kartoffel ' ts' .РССТОЦЬКИИ 4, 

233. 

КАРТУЗ * cap, peak cap', ModUk.*, Ru. (since 
1696) картуз . - Deriv. картузик, кар- 
тузний,-ник,картузбвий. - Suhst.Te саме 
що кашкЯт, Слум.4,113, 

From Du. kardoes 'ts', cf. Meulen 91,141, 
Vasmer ^2, 204. 

картуH AmUk. 'cartoon', first recorded in 
1972 (Koshelanyk 334). - Subst. карикатура. 

From E. cartoon 'ts', Koshelanyk, 1. c. 

✓ 

КАРТУШ 'ornament', ModUk. - Subst. ліп¬ 
на або графічна прикраса в вигляді об¬ 
лямованого щита або сувою з загорну¬ 
тими краями, (за:) Слум«4*ІІЗ# 

From ModHG. Kartusche 'ts',the ultimate 
source being Fr. cartouche fa scroll-like 
ornamentY • 
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карузеля see каруселя. 

КАРУК 'glue, paste'» ModUk.rPo. ka- 
ruk. - JJeriv. і^арукарня, каруковий, ка¬ 
ру кувати,каручити. - Subst. ліпило,ліг 
пучка 

As evidenced by Ru. карлук the word 
comes from E.carlock, Matzenauer 196. 

КАРУСЕЛЯ, SovUk.карусель, Wd* 

карузеля,ModUk*;BRu*, Ru* карусель, Po* 
karuzela, etc* - D*riv. карусельна, ка¬ 
русельний .-Subst./з а ^середніх віків t/ 
кінні військові вправи й гони, що в 
них брали участь лицарі й дами; кру- 
тілка з дерев’яними кіньми,човнами, 
тцщо,Бойків 198; крутілка, релі,Руд- 
ницький-Церкевич 299. 

From ModHG. Karussel *ts»f the ultim¬ 
ate source being It.carosello 'kind of 
tournament', Vasmer22,2Q5?SiaKSki4 2;9Q. 

/ / 
каруца dial.for КАРЕТА 'poach, 

carriage* ,ModUk. - Subst. коляска, 
повозка. 

- » * V 
Каруца from Rm* fcaru*fa ,tsl; КАРЕ¬ 

ТА from ModHG* Karrete* the ultimate 
source being It* carretta •ts** 

✓ 

КАРЦЕР 'prison cell*. ModUk*,known 
to all other SI. - Deriv. карцерний, кар- 
цвровий - Subst. арештантське приміщен¬ 
ня . 

From Lat. career *ts*. 
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КАСА ’cash; cash box, till, money drawer' 
ModUk..known also to all other SI. - Deriv. 

касир,-ка wd.:касі^р,-ка,касовий,^во, 
here also : касбт/к/а, касетний, і^асино, 

*-^ubst. скарбниця,грошова скриня,чи 
шафа,установа,де видають і приймають 
гроші; м£сце в установі,чи крамниці , 
де видаїбть і приймають гроші; друкар¬ 
ська скринька на шрифті. Бойків 198. 

From It. cassa 'ts', the ultimate source 
being Lat. capsa 'repository, chest.box'. 

KACET/k/A see the preceding entry. 

КАСИН0 : каса. 

teaefc AmTJk. ,AustrUk. J 

КАСКА ’helmet’, ModTJk.,known also to all y 
other SI, - Subst не талевий захисник на го¬ 

лову* 

From Sp. casco fpostherd,shell,scull, helmet, 
cask’, Klein 1,245; AmTJk. каск from E. cask ftsf. 

✓ 

КАСКАДА f cascade,Waterfall’ jMojIUk.^known 
also to all other SI. * Deriv. каскадний. — 

Su bit. природний або штучний малий водо¬ 
спад; фоерверкові вогні,що нагадують со¬ 
бою водоспад, Бойків 198. 

From ModHG. Kaskade 'ts'. 
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КАСОГ f also* касак ,кашет,кесак EN. 
'Kasoh^ first recorded in the IX c.in Byz. doc¬ 
uments (YPE.6,235) andiince 96S in OUk. Nestor 
chronicle; in 1022 Mstyslev killed Kasoh prince 

Rededya in a duel; the last mention of Kasohs in 
historical sources dates with 1223; in Сл.ПЛК. 
ІГ. Боян'sang glory' храброму Мстиславу, 
иже заріза Редедю пред«ь пт>лкьі касожь- 
скими. - Subst. черкес» 

The name is generally derived from Ossetian 
kSsig 'Cherkassian', cf* Vasmer22, 206-2 7# Men- 
ges Oriens 9»69-90* 

КАСПІЙ, КАСПІЙСЬКЕ MOPE GN. 'Caspian 
Sea1* MbdUk.» known to all other 51* - Syn.Old 
Uk. Хвалисьское море, Дербеньское море 
Vasmer22,207 і Хвалйнське море, УРЕ. б, 236 . 

The name is derived from EN* Gk* Kaspioi 
'Caspians* who lived in the VI-VII c* B.C. in 
that area* YPE. l.c., Vasmer l.c. 

КАСТА •castg** ModUk.* known to all other 
51* -Deriv. кастовий, кастовість, /по-/ 
кастований. - Subst*одн^ з чотирьох кляс 
індійського суспільства /брагман,кш^с- 
Т]зія,в&йсія й с^дра/; сусп£льна кл^са 
різко відділена від інших. 

From ModHG* Kaste 'ts' being itself Іодн.» 
word from Fr* and thia from Port,casta 'race, 
breed ,the ultimate source being Lat. castus 
•сіеал*• 
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КАСТРАТ 'castrate', ModUk.tknown^o all other 
Si. - Deriv. кастрований,касттгвати,-ання, 
кастраціяrSubst• людина позбавлена стате¬ 
вих залоз. 

From It. castrato »ts» (* Lat. castrare 'to 

cut,castrate'). 

КАСТРУЛЯ 'saucepan, pan (in general )',ModUk* 
Deriv. каструлька. - Syn. ргінка. 

ModHG. Kastrol / Kasserole from Fr. casserole 
•ts', the ultimate source being Gk. kuathion 'small 
laddie*(: kyathos 'laddie 5 cupping-glass'). 

КАТ 1.'hangman', ModUk., BRu.,Ru. KAT, Po.kat, 
Cz. kat. - Deriv. катиха,катівка,катівня, ка- 
-тґвський,катній, /с/катувати, ,-ання;in ех- 
pmssenкат-зна ( = казна!), кат-ма! ,к катовій , 
ватері! - Syn. екзекутор. 

From Ро. kat •ts** the ultimate source being 
MHG* gat* Bavarian kat/е/ *companion (of the ex¬ 
ecutioner)1 * cf. Janko Slavia 7»7B5-7B6#Vasmerz2, 
208; according to Korinek LF.57» 377-348 the word 
is Connected With КЙ-ЯТИСЯ*вЄЄ SmVm 

KAT 2* 1 cathead; device to raise the anchor 
to the cathead* $ Mod Ukv ; Ru. ts * - Subst.Bi- 
рьовка, що нею підіймають якір. 

From Du. kat ftsffMeulen 93# some etymologist# 
derive it from E. cat* cf. Vasmer^Z* 208 • 

і 
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КАТАТИ 'to drive, roll, convey in a vehicle' 
Modllk. » Ru. КАТАТЬ , Cz. kaceti, Sin. kot4ti.- 
Syn. качати » 

Iterative form of KOTHTH(q,.v. 

КАТАФАЛЬК,М« als° катафальок (Стрий ) 
'catafalque », ModUk.; Ru. катафалк, p0. 
katafelk .. - Subst. підвищення, на якому 
ставлять мерця; колісниця, в якій во'зять 
мерців на кладовище. Бойків 199» 

From ModHG. Katafalk »ts» ,the ultimate source 
being Fr. catafalque/ It. catafalco ’ts* (» LLat. 
catsfalicum ’scaffold»). 

КАТЕГОРІЯ ’category*, ModUk.,known to all 
other Slv- Deriv. категорійний,-ність, -HO, 
категоричний,-ність, -но. - subst. розділ, 
відділ,кляса,що в них згрупбвані схо'жі 
одна^на о'дну речі,люди, то'що; /у філософії/ 
узагальнене абстрактне розуміння,що може 
заступити цілі групи речей чи явищ. Бой¬ 
ків 199. 

From ModHG. Kategorie »ts*, the ultimate source 
being Gk. katSgoria *predicament,accusation’ (t 
kategorein ’to accuse*). 

KATEflPA^also Ed. кафедра ’cathedra, chair» 
ModUk.; йи.кафедра , Po. katedra. - Subst. 
підвищення, з яко'го викладають,виголошу -_ 
ють доповіді; професорська посада; науко¬ 
вий відділ, інститут в університеті/напр. 
катедра українознавства/. 

From Lat. cathedra,Gk.kathedra ’chair*. 
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КАТЕДРА^ 'cathedral', ModUk.; Po.katedra. - 

Deriv. катедрбильний, —ник. Subst. собор. 

From Lat. cathedra 'ts', SW0.346. 

КАТЕР »cutter*, ModUk* ; Ru. КАТЕР. - Subst. 

байдак,човен. 

From E* cutter ’ts’. 

КАТЕРИНА, rarely Катерина PN. 'Kateryna, 
Catherine', M Uk.Екатеріна (1627 Беринда ), 
дк^териньї Gsg. JI484 ПоМ*яник). -Deriv. 
Катерин /оч/ка, Яатря, Катруся, Кася^К^- 
ка; AmUk. Кей^а,Кийда;ш. Касевич,Касин,Ка- 
сик,Касяк,Касян,Касюрак (Богдан 
/б/Катеринослав -Subst .миЦРадвжда,Исти/н/ , 

1627 Беринда. 

From Gk. Aikaterine : kathar6s 'pure'.Klein 

1,251, Петровский 108, a.o. 

катеринка, катаринка 'barrel-street- 
organ, hurdy-gurdy. — Deriv. катеринЩИК. 
невеликий механічний орган без клявіші у 
вигляді коробки з лямкою,що надівається 
на шгеч£; (в дореволюційній Росії:) кре¬ 
дитний білет вартістю ста карбованців ів 
зображенням Катерини II, Слум.4,119. 

Deriv. from КАТЕРИНА,see the preceding 
entry. 
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КАТЕТЕР ' catheter, surgical instrument 
used to draw off fluid from body cavities’, 
ModUk., known to all other SI. - Deriv. ка¬ 
тетеризувати, -ання, катетеризація. 
Subst.nopojKHHCTa трубка,яку вводять у 
канали й порожнини тіла для їх проми¬ 
вання або видалення з них рідини,Слум. 
4,119. 

From LLat. catheter, the ultimate source 
being Gk. katheter ' something let down; surg¬ 
ical instrument for emptying the bladder’ , 
Klein 1, 231. 

КИТИДЖ AmUk. 'cottage1, first recorded in 
1972 (Koshelanyk 334). - Subst. хата. 

From E. cottage 1 ts1 , Koshelanyk, 1. c. 

КАТЕХИЗМ ’catechism', ModUk.; Po.katechizm. 
Deriv. КАТЕХЙСТ,-KA,КАТЕХИТ,-KA, КАТЕХИЗYBАТИ. - 
Subst. популярний виклад основ християнсь¬ 
кої віри в запитах і відповідях;"Христи¬ 
янський Катехйзм"- перша українська книж¬ 
ка, друкована в Канаді (Вінніпег 1904) - 
двомовна збірка церковних пісень. 

From LLat. catEchismus ’ts', the ultimate 
source being Gk.katexismos 'teaching'. 

* t f 

КАТОЛИК 'Catholic', ModUk.; Ru. католик, 
Po.katolik.etc. - Deriv. католицизм,католиць¬ 
кий ,католичка.- subst. приналежний до ка- 
тоа. Церкви під головуванням Папи. 

From LLat.catholicus,the ultimate source 
being Gk. katholikos'general,universal',Klein 
1,251, Slawski 2,103 (: in Uk.from Po.?). 

КАТОРГА 'penal servitude; imprisonment 
with hard labour; hard labour'; ModUk.,BRu., 
Ru. ts, Po. katorga. - Deriv. каторжний, 
-ник,-ниця, .каторжанин,-ський. ^Suhst. 
кара з найтяжчими примусовими робота¬ 
ми; тяжка праця; (в старовину;)Галера 
з невільниками-веслувачами. 

From Ru.KATOPIA 'ts',ORu.КАТАРГА - loan¬ 
word from MGk. katergon 'galley', cf.Berneker 
1,494, BrUckner 223, Vasmer22,210-211,Slaw- 
ski 2,103,a*o. 

катувати1 • 'to reduce; to diminish', 
first recorded in 1971 (Koshelanyk 335). — Subst. 

зменшувати; перебивати. 

From E. to reduce; to diminish 'ts', Koshe¬ 

lanyk, l.c., Royick 80. 

' o 
КАТУВАТИZ: КАТ 1. 

кауш , also кавуш Wd. (He.) 'scoop,dipper'f 

first recorded in the XIX c. (ЖелеховсЬКИЙ І,ЗЇУ7). 

Subst. черпак на воду,Ломацький 9; черпак 
віяти збіжжя, Велигорський РМ.3,276. 

From Rm. kauf 'ts'. ШарОВОЛЬСЬКИЙ 2 ,58, Же- 

лудько 2 ,58. 
* Ґ f 

КАФЕ ,AmUk. кафий,кафі ^coffehouse, re¬ 
staurant, ModUk. - Deriv. кафетерія, кафейка. 
Subst. ка'ярня, ресторанчик. 

From ModHG. Kaffea(haus)'ts'} AmUk.from E. 
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КАЦАП ,wd. also кацаб/Стрий/’Russian, 
Muscovite Сіп scorn); Russophile’, ModUk.; from 
Uk borrowed into BRu.,Ru. C ГОГОЛЬ ),Po.,Cz., 
Slk. and other SI. - 

in аі^?ЄоІа1 artlcle devoted to this word 
in ЗНТШ. 177,87 , the present author gave the 
following details re its deriv., meaning and 
etymology; 

кацап known to Western dialects also as кацаб 
(Стрии), Russian, Muscovite (in scorn)’ has been introduced in¬ 
to Belorussian, Russian (Гоголь), Polish, Czech, and other Slavic 
languages. There are quite few derivatives of it in Ukrainian: 
кацапище, -исько, кацап’юга, каиапеня, кацап- 
чик, кацапчина, кацапчу'к, кацапи я, кацапський, 
кацапщииа, с-, п о - к а ц а п щ и т и (ся), etc., закаца'пи- 
ти зарізати (Свидницький), кацала’п (influenced by лапа 
hand’), .к а ц а'п і я, кацапщииа «Russia», etc. 

All these words testify a vivid use of the word in Ukrainian, 
and it is no wonder that the etymology of the basic word кацап 
attracted many scholars of Slavic and non-Slavic origin. 

The^popular explanation of the word: как-цап ‘(one) 
like a goat’ (— Russian with a beard as opposed to well shaved 
Ukrainian) is a typical folk-etymology. Equally inconceivable are 
the assumptions of its being a compound: k a - (pronominal stem) 
and цап ‘big goat’ (cf. E. Ogonowski “Studien auf dem Gebiete 
der ruthenischen Sprache”, Lemberg 1880, p. 166), or a prefixed 
noun: ка-цап (cf. A. Bruckner “Stownik etymologiczny jezyka 
polskiego”, Warszawa 1937, Perwolf, Archiv f. s 1. Phil. 8 5 
Matzenauer, Listy Filologick£ 8, 39, Liewehr, Slavia 

і u’ A °:^ In view of the verb закацапити ‘to kill, 
slaughter’ it is more probable that the word was borrowed from 
ТигкїС’cf. Tatar k a s a r ‘slaughterer, butcher’, (cf. Karfowicz 
Stownik wyrazow obcych”; 237, Є. Онацький «Українська ліала 
енциклопедія», Буенос АЙрес 1959, стор. 615 - 616; Митроп. Іларіон 
«Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови». Вінніпег 
1961, стор. 115- 116}. 

In its original form it is known to Bulgarian: к a c а п : к a- 
саб (also касапин) ‘butcher’, Serbo-Croatian kasap|in| 
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‘ts’ (cf. E. Berneker “Slavisches etymologisches Worterbuch”, 
1, 492). 

In this connection also Rumanian c a s a p should be 
mentioned, (cf. K. Lokotsch "Etymologisches Worterbuch”, 89), 
The ultimate source of all the above words is Arabic k a s s a b 
‘butcher, slaughterer- as explained by Д. H. Ушаков in his «Тол- 
ковьій словарь русского язьїка». т. 1, Москва 1935, стр. 1338*) 

*) Ц is interesting to note that the word R а ц a n, although included 
in this and other Russian dictionaries —,is voided by the authors of the 
Soviet Ukrainian dictionaries and encyclopedias, cf. Ткраїксько-російськкй 

словник", т. 2, Київ і958, "Українська Радянська Енциклопедія", т. 6, Кда 

1961 , а. о. 
* 

The change came in 1970fs: in vol.4 of Словник 
української мови/Слум. 4, р.123/ the following 
Is found: 

кацап,а,ч., заст.,розм. Зневажлива назва 
росіянина / цитати з творів М.Вовчка,П.Мирно¬ 

го/; 
кацапка,и.ж., заст.,розм. Жін.до кацап. 

кацапський,а,е,заст.,розм. Прикм.до кацап, 
/цитати з творів Гоголя, П.Мирного, Д.Бедзи- 
ка/. - Такий як у кацапа: - Ви б ліпше запу¬ 
стили собі кацапську бороду, вона б вам біль¬ 
ше лйчила /Д.Бедзик, Дніпро...,21С/; the latter 

example gives a clear evidence that the word is not 

"archaic,colloquial11 ( as stated in Слум. Д.с.) ,but 

also that the popular etymology with reference to 

Russian beard is still alive in Ukrainian folklore 

and literature. Following that almost all Uk.dicti¬ 

onaries published in the Western hemisphere as well 

as encyclopedias include Кацап in their text Ex¬ 

ception: Енциклопедія українознавства.Словни¬ 
кова частина, вид. НТШ./ ;see also хохол* 
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КАЧАН '(cabbage) head' ,ModUk.; Ru.кочан, 
Po.kaczan, etc. - Deriv. качанистий,качанка, 
качшший.-FN* Качан, Качаник, Качанівський, 
Кочан,Кочанбвич ( Богдан 103,125);GN.Кача- 
нівка. - Syn. било,стовбур. 

From огід. кочан (still known to some dial.) 
which is a borrowing from Tk. kocan *ts'.Miblosich 
122,Lokotsch 95 a.o. 

КАЧАТИ (from PS.*katjati) see катати. 

КАЧКА >duckling'v ModUk. Ru. (from Uk.) ts, 
Po kaczka.Cz. ^LoSo.tUpSo. ka&ka. - Deriv. Ka- 
ченя/тко/, качечка,каченька, качатко,ка¬ 
чачий ,качиний,качня, качор/качур,качурик, 
качурйна;compounds: качко-вал,-ніс,-носий; 
FN. Качак,Качалюк,Качка,Качбла,Качор,Ка¬ 
чур , Качура, Качуре"нко, Качурик, Качурок , 
Качурбвський, Качин,Качиновський ("Богдан 
103 ) - Syn. птах із ряду гусеподібних. 

Most scholars regard it as Po.loanword, cf. 
Miklosich 108, Bfimeker 1,465, Brflckner 212,Vas- 
mer 2, 214 ; in view of the wide distribution 
and morphological variety it seems more convinc¬ 
ing to derive it-from o/p. *ka/k/-ka/k/» syn.of 
ква/к/-ква/к/ imitating voice of this bird. 
ct. квочка : квок! квбкати. 

КАША 'kasha,groats , grits,gruel;cereals», 
Wk. каша ( ХУЦ c0JICJI.89) ,BRu.,Ru. ts, 
£и*Ма*каша, DCS* kaSica» 5C# k^sa,Sln. ka- 
5a, Cz. ka§e, Slk. kasa, Po. kasza, Lo5o.,Up- 
So. ka5a. Deriv. каш/еч/ка, кашуватий; 
капговар/ка/; FN. Кашко', Кащак,Кащук,Ка- 
шиаецьКашковал ( Богдан 110). - Syn.Kpv- 
п/к/и,лемішка. 
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PS. *ka£a. »ts', BS.root *kas-, cf.Lith.ko- 
dti,ko5iu 'to 'to filter',Latv.kast,kasu 'ts', 
Bemeker 1,493,Trautmann 120,Brlickner 222,a.o. 

кашаса BrazLIk. 'rum, fire-water',first re¬ 
corded in 1926 ( Карманський 7)— Subst. горілка 
з цукрової тро'іці, рум. 

From Port, cachaga *ts*. 

✓ / 

КАШЕЛЬ 'cough, hoop1 , M Uk. кашель 
(XVII С.ЛСЛ.В9), 0ES. кашель,Ru. кашель, 
Ви. кашлица, SC* khSalj, Sin. ka%elj,Cz. 
kasel, Po./kaszel, LoSo.,Up5o.kaSel. -Deriv. 
кашлюк,кашливии, /від-, за-, по- / 
кашляти,-яння, від-за-,покашлювати , 
кашлянути, - Syn. рефлекторний акт,п}о 
сприяє самоочищенню дихальних шляхів 
від слйзу,гною,крбви,усяких сторонніх 
чбсточокДзаї ) УРЕ.6,264. 

P5.*kasljb * ts *, IE. root **kyas-:klfes-, 
cf. Lith. kosulys 'cough', koseti , kosju 'to 
cough',Latv. kasus,kasa,kasis 'ts', Skt. 
kasate 'he coughs', 0HG. huosto, Ir. ca¬ 
sed, Alb.kole 'cough*, a.o.; Bemeker 1,493, 
Trautmann 119, Vasmer ^2, 215, Slawski 2,95- 
96,a.o. 

КАШКЕТ 'cap,peak-,forage-cap', ModUk. .known 
to all other SI. - Deriv. кашкетик. - Subst. 

чоловічий головний убір з дашком. 

From Fr. casquette : casque 'ts', see 
КАСКА. 
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КАШНЕ / comforter*scarf»muffler* *ModUk. 
Subst. хустка для закутування шиї, 

шапик ,шал ь • 

FXОЩ Гг.cacbenez 't s'. 

КАШТАН «chest-nut «, MUk. каштані 
(XVII c* ЛСЛ.В9)» known also to all other 
SI* - Deriv. каштановий, каштануватий. 
кашт&нка, "Каштан" ^магазин/. - Subst. 
велике дерево з родини букув^тих^ПЛО¬ 

ДІ? з цього дерева /деякі/ їстівні. 

From ModHG. Kastanie/ Kastane •ts*,the 
ultimate aource being Gk. kastanon; Bemeker 
1*492* Vasmer^2* 215, SAawski 2* 97-98,a.o. 

КАШТЕЛЯН «castellan*, : HiUk. ^каште¬ 
лян ь (XVII c* ЛСЛ.89); йи.кастелян, Po. 
kasztelan. - Deriv. каштелйнство,-Ський. 
Subst*начальник двора,з^мку. 

From Po* kasztelan, the ultimate source 

being Lat* castellanus »ts«* РССтОЦЬКИЙ 
Slavia 5,52, Siavski 2,98. 

4 

КАШЗГБ EN« «Cassubian', ModUk.; BRu.,Ru.ts, 
Po. kaszub/a/.,- Deriv. кашубка, кашубський , 
Кашубія,Кашубщина. - Syn. член зах.-слов. 
етнографічної групи, мовно спорідненої з 
поляками. 

From Po. kaszub/а/ »ts* being a prefixed 
formation ka- and szuba «furcoat*, BrUckner 222, 
Vasmer ^2,215. 

каюСИК AmUk. 'cayuse' , first, recorded in 
1944 (Bilash 342). - Subst. ІНДІАНСЬКИЙ КІНЬ. 

From E. cayuse 'ts', Bilash, 1. c. 
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КАЯЛА GW.eKaiala - river'in СЛ.ПЛК.ІГ.& 

Іпат. (XV c.), hardly identifiable with con¬ 
temporary Uk. hydronymy. - Subst ."ріка каяття, 
смерти',' Виноградова 2,180. 

Contrary to all previous etymologies con¬ 
necting this name with каятися'to repent',cf. 

Виноградовад.с., Menges 28-29 derives this 
name from Tk.qajaiy 'stony river' - an ety¬ 
mology which is accepted by other onomato - 
logists, cf. Rospond SlOr.29,225-6. 

КАЯТИСЯ 'to repent', MUk.He буде1 ся 
каяти ( xvi c. ka . 51), ouk.,oes • каяти l( 
каятися ( XI- xiv c.); BRu. каяцца , Ru. kb- 
-HTbCH,0CS. kajati s§. Ви. КОЯ СЄ, SC.kajati. 

Sin. kajati, Cz. kati se, Slk. kajat1 sa, Po. 
kajai sif, LoSo. kajai se, UpSo. kai so.^— 
Deriv. покаятися,/по/каяння, каяття,по- 
кайний,оик. ,0Е8лсаязнь (XI с.). каязнь- 
нвя (XII с.), каяння (XII с,), в каян¬ 
ні ( ї *каяньнкй ).-Syn. жалкувати,ви- 
знавати свою провйну, виявляти жаль із 
приводу своєї провини; признаватися в 
своїх гріхє£х, сповідатися, Слун.4,127* 

PS. *kajati^f/’ts', by apophony related 
to *c£na 'price', IE. root ** k'iei-: k~51- 'to 
pay attention, esteem', cf. Skt. cayate, Av. 
kay- 'ts', cikayat 'let him revenge', Gk. tfno 
'I pay, regret, repent', etc.; Bemeker 1,469, 
Rozwadowski R0.1,105, Vaillant RES.22,189-191, 
Vasmer^2,216, Skok 2,15-16, Slawski 2,22-23, 
Pokomy 636-637,а.о. ; re Каяла as deriv.of 
каятися see the preceding entry; about lack 
of contraction (cf. Cz. kati se, UpSo.kai so ) 

see Shevelov 112-113. 
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КВ/V ! interj 
Derive квакати, 
кво ! 

. for expressing croaking ,ModUk 
покепкувати,-ання. - Syn. 

160* 

An o/p. imitative interj«>cf. РССТОЦЬКИИ 3, 

КВАДРАНС 'quarter an hour^, ModUk. ; Po.kwa- 

drans. - Subst. ЧВврТЬ ГОДИНИ. 

From Po. kwadrans ftsf, see the following 

entry. 

КВАДРАНТ 'quadrant', ModUk. known to all 

other SI. 

From Lat. quadrans,Gsg.—antis ffourth part1. 

КВАДРАТ f quadrate*,ModTJk., known to all other 

SI. - Deriv. квадратний ,квадратура, квадра¬ 
тик. - Subst. рівнобізкний прямокутник. 

From Lat.quadratum f square,quadratef. 

КВАКАТИ : KB A! 

КВАКЕР 'quaker,friend' , ModUk.,known to 
all other SI.-Subst. AmUk. квейкер# 

From E. Quaker - name given to a member of 
the religious sect calling itself fSociety of 
Friendsf (1648); deriv. from the saying "to 
quake at the word of the Lord", Klein 2,1284. 

КВАЛІФІКУВАТИ 'to qualify*,ModUk. .known 

to all Other SI. - Deriv. кваліфікація. - 

-Subst. оцінювати. 

From LLat. qualificare*ts*. 
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КВАПИТИ 1СЯІ fto be in a hurry, make haste, 
be eager; tend towards, aspire to' , ModUk.- 

/ ✓ 

Deriv. кваплення, квапливий,-вість,-bo, 

квапнйл,,кв£пно# - sУп- поспішати,наг¬ 
лити, хапатися# 

An apophonic formation : *kypeti fto boil1 
/ * 

see кипіти. 

КВАРТА 'QUART' ,f ModUk. known also to all other 
SI. -Deriv. квартовий, квартина, кварточка. 
Subst. четвертина. 

From It. quarts 'ts'.the ultimate source being 
Lat.ts. 

КВАРТИРА 'apartment, flat, suite of rooms; 
quarters, billets; lodging; tenement' , ModUk.; 

Ru. (since 1704)квартира , also фатера , 

Po.kwatera. - Deriv. квартирка, квартирант, 
-ка, квартир*op,квартирний, квартирмай- 
стер , квартиронаймач,-ка,квартплата.Subst. 
/по/ мешкання,хата,житло. 

From ModHG. Quartier 'ts', the ultimate 

source being Lat. quartarius ; see also KBATHPA. 

KBAPIJ, 'quartz', ModUk. .known also to all 
other si. - Deriv. кварцовий,кварцит,-ний, 
кварцитовий .-Subst. мінерал: двоокис крем¬ 
нію. 

From ModHG. Quarx 'ts' jits relation tp 

Du.kwarts.E.quartz,It.quarzo.Fr.quartz has not yet 
been explained.Kluge 274; some scholars derive it 
from WS1. twardy ' hard', Klein 2,1286. 
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КВАС 'kvas, sour fermented drink' > MUk., 

OCS. kvas'S, known to all other SI. - Deriv. 

квасок,квас бць,квасиво,квасіння,квас¬ 
ний- , -иця,-ник,квасніти,кваснути,ква¬ 
сити, /с/квбшений, /с/квашення; here 
also : квасоля from фасоля;Ш. Квас,Ква¬ 
сний, -ник,Квасниця, etc. - Syn. кис¬ 
лий. 

PS.*kvas*6 'ts'(- an apophonic formation:) 
IE. **kuat-so- : **kiit-so- '-ts' , the latter 
evidenced by Sl.*kysl6jb, see КЙСЛИЙ; Ber- 
neker 1,656,678-679,Pokorny 627-628,a.o, 

КВАТИР/К/А see квартира. 

квещвн AmTJk. 'question', first recorded 
in 1963 (Bilash 344), also КВвЩИН,- Subst. 

питання. 

From E. question 'ts', Bilash, 1. c., 
Koshelanyk 377. 

КВИЛ b ' groaning .moaning ;mewing' ,ModTJk.; Bu. 
ЦВИЛЬ,0СЗ* Cand other SI. in deriv. only :)cvili 
f-i, cvilSti 'to cry*. - Deriv.квилити,квилґ- 
ТИ, КВИЛІННЯjhere also: ЦВІЛИТИ, КВОЛИЙ. 

-Syn. жалібно ^стогнати, стиха плакати, 
жалібно кричати (про птахів) ,Слум. 4, 
133. 

PS. *kviljb :*kviliti/kvil£ti 'ts' without 

traceable kinship in other IE.languages,Ber- 

neker 1,657. 
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КВИТ/УВАТИ/:квітувати. 

КВІТ/КА/ 'flower' , ModTJk. ; Ru цветьі, 
BRu. квет / цвет. Ви. цвет .OCS.cvefh, 
SC. cv'ijet, Sln.cvet.Cz. kv£t, Po.kwiat, 
LoSo.kwdt, UpSo.kwdt,Plb.kjot. - Deriv. 

квіточка, квітонька, квітинка,кві- 
ТЙСТИЙ,КВІТЙСТИЙ,КВІТВСТИЙ,- тість, 
-то, квітнйй, квітник, квітникар,-ка, 
-ство,-ський, квітництво,-ниця,-ни¬ 
ць кий ,квітничок, квітнути,- нення, 
квітучий,/за/квітчаний,квітчастий, 
квітчаний а/ квітчати,-ання,квітен* 
compounds : квІТКО-гриз, -ЛОЖе, - 
-ніжка,-ношений, pn.Квітка; fn. Квітка- 
Основ»яненко,Квітковський,Квітчак, 
Квітченко (Богдан 155). -Syn.частина 
рослини, переважно в вигляді пелюс¬ 
ток і маточки,яка' має виразне за- 

-барвлення й запах; рослина з таки¬ 
ми органами розмноження, КТС.І07. 

From Po.or in general WSl.*kv«lt/6ka/ 
'ts' the organic TJk. continuation of PS. 
* kvet6 being ЦВІТ, q.v. 

КВІТУВАТИ AmTJk. 'quit', first recorded 
in 1927 (Bilash 344) , also КВИТуваТЕ. - 
Subst. покйнути прбцю. 

From E. quit 'ts'. Bilash, 1. c., Koshe¬ 
lanyk 378. 

KbO ! interj. to express croaking. - Deriv. 
квокаТи,—ння,квочка, MUk. квбканїє,квог- 
чет (ХУІІ с. ЛСЛо89 ) .—Syn.КВ8 J 

An o/p.imitative formation, cf. РССТОЦЬКИЙ 

3,160. 
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КВОДер AmXJk. 'quarter1, first recorded 
in 1915 (Bilash 346), also КВОДИр, КВОДра. 

Subst. чверть, чверть доліфа. 

From Е. quarter ftsf. Bilash, 1, c. Ko- 
shelanyk 377, Royick 83. 

КВОЛИЙ 'feeble, weak, sickly', ModUk.# 

wanting in other SI. - Deriv. кволенький, 
кволитися, кволіти, квоління,КВОЛІСТЬ, 

кволо." Syn. слабий, тендітний,фізич¬ 
но нерозвинутий. 

Of. uncertain etymology; its kinship with 
КВИЛЬ /квилити would show a curious semantic 
development: groaning.moaning (from pain,sick¬ 
ness) sfckl/ly/ -* feeble,weak; less per¬ 
suasive is its connection with x/B/Oрий, or 

кивати/ся^, Ильинский РФВ.78,206, and хи¬ 
лити / СЯ / f Vasaner*2,219-220,228. 

KBOpT AmUk. 'quart', first recorded in 
1972 (Koshelanyk 378). - Subst. Літр. 

From E. quart 'ts', Koshelanyk, l.c. 

КВОТА 'QUOTA' , ModUk. , known to all 
other si. - Subst. частка,частина, при¬ 
писана норма. 

From Lat, quota 'ts. 

КВОЧКА : квокати 

KE abbr. of каже ,first recorded in 1674,cf. 
Shevelov 684 ; see казати. 
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КЕБА, кебета 'ability, talent .skill,under¬ 
standing, dexterity', ModUk., wanting in other SL. 
Deriv. кебетливий/ кебітливий, кебетний /де¬ 
біт НИЙ. 

In a special article devoted to this word in 
12:5,30,ihe author of this dictionary wrote 

as follows: 

В пірші „До Оснон’яненка* Шевченко вживає між інмим слова „кебети* 
в значенні „хист, здібність, талант, дар, уміння*. В першому „Кобзарі* 
з 1840 р. це місце надруковано на стор. 94 так: 

Зхь! Якь бьі то ... Та що й казать! — 
Кебетьі не маю. 

Те саме находимо в другому виданні „Кобзаря* з 1844 р. (вірш затйту- 
лований: „До українського писаки*), а в третьому з 1860 р. на стор. 43: 

.А 

Зхь якь-би то!.. Та що й казать? . 
Кебети не маю. 

Таке саме щодо пунктації й наголосу місце подибуємо в „Кобзарі* 
з 1867 р. (стор. 46). В. Доманицький скомбінував із первісних текстів таке: 

Ех, як-би то!.. Та що й казать, — ■ } ‘ ■. - 
Кебети не маю. (Видання з 1910 р., стор. 45). 

Новіші видання „Кобзаря11 теж не однозгідні щодо пунктації цьо^о 
місця. Проф. Л. Біленький у своєму виданні творів подає: ,(, 

Ех, як-би то!.. Та що й казать, — . ' 
Кебети ие маю. (Видання-Тризуб, Вінніпег 1952, стор. 133), а підсо* 

вєтські видання мають: 
. ‘М 

Ех, якби-то! .. Та що й казать! 7- 
Кебети не маю. (Видання „Художньої Літератури", Київ 1958, ст. ^1). 

Неоднаковість пунктації й правопису не зміняє значення цього сМЙІ, 
воно в усіх наведених контекстах визначає одне й те саме. Як нам віддМ, 
цілість контексту перший пояснив В. Сімович у саоєму виданні „Кобзарір* 
(стор. 32): ■ '-) 
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Подібне пояснення подибуємо в Л. Бідецького (стор. 303): 
„Кебети не маю, — себто таланту. Шевченко ніколи не хвалився, який 

він поет, навпаки, завши (так! Я. Р.) був скромний, натомість постійно ви¬ 
сував на перше місце других". 

В протилежність до обох шевченкознавців, Митрополит Іларіон (д-р 
І. Огієнко) в своєму „Граматично-стилістичному Словнику ШевченковоТ 
мови" (Вінніпег, так! Я. Р„ 1961), стор. 116, не дає ніяких „граматично- 
стилістичних" пояснень контексту, а обмежується тільки до ляконічного: 
„Кебета — хист, талант", подібно як це зробив Б. Грінченко в своєму „Сло- 
варі" ще в 1908 році. 

Як бачимо, ніодин із дотеперішніх шевченкознавців не поцікавився по¬ 
ходженням слова „кебета" й його первісним значенням та не втягнув етимо¬ 
логії цього слова в пояснення до „Кобзаря", чн в словник Шевченкової 
мови, хоч в українському мовознавстві були вже спроби в цьому напрямку. 

Перший етимологізував це слово А. Кримський. В праці „Древнекиев- 
ский говор". (Київ 1907), стор. 12, він виводить „кебету" з турецько-іраб- 
ського „tebijet" — звичка, природа. 

Чи не підо впливом Кримського був В. Кобилянський, що в „Науковому 
Збірнику Праць І, Мовознавство", стор. 80, виводив слово „кебета" від 
арабсько-турецького kuwwa — kuwwet “сила, міць, влада’. У Локоча про 
це гасло читаємо на стор. 101 ось що: 

Аг. kuwwa: ‘Kraft, Starke, Macht\ tk. kuwwet ‘dass.’; hieraus bulg. 
serb. kuwet, bulg. kowet ‘dass.’. 

Про обидві етимології є згадка з журналі „Українська мова в школі", 
ї. 10 (1960), стор. 60—61, без якихось нових пояснень. 

Не слово проаналізоване тут *з становища- його структури: Наростки 
-а (в слові :кеба), -ета (:кебета), -іт (:кибіт) та *ість (:кибість) вказують 
на те, що це слово не чужого, а таки свого, українсько-слов’янського 
походження. Різновиди пня: кеб- киб- в українській мові, а коб- в інших 
слов’янських, напр. кобь „геній" у старо-церковно-слов’янській, «оба „ща¬ 
стя" в болгарській, коб „добрий знак", „лихе пророцтво" л\ сербській, куобе 
„дух" у полабській і т. п., привели нас до висновку, що українська кеба — 
кебета й інші різновиди, це пізніша деформація праслов’янського кореня 
:іїкоб — „геній", „дух", що з різних варіянтах зберігся до сьогодні в сло¬ 
в’янських мовах. Обширно займається ним Е. Бернекер у своєму етимоло¬ 
гічному словнику, том І, стор. 535, правда, не включаючи сюди української 
кеби-кебети. 

Етимології Кримського-Кобилянського поза фонетичними труднощами 
(у —^е, в —>6) не видержують критики головно з тієї причини, що не бе¬ 
руть до уваги всіх форм-різнозидів, зв’язаних із цим словом, отже не тільки 
кеби — кебети, але й киби — кибости — киботи, що їх нотують словники. 

КЕВ ! Interj. Imitating voice of kites. 

Deriv. keb-keb! кевкати. - Subst. кав,кіяв! 

An 0/p.interj ., РССтоцький 3f 159* 

КЕҐЛЯ , SovUk. кегля and кегель 
1 skittles, skittle-pin1, ModUk^- Subst. 

дерев*яний стовпчик для поцілу руч¬ 

ною кулею о 

From ModHG. Kegel 11 s1 . 

КЄДВ SoCp^nicetytdelicacyfBubtlety1 tfirst 

recorded in the XVII c. (ДВЖЄ 165)# - Deriv. КЄД- 
везовати, кедвешний,-но# — 5ubst* милість» 

хорошість. 

From Hg. kedv *ts*, ДЗЖЄ *l*c* 

КЕДР ’cedar’, МІЛс.КЄдр«ь (XVII c. ЛСЛ. 

89), QES. кедр*С> (Остр.єв.); Ru. кедр, 
/ ' o 

Po. cedr,etc. - Deriv. кедрик, кедровий, 
кедровина,кедринаfкедрівка, Кедринка; 
Кедрин-Рудницький.-^Уп. південне вічно- 

/ / 
зе лене дерево* 

From Gk. kedros 'ts', 

VASMER22,221. 

КЕДРИНА see the preceding entry. 
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КЄДЬ Wd.(lk.) 'when' , Slk. ked'. Subst. 

КОЛИ • 

From Slk. ked' 'ts' being abbr. of kedy 'ts. 

Квйда AmTJk. 'Kathie', first recorded In 
1915 (Bilash 347), also Кбйді, КЖДІ, КЖЙда. 
- Subst. Катерина, Катря. 

From Е. Kathle 'ts'. Bilash, 1. c. 

КЄІІК АтШс- 'cake1, first recorded in 1909 

Subst! торт.' alS° ЮП'°- - 

From E. cake ’ts’. Bilash, 1. c 
nyk 380, Royick 80. 

Koshela- 

кейс AmUk. ’case’, first recorded in 1963 
(Bilash 349), - Subst. екр£нька$ розправа. 

From E. case 'ts1. Bilash, l.c., Koshelanyk 
381, Royick 84. 

ХЄХ AmiUk. ’keg*, first recorded in 1907 

(Bilash 347), also хвґ, КИҐ “ Subst. 0ари- 
ло, бочілка. 

From E. keg ’ts’. Bilash, 1. c., Koshela¬ 
nyk 338. 

КЕКС 'cake,bun’, ModUk. - Deriv. КЕКСИК.- 
Subst.чотирокутний хл£бчик; булочка. 

From Е. Npl.cakes, see кейк* 
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КЕЛЕП 'iron stake with handle formed like 
a hammer; tortoise shell', ModUk.; Ru. dial. 

КЄЛЄП 'reed, stick,rod ', wanting in other 
SI. - Deriv. келепище , келеповий .'Subst. 

старовинна ручна зброя,що має ^фбрму моло¬ 
та, насадженого на довгий держак,СЛум.4,139. 

From Tk. кїіїрї 'rod,pole', Vasmer2,2,221, Ber- 
neker 1,499. 

КЕЛІЯ 'cell' ;MUk.OUk. келияBRu• келія,Ru• 
келья. - Subst. окрема кімната в манас- 
тирі, тюрмі,т ощо. 

From Gk. kellion 'ts' (which in Lat. was 

borrowed as cella, hence E. cell ). 

КЕЛ ЬМ A = кельня« 

КЕЛЬНЕР 'waiter' ,ModTJk.; Po.kelner .-Deriv. 
кельнерка,кельнерський. -Subst. прислужник 
у ресторані,ґарсбн. 

From ModHG. Kellner 'ts' .РССТОЦЬКИЙ 4,215. 

КЕЛЬНЯ ' ladle; trowel' ,ModTJk.; Po. kielnia 

(XVI c.). - Subst. мулярська лопаточка. 

From MHG. kelle 'ts' .РССТОЦЬКИЙ 4,164. 

yet, in View of its form ?o. mediation is to be 
assumed, cf. Bemeker 1,499,followed by Rich- 
hardt 64,S4awski 2,142. 
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К©мпа 1 1 river-island', Wd. first re¬ 
corded in the xix c. (желеховський 1,341). 

-Deriv.KemniHa.- Subst.6cTpiB на ріці, ’ 

From Po. k£pa 'ts',Richhardt 64;„according 
to Vrabie 153 from Rm. cimp? doubtful, 

Квипа2= ктгаа AmTJk. 'camp', first recorded 
in 1915 (Bilash 350). - Subst. ТїСбір^ кабГни, 

From E. camp 'ts'. Bilash, 1. c., Koshelanyk 
339, Royick 80. 

КЕМПІНГ9 SovTJk. кемпінг ' Ramping*.Subst. 
табір для автотуристів,Слум,4,140, 

From Е. camping 'ts'. 

КвН AmUfc, 'can', first recorded in 1963 
(Bilash 351). - Subst. бляшанб банка* 

From E. can 'ts'. Bilash, 1. c., Koshelanyk 
341. 

% 

кенґуру see канґур, 

КвНДИ AmTJk. 'candy'^ first recorded in 
1933 (Bilash 352) , also КЄНДІ, КИНДв, - 
Subst. цукерок. 

From E. candy 'ts'. Bilash, 1. c., Koshe¬ 
lanyk 342, Royick 81. 

✓ 

КЕНДИР fkendyr,Indian hemp1, ModUk.;Ru. 

кедьірь. - Subst. РІД конбплі. 

From Tk.-Osm. kendir 'ts', Miklosich ТЕ.108. 
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✓ 

КЕНДЮХ 1 stomach (of quadruped animals)1, 

HodTJk. - Subst .цілунок. 

Etymology uncertain; taking into consid¬ 
eration such Uk. -tax formations as калюх( S 
кал) 1 intestine,gut1, болюх (: біль ) 
' excrescence,outgrowth,node ,wart , КИТКОС ( : 
КИта) 1 fox-tale1 ,etc., one is inclined to see 
in КЄНДЮХ an analogical -ЮХ formation with 

/*lr 

a vowel "either patterned on Po. or inserted 

independently" like in вантаж,плентатися, 
efcc.,cf. Shevelov 141; its connection withKGHflH, 
though possible,cannot be substantiated semant¬ 
ically. 

КЕНДЯ, КИНДЯ,usually Npl. КЄНДІ,КИН- 

ді 1 felt-boot1 ,ModUk. ;BRu.K^Hbrif Ru. кенга f 
кеньга# — Subst, повстяна валянка# 

From Finnish kenkH, Gsg.kengRn fbootf, 
Berneker 1,500, Vasmer^, 223. 

КЕНТАВР 'centaur', ModTJk.,known to all 

other si. - Subst. постать із людською голо- 
/ / ^ / 

вою й грудьми й кінським тулубом. 

From Gk. kentauros 'ts'. 

KEHY, also KAHY, colloq. Канойка, 

KOHlO AmTJk. 'canoe', first recorded in 
1912 (Bilash 354). - Subst. ЛЄГКЖЙ ЧОВЄН. 

ф 

From E. canoe ftsf. Bilash, 1. c., Ko¬ 
shelanyk 343. 
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ROXI1AmUk 'cap', first recorded in 1930 
(Bilash 354). - Subst. ШШКа. 

From E. cap 'ts', Bilash, 1. c. 

KEH2 ’stupid’, ModUk.; Po.kiep. - Deriv. 

кепський,-Ko, - БиЬзьглупий, дурень. 

From Po. kiep 'ts', Slawski 2.151. 

КЄПЄНЖК SoCp. ‘coat*, first occurence XVIII c* 

(Дзясе ,166). - Subst* пальто, шинеля* 

From Hg. kBpOnyeg *tsV Дзже ,l*c* 

КОп/ї^й S КЄП1 . 
. ♦ ♦ 

кепкувати : кап 2jSee кпити. 
КЕРМА, also КЕРМО ’steering wheel;helm; 

lead1, ModUk, - Deriv. кермувати,-ОННЯ, 

керманич,кермовий,кермуватися•- Syn. 
керівництво; стерно,керувальний прилад. 

From MHG.ker ’turn1 see КЕРУВАТИ. 

f / 
керниЦЯ see криниця. 

KEPOCHHAjSovTJk. кероСИН 'kerosene',HodTJk.; 
Ru. КЕРОСИН, dial.карасйн,-Derivлсеросинка. - 

Subst. земний олій,Кузеля 154. 
An artificial formation based on Gk. keros 

'wax' and suffix - ина. 
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КЕ/Р/РАТ see кйрат. 

kepcet/k/A see ґорсе^т, корсет/ка/. 

KepT SoCp. 'orchard', first recorded in 
XVII c. ( Дзже 166). - Deriv.кертик,кер- 
точка, — Subst сад. 

From Hg. kert 'ts', Дзже, l.c. 

кертйна, кертиця Wd- see КРІТ. 

керточка : керт. 

КЕРУВАТИ 'to govern,lead,guide,instruct,direct, 

to rule,manage,control', ModUk.; Po. kierowai. - 
^ / / / 

Deriv.no-,с-керувати,-ання,керівний,-ник, 
, / / / / 

-циця,-ничий,-ництво-,-ницький, керувати- 
✓ / / ✓ 

ся. - Syn.спрямовувати,вести по якому-не- 

будь шляху,вчити,як треба діяти; управ¬ 

ляти, завідувати,здійснювати владу (в у- 

станові, на підприємстві), КТС#107. 

According to РССТоцький 4,174 it is а 

direct borrowing from MHG. ker ’direction’;yet, 

Richhardt 6A,Slawski 2,156,a.o., consider it a 

Po.loanword - kierowai ’ts’; the matter requires 

further study and more adequate documentation. 
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КЕРЧ GN. ’KerchСіп Crimea)’, OUk.,OES. 

Кгьрчевь (Тмуторок&ський камінь,XI с,), 
RU. Керчь. - Deriv. керченський,кбрченець, 
керченка. - Subst. Пантікапей (гр.Х с.). 
Криг (араб*)* 

ModUk. КЕРЧ instead of assumed *Корч/гв/ is 
due to Tk.-Tt .mediation with their vowel harmony, 
cf. Shevelov, 60, Трубачев in Vasmer22,226 ( : 
Wbip'ib ’ mouth,throat1); according to Мельхеев 
OES.KCjw meant 'mountains', and Staszewski 143 
does not offer any plausible explanation of the 

name.; finally the unacceptable etymology of 

Абаев , ВЯ. 1 ,99 (from 'smith')might 
be recorded here for bibliographic reasons. 

КЯбЄЛЬ Wd.' tub,pail', ,ModUR :RjJkibel.-Subst. 

Ввдро. —From ModHG. Kubel 'ts', РССТОЦЬКИЙД ,147. 

КИВАТИ, кивнути 'to nod, beckon', H Uk. 

киваю главою (ХУТІ с*ЛСЛ*90) »ВВи*ківаць, 

Рп- кивать. Ви. кивам, ocs.pokyvati, sc. 

k'ivati, Sln.kivati, Cz.kyvati.Slk.kyvat’, Po. 

kiwai, LoSo.kiwaS,UpSo.kiwad. - Deriv. киван¬ 

ня, на-,по-кивати,киватися,кивнутися, 

кив/ок/.-Syn. робити коливальні рухи,по- 

хитувати з боку на бік; вказувати рухом 
голови; прикликати когось,давати знак 

комусь, КТС.І07* 

*kyvatі/ *kyvngti 'ts' 

**keu- 'to bend', Pokorny 588. 
A 

4 

,IE.root**ku-: 
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КИДАТИ, кинути 'to throw, hurl, cast, fling, 
launch' , MDk. кидати (1472 CCM.1,474), ки¬ 

даюся на кого (ХУІІ с.ЛСЛ.90) ,ouk. кьі- 
дати,кидати; BRu. кідаць,Ии. кидать. Ви. 
КИНа , SC. k'idati, Sln.kfdati, Cz.kydati, Slk. 

kydat'.Po. dial kidai.LoSo.kidaS, UpSo.kidai. - 

Deriv. кидатися,кинутися,кидання, кинен- 

ня, кидок, ви-,від-,еа-,на-,під«>по-,при-, 

роз-кидати,ви-,від-,за-,на-під-,по-,при- 
роз-кинути,-нення,ви-,по-кидьок ітп, - 
Syn. примушувати лет£ти, 

PS. *kydati(cf. OCS^iskydati, s'fckydati se 
'ts', IE.root ** /s/kUd- : /s/ke^d-'to shoot', 

. cf. Lith.skudrus/skaudriis 'agile,quick' , Latv. 
skaudrs 'ts', Skt.codati,c5dayati 'he drives',Gk. 
kyd£as,Hes.(?),Alb. heth 'I throw',01c.skjota,AS. 
scSotan 'to shoot',0HG.sciojan, Goth, (by chance 
not recorded)*skiutan,etc. ; cf. Kluge 307,Pokor¬ 
ny 955-956, Vasmer22,230,a.o. 

КИЗИЛ/Ь/ 'cornel,cornelian cherry; dog-berry; 

houndj-tree', ModUk.; Ru. 4s'; кизильник,кизи¬ 
ловий .-Syn. чагарникова рослина або дерев¬ 
це з жовтими квітками та їстівними Угодами; 
ягоди з цього дерева, Слум.148. 

From Tk. kezel fredf (referring to fruit) ,Miklo- 
sich 116, Berneker 1,506, Vasmer^2,230. 

КИЗЯК see кізяк 
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КИЇВ, Gsg.Києва (not: КЙЇва )»Lsg*y Києві 
(not:Kni'Bi ,etc*) GN* * Kyiv, (arch •) Kiev — capital 
of Ukraine*; M Uk. Києв (1493 COM 1,474 ),в Ки- 
ЄВО (1465 ibidem) 9 Кїєва Gsg«( 1481 ibidem), 
в Києве 0.571 Петиція київської шляхти до 
короля —рукопис )» в* Кієві ( 1622 Вірші К<> 
Саковича )* в*Кійовїи (1627 Беринда) ,Ниж- 
ні й город* Кіев*Ь (1695 на пляні Подолу), 
Кіев* / Києві (XVIII с*); Оик.в Києве ( 1433 
ССМ 1,474 ) г Кїєвь ( 1446 ibidem); in Hypati- 
an chronicle: 

Поляном* же живущим* особі и владію- 
щим* родьі своими,яже и до сея бра- 
тья бяху поляне, и живяжу; кождо с* 
родом* своим*». И бьіша г брата, єдна¬ 
ному имя Кий,а другому Щек* , а тре- 
тьему Хоривгь, и сестра их*ь Льібідь. 
И сідяше Кий на горі, кді ньіні увоз* 
Боричев*,а Щек* сідяше на горі,кді 
ньіні зоветься Щековица, а Хорив* 
на третьей горі оінкщуже прозвася Хо- 
ривіца; створиша городок* ,во имя 
брата их* старійшаго, и наркоша и 
Киев* ( XV с, Іпат.7 )» 

OES» KbieB'b, BRu. Кіеу , Ru. КЙев , Ро.Кі- 
j6w, Slk. Kyjev, - Deriv.КИЯНИН,-Анка,-янський, 
Київський, Кйївщина, Києвець,Кйєво-Брат- 
ський, Кйєво-Видубицький,Кйєво-Михайлів- 
ський Золотоверхий манастирї, Кйєво-Моги- 
лянська /від 1938:^ Українська Могилянсько- 
Мазе'пинська/ Академія, Києво-Печерська 
Лавра, Києво-Печерський Патерик ( XII с.); 
мик.киє/в/ски/й/ (бл.1500 ССМ«1, 474)#Во- 
еводе Кіев*ьскому ( 1487 ibidem); OUk. КИяне 
(XV с.Тпат. ,1.с«),києвский ( 14&7 ССМ.1,474У, 
києвгский fl438 ibidem ), Киевіць /на Дуна- 
ю, XVc* ІпаТо 1,0*^ ),в*о* — ^ 
Syn*столиця України,/в давнину:/столиця 
княжої Русй. 
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The traditional deriv* of the name Київ 
from PN.Kyj - a legendary founder of the 
city, as cited above from Hyp«chronicle, is 
still being adhered to by historians (e«g« 

Д.Лихачев,Б.А.Рьібаков,О.Пресняков, 
М.Брайчевський,а.о.,cf. Н.Полонська- 
Василенко Історія України І т.,Мюн¬ 
хен 1972,стор.78,89-90 ),geographers 
(e*g* Staszewski 144, Мельхеєв 45,а.о^) 
and even linguists (Vasmer22,230, Kowal en- 

ko SSS.2,406, a«o«) despite Грушевський*3 
warning that 

ціле се оповіданк© про київсь¬ 
ких братів було тільки т.зв. 
етимольоґічним мітом: з імен 
місцевостей зроблено історич¬ 
ні особи /Грушевський І,380/; 

perhaps lack of a "non—mythical” e±y>* 
mology in lieu of the above negative crit¬ 
icism of Hxushevs’kyj was the reason why 
later Uk* historians either avoided topo- 
nymic digressions re origin of Kyiv (e*g* 
M.Antonovych A History of Ukraine» Praha 
1942» 2nd ed* Winnipeg 1966)» or demonstr^- 
ated a cautious elusiveness in this matter 
(e.g* D*Doroshenko in his History of Ukraine 
published in Munich in 1966 > p*2lj, N* 
Polons* ka-Vasylenko, op*cit*»a*o*) , 

It was in 1949 that the author of 
this ED* ventured a new explanation of 
the name Kyiv» viz* 

треба цій назві надати первіс¬ 
ний ЗВ’ЯЗОК із словом кий у 
розумінні палиця;вона могла 
відноситися спершу до київ 
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- палісади,яким був обгоро¬ 
джений старий город/Пропам*- 
ятна книга УНДому,Вінніпег, 
1949, стор. 800 /. 

This etymology was later repeated in two 
editions of OnUVAN No.2 (1951, 1957), at the 
V International Congreftof Onomastic Sciences 
in Salamance in 1955, cf.: 

Шведський Київ. - Коли в Саляманці 
в 1955 р« я прислухався до доповіді 
одного з шведських ономастів про 
походження й значення назви "Сток¬ 
гольму" ( "окружений палісадою горб") 
у мене утвердилося переконання про 
слушність моєї гіпотези про генезу 
назви "Києва",яку я висунув іще в 
1949 р. ... Стокгольм як тип назви 
відповідає значенево Києву. /Яр. 
Рудницький 3 подорожі до Скандина¬ 
вії 1957, Вінніпеґ-Осло,стор#77 - 
78/- 

and it was in this spirit that he presented 
his paper on "Typology of Namelore" at the 
V1HInternational Congress of Onomastic 
Sciences in Amsterdam in 1963» cf« its Pro¬ 
ceedings (published later in The Hague—Paris 
1966»pp#433-44l); as one of the striking ex¬ 
amples of popular» non—scholarly# legends 
the "etymological myth" of Kyj was cited in 

this paper (p.434); during 1960s and 1970s 

the above explanation was repeated on vari¬ 
ous occasions in JBR#*s lectures# seminars# 
discussions* With appearance of the 2nd 
volume of Георгиев s#v# КИЙ •stick1 

the following GN# in Bu# were brought to at- 
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Mention of the scholarly world: КиЙ,КиЙ ДОЛ, 
Кйево,Кгіевица,>Кййовец, Кйевци,Кйеците, 
КЙевото,Кийковското,Кйщица,Кбвград а*о.; 

considered as deriv* of КИЙ (p#356) they con¬ 
firmed JBR#*s etymology of Київ of 1949} 
wcreover#there were no negative responses to it 
in the etymological research: Київ as an orig 
"palisaded settlement" - "киями" /палісадою/ 
окружене поселення,and П.ПоТолочко in his 

Історична,топографія стародавнього_Ки£і*а 
/Київ 1972/ reconstructed Kyiv of the VI cc* 
on p*42 as follows: 

"Київські 
поселення 1 городища 

VI - VIII ст. " 

(Vignette )• 

In the Uk# ftmigrt scholarship JBR«ffs etymology 
of Kyiv of 1949 was repeated in 1970 by В.Ча- 
ПЛЄНКО(— for unknown reason without reference to 

JBR.fs above quoted publications),viz# 

Значення слова «кий» як дерев’яного кілка могло дати розу¬ 
міння назви «київ» як фортеці, збудованої з київ, збудованої 
так, як пізнішого часу будували свої «січі» українські козаки. 
П. Куліш записав від одного запоріжця спогад про те, як ті січі 
будовано: «Як зібрались гайдамаки в Мотронинському лісу, то 
зробили собі січ. Вибрали таке місто, що з трьох боків байрак, 
а з четвертого поставили башту. Кругом обрубались лісом» ... 
Покликавшись на цей запис, Б. Грінченко пояснив слово «обру¬ 
бались» як «обгородили частоколом». А що слово «рубати» се¬ 
мантично майже тотожне із словом «сікти», то звідси легкий пе¬ 
рехід і до слова «обсікатись» у такому ж значенні, тим більше, 
що в того ж Грінченка є й слово «обсікати» в значенні «обполю¬ 
вати» (городину),.. У В. Даля е вислів (північний) «осЬчь місто» 
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— «обнести пряслами, огородить, осЬкать дачу» (в лісі) — роби¬ 
те межові просіки. Є в Даля й слово «сгЬча», що його він пояснює 
як «завалі» нзгь деревь». Даль також написав, що, «можливо, від 
нього походить і назва Січі Запорізької»,... А навколо Києва в 
давнину буди великі ліси, як про це свідчить і наш Початковий 
літопис, було з чого будувати таку «січу» на наддніпрянських 
горах. 

/Наукові Записки УТГІ,Мюнхен.21/1970. 
стор.135/ 

Though acceptable as an etymological epigonism 
this explanation stands in a crass contrast to 
Ehaplenko's further haphazardly and inccnvincibly 
presented "Adyghe” affinities, viz# 

Utilizing his discovery of the Adyghe substratum of Indo- 
european languages (or the retention of proto-Indoeuropean status 
in Adyghe language), author explains the etymology of all known 
names of Kiev, the Ukrainian capital city, and other names, rela¬ 
ted to that city. Among these are words «Куіапе», the «Kiev» pro¬ 
per, the reported by Constantine Porphirogenetos name Kta0a, the 
word MtjtqojioXis (used on Ptolemy’s map) and its reflection in the 
phrase found in historical records: «Kiev — the mother of Rus 
cities». After establishing that in many various Slavonic countries 
words «Kiev» or «Kievets» often appear as names of towns or 
cities, and remarking on the popularity of the name «Куі» and 
«Кау» (as in Kaius Julius Caesar) in ancient world, author offers 
the following explanation: originally, these words were nouns with 
several meanings, such as a cudgel, a mountain, a robust man, even 
a hair-style favored by the nobily: All these homonyms were re¬ 
lated through a common etymological «ancestor», retained in the 
contemporary Adyghe as the word «кіьі» which denotes a «handle» 
(as in a vessel) or a «grip», and which derives from the verb «кіьш», 
«to grow». Words «кіьі» and «ja» (a pronoun, 3rd person, which 
later lost its terminal «з») were the basis for the Ukrainian «Куі» 
and Polish «Kij», both meaning «a cudgel». Originally, «Куі» was 
used to denote the highest hill or mountain in the area of the pre¬ 
sent-day Kiev; later, this part of the city was describel by Slavonic 
word «hora» (a mountain), to differentiate it from the «Podil» (a 
low-laying part of the city). People who settled on this hill were 
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known as «куіапе» (meaning, perhaps, «mountaineers»), which word 
had certain matriarchal connotation, since the suffix «-ane» has 
its origin in Adyghe «анз», meaning «mother». When a fortification 
was built, this mountain came to be known as Кісфа or Кю0а 
(as recorded by Porphyrogenetos in his tenth century manuscript). 
These words meafc «a built-up mountain», since their second com¬ 
ponent hails to the Adyghe «еузн», — to hammer together, to build 

upwards. Eventually, this word transformed to its Slavonic form 
«киевь». Initially this was a generic word, denoting any fortified 
site, as evidenced by its wide-spread usage in various localities. 
This meaning was retained as late as the tenth century, when Con¬ 
stantine Porphirogenetos used it with an additional word, — 
Есціратад, — which he used as a proper noun, to single aut this 
particular «Kiev» from among all other «Kievs». Etymologically, 
th^k addendum is similar to «Kiev», but is of a different origin, 
being comprised of words Есці* (a head) and -Ратад (a stick). 
ЕсцхРатад was often used as a person’s name, vis., by Anten and Ar¬ 
menians. In the question of legendary alleged founders of the city 
of Kiev (the three brothers, Kyi, Shchek, and Khoriv), author agrees 
with M. Hrushevskyj, who states that this is merely an «etymolo¬ 
gical myth», a case of names of ancient localities being interpreted 
as names of persons. Author elucidates the etymology of all three 
names in their original usage: «куі» (see above), «Shchekovytsia» 
and «Khorevytsia». He also interprets the name «Libed», that of the 
sister of these alleged brothers, and points out that this was a name 
of a river. Author also explains the origin of names of several 
mountains in Kiev region (still in use to-day): «Batieva», «Lysa», 
and «Choma». The first of these is a residual of the component 
Ратад and the other two are but Slavonized copies of Adyghe 
words. 

/-Наукові Записки УТГІ..* cтор.146-147/ 

* 

While discussing Gk. forms of Kyiv : Kcot^oV 

K<-o (X c# Constantinus Porphyro- 
genitu&) Shevelov 156—157 explains persuasively the 
character of.the іюмеї —e— in the suffix of the name 
-ev'fi ; he refers to its Ar. form -aba recorded in 
951 by Ar# writer al-Istahrl (full name : Kujaba ) 



666 

as well; other Ar. records,e.g.Kujabah, 
together with LLat. Cuieva of Thietmar 
(8,74), point to the orlg. -її- in the root 
of this toponym which is in full accordance 
with the proto-form of the appellative кий, 
q.v.; if one assumes the change of long -її- 
into -y- for the time around the VIII c.A.D. 
(cf. Шевельов 634) then the above Ar. 
and Lat. forms give evidence of the exist¬ 
ence of the name of Kyiv before its Gk. or 
SI. records,i.e. before the VIII c.A.D. 

An important,hitherto unnoticed,arg¬ 
ument in support of the present authorfs 
etymology of the name of Kyiv is the OUk. 
and OES. designation of the inhabitants of 
this city -Ки**НЄ 1 Kievites1 (Hyp. 7 );al¬ 
though in Ru. it was substituted by киев- 
ЛЯНЄ it had been continuously in use in Uk. 
through centuries; the ancient КЬіЗгвне 
points to the orig.form^Kblfi or 1^>]**КьіИ 
for the name of the city, its extension 
by the suffix -ev6 (and subsequently the 
new formation КИевляне ) being the sec- 
condary phenomenon in its development; thus 
the deriv. of Київ from КИЙ is conr 
firmed indirectly by КИІ-&НЄ of the Book of 
Annals (Hyp.chronicle). 

Finally,it should be mentioned that 
the authorfs deriv. of the toponym Kyiv 
from an appellative was proposed also by 
Vernadsky;however, instead of adhering to a 
SI. root Vernadsky derived it from "Turkish 
word kiy (fbank of a river f)#J Ancient Russia 
333; in view of several names of the type of 
Kyiv on various SI. territories this explan¬ 
ation of the origin of our toponym is hardly 
acceptable. 
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КИЙ 1 st±ck»staff,kudgelv , MUk*, 0£S„ 
КИЙ, Kbift,BRu* КІЙ, Ru«KHft,Bu.dial;. кий, 
Po »ki j• — 

-Deriv. кийок, ки&е/а/, кийочок, кийку- 
вбтий, кийовий; П4.Кий,Киян,Киіш,Ки- 
ящу.к^июк.Киянченко, Киящук, Кийов- 
ський; GH. see Київ.-Syn. лома/ч/ка, 
ціпок,п&лиця• 

PS.*kyjb •tsS^IE. **кїї-іов : **kau-/ 
kau-, cf. Lith. kauti fto beat1, Latv.nuo- 
kaut fto kill1, Lat.cudere fto beat1,ToA.kot, 
ToB.kaut fto split1,OHG.houvan fto hew1,AS. 
heawa,01c.hoggva ftsf; here also SI. *kovati 
see KYTH, and KY3HJT ; Рокоту 535, Kluge 137, 
Trautmann 122,a.o. 

КИЛА 1 hernia,ruptureVMUk. (XVII cw),^ 
CS.kyla, known to all other SI. - Deriv. КИ- 

o • ✓ лавии,-вість.- syn.грижа. 

PS.* kyla 1tsf,IE.**kula 1 swelling, tu¬ 
mour1 :** klu/a/la ftsf. Рокоту 536, Kluge, 
116, Trautmann 144 a.o. 

КИЛИМ 1 carpet,rug1, ModUk.; Ru. ts,Po. 
kilim. - Deriv. килимок, килимар,-ка,- 
-C T BO,-c ь кий, килимник,-ниця,-ницький, 

килимчик, килимо-ткйч,-ткацький,килим- 
самолґт; Р^/.Килї&птк ,Кшгшгаяк. - Subst. 

див£н для застелювання чогось. 
From Tk.-Tt. kilim ftsf, Lokotsch 94, 

Vasmer22,232, Slawski 2,161 - all following 
Bemeker 1,503-504 and Miklosich ТЕ. 2,111. 

9 
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КИНДЖАЛ 'dagger,poniard', ModUk.; Ru.KHH- 
жал,Ро. kindiai.etc. - D^riv. кинджалик, 
кинджальний. - S^11- меч, ніж. 

From Tk. Osm.xanjar *ts' Hiklosich ТЕ.1,307, 
Bemeker l,384,Vasmer22,234, see also чингал. 

киндирґардин ^aUk. 'kindergarten' , first 
recorded in 1972 (Koshelanyk 382).- Subst. ДИ¬ 
ТЯЧИЙ садок* 

From E. kindergarten 'ts', Koshelanyk, l.c. 

КИНДІ,киндя see кендя * 

КИНУТИ/СЯ/ see кидати /ся/, 

КИПАРИС 'cypress', 0Uk.,0ES. Kyпарнеє, 
Ru. ts, Po. Cyprus. - Deriv. кипарисовий.- 

^ Subst.південне вічно-зелене дерево пі¬ 
рамідної форми. 

From Gk.kypaxissos 'ts' ,Vasmer22,235. 

КИПІТИ 'to boil, bubble, seeth' TJk. 

кипю (XVII с.ЛСЛ. 90), OUk. ,0ES. кипі- 

fH ;BRU, кінець, Ru. кипеть. Ви. КИПЯ, SC. 

kfpjeti, Sln.kipeti, Cz.kypeti, Slk.kypiet', 
Po.kipied.LoSo.kiflei, UpSo.kipii, OCS. ky- 
pfiti. - Deriy. кипіння, за-,на-,по-,при- 
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кипіти,-іння,кипінь,киплячий,кипучий,-чіст ь 
кип’яток, кип»ятити/ся/, кип'ятильний,-ник, 
-ня, кип»я'ч/кд/>/за/кип,я'чений‘.Т'К. Кип»як,Ки- 

пінський, Кипйбіда (Богдан 156), Syn. клеко¬ 
тіти, булькотіти,вирувати,пінитися від гаря 
чі; палко виявлятися (про людину). 

PS.*kyp£ti 'ts' , BS. *kupet£i, cf. Lith.. kn- 
peti.Latv. kupet'to steam,smoke'; Bemeker 1,677- 
678, BrUckner 230, Trautmann 147, Fraenkel 1,325- 
326, Vasmer22,235-236, Slawski 2,167-168, Pokorny 
596-597,a.o.; see also квапити/СЯ^ 

КИРАТ Wd. * trestle,winch.I,ModTJk. ;Po.kierat. 
Subst. колеео-малгина, крутилка. 

From ModHG.Kehrrad 'ts'. 

КИРИЛО,auk.КИРИЛ 
MUk.» КуріЛЛЬ (1627. Беринда), 
A.IA Cr M«fI484 Пом^ник), 0Он* нЬбММПЄ 
9* ЇП аЯу глш s вгин /л*г*опо 
НИТЬК/ОРИАРІ ХМІ С. К гР»фіТ»)} Киїся- 
рилл,- 

Киралович, Кирилівна,кирщіець, Ки- 
рйлко,Киркс^; купило, -ЛОЄ.ИЧ. ;кирилиця 

Кірки,Кірияів (Богдан 121) курило- 
Аич. - / , * 
-Chf. Кирилівка,Кирилівська.- 

-Su&irMUK' почті ні/или /на reca* Аннг, 
1627,Беринда. 

KtlU’04 
4кий ' 

Gtt. іїч V#*' 
ke ІЇ&сЧ і/З 

HfOsift* 

Пе тров- 

/T.S./ 
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КИРПА 'nose turned up; flat-nosed man; 
death1, ModUk..wanted in other SI. - Deriv. 
кирпань» кирпатий,-тенькай, кирпоносий, 
FN. Керпан, Керпляк (Богдан ІІЗ)._ Syn. 
короткий,задертий догори ніс; людина 
з таким носом; смерть, Слум. 4,152. 

According to Jan6w,JP.23,105-110,the word 
derives from PS. root *kgp- , IE.** /s/kerp- 
'to cut, сйвр, йетг1; accordingly the orig. 
meaning would be:'a cut nose'; see also nep- 
катий,пиркатжй. 

✓ 

КИРПИЧ 'fuel of dung and straw (in the shape 
of bricks); peatblock', OTJk. ,0ES.кирпичь; ®u. ts; 

Syn. цегла-кізяк. 

From Tk.-Tt.kirpiS 'ts', Miklosich 115,Berneker 
1,501, Vasmer^2,238,a.o. 

КИСЛИЙ see the following entry. 

КИСНУТИ 'to turn sour' , M TJk. кисну (XVII c. 

ЛСЛ.90), ouk., OES* киснути,вііи.к£снуць, Ru. 
киснуть, ви. кйсна, Ма.кисне, ocs. vSskysnqti, 
sc*kStsnuti, Sln.kfsniti, Cz.kysnouti, Slk. kysnut', 
Po. kisn^i, LoSo.kisnufi, UpSo.kisnyi. - Deriv.за-, 
окиснути, ви-,^а-,про-кис£ти,-ання, кисля¬ 
тина, /с/кЯслий, укиелота,кислЯнький,кислйця, 
кисличка, кислуватий,-тість,-то, кислючий, 
ки с ляк, кес fл ь, кисень, ки-ае не вий,кисневий ітд. 
-^FN. Кисак,Киселко, Киселиця,Киселюк, Кисіль, 
Кисілевський, Кисіле'вич,Кисленко, Кислий, 
Кислюк (Богдан І56). - 5УП* ставати кислим, 
квасніти. 
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PS.*kys/n9/ti Чо become wet,to soak',IE. 
root **kyat- :** kut- extended by -s- with SI. 
simplification of t+s > s (cf. apophonic PS. 
*kvas\5 - КВАС); Vasmer22,239-240, Slawski 2,173- 
174, Pokomy 627,a.o.; Machek's deriv. from PS. 
*kyp§ti 'to boil',i.e. *kyp-s-ati > *kysati, 
though bold and original,is less persuasive, cf. 
his ED.254. 

КИСТЬ 'hand ' * Hlk. КИСТ (XVII c. ЛСЛ.90); 
Bfti. кісць,йи. KHCTb,CS. кисть, SC. least, sin. 
kist, Cz. dial kyst% 51k. kyst', po. ki&C, — 
Syn. кінщвка^руки,що складається з трьох 
частин: зап»ястя, п»ясти й п»ятй паль- 
Ц1В» Рука,долоня; /переносно:/цензель, 
долото. ’ 

PS.* kystb < *kyt-t6?cf. кита. 

КИТ 'whale*, 0U'k.,0ES. КИТ'Ь (rarely:) КИ- 
тос*ь toes. kit*6 .- Subst. рід морського ссав¬ 
ця ,/популярно:/"рйба-кит". 

/ _ 
From Gk. ketosftsff Bemeker 1,506, Vasmer22# 

240. 
/ 

КИТА 'cluster ,tuf11 heap of straw;fox- 
tale* ModUk. ; Ru. dial, кита ,BRu. кіт/к/а. 
Ви. китка ,5C. kit a, 5 In. kita,^ Cz.,Slk.kyta, 
Po. kita, - Deriv. китиця, кйтичка,кйтка, 
китчастий^киточка,китюх. -Syn. в»язанка, 
пучок,букет; лисячий хвіст. 

PS. *kyta * ts *, with no certain IE. affin¬ 
ity ; most scholars refer it to Чуб, cf. 
Bemeker l,679,Brtlckner 231, Siawski 2,178,a.o. 
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КИТАЙ/КА/ »taffeta* , ModUk. ; Ru. китайка, 
Po. kitaj/ka/. - Subst. рід шовкової матерії, 
Кузеля 155. 

Deriv• from GN. Китай »Cfiina‘, the name it¬ 
self coining from Tk—Osm.Xytaj ‘northern China», 
the ultimate source being EN. K'itan 'a Tunghuz 
tribe which conquered China in the X c.‘,Vasmer22, 
24Q-241. 

китель glse кітель ’^iagle-bxeasted jacket', 
ModUk. - Subst. однобортна кзфтка. 

1 From ModHG. Kittel 'ts'. 
A 

КИТЯГ, китях : кита. 

KRXl interj'. expressing cough, laughter, 
ModUk. - Deriv. ких/[/ати,- ання,ких-ких! - 
Syn. KAX! КАХЙ! 

An imitative primary interj. 

КИЦ! interj»-for scaring cats: scat! ModUk. 

See киць! 

КИЦІ БАБА ‘blindman's bu f f*( g am e)|Mo dU k. 

A compound: • киц/ь/ ! + баба t see s.vv. 

КИЦЬ! interj. for calling cats, ModUk.- 
Deriv. киця, кйцькати,-ання,киць-киць! 

% 

An o/p. interj. based on кіт. 
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КИЧЕРА » bushy mountain top»,ModUk. • 
Po. dial kiczera. - Deriv. кйчерка; GN. КЙЧЄ- 

f.V (several oronyms in the Carp- 

піТвецшбк Syn# ГОра п°крита St під вершок лісом,Кузеля 155. 

_ From Rm. Chicera 'ts', Еелудько 134, 
Cxoranescu І69, Vrabie 158, H^bac 32. Tiktin 
338 дшї |7Щ. in Бойк.24. ^ 

✓ 

ЛСД an"?EHno. иькишеня (XVII C. 
CS^^ kiSenb ?XVT К1?ЄПь/кішенЯ, Ru. кишеня, 
keiert Tib Ї 'C' \P°‘ #kfeszeft/kieszenia,Slk. 

кишеневий, кишенькбвий, GN. ЇСишЧньки. - ’ 
Syn. полотняний мішечок ВШИТИЙСіз—cntfxv) 
в одяг. ^ 

f 

Deriv .from кишка, see s.v. 

КИШИНІВ GN. *Kyshyniv,Kyshinev (in Bessai> 
abia)', Ru. Кишинев. - Syn. столиця Бесарабії. 

From Tk.-Tt. KyslanSv , Crimean-Tt.Kyslaka- 
nbv : kysla ‘winter-quarters*, cf. РадлОВ 2.838. 
Vasmer^, 242. * 

КИШІТИ ‘to swarm,seethe,move about in crowds, 
quantities», ModUk.; ERu. КІшаць, Ru. КИШЄТь. 
-Syn. рухатисяf ворушитися в великій к£ль- 

ICO СТ1 • 

PS. * kySeti ‘ts*, BS. root * kus- , cf.Lith. 
kuseti, kuXu ‘to get excited *, Latv.kustet ‘to 
move', Matzenauer LF.B,165, Miklosich 158,Brflcki*er 
278, a.o. 
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КИШКА '^intestine, gut' , M Ilk. кишка (XVII c. 
ЛСЛ90), Ru. кишка , Po. kiszka, Plbe koisa.^. 
— Deriv. кйшечка,^ кишечний,-ик,^ишковий; 
FN. Кишакевич, Кишкав - Syn. частина віджив- 
лювального апарату людини й звірят; нутрощі, 
тельбухй; елястйчна трубочка для передачі 
води, вужо 

PS* *kySa/*kys6ka 'intestine, stomacA*without 
certain IE* affinities; according to Bemeker 1,679, 
it ie related to Skt.ko£$ha*'intestine' , perhaps 
also to Gk. k^stia 'sack',etc.У cf* also Vasmer22, 
242 ,5Aawski 2,174-175, the latter rejecting de¬ 

cisively Bruckner's deriv. from Киш£ти , cf* his 
ED.231. 

✓ 

КІБІЦ 1 kibitzer# onlooker at a card game*» 
ModUk*; Po* kibic»etc* - Deriv. кібіцуватио- 
Subst. нвпрбшений глядач і дорадник. 

From ModHG* Kiebitz *ts*. 

.КІБУЦ 1 kibbutz*9 Module* - Subst. колективна 
оселя й господарство в суч. Ізраелі* 

From Hb.qibbutz »ts' (: qibbetz'he gathered'), 

Klein 1,844. 

КІВШ, 'scoop (shaMow cup)'*M Uk.* 0Uk.,0E5. 
ковшь,^ BRu., Ru. ковш. - Буплсругла посудина 
для черпання й пиття. 

The word is generally considered a borrowing 
from Lith* kau§as/kiau5as'scoop. cup' f Latv* 
kauss 'tin plate',big spoon', akin to Skt.ko- 
§a- 'container', Gk.kaukfon 'goblet', cf* Vas- 
mer22,2-T3. 

675 

КІГОТЬ 'claw, talon' , ModUk. ; ВДи.кбкоць, 
Ru. KO'rOTb,UpSo. kocht 'thorn* • - Syn. пЙзур. 

From orig. кбготь, Gsg. кігтя ,PS.*kogyt6 
'ts', akin to OHG.hachit/hechit 'pike', AS. hacod 

pike', OSax. hacud 'ts'^ cf. Walde 139,BEBNEKER lf 

538, Trautmann 112, Vasmer22,275,a.o. 

✓ / 

КІЗЯК» also КИЗЯК 1 dung,droppings1, ModUk.; 

,Ru; ки зяк. -Sub s кал, по слід тварин; цеглина з 
калу и соломи, 

from ТК. tHzHk 'се'-, Uiklosiclu ТЕ. 2,55. 

КІЗЬ! interji for calling goats» ModUk. - 
Deriv* КІЗЬ-КІЗЬ! 

Based on КОЗА, q.v* 

i 

КІКС 'miss in cuing (in billiard); false tone; 
card game', ModUk. -Deriv./с/кіксувати, -ання,- 
Subst.^ помилка,схиблення в ^більярді; схйбле- 
на нота в співі; гра в карти на чотйри осо¬ 
би, Кузеля 155. * 

From ModHG* Kicks 'ts'. 

КІкуватИ AmUk. 'to kick і "complain* 

£кбпати C;°агарікіти 31 <Ш“Ь 359)' ~ SaLt' 

From E. kick 'ts'. Bilash, 1. c., Koshe- 
lanyk 381. 
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КІЛ Gsg. KO/La * picket» stake,pale,pile' , 
M ик.КОл,Ь (XVII c. ЛСЛ» 94),OUk#»OES. кол-ь^Яи., 
Ru.#EU.,Ma. колt OCS. коК» Sin. kol,^Cz. kfil» Po. 
kol, LoSo.kAl# UpSo.koi. - Deriv. кілок,кільчик, 
зсілець, кілля,кілбчок, ^кільчитися, кільчен¬ 
ня . - Syn. дрюк,пвля, тичка; частокіл. 

'From огід. Колт,# PS. *коГб і *kolti, see 
КОЛОТИ. 

КІЛЛЯ : кіл. 

КІЛО аЬЬг. : кілограм^ 

КІЛО- - a compound-forming element kiltv- in 

such words as кіло -ват, -калорія,-тон, -цикл 
ітд. - Subst. тисяча,Кузеля 155. 

From Gk. xalioi 'thousand* via Fr. or ModHG. 
kilo- ; see also the following entries. 

КІЛОГРАМ , ум.кільоґрам, abbr.кіло, Укі.кільо 
•kilogram'# ModUk.#known to all other Si. - Deriv. КІ- 
лограмовий* — Subst* 1000 грамів, Кузеля 155; 
основна міра ваги в метричній системі* 

Compounded of Gk. xilioi 'thousand' and -grrm,see 

under грам , EDllL.1,718. 

KIAOMCTP# Wd. Кільо'метр 'kilometer*, ModUk.»known 
to all other Si. - Deriv. кілометровий, кілометрів- 
ка ’біг на один кілометр'. - Subst. 1000 метрів, 
міра віддалення, Кузеля 155. 

Compounded of Gk. xilioi ' thousand * and metron 
•meter'# cf. КІЛО- and метр. 

J 
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КІЛЬКА 'some,several#a few*# M Uk. кол/ь/ко 
(XV c.CCM.s.v,),KyJIKO (1453 ibidem), KOЛИКО (XVII c. 
ЛСЛ.94 ),оик.кол/і/ко, колйко (XIV - XI c.),0ES. 
колико; Ru. скблько, EU. КОЛКО,0С5. koliko# SC. 

ktiliko, Sin. koliko, Cz. koli/o/#kolika, Slk. kol'ko# 
Po. kilka# 0Po.ki/e/lko(exclusive form up to the XVI 
c.#SAawski 2,l6l),dial. kielko.kiela#kila# LoSo.UpSo. 
keiko. - Deriv. декілька, /с/кільки, кількись, 
/с/кілько, кілько'ро, кількість,кількісний, -но; 
compounds : кілька-десять,-жильний,-кратний, 
-но,-літній,-надцятеро,-надцять,-сбт,-ситний, 
-сотусний,-цівковий ітп. - Syn. небагато, 
мало, в малій кількості. 

ModUk. кілька replaces MU k. and OUk. колько 
and/or КОЛИКо, PS. *kolikT>/*koliko 'how many#how 
much?*# IE. root **kVo-, cf. Lith. keli 'how many; 
some'# Gk. pSlikos 'how high?'#a.o.; cf. Meillet#Et. 
329,412, Bemeker 1,674# Vasmer22,Z9l # Siawski 2# 
139-140. 

КІЛЬО/ҐРАМ/ see кіло/грам/. 

КІЛЬТ fonUk.,AustrUk. 'kilt', ModUk. - Subst. 
корбтка сукня ,що її носять шотляндські 
верховинці, а також шотляндські військові 
частини, Бойків 203. 

From Е. kilt *ts*, 

КІМЕРІЙЦІ EM. 'Cimmerians# the first known 
tribe in ancient Ukraine'# ModUk.#known to all 
other Sl.^« Deriv. Кімерійський. - Subst • 
найдавніша ідентифікована нйзвою етно- 
державна група мешканців півд.України 
/1000 до 700 рр. перед Хр./, мовно індо¬ 
європейська, споріднена з трюками-/пор. 
індоєвропейські мо'ви, стор.51^/. 
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Against A.Baschmakov who in his work Cinquante 
siecles devolution ethnique autour de la Mer No- 
Д-Ге (Paris 1937),p.140, tried to identify Cimmeri¬ 
ans with Caucasian Circassians,M.I.Rostovtzeff 34, 
followed by Vernadsky Ancient Russia 419,considers 
them and their name IE. - closest to ancient Thra¬ 
cians; the ethnonym itself,first recorded by Herod- 
otos in the V c.B.C. and subsequently as Gk.Kimme- 

adopted by Lat. as Cimmerii,was supposed 
orig. to uean 'people from the land of perpetual 
darkness'• 

/ * 

КІЖАТА# dial.also КОМНата »room,chamber1 Q 

ModUk.; Ru.(since 1471* Novgorod), комната^ , 
Po. komnata,etc. - Deriv. кімнатка, кімнатний. 
-Subst. /парадна:/світлиця,/розм./горниця, 
/заст./ пок£й, /невелика бічна,обл.:/вань- 

кйр, Деркач^ 88. 

From WG*kem(e)nate tts,# the ultimate source 
being Lat. (camera) camThSta 1 a heated room1* 

КІМОНО ’kimono» wide-sleeved Jap. robe1,ModUk. 

known tto all other SI. - Deriv* кІМОНОВИЙ—Subst. 

халат із широкими рукавами;^ взагалі:назверх¬ 
ній одяг із широкими рукавами. 

From Japanese kimono *thing for wearing1(:KI- 
•to wear1 and -MONO •thing* - orally from Hide- 
maro Nakajima, Tokyo,13.2.1971 ) 

КІНДРАТ PN. 'Kindrat*, M Uk. ,OUk. КОНД- 
рат»ь, Кундрат^ь (XV C.COM. 1,493 )# ЯиЛондратг 
Deriv .Кіндратович,Кіндратівна; FN. Кбндра. 

From Gk. Kodratos : Lat. Quadratus»Vasmer^2, 
3Q9-510. 

679 
/ 

КІНЕЦЬ 'end; termination, close; distance, 
journey, way; aim, purpose' »M Uk.конбц b(XVII c. 
ЛСЛ.95 ) ,кОНЄц/г-/,КОНЄць (XV c. CCM.l,493),0Uk. 
КОНЬцЬ (1349 CCM.l.c.), конець (1400 ibidem), 
К0НЬЦЬ(ХІ-ХІІІ C.), 0E5., 0C5. konbcb, Ru.,Bu. 
КОНЄЦ, SC. konac. Sin. кбпес, Cz. konec, Slk.^, 
Po. koniec, LoSo. k6lSc, UpSo. k6nc. - Deriv. KlH- 

-чик, /при/кінцевий,-вість, кінцівка, кін- 
-чАк, кінчати,-ання, /с/^кінчйти, конечний, 
»ність,-но, конче, доконче, наконечник; 

FN. /На/Конечний,Конецький,Кінчик, Кінчило 
( Богдан 120,130).- Syn. край,Деркач 288. 

PS. *kon6cb *ts', IE.root **kon-:**ken-, 
cf. e.g. Skt. kanlnas 'young', Gk. kainos 'new', 
Lat. re—cens 'fresh', a.o.; Bemeker l,56l,Traut— 

mann 134, Vasmer^2, 310 ,Рокоту 563-564,a.o. 

/ / 

кінджал see кинджал. 

* * 

КІНО , Wd. also КІНО 'cinema, movies', ModUk. 
known to all other SI. - Deriv. compoundsїкІНО- 
апарат,-виробнйцтво,-драма,-зірка,-роман,- 
сеанс,-сценарій,-театр,-мистецтво,-мисте¬ 
цький, -копіювальний апарат, -оператор/ка/, 
-плівка,-проекційний апарат,-прамисловість, 
-режисбр, -студія,-сценарій,-техніка,-фільм 
-фільмування. - Subst.будинок, у якому ви¬ 
світлюють фільми; фільм. 

АЬЬг. of КІНЕМАТОГРАФ 'cinematograph' of Gk. 
orig# formation: kinema/t/- 'motion' and grafern 
•to write,record*f cf. S&awski 2,166 (:via ModHG. 
Кіпо),Трубачев in Vasmer22,234. 

КІНЧАТИ,-чйти : кінець. 
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КІНЬ, Gsg. коня 'horse', MUk.,0Uk. КОНЬ 
(ЛСЛ.96, CCM.l,494-495) ,0ES. конь^ее also ко- 
МОНЬ ; BRu.* Ru. (arch.) К0НЬ,0С5. konjb,SC.konj, 

BuKOHbT ,51n. konj, Cz. kuft, Slk.kon», Po.,Lo5o. 
kort. Up5«. kdA.x- Deriv.кон/єн/я,конятко,коник, 
кінний, кінниця, кіннота, -отний, -о'тник, -От- 
ЧИІЧ конюший,-юшня, конезнавство, коно-вал. 
-крад; Пі. Коновалець, Коновалов,Кон/н/ись- 

Конюх,Конях;Конюський (1444 
ССІМ. 1,495 ); GN. Конюхи (XV с. ibidem ). - 
Syn. одомашнений ссавець роду Equus. 

ModUk. КІНЬ from М Uk.and OUk. КОНЬ goes back 
PS* *komnjfc »ts* and is related to ко”монь 

кобила, see s.vv* 

КІОСК * kiosk*, ModUk*,known to all other 51. - 
Subst. будка для дрібної торгівлі. 

From ModHG. Kiosk or Fr.kiosque »ts', the ultim¬ 
ate source being Tk.-Osm. kBsk «pavilion», Miklo- 
sich ТЕ.2,112, Vasmer2,2, 235. 

KIC, Gsg. koca 'blackbird», M Uk. KOCfc (XVII c. 
ДСЛ«^98), Ru.^dial. KOC (Vasmer 22,344 ),Bu. ts, 
SC.kos. Sin. kos, Cz.,51k.,Po.,LoSo.,UpSo. kos. - 
Deriv. косик, косеня/тко/,косовий; tfY. Кіс, 
Косик.- Syn. птах роду Meruli. 

_ J*S* *к°*Ь< *kop-jfc 'ts', IE. ** kopsos 'ts', 
cf. Gk. kopsixos 'ts' (with retention of -ps- 
cluster); SI. word continues the ГЕ. designation 
of this bird with simplification of -ps- into -s- 

іявРЄїтГвЄЬ41?* с’Л7"58, РокогпУ 614-615, Шевельов 188, Slawski 2,515, а.о. 
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КІс AmUk. 'kiss', first recorded іп^1951 
(Bilash 361), also КИС. - Subst. ПОЦІЛУНОК. 

From E. kiss 'ts'. Bilash, l.c., Koshela- 
nyk 383. 

КІСТКА : кість. 

КІСТЬ 'bone' , M Uk.,0Uk.,CES. КОСТЬ, Ru.,ORu. 
КОСТЬ, Ви. КОСТ, OCS. kostt , 5С» kost , Sln.kost, 
Cz.kost,^Slk.kost», Po.koSC, Q)So.,UpSo. koSc. - 
Deriv. кістка,кістонька,кісточка,кістковйй, 

кістлявий,кістяк,кістяний,кістяр,костови¬ 
тий, костистий, -тість ,-то,костйль,костище, 
косто-грйз,-їда,-крил,-мара/-маха,-луз; 
Костомаров,Костенко,Коотецький,Кістаків¬ 
ський ./ Костякбвський.- Зуп.основний скелет¬ 
ний елемент людйни й тварино 

PS. *kostb *ts* with no certain IE. affinity; 
some scholars suggest an IE. prefix **k- and kin¬ 
ship with Skt.asthi 'bone', Av. ast— *ts', Gk.os¬ 
teon, Lat. os»Gsg.ossis 'bone', cf. Meillet Et.262, 
RS.(9»74, RES.3,197,a.o. ; cf. also Bemeker 1,582, 
Vasmer^2, 349,(extensively:) Siawski 2,554-556. 

7 / / 

КІСЬБА s косити, see коса 2. 

KIT, Gsg. кота 'male cat, tom, tom cat', OUk. 
(in deriv.і) КОТТЛа; BRu.,Ru.,Bu.K0T, SC.,Cz.,51k. 
Fo.,LoSo.kot. - Deriv. кітка, кітна,кітбк / кб- 
тик,котячий,котбвий,котолуп/івна/,котолуп- 
ня,котисько,-йще,-йна, котеня/тко/-5уп. рід 
ссавця родини котячих,УРЕ.6,45b. 
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PS» * kotTS *ts* considered by most linguists as 
a borrowing: from Lat. cattus 'wild cat'» Vasmer 
RS.3,272—273, Brtickner Archiw 42,141; from Goth» 
♦katts,Stender—Petersen 354; firm Gk.katta, LoG. 
katt,etc,,see Bemeker 1,120, Vasmer22,350 ,Slew- 

ski 2, 558-559,a.o. 

кітель see кйтель• 

КІЧ Wd. 'bad,poor painting,writing}trash, 
garbaga', ModUk.; Po»kicz. - Subst» Сміття. 

From ModHG» Kitsch *ts». 

іеічИНЬ AmUk. 'kitchen', first recorded in 
1915 (Bilash 358), also ККЧОН, КИЧИН, КІЧвН, 
кічвНЬ, КІЧИН, КІЧІН. - Subst. іфсня. 

From Е. kitchen 'ts'. Bilash, 1. c., Koshe- 

lanyk 348, Royick 81. 

к£чка Wd. (Стрий) 'short stick; game in 
which one short stick is being struck by another 
(longer one) twice'# first recorded in 1920s by 
JBR. - Subst. хлоп'яча гра, в якій однйм 
/довшим/ києм підбивається двічі коротший. 

From Po# kiczka 'ts*# cf# Slawski 2#134-135. 

КІЧКАС GN . 'Kichkas , (now*)Dnipro-HES (Hydro)» 
MUk.,0Uk. Кочкас,Кучкас,Кичкас ( УРЕ.6,460). 

An ancient fording place over Dnipro-river# 
known already to Constantinus Porphyfo-genitus (X 
c#), derives its name from (later) Tk#-Tt. ko£ # 

see кочувати o 
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шалка, кбш/ик/івка,кошіль,кошбли] 
Syn. , короб; /ручний з лика:/кбз; 
коробок, Деркач ^ 92-935 головна 
стій. 

квартира 

PS.* ко5£ *kos-jo-# IE# root **кУаз-# cf. Lat. 
qualum 'basket1 #quasillus 'ts'; Bemeker l#586-587# 
Pedersen IF#5#53# Trautmann 119# Walde- Hofmann 2#397# 
Vasmer^2#359, a.o.; there is no need to derive Uk* 
КІШ from Tk.#as suggested by Millosich TE#1#335 and 
EQ*135#a.o.: both# the actual structure of Uk* КІШ 
(wattled hedge strangthened by clay) and its figurat¬ 
ive #symbolic meaning ( centered;like in one basket, 
people) point to orig# 51# character of the word the 
more that Tk# words# quoted by РадлОВ 2#636, seem to 
be SI# borrowings (<*koSb). 

' z 
КІШКА !• 'female cat'# ModUk#; Ru# кошка •“ 

Deriv.кішечка^РМ.КІшка. - Syn,KiTKa. 

Deriv. from KIT - * kola: diminutive of "kofBka, 
like Ru.Macta s MapMff,cf» Vasmer^» 360. 

f у ' кішка 2. also KeinKaWd. for кишка. 

КЛАД/0ВЙЩЕ/ : класти. 

КЛА/М/ЦАТИ, also кланцати зубами *to chat¬ 
ter with the tee*h', ModUk. - Deriv. кланпатий,-To, 
Ь/ґ.кланціо - Syn. скреготіти /зубами/. 

Deriv. from interj. клац! expressing 
chattering of teeth. 
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КЛАНЯІИ[СЯ] 'to bow, greet, send one's re¬ 
spects, send one's compliments' - iterative verb 
of КЛОНИТи/ся/. 

клапитися Шап dial. for: квапитися, 
Shevelov 74o. 

КЛАПОТЬ ‘bit,tuft,lock*, ModUk.- Deriv. 
клаптик rSyn. шматок,Деркач2,89. 

An apophonic formation $ клепати. 

кларнет SovUk. for клярнет. 

клас SovUk. for кляса. 
у 

/ / 

КЛАСТИ, ПОКЛАСТИ 'to lay, put, place, set, 
deposit' , MJk* класти (XV c. CCM.l,476),0Uk* 
класти; BRu. класць,Пц* класть. ви» кладт», 
SC» klasti , Sln.klasti, Cz.klasti. Slk.klast', 
Po» kiaS£ , LoSo» klasd. - Deriv» /ПО/КЛЙден- 
ня, покладати, вй-,від-,за-,до-,під-, по¬ 
при-, с-клас ти, ви-,за-,від-,до-,під-про- 
при-,с-кладати,-ання, прокласти,проклада¬ 
ти ,-ання,/в/клад,виклад,відклад,заклад, 
підклад,приклад,склад,наклад,кладій,кла¬ 
дільник, клад/оч/ка,кладня, кладовисько, 
-тце,клажа,кладь; закладник,-иця;клада 

( ХУІІ с. ЛСЛ.90 ); FN. Кладаш,Кладшзгсс,Кла- 
дюк ( Богдан 122) • - Syn. ставити,^виво- 
дити, будувати, Декачг27; пред’явити,на¬ 
вантажувати ,ССМ.1,476 о 
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**i,PiS‘*klfSti < *k4d-ti root **kl-: 
kel ,cf. Lith. kelti 'to raise,lift'; Ma- 

zenauer LF.8,165-167, Berneker 1,506-507, 
Trautmann 135-136,BrUckner 236, Vasmer22,244 
Siawski 2,252-254,a.o. ’ 44’ 

see кла/м/цати. 

(XVII^C. ЛСЛ 911 ml Slander .И Ok. клевета 
ocs 7 oukf клевета, ни.ви»клевет£ґ 
DCS. kleveta, sc. kleveta, Cz.kleveta Slk n 

beta. - Deriv. клеве'тний,-ик,-иця*кле*ве-Є*" 
тати,оклевечувати, клеветуха,-^шка. Svn 

ПоЬ6“аГОВІр' 05“-а- 

Deriv. from *klevati# see клювати, 

клей^г ь,Д1“Є,сіа8їЄ/М U1<* KJriii(Xvnc.),Ru»Bu. 
LoSo 5ІП^ІЄ-І» klij/klej, Po.klej, 

клейкоf по^п™ клейк^ клейкість, 
клеїльний, —ик -иття* vn -ЇННЯ, 

варня,клейотік,; кАию 
Ліпило,ліпучка^а. кляйстер. ЛСЛ*91 )-Syn. 

koirafl */5riJbjbC^176j^ '^tS' » IEeroot ** kol- . 
t. ^ ,tf.Gk. kolla (< kolia) *ts», MHG. helen 

BrSckne^ 2Z3tCSi Be^S?e? 1»659“660»Trautmann 145, 
Bruckner 223, Siawski 2,200-201, Pokomy 6l2,a.o. 

КЛОИН AmUk. ,clя^тn, , 
1930 (Bilash 362). - Subst ? ln 

auost .вимога посіности. 

From E. claim 'ts'. Bilash, 1. c.. 
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КЛЕН 'maple',М Uk. клен* (XVII с.ЛСЛ.91), 
Ru. клйн, Ви* клен,БС. kldn.Sln. klen, Cz., 51k. 
klen, Po.,Lo5o.,UpSo. klon. - Deriv. кленок,кле¬ 
новий, кленина, клень ; FN«l£neH, Кленовий <-Syn. 
рід рослин родини Асегасеае* 

PS.* klenfc *ts*, IE. root **kel-, see КОЛОТИ, 

Pokorny 545. 

КЛЕПАТИ 'to rivet; to slander', MUk,KAenAt®, 

(XVII с.АСЛ-91), OUk. ,OES. клепати ,known to all 

SI. - Deriv. клепач,клепало,клепка,клепаня,^ 
клепання,клепальний,-ик.-syn. бити молотком, 
кувати. 

PS. *klepati 'ts'.of о/р. origin, cf. ModUk, 

interj.iuten! клеп-клеп! 

КЛЕР, also : клир/клір 'clergy', MUK. ,OUk. 

клиросгь , Ru. клир«- Бевгідклерик/клірик, кле¬ 
рикальний ,клерикаліст,-ка,клерикалу -1зм, 
cf .also крилос.- Subst. духовенство, духів¬ 
ництво, священичий чин, священики. 

From Gk. kleros 'ts', Berneker 1,520, Vasmer22, 

251,a.o. 

КЛврк AmUk. 'clerk', first recorded in 
1920 (Bilash 362). -5ubst.дрібний урядовець, 

писарчук* 

From E. clerk 'ts'. Bilash, 1. c. 

КЛИК, КЛИКАТИ see клич. 
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КОМЕНТІЙ PN.'Clemens,Klymentiy', MUk. ,0Uk 

Климентчь (1627 Беринда), OUk. Кдиментьій ( 

1322 COM. 1,476). Клемент ^ (14081, Kotmaht*. 
•Климвнтіевил.Клшсвнтіі'вна; Клтас, Кли¬ 

чні, КшІм/цЬ,Клй^ськ^мтакіР/,КлІш S 

' к^SKO/B-Ч/,KЛ?^KІB, Климак,Кли- 

(Б°ГДаН , 125-126). едГ Клим/ць/ 
Климківка,Климчат Кут (Бойк.222), Климен- 

товГЬ (1476 ССМ.1,476) КЛИМа Gsg.a448 ibld#)r 

Subst. Плкоуньїч f ааскахзьіи , (іьЇХt 1627 

Беринда. 

From Lat. Clemens,Gsg. dementis 'merciful, 

mild, good-hearted' (CCM.1,476),cf. also Пе- 
тровский 134, Klein 1,298. 

ЮІИН 'wedge,frow; gore,gusset; field; key; 
quoin MUk. клин* (ХУГI c. ЛСЛ• 91) , OUk.,OES 

КЛИН* ; BRu;^riH,Ru. клин. Ви. клин, SC. kiln. 
Sin. klin, Cz. klin.Slk.,Po.,UpSo.,LoSo. klin. - 
Deriv/„ клине ць, клино к, клиночо к, клиння, кл и - 
н о вии, клин/к/уватий, клинцювати/й/.клин- 

частии, клинчик; compounds слино-пис,-писний, 
-подібний; ^FN. Клин,Клиндух,Клинко,Клиноч- 
ко, Кдинчак,Кли«нук,Клинюк (Богдан 124 ), 

Клин (Боик.222)■ — Syn. загострений із 
одного кінця шматок дерева або металу 
для розколюваріня,розщеплення чого-не'будь. 
Сл у м.4,182. * * 

,n *1,P,S;*KSl±n"6 'emeus' - an apophonic formation 
to *kolti, see колоти. 
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КЛИЧ ’slogan’ : КЛИКАТИ Чо call',MUk., 
0Цк.Клпк*Ги .known to all other SI. - Deriv. клич¬ 
ний , -ик;( ви-, за-, зід-,по-на-,при-,с-клй- 
к.а ти,-ання. - syn. гукати, волати. 

PS.*klicb ;*klikati/klicati 'ts',IE.root** 
kleik-:**kllk- ’ts’, cf. Lith. kllkti/klykti, 
Latv.kllekt 'to shout', AS.hllgan 'to attribute', 
etc., Pokomy 600, Trautmann 136, Berneker 1,519, 
Vasmer22,250. 

КЛІ0НТ 1 client1» ModUk., known to all other 

Si* “ Deriv. клієнт еля ^ KjriGHTypac-Subst.від¬ 
відувач, покупець• 

From ModHG. Klient ftsf. 

4 

s 

КЛІЗМА 'enema, clyster', ModUk., known to 

all other si. - Subst. прочтцувальна рідина» 
апарат для прочищування кишок. 

From Gk. klysma 'ts'. 

КЛІКА 'clique', ModUk. known to all other SI.- 

Subst«гурт людей з недобрими,корисними,НИЗЬ¬ 

КИМИ намірами. Бойків 205. 

From Fr. clique 'a small,exclusive group of 
persons (: cliquer 'to make a noise'),Klein 1,301. 

КЛІМАТ ,AmUk. клайма 'clima', known to all 

other SI. - Deriv. кліматичний. - Subst. під¬ 
соння. 

From Gk. klima,Gsg. klfmatos 'ts',Vasmer22,250. 
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КЛІНІКА 'clinic', ModUk. , known to all other 

SI. as well. - Deriv.КЛІНІЧНИЙ,-KO. - Subset. 

науко зо -вл алгг о зана лі кар ня* звичайно при у— 
ніверситеті • 

From ModHG. Klinik coming from Lat. cllnicus, 

the ultimate source being Gk.klinikos pertaining 
to a bed'(:klinein 'to incline'), Klein 1^00. 

КЛІНуватИ AmUk 'to clean' first recorded 

in 1933 (Bilash 363), also клинувати.- Subst. 
ЧИСТИТИ. 

From E. clean 'ts', Bilash 1. c. Koshelanyk 

351, Royick 81. 

КЛІТЬ, КЛІТКА 'cage,hutch,stack,crate', 

MUK. ,0Uk. ,0ES. JWrtTb^Ru. КЛЄТБ, 0CS. klSt6,klS- 

tl6ka,, SC.kl?jet , Sln.klet , Cz>. kletka, Slk. 

klietka, Po.klei, klatka, LoSo.,UpSo.klgtka.- 

Deriv.кліточка, клітйн/к/а, клітковина, 

-винний. -Syn. закрите приміщення для тва¬ 

рин. 

PS. *kl£tb 'ts' with no certain affiliation 
in IE.; Machek's referent to IE. **kl5u- 'to pyess, 

limit1, was rejected ЬуТрубачев i-n Vasmer 2,249 
(cf. Machete 202 and ВД. 1/195 7,99-100);also Ber¬ 
neker 1,518, Pokorny 602 (:**lclei-:**Uloi-) , 

Trautmann 308-309, a.o. 
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’cliff', first recorded in 195R ( A.C. 
Барков Словник довідник з Фізичної геогра¬ 
фії, Київ 1958, s.v. ),Ru. клиф,Ро. klif .- Subs-fc 
високий беріг ,круча. 

From Є* cliff 'ts*, Jurkowski 106. 

КЛОБУК 'fowl,hood', MJk. ,0Uk. KAGB-y^known 
also to all other SI. - Subst. шапка; чернечий 
капелюх. 

КЛЮВАТИ, КЛЮНУТИ ’to peck,pick', M Ик.клюю 
(ХУІІ с.ЛСЛ.92 ) , BRu. клюваць, Ru. клевать,# CS 
кльвати, Ви. К*1»льва, SC. kljuvati,Sln.kljuvati, 
Сz. kliti (< *kljuti), Po.klwafi ,klu4 ,LoSo.kluwa&, 
UpSo. kluwaft. — Deriv. (b/f. : )кЛЮв/бк/, КЛЮЙ- 
дерево,-дуб, за-,по-клювати,-ання; here also: 
клевета ,see s.v.- Syn.дзьобати. 

PS. *klbvati ’ts * without certain IE. affili¬ 
ation, cf. Bemeker 1,52B and IF. 8,2B4. 

From Tk. kalpak 'cap', Miklosich 120,Berne¬ 
ker 1,474, Vasmer^,252,a.o. 

КЛОНИТИ ’to bend, bow down' , -MUk.ts, 

OUk. к/хо^н^ть (XI c.) ;BRu.клані4b»Ru. клонить, 
Bu* КЛОНЯ ,sc. kloniti, Sin. kldniti, Cz.kloniti 
Slk. klonit', Po.klonii, LoSo.kloniS, UpSo. klo- 

nii, OCS. kloniti 'ts'; - Deriy. на-,ПО- ,c- 

КЛОНЙти/сЯ/, приклонити, ПО Кл£ H j Ь.ЄГЄ also: 
кланятися. - Syn. хилйти, схилйти. 

^PS. * kloniti 'ts', IE. root*7s/kel-:** 
/s/klo- 'to bend', Pokorny 928. 

КЛЮБ, 5о\ЛЛ<»клуб, ModUk.; 

і<Яаб AmUk. 'club', first recorded in 
1963 (Bilash 361). - Subst. КЛЮб. 

From E. club 'ts', Bilash, 1. c. Koshe- 
lanyk 349. 

✓ 

КЛЮСКА 'noodle, macaroni'. 

Subst. локшина,макарони. 

ModUk.; Po.kluska. 

From Po. kluska ’ts*. 

КЛЮЧ • key, lock; spfing,fountain; flock of 
birds; a few villages forming a community; strong 
frontier town’, M Uk. КЛЮЧ«Ь-«lavis (XVII c. ЛСЛ. 92» 
XV c. CCM. 1,478), 0U:k.,0ES. ключь,known to all SI. - 
Deriv., ключик, ключник,- иця, ключевий, за- 
ключити,заклібчувати,-ання,приключйтися,при¬ 
ключатися, вйключити,виключати,-ання, ви¬ 
ключний, -ність, -но ; Fa/. Ключ,Ключак,Ключевич, 
Ключевський, ^Ключ£й,Ключко /-Франко/,Ключ- 
кбвський, Ключний,-ик .(Богдан 124)^ Ш.Ключ 
/гора,Бойк. 222 /. - Syn. прйстрій для зами¬ 
кання; джерело; зграя птЙхів; адміністратйвна 
одиниця посілостей,сіл; погранйчна твердиня. 

PS. * klju&b with differentiated meaning' in various 
spheres of usage,yet with one basic notion of /en/clos- 
ure, the act of closing; some etymologists make also 
formal distinction between various meanings connecting 
each one with other IE. correspondences; according to 

Vasmer ^2, 258 such specifications are unnecessaryj . 
cf. also B^meker 1,528-529» Slawski 2,2^4 » JurkowskiM. 
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кляйстер 'glue, paste', ModUk. ; Po. (since 
1613) klajster, etc. - Subst. клей. 

From ModHg. kleister 'ts', Stawski 2, 184. 

клярет AmUk.,AustrUk. 'claret'.first re- 

Hdana (?±“niPe8 JBR-) • - Subst. англ. назва для вина бордо. • 

Чотї/ГЛтЕ' llaret 'tS? 5 ІП the -speaking 
it is the name by which the Red Wines of the 
Bordeaux District, probably the finest wine-bearing 

group of vineyards in France, have been known 

in England since the twelfth century* -4he French 

never use the word Claret so it will never be found 

on the label, where the French term Yin de Bor- 

deaux_ will appear or else the name ofThe district. 

The main subdivisions of the Bordeaux District 

include the Medoc, Graves, St. Emilion, Entre- 

deux-Mers and Palus, but when the name of the 

specific Chateau which produced the wine is shown 

on the bottle it gives a more acceptable indication 

to quality than the vague territorial description. 

Qaret is called by many the ‘Queen of Wines’, and 

is a light, soft and delicate wine, unfortified by any 

spirit, and of great sensitivity; the uit±mate 

source is OFr. claret used as a noun 
for vin claret 'clear wine'.Klein 1, 

295, CJBR.-Arch.133). 

knov/n^an^othfr^f’ KJInPH®T ’cl3rinet'.ModUk. 
-ка s..h l JS5 S1* “ Deriv* клярнетйст, 
Куз^ля 5б7. Музичного інструменту. 

From Fr. clarinette ‘ts'. 
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КЛЯСА, 5оуик.клас 'class', ModUk*; Ru. класе, 
Po.klasa,etc. - Deriv. КЛЯСОВИЙtКЛЯСОВІCTb, —BO, 
клясик,клясйчний,-ність,-но, класифікувати, 
-ання, /по/клясифікбваний, клясифікація,кля- 
сифікаціґйний. - Subst. сукупність людей,тва¬ 
рин, речей, що мають спільні прикмети; /в шко¬ 
лі: /група учнів одного рівня; кімната, де 
відбуваються лекції; Antlk. лекція. 

From ModHG. Klasse 'ts'# SovUk* from Ru. and 
this,in tum#from Fr. classe 'ts*, the ultimate 
source being Lat* classis , Vasmer^2, 244. 

КЛЯСТИ, кляну, -неш/ клену,неп »to curse, 
swear', M Uk. клясти, OUk.fOES* кляти ,ВРи.клясцІ, 
Ru. клясть* Ви.к'Ьльна» DCS. klgti, klbng,-ne£i, 
SC. kleti. Sin.klgti, Cz* klnouti, Slk. kliat',Po. 
klgi, dial* klngc, LoSo* kle§, UpSp.klefc, Plb. 

klane. - Deriv. ви-,за-,про-клясти, ви-,за-,^ 
про-клинати,-ання, ви-,за-,прб-клятий, кля¬ 
тва, ви-,за-,про-кл^ття,клятьба,кляння,кла¬ 
стися; клАли сл єсмо ( 1435 ССМ.1478).- Syn* 
заклинатися,божитися, Деркач 2в90 

PS.*klgti, *klbng »ts', IE. root **kel-'to cry, 
shout», cf. AS. hlimman/hlymman 'to sound',ONor.hly- 
mja * ts» , Gk. klonos 'shout', Bemeker l,52S-526,Po- 
korny S48-550| this etymology is rejected by Vasmer 2, 
259,Slawski 2,194, a.o.,inclined to accept BrQckner's 
explanation which relates the word to *kloniti 'to 
bow (the hand down to earth during oat-giving)',cf• 
KZ 48,204 and his ED.232; this etymology was further 
developed by Machek 205 who added Lat. in-dino me 
•I bow down' and Gk.klrnomai *ts' to the picture^ 
the ultimate etymology is wanting* 
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КЛЬОЗЕТ 'W.C., tcilet,;vasbroomSPod'Jk. 

□ eriv. кльозетик, кльозетний,кльозето- 
вий.-Subst.відхідник, вихбдок,лятрйна; 
here also і 

КлазИТ AmUk. 'closet*, first recorded in 
1972 (Koshelanyk 350). — Subst. 

From E. closet 'ts', Koshelanyk, 1. c. 

КМИН 'Cuminum cyminum:caraway', MUk. 
КМІн'ЬСХУІІ c. ЛСЛ. 92.) ,0ES. КЮМИНЬ (xjj 
BRM. КМІН, Ru.KMHH/Thmoh,OCS. kymiri6,Cz. ,Po. 
kmin. - Бегіу.кминок, кминкувйтийSyn.ро¬ 
слина родини зонтйчних: насіння цієї ро¬ 
слини, (за:) Слум.4,195. 

From Lat. cuminum,perhaps yia OHG.kumin 'ts' 
Cand Po.?), cf. Berneker 1,681, (extensively: ) 
Slawski 2,281-282. 

« » 

КНАИПА 'inn', ModUk. ; Ru.KHeHna»Po.knajpa, 

etc. - Deriv. кнайпочка.-Subst. корчемка,під¬ 
рядний ресторан. 

From ModHG. Kneipe'ts'. 

КНЕБЕЛЬ 'gag', ModUk.; Ru.dial. кнебли, 
Po. knebel, etc. - Deriv. /за/кнеблювати,за- 
кнебльовувати,-ання• - Subst. прилад,яким 
насильно затикають уста, Кузеля 157, 

From ModHG. Knebel 'ts'. 
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кнедель see книдель. 

МпНттГЕС?Т 'Knesset/h/> the Israeli parliament* 
ModUk; , .known to all other SI. - Subst. сойм? ' 
парлямент суч. Ізраїлю. 

1,849ГОт HbJ"'e'Seth Vthnrlng,asesmWy’.Klein 

.. КНИЖКА 'book',MUk.книгу Asg.CXVUc. 
хСЛ. 92) ;1492 ССМ. 1,479, OUk. .OES.K'bHHra , BRu. ,Ru. 

ма. , Ви книга OCS. kWg*, SC. knjIga, SIn. knj fga, 

q bk^kn±ha’ Po,ks±f8a» LoSo.knigwy Npl.f Up 
o. niha. Deriv. книжечка, кнйжний-ик, 

книгар,-ня,-ський,-ство, книго-збірня,-люб, 
-склад,-сховище. Syn. зшита в одне певна 
кількість задрукованих або' записаних сторі¬ 
нок (аркушів паперу,пергамену тощо). 

. v™-*™*1** tS' of non"sl- origin; according 
to Miklosich 155,Mikkola BB.22,247,a.o., it comes 
from an older *kfcninga the ultimate source being 
01c.kenning note'; against this etymology Armenian- 
Accadian source: knik 'stamp', Tk.*kuinig'bundle', 
Assyrian kunukku 'seal,stamp', a.o. are suggested 
by schoiars, Cf. Vasmer22,262-263 and ТрубаЧЕВ 
ibidem; having in view the fadt that *k6niga orig. 
(in OES. up to the XIVc.) meant 'letter' and that Po. 
ksiega suggests the Miklosich's reconstruction *k*6- 
ninga (see above) one is inclined to relate it to 
OHG.chunig/chuning, MHG.kflnic/kUnc(g) 'king' and in- 

terpret It at originally 'king’s signature; rnlar's 

sigL :n°^osnlo;nto :buky c°f- «*** d»- Signation of all other letters; this simple and 

bv°the0f ±Сіа\1ь satisfactory explanation is supported 

ol b0th ”°rdS *kW”«a “d •» 
cf. also князь. 
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книдель, also 5 кнед ель Wd.'dumpling > 

ModUk.jPo. knedel. - Subst. Д’алушка. 

From ModHG. KnBdel ' ts'. 

KHKEKA : Книга. 

книп/ель/ see ґнип/ель/ • 

КНІТ,КНОТ see ґніт. 

кнопка Ed. 'button', ModUk.; Ru.ts. - Subst. 

ґудзик . 

From ModHG. Knopf 'ts', perhaps via Ru. 

КНЯЗЬ 'prince,duke' , MUk. ,OUk. ,OES. КНЯЗЬ, 
BRu.,Ru. ts, Ви.КНЕЗЬ, OCS.kBngdzb, SC.knez.Sln.knez, 
OCz.knSz, Slk.kAaz* , Po.ksiplz 'priest', LoSo.knez, 
UpSo.knj^z, Plb.k'naz 'nobleman'. —^ Deriv. КНЯЗЬОК, 
князівство, —ський, княжий,княжити,княжна, 
here also : княгиня,княгинин; ОД. Кнііжє,Кня- 

^ у . § 
жолука. - Syn.правитель князівства; титул 
дарований королем; (фолкл.2)молодйй. 

PS.*k£n£dzb generally considered a borrowing 
from Teut. (G.) ,viz. "the high antiquity of of the 
term is attested by its being borrowed at an early 
period by Finn.and Esth. as kuningas 'king1,by OSlov. 
(=PS.,JBR.) as kun$gu,kunezl 'prince',Lith as kunin¬ 
gas 'Lord,pastor1.. Kluge 186; semantic switch in 
PS.•from 'king1 ^ 'prince' was conditioned by two 
factors:(1) discriminatory attitude of the Romance & 
Germanic western world towards Slavs ("slavus-sclaw 
vus") with.denigradion of orig. 'king' to the SI. 
'princely status' of SI. rulers and (2) a subsequent 
adoption of the term *korlj6 ( король >q-v.) for Si. 

des ignat ion o f 1 kings'. 
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КОБИЛА 'mare, filly', MUk. ,OUk. ,OES. кобьіла,- 
Deriv. кобилка, кобилячий,кобильча,кобильчина. 

Syn. самка жересҐця, лошиця; уа. (from Ро.) кляч. 

PS. *kobyla 'ts, IE. root **kob-: **kab- 'cav¬ 
ity', ts as in кобіта; for other attempts to etymo¬ 
logize this word see Slawski 2,305-307. 

коб£та, кубіта Wd. 'women' ,ModUk.; Po.kobieta. 
Subst. жінка. 

Slawski 2,300-303. 

КОВАЛЬ, КОВАНИЙ etc. see KYTH 

КОВБОЙ , AmUk.^ кавбой (since 1937 ,Bilasb 

313) - Deriv. КОвбОЙЧИК, КОВбойСЬКИЙ “ Subst. 
пастух худбби, Bilash,l.c. 

From E. cowboy 'ts', Bilash, l.c., Koshelanyk 
336 • 

КОВЗАТИ/СЯ/ 'to skatejto slip, glide', ModUk. 
-Deriv. ковзайка,ковзан,ковз$н,-6а,по-,с- 
ко'взатися,по-,с- коввнутися, ковзь! 
ковзький, кбвзькоо - Syn.Рухатися по глад¬ 
кій, слизькій поверхні. 

% 

PS.* £6K6lzati /sf/ 'ts', with now certain IE. 
correspondences, cf. BtUckner 227-228, Vasmer2,3, 

646-647; see also хрфіатисяг. 

t 
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КОВБАСА ‘sausage, salami*, MLJk.,OUk.,OES. ^ 
колбасау^к'Ьлбаса, BRu. каубаса,Ru. колбаса, 
Ви» К1>лбаса, SC. kobasica , Sin. klobasa, Cz. 
klobasa,SLk. klbasa, Po* kieibasa, LoSo. kjalbas» 
UpSo. koibasa. - Deriv. ковбас/оч/ка, ковба- 
сисько,-иіце,ковбасний,-ик,-иця,ковбасни¬ 
ка, ковбасня; RJ. Ковбаса/ Кобаса", Ковба- 
сюк,- Syn. кишка вйповнена січеним. кла¬ 
сом. 

On account of great variety of forms postul¬ 
ating PS. reconstruction (*k1>lbasa/*klobasa/*ko- 
basa) one is inclined to see in it a borrowings 
from Hb. кЙІ-basar ‘meat*, Fr.calebasse 'calabash', 
Tk»-Osm. kUlbasty ‘^tested meat',etc., cf* Vas- 
mer^2, 286 , Slawski 2,144; its etymology remains 

obscure. 

КОВБЕЛЬ *9°by (fish)', M Uk. (from Po.s) 
келб«ь(ХУІІ c.JICJI.89); Ru» с1іаі.колбь,ксиба, 
Po. kielb , Ca. kelp. - Deriv.кавблик/кбблик, 
Кбвбень: FN. Ковбель. - 5уп.дрі&іа риба 
з родини ко'ропуватих. 

PS. *k^lbj6 *ts* with few IE. affinities, cf. 
Alb. kulp 'kind of fish'; Miklosich 154,Ber- 
neker 1,659, Slawski 2,143,a.o. 

КОВДРА» WD. колдра (Стрий ) ‘padded bed 
cover ,quilt*, ModUk. } BRu. КОудра , Po.koidra 
• ts•. - Subst. тепле накривало на ліжко. 

From Po. koidra »ts*, Richhardt 68, Siawski 

2,366. 

коверзувати * каверзувати ; каверз*. 
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/ / 

КОВИЛА 'feather-grass f> ModUk.; Ru. к0ВЬІЛЬ*Ви. 

ковил. ,S6.kovilje. - Deriv. ковил-трава*-5уп.тир- 
c a« 

Of uncertain origin; perhaps it is connected with 
verb KOBajraTfcRu.dial. 'to bend',i.e.:'grass beading 
down1, see the following word. 

КОВІНЬКА 'bending;hook, ModUk. wanting in other SI. 

- Syn.палиця з загнутим кінцем, Слум*4*2о5# 
According to Berneker 1,598, it is connected with 

Ru. dial ковиллтЛо bend1, which is perhaps a borrow¬ 

ing from Fin. khvellh *ts', ПогодИН РФВ© 47*209© 

KOBT AmUk.. fcoatf, first recorded in 1951. 
(Bilash 364). - Subst. плащ, пальто© 

From E. coat 'ts', Bilash 1. c., Koshelanyk 
367, Royick 82. 

КОВТАТИ *to swallow down, gulp,devour*,ModUk# 
Ru.KOJiTHyTb^Po. kfttad (?:Vasmer22, 297)• - Deriv© 
ювтнути,ковток,ковтонути; here аівозковтун«- 
Syn# глитати, 

PS* *kSltati, WKltngti •ts* without certain IE* 
correspondences# 

KOBTYH see the preceding entry# 

KOBTb! interj.expressing the act of 
swallowing,gulping*, HodUk. : KOBTATH. 
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К0ВУЇ, OUk.,OES. ко/в/уи 'Kovui - a Tk. 
tribe in 5o.-E. Ukraine in the XII c.' (menti¬ 
oned, a. ov in Сл.плк.Іг. ). - Syn.кочові тюрк¬ 
ські племена в півд.-сх. Україні в XII ст. 
"чорні клобукии. 

From a Tk.—Tt. EN* Kobyj* Vasmer^2» 2.72. 

ковула dial, for ковила, 

ковчан see колчан. 

КОВЧЕГ arch. 'arc' , М UK. ковчега (XVU с. 
ЛСЛ. 93 )»0Uk.OES. ков'ьчег'ь ; RujKOBner, Ви. ts, 
OCS.^kovBfcegTS, SC.kovieg, - Subst. різних форм 
посудина, арка» М Uk. корабль (XVII с. І.с.) 

From OCS. kovb&eglS 1 ts', the ultimate source 
being uncertain. 

ков»язнути : в'язати. 

КОГУТ »cock,rooster',МЦк.КОгут/з/( XVI-XVII c.). 
Ru.dial.Когут * Cz. kohout* Slk. kohut, Po.kogut, 
QLoSo.kogot. - ^ Deriv. когутик, SoCp. когуток , 
ког^іисько,-ищеу pN. Когут,Когуч,Когутанич, 
Когуський, Когутик,Когутяк (Богдан 12бЛг5Уп* 
півень. 

Like квочка it is an o/p.formation**kokotati/ 
♦gogotati 'to croak' and suffix -uk* cf. SAawski 2* 
32B-29. 

КОАЛІЦІЯ 'coalition1 , ModUk.,known to all 
other SI. - Deriv. коаліційний,-ність,-но.- 
Subat* об» єднання, союз держав, урядів ітд. 
для осягнення однієї мети. 

From Lat. coalitio'fs' (rcoalescere 'to grow 
up') . 

, / * 

коалЯ,коала AustrUk. also коала-бер, 
first recorded in 1955 (Chekaluk 17).-Deriy. 

коалочка (jbr.) .-Subst. австрал.ведмідь. 

From E.koala,'ts', the ultimate source 
being aborig. colac, colah, coola, kool-la 
'native bear',Reed 95; cf. also Klein 850. 

КОБЗА . a kind of lute with. 8 ox ДОте 

strings: kobza'> ModUk., BRu. Ru. ts, Po.kob- 

za. - Deriv.кобзар,-ський} "Кобзарь" T. 

Шевченка (1840 і д.). - Subst* бандура. 

From Tk.kopuz 'kind of guitarre'}Tt.kubyz 

'violin',?адлОВ 2,*54,iMiklosich 122, Berneker 
1,534,Vasmer^2,268,a.o. 

KOBH^lso коб fthat, in order that; if ^ 
in case1, HodUk.,wanting in other SI. - Sun#adia# 

A Uk. neologism based on PS.*ko-:*ka- and 

бИ^зее s.v., the former being found in Би.кабьї, 
cf. Vasmer22,152. 
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КОДЛО 'breed*, ModUk.; Ru.dial. ts. - 
Subst. рід, поріддя. 

Origin obscure; according to Vasmer22,275, 
it comes from Po. godlo'coat of arms;symbol' , 
cf. Brtlclner 148; hardly acceptable; Ильинский 
relates it to кидати and connects it with 

'excrements', PM.1,169-170 which is equally - 

inconvincible. 

КОЕДУКАЦІЯ, AmUk. коедюкейшен 'co¬ 
education', known to all other SI. - Deriv. 

коедукаційний.- Subst. спільне навчання 
/ , 

хлопців і дівчат. 

Formed from со- 'together' and educltio 
'education'. 

KOЕКЗИСТЕНЦІЯ 'coexistence',ModUk., 
known to all other SI. - Subst.співжиття. 

Formed from Lat.components: c,j-'together' 
and existentia 'existing'. 

КСЙСА 'skin, hide' ,MUk. кожа (XVII с.ЛСЛ.93), 

0Uk.,0ES. кока, OCS. ko£a, known to all other SI. 

-Deriv. кожанка,кожух, кожушок,кожушина,кожу¬ 
шисько , —гоц в, кожухар , -ка,-ство ,-ський, кожуііг- 
ник,-иця, кожум»я:ка; РМ.Кажум*яка,Ш. Кожо- 
лі'яки (частина Києва). - 8уп.шкура,шкіра. 

PS. *kozja 'ts' derived from*koza,see коза* 
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, КОЖЕН,КОЖНИЙ, dial. кождий,каждий/кажний, 
куждий / кужний/ куждний 'each; everyone,every¬ 
body; each one', MUk. кождо (ХУІІ с.ЛСЛ.93) ,ко- 
ждьій (ХУІІ с. Синокима І56),кождьій (1627 
БериндаД596 Зизаній), кож ьдьїи (І487,І4£$, 

1489 ССМ.1,484), каждьі (1459 ibidem),), каж- 
НЬі(й) (ХУ С* ibidem ), etc.; according to Sheve- 
lov 516 the following (approximate) statistical data 
about MUk. use of kdidyj as opposed to ka2dyj 
might be presented: 
— percentage of texts 

kofcdyj 
with: 

kaSsdyj kozdyj/kdzdyj 
XVIII c. 67 22 11 
XVII c. 50 11 39 
XV-XVI c. 50 30 20; 

OUk. каждьій (1352,CCM.1,460),кажньій (ХУ c. 
ibidem) кождьій (ХУ c. ibidem )t комуждо(і350 
CCM I, 534), ГСЬЖЬДО (XI ce), кождо , кт»жд о , 
подгь цЬмьжде (XII с0 ) , 0ES. ко^ждо,комоу- 
ЖДО,; BRu. кожен /кожен, кбждьі / КОЖНЬІ, Ru. 
каждьійДіаі.кажньій,кажинньій,кожньій, ка- 
ЖодНЬІЙ, OCS. K626do,k6zt>de,kyjb£bde, Cz.,Slk.kaz- 

dy, Po.kazdy.dial. kuzdy/п/, LOSo. koSdy / kuzdy,UjpSo. 

kozdy,Plb.Dpl. kozduom . - Syn. ВСЯКИЙ,буДЬ-ЯКИЙ, 

один з усіх (узятий окремо), Слум.4,208, 

PS.*ko-2bdo /*k"6-2bdo 'ts' derives from IE. 
**kUo-ghidho /**kUu-ghidho respectively and is 

related to -ka, k and ждати ,see s.w. * 

re Ufc. neologism кожен f кожний opinions of ety¬ 

mologists are divided: 
against the generally accepted derivation of 

it from *k62bdnyj with simplification of -dn- into 
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-n- (e.g.тиждень-ТИЖНЯ ) ,СІ>0ГОНОВСЬИИЙ 

81 , Berneker 1.675,a.o., Shevelov 489 advances 
the view that <1 in ko£dyj "was replaced by the 
adjectival suffix n, possibly with some influence 
of Br. койпу"; in his opinion, the form koinyj ( 
/х/ kaSnyj ~ ko2en ~ kaSen ) known to Polissian dial, 
is attested since the XV c.,but it was extremely 
rare at that time expanding in the XIX c.only "in 
a trend toward adjectivization of the pronominal 
declension" (ibidem), 

* У у 

КОЖАН = к&жаи : комса, 

КОЖУХ • кожа. 

КОЗА 'she-goat, nanny goat’, MUk.,0Uk.,0ES. 
ts; known to all^Sl. - Deriv. козел,козонька/ 
кізонька, козуля,козуня,-нька,козелець, 
возельок, козеня/тко/,^ кОАиний, козйця, 
ко алинии,ко злячий,ко зятина,козолист,ко зо- 
дол (ХУТІ с.ЛСЛ.93), козол4)Повьхй ( ibid.); 
FN.Козій,Козланюк,Коз£цький,Коз1нський, 
Козінюк, Кбзьол,Кбзло,Козлбвський,Коз - 
ло ць кий , Ко злун , Ко з ляк, Ко злик, Ко злинка , 
Козлинський іти. (Богдан 139-140) ;gn. 
Козятин,Козелець; Козоріг. - Буп-ссгСвеігд, 
родини бичачих,ряду парнокопитних, 

PS.*koza 'ts', with no certain IE. affili¬ 
ation, cf. Vasmer^ ,279-280, (extensively:) 

Трубаче 3,83-91 j the most persuasive ety¬ 

mology is offered by Brtlckner in his ED. 262, 

explaining koza as *ozka with reference to 

Lith.oSka'jA^goat', OPr.woze,'ts' with metathesis 
or prpthetic kr-. 
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vaokozak, cossack', first recorded as 
КАЗАХА in 1395 ( Срезневский 1,1174), known 

to all other si. - Deriv. козачок, козаченько, 

козацтво,-цький, козачка,козачня,козачи¬ 
на, козачий,козарлюга,козакувати, -ання, 

козачити,козачення; fn. Козак, Козакович, 
Ко заче нко,Ко з ачинс ь кий, Ко за/ч/к£всь кий, 

GN. Козацьке. - syn. вільна людина, лицар- 

степовик,конкістадор степу. 

од. rfoc™ kazak ,freemanJ РадЛОВ 2. 
364-365, Miklosich ТЕ.13330, Berneker 1,496, 
Vasmer22,158, а.о.; as far as Uk. f/e. are con- 

cemed the following article by В.Онуфріенко 
might be quoted exempli gratia: 

Спроби поясните слова еькі землі. Але він т- 
«козак», його ппи ориїм жав козаків не окремою 
ня, були віддавна, з тих нацією, а суспільним На- 
часів, коли почалпг появ- ном українського народу, 
лятися історії козацтва, Козари, па його, погляд, 
виявлялися й намагання жили не в іфіці, а в nbc- 
пояснити походжмгіїя тіЙних нійсьяйвих' впрв- 
цього слова. Польські, до- вах і від часу «рмслея- 
слідники козацтва Вжар- ня на уяраіпеьні землі 
дили слово «козак» від стали називатися иозажа- 
слова «коза» — моваиа» маг. Коли полики й лите*' 
ці люди гарячі й Готові ці почали зоАофутя в Ук- 
бійки та ппямиі, як я*ви- па ha паівциЦу, козаки не 
Літописець Г. Гробияк* захотіли терпіти неволі А 

(помер 1734 р.) заперечу- повтікали аб дтврпомсь- 
вав таке пояснений І ви- кі пороги, 
водив «козак»’ від «ДЮМ ІІПШ|Й „с*™* щу 

—Q- — --—,^ацтва П. СшюиякмзмКг 
мени СКИТІВ, що квйиеь фар. на початку !• сюр.) 
жило в Середній АЗЙ Й у творі «Короткий опис 
перекочувало на україн- ,npo козацький малоро- 

• • • «в ф 
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сійський народ» (рос. мо¬ 
вою) відкидає спроби по¬ 
яснити походження сло¬ 
ва «козак», Він ввАЛсав їх 
нащадками ■' слов’янсько¬ 
го племедаі, чи народу, 
відомого щгз княжих, ча¬ 
сів під назвою «шесогів»; 
це слово ВИМОВЛЯЛОСЯ, 

мовляв, як «козаки»; Ко¬ 
заки, на його погляд, бу¬ 
ли відомі вже на початку 
Н-га сторіччяj Після за¬ 
хоплення Києва Литвою 
в 1320 році, на думку Си- 
моновеького, козаки пов¬ 
тікали «в нижче Придні¬ 
пров’я, а за Ними почали 
втікати туди й /інші лю¬ 
ди, включно з українсь¬ 
кою шляхтою. 
Автор «Історії Русів» 

вважав, що козаки це 
українські воійМц і з хо¬ 
зарами мають спільне ли¬ 
ше одне — назву. Козаки 
—- Ц£ЛЮДЙ ' Вибрані, це 
воїіии, Лицарів Те, що про 
них НеМає згадки в літо¬ 
писах, — це, на думку ав¬ 
тора «Історії Русів», ве* 
лика неприємність, бо ви¬ 
ходить, що вони «рпали 
з неба». В кожного наро¬ 
ду були свої воїци, і мав 
Гх і український народ: 
кінні називалися козака¬ 
ми, а піші — сердюками. 
При відриві українсь¬ 

кої мови від її прамови, 
пре яку ми майже нічого 
не знаємо, тяжко пояс- 
адовати потоджбцюг не 
лише застарілих елів, а й 
тих, що збереглися до сьо¬ 

годні. Наприклад,t і сьо¬ 
годні майже ніхто не знає 
походження таких слів, 
як «коровай» чи «купа¬ 
ло». Не диво, що й слово 
«козак» пояснюється по- 
різному. Але мені здаєть¬ 
ся, що яскраве світло на 
походження цього слова 
кинув Лев Орлигора в 
своїх, дослідженнях на¬ 
шої прамови (його заці¬ 
кавлення' відновленням 
дохристиянської віри ли¬ 
шаю збоку — це цілком 
інша проблема). Він /звер¬ 
тає увагу на Те, що в сан¬ 
скриті (мати індоєвро¬ 
пейських мов, найблйж 
че зв’язана з нашою мо¬ 
вою) є слово «коса» й 
«саКа». Коса — це довге 
волОсся. Коли хлопцеві 
на Свято Купала обголю¬ 
вали волосся й лишали 
лише «оселедець» <як у 
запорозьких козаків), йо¬ 
го - навивали— «косака». 
«Сака» на санскриті оз¬ 
начає « воїн », « друг », 
«охоронець». Він . має 
зброю — «сакиру» (соки¬ 
ру). 
Отже, можна думати, 

що поєднання слів «коса» 
й «сака» дало «козак». 
Можна також, думали, що 
«козак» походить від сан¬ 
скритських «ку» (такий) 
і «сака»- (воїн) — «куса- 
ка»,____ 
Якшо слово «козак» 

виводити з санскриту, то¬ 
ді відпадають всякі «ко- 
соги», «кози» й т.д. 

9 t 1 
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Цікаве при цьому й те, 
що запорозькі'козаки ма¬ 
ли на головах «оселедці», 
так само, як .воїни князя 
Святослава, і мали,, як за 
княжих часів, вічевий 
устрій; Чи не були це на¬ 
щадки ртікачів на Запо¬ 
рожжя Ще з тих часів, 
коли монголи зайняли 
Україну, та ті, що потов- 

нювали їхні ряди? І чи 
не слід початок Січі шу¬ 
кати в давніші часи, ніж 
кінець 15 сторіччя? Мож¬ 
ливо, ще з княжих часів? 
Але це, ясна річ, лише 

здогади.. Врешті, багато 
дечого в нашій історії по¬ 
будоване на/ здогадах, 
більш, чн мерії вірогід- 

УКРАІШШЬ АВСТРАЛІЇ*, 

/JBR.-Arclv.133/ 

КОЗЕЛ коза. 

' / 
КОЗИР 'trump (in cards)1, ModUk.; Ru.КО¬ 

ЗИР 'ts\ - Deriv. ^козир-дівка, козйристий, 
козирко вий, ко зирити ,-ренкя,- subsf .кар¬ 
та, що б * є всі іш4;перевага. 

A definite etymology is wanting; the word is 

usually derived from Tk.koz 'ts', Miklosich ТЕ. 

1,335, Berneker 1597, Vasmer22, 279 a.o. 

К03Л0В MUk. Kozlov GN. for Eupatoria in 

Crimea; Ru.ts. - Subst. Євпаторія# 

From Tk. GBzleve, "affected of course also 

by a folketymological leveling",Shevelov 624; 

cf.also Vasmer22,278. 
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КОЇТУС 'coitus', ModUk. known to all other 

SI. - Subst. полові зносини, Кузеля 158# 

From Lat. coitus 'ts'. 

К0И0Т, AmUk. .also кайбт, кают (since 1931, 
Bilash 315). - Deriv. каЙОТвНЯ (1946, Bilash, l.c.) 
- Subst. (Canis latrans) хижак родини собачих; 
луговий вовк, Слум. 4, 214. 

From Е. coyote 'ts'. Bilash, 1. с., Koshelanyk 

327, Royick 79. 

KOKO AmUk. 'cocoa', first recorded in 1943 
(Bilash 364). - Subst. kakao. 

From E. cocoa 'ts'. Bilash, 1. c. 

f , 

К0ЛАЧ, Ed.^ калач *twistad (braided) 
bread », РШс.колачт» ( XVII C# ЛСЛ. 9-4 ), 
0 Uk. 0£S. Ойи.колачь ; BRu. калач, Ru.ko- 
лач, Ви. колбч ,SC.kola£, Sln.kolac,Cz»kolac, 
SLk. kolad,, Po. koiacz, Lo5o.kola£, UpSo.koiafi. 
-Deriv. колачик, калачик. - Syn. круглий, 
звичайно білий^хліб 

Deriv. from КОЛО because of its round form, 
Vasmer^2, 285. 

К0ЛЕҐ A ,SovUk.колега ,colleague,, ModUk., 
known to all other SI. - Deriv. КОЛЄҐІЯ, AmUk. 
каледж/коледж,FrUk. ^КОЛЄЖ; колеґіялЬНИЙ, 
- ність,-но, Wd. колежка,Колеґиня. - Subst. 
друг, товариш; спільник,Кузеля 159. 

From Lat. collega 'ts'. 
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КОЛЕГІЯ see the preceding entry. 

колежський,колезький : колеґа. 

К0ЛЕКТА '(church) collection*, ModUk.; 
Po. kolekta. - Subst. збірка в церкві 
"на Боже*. 

From Lat. collects : Npl. of collectum,see 
the following entries. 

КОЛЕКТИВ 'collective*, ModUk. ;^Ru. КОЛЛЄКТИВ, 
Po kolektyw, etc. — Deriv. колективний,— ність, 
-но, колективізм,-ісг, -істка,-Готський,ко¬ 
лективізувати, -ання, колективізація,/с/ко- 
лективізбваний,-ність,-но ;hbre also SovUk.: 
колгосп For : 'колективне господарство1 and 
SovUk. deriv. КОЛГОСПНИЙ,-ИК,-ИЦЯ,(^гот Ru.j) 

колхоз 'колективне хазяйство', колхбзний, 
-ик,-иця.-Subst. спільнота,збір,склад. 

From Lat. collectivum'ts' colligo,colligere 
'to collect'. Part. pass, collectus)• 

КОЛЕКТОР 'collector*,ModUk.,known also to all 
other^Sl. - Deriv. колбкторка, колекторство, 
к©лекторський- Subst. збирач. 

From Lat. collector 'ts'^see the preceding 
entry. 

КОЛЕКЦІЯ ModUk ; колексан OrazUk.; 

КОЛвКШвВ AmUk. 'collection', first recor- 
ded in 1963 (Bilash 365). - Subst. Обірка. 

P„./r0m1Lat#-C°;L1Scti0 'ts'J BrazUk.from 
hІ?**'’ AmUk* from E* “Section ; see also the preceding entries. 
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колесо : коло. 

КОЛИ 'when; if’ , MUk. коли, кольї, OUk. коли* 
Ru. КОЛИ,коль, OCS.koli, kolb.Cz. koli, Po.-koli, 

-kol-wlek.dial.kiele.klela,-Deriv.відкіль,-іля, Дo- 
кіль,-кіля, 8ЛКЛЯ‘як ДОВГО? ’ Syn. як; ЯКЩО# 

PS.*koli 'ts',IE.**k«alI 'how', Berneker 1, 
673-674, Pokorny 645-646,a.o. 

КОЛИВА 'hut,shanty*, MUk. колиба (ХУІІ c. 
Алфавит ЗІ) ; Po* ko) rba> Slk. ,Cz. koliba, SC.koleba, 
Sin. kolfba, Ви. ,Maлсолйбa. - Subst. luajrdc. 

From Rm.coliba 'ts', the ultimate source being 
Gk. kalybe 'hut' (extensively treated by:) Vrabie 154. 

КОЛИВО : КОЛ01. 
4 

КОЛІНО 'knee'» M Uk. колоно, OUk.,OES# КОЛІ>~ 
HO^BRu. калена)Яи., Ma. колено. Ви. коляно, OCS. 
koleno, 5С. koljeno, Sin.koleno,Cz.,Slk. koleno, Ро. 
kolano, LoSo.,U|o5o. koleno, Plb.tOl'ona. — Qeriv.KO- 

лінце,колінечко, колін/к/увати,-ання, колін- 
чити, колінчастий, покоління & тП. *рм,Колін- 
чар,Колінчук,Коліняк, Колінський ( Богдан 
127 ) •- Syn* ^ один із суглобів нижньої(абб 
задньої)кінцівки тіла; згин,згибо 

PS. * kolSno *ts», IE# root **к1Щ’-': **КЯо1т-, 
cf. Lith. kelys, kelenas »knee«, Gk# kolon «member*, 
with an apophonic formation in SI .«Obion'S ,see член; 
Berneker 1, 54S- 546, Trautmann 12S,BrQckner 245 a.o. 
re. коліно ріки cf. Jurkowski 50 - 51. 
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КОЛО ^ 'wheel' , Npl.колеса,therefrom : К0ЛЄС0 , 
MUk.колесо (XVII c. ЛСЛ* g4)»,0Uk. коло,коле¬ 
са : кола, коло, колесо, &і«колело,Ма. 
юло, sc. kblo , Sln.kold, Cz*,Slk. kolo, Po.UpSo.ko— 
±o, LoSo. kolo, pib. t'Ble • - Deriv. кільце,колі¬ 
ща/ тко/коловйй^солувати,-ання, юзліснйй,коліс¬ 
ниця, колесувати,коливо^колешня, FN. Коле'с/с/а, 
Колесар,Колесниче*нко/Колісниченко ,Колесняк, 
Колещзгк, Коломйець,Коломило (Богдан 127-128}; 
GN. Коломия /:"мйти кола"/. - Syn. круг;сере¬ 
довище, Деркач^до. 

PS.*kolo,Gsg.*kolese ‘ts* — result of a con¬ 
tamination of IE. **кУе1—es— and **кУо1-оа— *ts’,cf. 
OPr# 4celan 'ts', Gk. polos ‘axis’» ONor.hvel '»4ieel', 
Lat.colo 'Icultivate, a.o. ,cf. Meillet Et.357-358, 
Berneker 1,549, Trautmann 125, Brilckner 247-248,a.o. 

* O 

КОЛО * 1 around#circa»about1 # ModfJk*# known to 
all Sl« - Deriv* окбло,довкола, довколішнійдов¬ 
кільний, довкілля.- Syn* близько,біля, 
побілц, край. 

A secondary prepositional formation dariv. of 
коло# sea preceding entry { according to Slawski Z# 
369» it is a later abbr* of PS*#okolo * *o-and kolo. 

- • » 

t 
КОЛОДА *logibeam; fetters,chains;watering 

trough, deck of cards; beehive*, MUk. Клада 
( XVII c. ЛСЛ.go), колода (XV c. CCM.1,490), 
ouk. колода^(хіУ c. ibidem), OES. клада; BRu. 
Ru.ts , Ви.клада, SC.kl£da, Sln.,Cz.klada, Po. 
kioda, LoSo«,UpSo. ts. - Deriv. колбд/оч/ка, 
колбд^я, колод£ч,колсідиця$1:МКолбдк&,Колодин, 
Колодинський - Syn. балка; дйби; пійло; до¬ 
бір, комплект карт; вулик. 

Derived from КОДОТИ 
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✓ КОЛОДЯЗЬ, dial, колодязь,колодізь,коло- 
дез,колодедз,холодець,колодяж,колодяць,ко- 
ЛОДЗЯЦЬ,КОЛОДЯС,КОЛОЗЬ (cf. Jurkowski 176 ) 
•well* draw-well,spring*, M Uk. кладязь ( XVII c. 
ЛСЛ.90 ), OUk. колодази Арі• ( 1415 ССИ.1,491 ), 
колодаза Gsg.(1443 ibidem), колодаЗЄМЬ (1366 
I sg. ibidem), OES. кладдзь;вЯи. калбдзезь ,Ru. 
колодязь/колодец,Ви. Ма.кладенец , ocs. kla- 
dfdzb , SC. fcl'adenac, Sln.kiadenec,kl3dez . -Deriv. 
КОЛОДЯЗНИЙ, -ИК, П\!.КОЛОДЯЖНИЙ,СМ.К°лоД&*СНЄ, 

Колодяжин. - Syn. криниця. 

PS* *koldgzb *ts* generally considered a loan¬ 
word from Goth, kaldings 'cold ; cold well* ,cf.Jur¬ 
kowski, l*c* (with pertaining bibliography); yet, K. 
Buga in his Славяно-балтийские зтимологии 
I, 444,582, refers it to *kolda, 
ically to Lith. ^ulinys ’well* 
•beam*. 

See ЮЮдаanalog- 
deriv•from sulas 

/ 

KC^OC Jear or spike (of grain)', M Uk.KAAfs,OES. 
ts; BRu. колас,«и. колос,&j* , Ma. клас, OCS.klas’fc, 

SG. klSs, Sin* klas, Cz*,Slk* klas, Po.kios,LoSo. ts, 
UpSo* kios, Plb.klas • - Jleriv. КОЛОСо/чо/к, КОЛО- 
сина, колосся, колосити/ся/,колосіти,колосу- 
вати ; FN. K^oc,Колоса, Колос£вський,Колосюк 

( ьогдан 128 Syn# суцвіття,квітостан. 

Р5* *kolsl5 ftsf t *kolti «see колоти* 

КОЛОТИ LU рпск, stab, thrust, pierce',M Uk. 
колю (XVII c. ЛСЛ-95),^ OXJk. ,OES. колоти,колю; 
BRu. калоць, Ru. колоть,OCS. klati, SC. klftti , 
Sin.,Cz. klati, Slk* klat*, Po. kiud, LoSo.kiojs, 
UpSo#k4oc* - Deriv* ом **q „„ 
. * т, . BH-f3a-,Ha-,no-,npo,c-Ko- 

.» ви-, від-,за-,на-над-,по-,про-колюва- 
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’ їїTt:L: штрикати. Деркач2 90. шпигати, 

PS.*kolti * ts *, IE,** Uni _+т . жж. , , 

cf. Lith. kalti, Latv. kalt *to strike* Lat1”tt, 
cel і ere, Gk. klaein *to breaks Be^ek« 1 ?sT 

U4’115, Poko^ ««««.*-£1 aS: 

9 

КОДЧАН, arch.&dial.Koeчан 'quiver, case for 
arrows', MUk. ковчан^ь (ХУТІ C. синоншт 
156), Ru. колчан, Po.kolczan. - Subst-Ca^atf- 
дак, Кузеля 160. 

From Tk.-Tt. kolcan/kiitan »ts', Miklosich 123, 
Berneker 1, 543, a.o. 

КОЛЯДА Chr^tmas caroling' , M Uk.,0Uk.,0ES. 
ts, BRu. калядй , Ии.коляда. , OCS. kolada 'New 

дел^ *£*?**«"• Ви.Колеж'СЬгіз^аа*; Ma. ko- 
АЄДа ’Oiristmas eve, caroling»,SC. koleda»Christ- 
тпаз caroling*. Sin. kolada *ts*, Po.koleda *ts*, 
Cz. koleda, Slk. koleda/kol'ada *ts», LoSo.koloda 

коляінйпя 9 ’ " D'riv* колядка,колядник, колядниця, ^колядувати, -ання,ви-,від-, за-% 
по-колядувати,-ання;FN. Коляда,Колядйн,Ко¬ 
лядник. - Syn .^Різдвяна колядка-пісня;збірка 
грошей на^якусь ціль з одночасним співан- 
ням^колядок; /ірон.:/ грошова збірка вза¬ 
галі,- микдарч, (XVII о. ЛСЛ.95) • 
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P5#*koleda - an old borrowing from Lat.calendaa 
•first day of the month1 developed in SI# into 1 New 
Year Christmas + New Year*s or Christmas gift 
4 celebration + customs and songs during 
Christmas ( collection of money on such occasi- 
оїхз)*;сЛПотє6ня РФВ# 11,33-37, Miklosich 123, 
Meillet Et. 186» Bexnaker 1,544, (extensively:) 
Siawski 2, 353-354. 

PS. 
As *one might expect,there are many "domestic" 

folk-etymologies of коляда among Uk. patriotic 
members of the community who are not pleased with 
derivation of this word from a "foreign" source; 
as few example*the following might well serve: 

ДО ЕТИМОЛОГИ СЛОВА “КОЛЯДА” 

В навечер'я Христового Різдва спле¬ 
лися з християнськими звичаями від- 
святковаииям народження Христа і 
давні дохристиянські звичаї, які аж 

ніяк не відносяться до культу хри¬ 
стиянського свята, а саме: згадується 
душі усіх денебудь померлих (членів 
роду), запрошуючи їх взяти участь у 
цих поминках. (Гуцули здмухували 
лави, сідаючи до вечері, щоб не при¬ 
сісти якоїсь душі). Приношено в 
жертву душам померших плоди при¬ 
роди, головно варену пшеницю, при¬ 
правлену медом (символом життя) і 
маком (символом сну-смерти). Це зва¬ 
лося Коливо. Наросток -иво, -як у 
печиво, м'ясиво і т. д. Цю сумішку 
плодів природи перед жертвуванням 
споживали члени родини (кушали), 
при чому згадувалося душі помер- 
ших і ворожилося, (як тепер при ку¬ 
ті), а решту ставилося як жертву ду¬ 
шам померших. (Християни теж ли¬ 
шали на столі страви, щоб душі ма- 
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ли чим поживитись, дещо зі страв 
розсилали теж своякам — рід жерт¬ 
вування). Якщо взяти під увагу хри¬ 
стиянські парастаси, ті задушні цер¬ 
ковні відправи, на які теж ставили 
всяке вариво (головно пшеницю) і пе¬ 
чиво (теж з пшениці), то це теж до¬ 
християнський звичай жертв за душі 
ПОМвршнх. 

Припускати треба, що обопільне 
споживання (живими і мерцями) Ко¬ 
лива і звалося коляда (яда — 
іджеиия колива). Очевидно — це по¬ 
кищо тільки обґрунтований здогад. 
Коли появилося це слово “коляда” 
тяжко тепер без відповідних матерія- 
лів ствердити. 

Пояснювання походження слова ко¬ 
ляда від латинського KALENDAE (— 
перший день кожного місяця) аж иіяк 
не обґрунтоване в зв'язку з україн¬ 
ськими звичаями. 

Є ще слово каляиди, яким в мо¬ 
вах західиьої Европи, визначалося ре¬ 
лігійне середньовічне товариство, яке 
сходилося кожного місяця в перших 
днях на молитви за померших і на 
пиятику. 

В. Винницький 
Ш L . _ 

' — * 

/Розбудова Держави^ч,2І 1957/ 

A more plausible interpretation 
of the whole problem is found re¬ 
cently in an anonymous articl e in 

Канадійський Фармер - Вільний 

Світ ч» 2 за 1981; it reads,а.о., 

as follows: 
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Щп таке каляда і звідки 
вона і нас взялася? 

Слово коляда і похідні 
від цього слова — коляду¬ 
вати, колядник, колядниця, 
колядка надзвичайно давні. 
В Україні це слово ужива¬ 
ли тоді, коли наші предки 
вірили в сили природи. й ці 
сили величали піснями, що 
їх називали колядками. 

Саме слово коляда мені 
пояснюють різір: одні ка¬ 
жуть, що воно IjpХОДИТЬ ВІД 
грецького "каляндай" і ла¬ 
тинського "калеиде —най- 
ва і першого кожного міся¬ 
ця. Новорічні "калеиде" 
справлялися дуже урочисто 
і сні далися (колядували) О- 

ообливі пісні (колядки). Це 
продовжувалося й за часів 
християнства, тому Церква 
поєднала свято Різдва зі 
старим Святом Нового Ро¬ 
ку, так що пізніше новоріч¬ 
ні колядки зовсім перенесе¬ 
но на Різдво.' Від грецького 
“каляндай” пішли всі від¬ 
повідні назви слов янські, 
так само Рим свої кален- 
де” поширив по цілій Евро¬ 

пі. ' 
- Такої самої думки є ук¬ 
раїнський літературозна¬ 
вець Леонід Білецький. Він 
каже: « Саме слово "калян- 
да", “календа”, яким озна¬ 
чай нся давні грецько-рим¬ 

ські поганські обряди, пере¬ 
несено на Різдвяні Свята і 
зробилося своїм, словом у 
всіх романських, германсь¬ 
ких та слов’янських наро¬ 
дів. Таким чином старе (по¬ 
ганське) свято і нове (хри¬ 
стиянське ) стали поруч, 
обопільно впливаючи одно 
на друге: елементи воро¬ 
жіння, привітань, переодя- 
гу, данини у християнсько¬ 
му обряді поясгйоється ли¬ 
ше впливом поганського об¬ 
ряду, Водохреща (хрещен¬ 
ня водою), святі гості (Бо¬ 
жа Мати, Ісус Христос, 
апсіртоли й інші святі), хо- 
дження Богородиці і бага¬ 
то інший лише під впливом 
християнських- ’ молитвен- 
них сюжетів проникли в 
колядкові пісні, що мають 
на меті привітання погансь¬ 
кого новоліття.» 

Зовсім іншої думки про 
слово коляда є Ксенофонт 
Косенко. Він каже, що сло¬ 
во коляда походить з іран¬ 
ського . джерела й означає 
"сонце готове", "сонце тут". 
Свято Коляди означало при¬ 
нос жертви божеству сон¬ 

ця. 
Іранські впливи в Укра¬ 

їні признає також у своїй 
"Малій Українській Енци¬ 
клопедії” професор Євген 
Онацький. 
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Проф. С. Килимник є тій 
думки, що в Україні перед 
тим, ніж прийшдо слово ко¬ 
ляда, було слово корочун, 
яке означало свято дня, що 
ступнево збільшується, а 
ніч скорочується. Але за¬ 
певнити, що саме від того 
пішла назва корочун, проф. 
С. Килимник каже, дуже 
трудно, та й не можливо. 
Він є тієї думки, що наш 
цикл зимових свят набли¬ 
жається і нагадує цикл по¬ 
дібних грецьких та римсь¬ 
ких. "Врумалії” — від 24 
листопада до 17-го груДня 
на честь Діоніса; "Сатурна¬ 
лії” від 17-ґо до 24-го груд¬ 
ня; "Боти" від 24-го груд¬ 
ня до 1-го січня. Цьому цик¬ 
лу відповідають наші ,— ■ 

лась і в Русі-Україні. Най¬ 
довше втримались в Евроиі 
“календи”. Таким чином 
припускаємо, що згадані 
свята могли прийти з Азії 
через Грецію та Рим в Ев- 
ропу. Тут перетравилися, 
прибрали європейської о- 
собливостн , змісту та ідей- 
ностн — кожний нарід 
уклав у ці свята свою особ¬ 
ливу притаманність, свою 
психіку, свої ідеї, свої віру¬ 
вання. 

t 

Не бракувало т&крж та¬ 
ких дослідників, які слово 
коляда виводила вЦ укра¬ 
їнських слів. Наприклад, Д. 
Щепкія казав, що стик» ко¬ 
ляда, до зліпка доох спів — 
коль — еда, тобто їда в ко¬ 
лі, колова їда. 

Стародавні назПц| 
свят, крім Калити та Коро- 
чуна, забуті в пам'яті на¬ 
родній, а з прийняттям хри¬ 
стиянства всім цим святам 
дано вже і християнські на¬ 
зви. ! 
Що наступила зміна назв, < 

то це зрозуміло, бо хрнсти- \ 
янська церква з давніх ча-| 
сів вела завзяту боротьбу з | 
"врумаліями”, "вотами”, ЙІ 
“календамц”. Ця рішуча, на! 
жаль, боротьба з дохристи-,1 
ямськими святами провади¬ 

Дослідник П. Безонсов 
слово коляда виводив аЦ 
слова колода, запалений 
пень довкола якого сідали 
давні предки й відбували 
ритуальні церемонії. 
Микола Косхомарів слово 

каляда вкводав від слова 
колесо, коло, яке символі¬ 
зувало сонце, бога тепла. 
Були такі, як Намиє, ідо 

слово коляда виводиш від 
слова коливо, яке означар 
кутю. 

і ф 

» 

/ JMU-Arch. 133/ 
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' ^ 'о / колястра, курастра,кураитра,кураства, 
куляйстра, а. о . in Wd. 1colostrumjbeestings1, 
ModUk. - Subst. молозиво,перше молоко. 

From Rm. corastra 1 ts* the ultimate source 
being Lat. colostrum;(extensively dealt with 
by:) Vrabie 157. 

КОЛЬКА : колоти. 

КОЛЬДОІШа AmUk. 'coal dump' , first re¬ 
corded in 1915 (Bilash 366). - Subst. насип 

вугілля. 

From E. coal dump 'ts', Bilash , 1. c. 

КОМадре BrazUk. ‘godmother’» first recorded 
in tfie XX c. ( Борушенко Сне. 13,9 )•- Subst. 

KYMA. 

From Port, comadre ’ts*• 

/ 
KOMaH AmUk. 

1915^(Bilash 318) 
KOWOH. - Subst. 

come on', first recorded in 
also канав, ком, ком-ан, 
ходи. 

From E. come on 'ts'. Bilash, 1. c., Koshe- 
lanyk 356. 

КОМАНЙЦЯ ‘clover’• ModUk.; SC.kom&nika, 
Cz.komonica,Slk.komonica,Po.komonica.-Deriv.K0- 
MAHKA. - Syn. конюшина. 

Derived from KOMOHb, like КСНИИНа from 

I 

I 

КІНЬ 
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КОМАР 'mosquito, gnat' Uk. комар* (XVII c. 
ЛСЛ OUk.,OES.ti>known^to all SI. - Deriv .комарик, 
комаристийv комаровий, комарня; Комар,Ко¬ 
мара, Ko марийський ,Комарнйцький,Комарн/и/ця, 
Комаричко,Комарчук jGNKoMapHov-ники, - Svn. 
москіа/о/. у 

PS. *komar6/*komarb ‘ts’ with no firm IE. affili¬ 
ation except Lith. kamane ‘wild bee’, Latv. kamane ’ts’ 
cf. аІзоАЖМІль, Bemeker 1,552, Trautmannll5,Vasmer2/ 
301,54awski 2,378. 

КОИЙН 'chimney', M Uk. КОМИНЬ (XVII c. 

ЛСЛ. 95), Po. komin.etc. - Deriv .коминок, 

Кряганар/-няр, коминарчук/коминярчук, Wd. 
коминярка. - Subst. димар. 

From Po. komin 'ts', the ultimate source 

being Lat camlnus 'owen', stawski 2,385,a.o. 

/ У 

КОМИШ 'reed', ModUk.; Ru. камьіПІ , Po. 
(from Uk. :)komysz. - Deriv. комиш^вии, ko— 
митник, комишит. - Syn. очерет. 

From Tk.-Tt. kamyS 'ts', Miklosich 110,Ber- 
neker 1,478-479,a.o. 

KOlrilH AmUk. 'come in', first recorded in 
1931 (Bilash 367). - Subst. УВІЙТИ* 
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КОМІР, also КОВНІр ‘collar; cape of a cloak», 

ModUk.; ВЯи#каун4р , Ru.dial. кбвнер/ь/ 'ts‘, 
Po. koinierz* - Deriv. комірець/ковнірець,ко¬ 
мір чик/ковнірчик .. -Subst. наїпййна части¬ 
на бдягу. 

From Po. kolnierz »ts', cf. Richhardt 68*Slaw- 

ski 2,367. 

КОМІСІЯ MocJUk. , 
КОМ^ЖеЯ AmUk. 'commission', first recor¬ 

ded in 1959 (Bilash 3671, also КОМвІШїН, KO- 
мшган. - Subst. комісія; комісійне (ви¬ 
нагорода ) • 

From Lat. commissio * ts ‘; 
AmUk.from E. commission 'ts'. Bilash, 1. c., 
Koshelanyk 358. 

KOMOHb arch, ‘horse*, 0Uk.,0ES. ts ; Ru,k6- 
MOHbtCz• komon ‘ts‘. - Subst. КІНЬ. 

PS. * komonjb *ts‘, related to “konjb.see 
КІНЬ. 

КОМОРА 'pantry,store-room' MUk. KGMOPA(XVI- 
XVir c.), ouk. ,0ES.камора, комора, комара; 

known to all other SI.- Deriv.комірка,комір¬ 
чина ,комірочка, комірний,-не,-ник,-нкця ; 
here also закамарок. - Subst. кімнат а-сховок, 
спюгсарня, магазин. 

From Lat. camara/camera 'room', the ultimate 
source being Gk. kamara 'ts', cf. Vasmer22,305, 
Siawski 2,391. 
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КОМПАС 'compass', MUk. KO?:nac*t(XVII c. 

ЛСМ.96)5 known to all other SI.. - Subst. 
/ , / * / 

^агнетовим прилад визначати частини 
світу. Бойків 212; бусоля* 

From LLat. compassus *ts*,Slawski 2,395. 

✓ 

КОМПАТРІОТ 'compatriot', ModUk. , known to 

all other SI. - Deriv. КОМПатрібтка-Subst. 
земляк,людина з одної Kpafни^Бойків 
212. 

From Fr.compatriote 'ts'. 

КОМПЕНДІЙ, also КОМПЄНДІЮМ 'compendium', 

ModUk. .known to all other Si. - Subst.ОСНОВ¬ 
НИЙ підручник. 

From Lat. compendium 'ts'. 

КОМПЕНСУВАТИ'to compensate', ModUk. .known 

to all other SI. - Deriv. компенсування, KOM- 

пенсатор* компенсація,компенсаційний.- 
subst. винагороджувати, відшкодовувати,Бей - 
ків 212; надолужувати. 

From Lat. compensate 'to weigh together', 
Klein 1,323, 

/ 

КОМПЕТЕНТНИЙ 'competent* , ModUk. ;Ru. 
КомПвТвНТНЬХЙ,Po• котреtentny,etc.- Deriv. 
КОНМЄТЄНТН1сть,-но, компет енція• - 
Subst. відповідний, належний , правомочний 
(згідно з знаннями,здібностями,повно¬ 
важеннями) розв^язуватк пбвні справи* 
Орел 1,442* * 
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From Lat competens,Gsg.competentis 'ts', 

Орел , l.c., Klein 1,323, SWO.372. 

КОМПІЛЮВАТИ 'to compile', ModUk.; Ьіикомпи- 
лировать , Po .kompilowat, etc. - Deriv.КОМЛІ" 

лювання, компілятор,-ка,-ський,компіляція. 
Subst.писати несамостійно з всіляких гото¬ 
вих книжок, Кузеля 162. 

From Lat. compilare 'to gather together',Опел 
1,442, Klein 1,323, SWO.373. 

КОМПЛЕКС 'complex', ModUk., known to all 
other SI. - Deriv. комплексія,комплекс¬ 
ний,—ність, — HO • - Subst. цілість із КІЛЬ¬ 
КОХ складників. 

From Lat. complex 'ts'. 

КОМПЛЕКТ, Wd. комплет 'complete set', 

ModUk., known to all other SI. - Deriv. ком¬ 

плектний , -ні сть, -но, /с/ комплектувати . - 
Subst. ^ складена ^ цілі сть, доповнення , 
добирання до наперед визначеної кількос- 
ти людбй або речей. Бойків 213. 

From Lat.complectl 'to fold together,com¬ 
plete ,include'. 

КОМПЛЕКТУВАТИ, комплет, etc., see the 

preceding entry. 
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КОМШІІМЕНТ 'compliment1, ModUk.; Ru. 

КоишіИМ0йї| kompliment/komplement,known 
to all other SI. - Deriv. кОШіЛІІіГ0НТуваТИ# 
-ання#Subst.повітання#чвмн© слово* під¬ 
хлібство, Кузеля 163* 

From ModHG. Kompliment 'ts',^the ultimate 
source being LLat.*complire/ complere 'to fill 
up,complete', Klein 1,324, Орел 1,443,SWO.373. 

К0ЖІ03И'ЦГЯ’"С- • - th- 

КОМПОНУВАТИ 'to compose', ModUk. ;RU. KOM- 
ПОНИроватЬ, Ро . komponowai, etc. - DerivJKOif- 
понування^геге also: компонент, -ні сть. -но 

-сь*»й^°мпо;йція“;м^;і 

шовувати матеріал, бойків 213. Р 

From Lat. componere 'to put together'. 

КОМПОСТ 'compost' , ModUk - 

ЇЙirzm SiSf— 
From Fr. composte 'ts'. 

si. Л0ІЇЇ?Т 'C””p°te'. ModUk. .known to all other 
213. компотик. - Subst. узвар. Бойків 

From Fr. compote 'ts'. 
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КОМПРЕС 'compress',МосШк. , known to all 
other SI. - Derlv. компресик, компресовий; 
компр ecop f-ний• 

From Fr. compresse 'ts'. 

КОМПріст BrazUk. ’buyer', first occurrence: 
1980 (Праця 80/1980). - Subst. купувальник. 

From Port, compristo : comprar 'to buy'. 

КОМПРОМІС ' compromise' , ModUk,,known to all 

other si. - Deriv. компромісовий,-ВІСТЬ, -BO. 

- Subst - ^ згода,порозуміння,пристосування 
до обставин. 

From Fr. compromis 'ts*. 

КОМУНА 'commune'. Mo dUk. , known to all other 

si.- Deriv. комунар,-ка, комунізм,комуніст, 
"Ка,КОМУНІСТИЧНИЙ, —НОі compounds withKOM-: Є. 
g. колі сомол ^комсомолець ,колсомолка, комсомоль¬ 
ський, комсорг. - Subst. громада;насильний 
згін селян до колективу в СССР. 

From Fr. commune 'community', the ultimate 
source being Lat.communis 'common', Орел1,444. 

КОМФОРТ 'comfort', ModTJk. , known to all other 

SI. - Deriv. комфортний, КОМфорТОВИЙ/from Ru. :) 

комфортабельний,-HicTb,-Ho.-Subst. вигода, 
вигідні умовини життя. 

From Е. comfort ’ts1. 
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КОМЮНІКЕ, Wd. комуні кат 'official com¬ 
munication', official statement', ModUk.,known 
to all other SI. as well. - Subst. офіційне 
повідомлення про урядовий абО диплома¬ 
тичний акт • 

From Fr. communique 'ts'. 

КОНАТИ 'to be in comma,to die,agonize', 
Шк конаю (XVII C. ЛСЛ.95);*и. конать, 

/onaf. -Deriv. конАння, /с/конати, 
■итті™8’ ~ Syn‘ вмиРати, Кінчити 

Derived from *kon-, see кінець* 

KOHBA* dial, к/нва fbucket, pail* Iff Uk • 
_Ru «а!«ао'вь, Po.konew, ,Cz. 

Deriv. конова,коновка ножівка,коновочка 
*відрбНЬКа? Коновка,Коновчйнко.- Subst.' 

а р°- ultimate sourrp -г® пир u А ^»^12,a.o. >the 

конваер see конвеєр« 

1-П v К<1НВ^ЛІЯ ' Convallaria majalis :May lily 
«l7_ £ valley; . ModUk..known to all other 

лій ний .er-Vsub^f ^й*а»конвАліевий, конва- 

«нд^,маГвкавй™Г' 
108. #РаННИК# etc. ,cf .Makowiecki 107- 

From Lat.convallaria 'ts*. 
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конвеєр AicUk. 'conveyor', first recorded 

in the xx c. (jbr.). - Subst. бинда або лан¬ 
цюг, що безперервним рухом пересував ви¬ 
роби або матеріал від робітника до ро - 
бітника в процесі виробництва або взага¬ 
лі в межах фабричного приміщення, Орел 
1,445 (під:"конваєр")• 

From Е. conveyer/conveyor 'ts',Klein 1, 
347, Vasmer22,308, Орел ,l.c. 

КОНВЕНТ 'convent', ModUk^., known to all other 
SI. - Subst. загальні збори. 

From Lat. conventus 'ts'. 

, 
КОНВЕНЦІЯ ,AmUk. КОНВЄНШОН ' convention'ModUk. 

known to all other SI. - Deriv. КОНВЄНЦІЙНИИ,кон¬ 
венціональний, -НІ сть, -но -Subst .угода, поро¬ 
зуміння між ^рядами держав; AmUk. : загальні 
збсіри,з'їзд. 

From Lat.conventic'meeting,assembly;agreement', 
Орел 1,446.Klein 1,347,SWO.388. 

/ / 

K0HBEP3АЦІЯ, AmUk. КОНВврзейШОН ' convers¬ 

ation' , ModUk..known to other SI. as well.-Deriv. 

конверзаційний. - Subst. розмова. 

From Lat.conversatio 'ts'. 

KOHBIKT 1. 'hostel, residence',ModUk.;Po.kon- 

wikt. - Subst. гуртожиток. 

From Lat. convictum 'ts'.Slawski 2,444. 
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KOHBIKT 2. ' convict, person found guilty', 
AmUk., AustrUk. - Subst. засудженеЦЬ. 

From E.convict 'ts'.the ultimate source 
convictus 'ts'. 

КОНвінор AmUk. 'convenor' , first recorded in 

XX c. (JBR. Winnipeg). - Deriv. КОНвінорка, 
конвінорський, - Subst. організатор зборів, 
прийняття, ітп. імпрез. 

From Е. convenor/convener 'ts'. 

КОНВОКАЦІЯ* AmUk. КОНВОКЄЙШОН ' convoc¬ 
ation', ModUk., known to other SI.as well. - 
Deriv. конвокаційний. -Subst.скликання збо'- 
рів; зібрання. 

From Lat. convocatio 'ts'. 

КОНВУЛЬСІЯ 'convulsion', ModUk. .known to 
other SI. as well.- Deriv. КОНВУЛЬСІЙНИЙ,-HO. 

Subst. скорч, корчі, судоми. 

From Lat. conyulsio 'ts', 0рел21,446,Klein 
1,348, SWO.390. 

конгломерат see the following entry 

КОНҐЛЬОМЕРАТ» SovUk. конгломерат 'con¬ 
glomerate*, ModUk. .known also to other SI.-Deriv. 

сумісь, змішання різних неорганічно по¬ 
везених елементів; мінерал із різнорід¬ 
них частин. 

From Lat.conglomerates^ 'ts'. 
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КОНГРЕГАЦІЯ* AmUk. конґреґейл ІОН 'con¬ 
gregation', ModUk., known also to other SI.-Deriv. 

конґреґаційний. 7 Subst. церковна громада; 
релігійне товариство; кардинальські збори 
при Ватикані. 

From Lat. congregltio 'ts'. 

КОНГРЕС ,AmUk. кбнґрес 'congress', ModUk. 
known to all other SI. - Deriv. конґрзсбвип, 
конґресист,-ка; here also : кбнґресмен, 

(псевдонім:) Конґресович./- Subst. 3»ЇЗД; 
законодатна палата США,складена з депу¬ 
татів і сенаторів. 

From Lat. congressus 'coming together'. 

кбнда Sotp. see ґонда 

КОНДАК 'church song marking a feast ' ,MUk. , 
ouk.,oes. кондак ,Ru.ts. - Deriv. кондачо'к, 
кондакар. - Subst. : церковна пісня з 
нагоди празника. 

From Gk. kontaki/on/ 'ts', Vasmer22,309. 

кбндо : кондоміній. 

К0НД0ЛЕНЦІЯ'condolence*, ModUk., known to 

other SI. as well. - Deriv. КОНДОЛЄНЦІЙНИЙ,- 

іиЬвІ.ВИСЛОВИ співчуття. 
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From ModHG. Kondolenz 'ts',the ultimate source 
being Lat.condolere'to feel another's pain',Stawski 
2,410. 

КОНДОМІНІЙ, аІзоКОНДОМІНІюм, abbr. КОНДО, 

AmUk. 'condominium', ModUk. - Subst.СПІВЖИТЛа, 

An artificial formation based on Lat.condo¬ 
minium 'joint sovereignty'. 

К0НД0Н 'preservative', ModUk.;Po.kondon/ek/. 
Deriv. кондбнок,кондбнчик. - Subst. ґумбвий 
запобіжний препарат при статевих зно'синах; 
Гумка (Львів). 

From Е. condom 'ts'. 

corded in 1963 (Bilash 369), also ЯОН.ИІІОН. - 
Subst. ЗВ'ЯЗКИ. 

From Lat# connectio tta1; AmUk# 

from e. connection 'ts', Bilash, 1. c., 
Koshelanyk 358, Royick 81. 

конець : кінець. 

КОНИК,конюший,etc. see кінь. 

КОНКЛЯВА 1 conclave1,ModUk.,known also to 
other SI. - Deriv• KOНКЛі£ВНИЙ» -HO. - Subst. 

зібрання кардиналів. 

From Lat. conclSve froom locked up1. 
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К0НКЛЮЗІЯ 'conclusion', ModUk. ,known to 
other SI. as well. - Subst. ВИСНОВОК. 

From Lat. conclusio 'ts'. 

КОНКОРДАТ 'concordat', ModUk.,known to 

other SI.as well. - Subst. угода між ВаТИ- 

каном і іншими державними урядами. 

From LLAt. concordatum 'ts'. 

КОНКРЕТНИЙ 'concrete,real', ModUk. ,known 
also to other SI. - Deriv, конкретність,-HO, 
конкретизувати,-ання, конкретизм.- Subst. 
протилежний до абстрактного, дійсний, 
справжній. 

From Lat. concretus ftsf. 

t 

КОНКУБІНАТ 1 concubinage1, ModUk., 

all other SI. - Subst.ЖИТТЯ на віру. 

166. 
From Lat. concubinatus 'ts' 

known to 

Кузеля 

• , 
коновка see конва. 

* X 

К0Н0ПЛЯ 'hemp' , OES. КОНОПЛЯ, BRu. К&.КОЛЛЯ, 
Ru.KOHOOnH, Ви. KOHOfT , 5C. konoplja ,51n. konop- 
lja, Cz.konopS, 51k.konope, Po. konopie,0Po.konopia, 
UpSo. konopje. - Deriv.^ конопелька, коноплина, 
коноплй сько, коноплище, конопбльний;compounds: 
конопле-джутовий,-збиральний,-м» ^лка,-оброб¬ 
ний, -тіпальний;РМКонопельний, Конбпка, -ко, 
Конопійчук, Конопленко,Ноноплів,Конопніцький 
( Богдан 131) . - Syn. рослина родини шовко¬ 
вичних. 
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PS.*konopja /*konopb *13» considered a hnr^. , • 
from LLat.*canapis/*cannapus »ts», the ultima* 1П® 
being Gk. bannabis -ts-, VeameA u t™1" 
a.o. * vasmer^2» . Siawski 2,425, 

KOHOp see корнер 

KOHCEPBA ' conserve', ModDk. ,kno»n also to other 

ТРівний; here а1ао?к1сввватА,1."ї ’,tOHOepBa; 
НИИ. - .Syn. „реввІХ P ' ОНОврваІорЛ- 

From Lat.conservare'to preserve' 

К0НСТАНТИН Костянтин. 

КОНСТРУКЦІЯ ModUk.; 
КОНСТракшИН AmUk. 'construction' first 

recorded in 1972 (Koshelanyk 360), also K0H„ 

С,Тракшон, КОНСТрукПГОН. - Subst. будів- 
ництво• 

From Lat. constructio *ts«; AmUk. 
„ ЛГ01Е- construction 'ts', Koshelanyk, 1 c 
Royick 82. y ' " c- 

КОНТРА * »against', ModUk. known to all SI. 
- Subst. проти. 

From Lat. contra *ts* 
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КОНТра2AmUk. 'country', first 
1917 (Bilash 363), also кантрі, 
трі • - Subst. край* 

recorded in 

контри, KOH 

From E. country 'ts', Bilash, 1. c. Koshela- 
nyk 332, Royick 82. 

КОНФЕДЕРАЦІЯ 'confederation* ,ModUk.,known 
also to other SI. - Deriv. конфедераційний, 
конфедерувати,/с/конфедербваний• - Subst. 

— союз більш або 
менш суверенних держав, створе¬ 
ний для певних цїлей, напр. ЗОВ¬ 
НІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ, - монетарних, 
митних, воєннйх; залежно від 
умов поодинокі АдЦ&якави-члени 
конфедерації є ОіДОбНіми міжна¬ 
родного права; дин-і федерація (JBR.-Arctt. 

133). 

From Lat.confoederatio ’ts1. 

КОНФЛІКТ fconflictf ,ModUk., known to other 

SI. as well. - Deriv. конфліктний.- Subst. 

— вияв, маніфестація 
розбіжних інтересів, протилежних 
поглядів на вартості, загострення 
суперечностей; конфлікт може бу¬ 
ти індивідуальний (і) та груповий 
(колективний, гр.) за схемою: конф¬ 
лікт між І : і 

ГР : і 
І : Гр. 

Гр : Гр. Ст.-АКсїьШ) 

From Lat. conflictus 'ts'. 
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КОПА 'three-score, sixty', MUk.,0Uk.,OES. 
копа, known to all other SI. - Deriv.КОПИЦЯ, 

коловий, кіпка, кінний, кіпнйна.-^ум. 
60 одиниць чогось; стйрта збіжжя, сіна, 

f FS. *kopa 'ts', IE. root **/s/kop-, see 
копати I. 

^КОПАНЕЦЬ, копаниця,копанка, копань see 
копати 1. 

КОПАТИ ^'to dig, delve, excavate', M Uk. 
(XVII с.ЛСЛ.96),копати (1472 CCM.l, 495), 
OUk., OES. копати ; ; Вди.капаць ,Ru. ка¬ 
пать, Ви» копая ,SC, kopati, Sin.kopati»Cz. 
kopeti, Slk. kopat', Po.,UpSo. kopat, Lo5o. 

kopaS^. - Deriv. ви-, за-,на-, під-, п/р/о- 
-копати,-ання, ви-,за-,на-,під-,п/р/о- 
ко'пувати/ся/, ко'панка,-нь; FN. Копач, 
Копаченко, Копачевський/Копачівський, 
Копачук,GNKonaftгород, Перекб'п, Перекбп- 
ський перешийок /"перекопувався”- ук¬ 
ріплювався, звідки й назва,УРЕ.11,53/. 

PS. *kopeti »ts», IE. root '**/s/kop-: 
**/s/kep-, cf. Lith.kapo'ti.Latv.kapat'to 
cut,carve', OPr.encopts 'interred'; Pokorny 
932, Vasmer22,317, Siawski 2, 450-451; 

Hachek 219, Berneker 1,56*2-564, Brilcfcner 

254-255, Trautmann 116-117, Fraenkel 1, 217, 

Skok 2,146,a.o. 
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КОПАТИ, ^ ' to kick', ModUk., Po.kopafi. 
- Deriv. скопати, копнути, копун/ха/, 
копйт/к/о'»мик«копьість,копьісаю(ХУІІ с. 
ЛСЛ. 97 )• ~ Syn. бити,ударяти ногою. 

PS* *kopati with specialized meaning, see 
the preceding entry* 

КОПИК AmUk. 'cup*, first recorded in 1929 
(Bilash 371). - Subst. ГОРНЯТКО* 

Frm,E; ooP 'tS’’ Bllash> Ь c'» Koshelan/k 362, Royick 82. 

КОРА ’bark,rind’, IJk.,OUk.,OES. kopa, 
known to all other SI. - Deriv.кориця, Ko- 
ричнявий,-во. - Syn. верхня оболона, 
що вкривав рослини. 

PS.*kora 'ts',IE.root “/s/ker- ts as in 

nncfpа/шкур a. 

КОРАБЕЛЬ 'ship,boat', MUk.,OUk.,OES. 
корабЛЬ,кп°то to all other SI. - Deriv. 

кораблик,корабельний. - Syn.велике 
судно. 

The word is generally considered a Gk. 
borrowing,cf. Gk.karabion 'ts', Vasmer^2, 
321; re.other etymologies cf. ibid.321-322. 
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De^.KOPMb ^coral', MUk. кораль, known to all SI. 

'V* м К°ралик,коральчик,коралевий/кора- 
льовий. Subst. скаменілі мешкання дрібних 
створінь; прикраса а коралів,Кузеля 171. 

. . Fr™ , <4 Koralle 'ts', the ultimate source 
being Gk.korallion 'ts', Siawski 2,474, Vasmer22, 

first recorded 
. великий 

From Port, corvo 'ts*. 

КОРИСТЬ ’gain,prof it', MUk. ,OUk. ,OES. 

користь; known to other SI. as well.-Deriv. 

корисний,корисливий,користати,корйс- 
туватнся.-Syn. добрі н«'сЛідет’;“^н. 

PS.*koristo 'ts', IE.root**/s/ker- 'to 
cut ,cf. Pokorny 938-940. 

КОРИТИ 'to sub jugate, conquer',MUk. КОРИ¬ 
ТИСЯ (ХУІІ c. Синонима I56),Ru. корить, 

і”) к°^ІСІ' etc-“ Deriv. П0-,ПІД-,С-К0РИГЖ 
/ся/, по-,під-с-коряти/<и/, пок£рний.-HO, 
покірність, покора. - Syn. підбивати, 
присмиряти; докоряти,дорікати,деркач* 
ІІ8* 

PS.*koriti generally considered a denom. 
formation: *korfc 'contempt'.Siawski 2,511; 
cf. also Trautmann 118, Pokorny 530,615-616. 

in 1052%° Bra2Uk« ’crow.raven». 
in 1926 (Карманський7) . - suh«+- 
бразильський крук. Subat 
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КОРИТО ' trough;deep tray;river-bed', MUk. ко¬ 
рито (ХУГІ с.Синонима 156), OUk. ,OES.корито, 
Ru.KOpbiTO, Po.koryto.etc. - Deriv. КОрИТКО,КО- 
рйтце,корйтний;їтс. коротко, корі?тник.- Syn. 
дерев»яна довгаста посудина; річище;нбчви. 

PS.*koryto 'ts', IE.root **/s/ker-:**/s/kor- 
' to cut',cf.Pokorny 938-940. 

КОРИЦЯ» коричнявий кор а. 
КОРІНЬ,Gsg.KopeHH 'root' , MUk. ,0Uk. ,0ES. KO- 

рень; корень, OCS. korenj6 , ^Po.korzeA t,etc.- 
Deriv. коріння, корінчик, коренець»ко]зенйсько, 
-йще, коренистий,-тість,-сто,коренастий,ко¬ 
реневий, в-, за-коренйти/ся/, в-,за-ко]зінювати 
/ся/, корінний,корінчастий; гаїСоренець,Корін¬ 
ний. - syn. частина рослини, що росте в зем¬ 
лі; початок, джерело; основна частина слова^ 

КТС.ІІ8. 
•ff 

PS.*kor$,Gsg. korene 'ts', Uk. form being orig. 
Asg. 

КОРМ 'food,nourishment', MUk. кормГЬ OUk. ,0ES. 

КТзрма, кртьма , BRu. корм, OCS.kfbma/krbmlja.^Po. 
karmia, etc. - Deriv. ВИ-,На-,ПО-,Про-КОрШІТИ 

/ся/, кормовий, кормильниця,кормитель. -Syn. 

харч , пожива. 

Etymology uncertain;some scholars refer it to 
IE.**/s/ker- 'to cut'; others compare it with OIr. 
coirm/cuirm 'beer', Lat. cremor 'brew', Vasmer22, 
329;A survey of the pertaining literature offers 
Siawski 2,80-81. 

Корнер AmUk. 'corner', first recorded in 
1911 (Bilash 369 ) also KOH&p, KOHOp, KOHOp, 

корнор. - Subst. ріг вулиці, кут. 

From E. corner 'ts'. Bilash, 1. c., Koshe- 
lanyk 359, Royick 81. 

КОРОБ 'basket', MUk. .ОЦкКОробТ)» OES. 
КОроб<ь/крабии;Ьи. короб, OCS.krabijb.SC. 
krabulja, Sln.krabulja, Cz.krabice.Slk.krabica, 
Po.krobia. - Deriv. коробка,коробочка,KO- 

PoOhthchjFN . Короб ак, Короб бн, Короб ай, Ко¬ 
роб ч^к,Коробець,Коробейко,Коробїй,Коро¬ 
лі нчук,Коробко (Богдан 134) - Syn. ко¬ 
зуб. 

Most probably an old borrowing from 

MHG. korb 'ts',cf. Miklosich 130,Schwarz Ar- 
chiv 40,290,Вerneker l,568,a.o .; some etymo- 
logistsderive it<Lat.corbis; yet,Kluge 188 
suggests that "it is not impossible that,in 
addition to an inherited OTeut.word,the Lat. 
term was borrowed at a later period;0HG.chu- 
rib,..points perhaps to Lat.corbis (E.corb)". 

re.other,less persuasive,etymologies, с£,Уа§- 

mer22,330-331. 

короборі AustrUk* 1corroboree1, first re- 

torded in 1978 (Chekaluk 18) .-Subst. церемоні- 
яльний танець; збори. 

From AustrE. corroboree, also corobboree 
1 tribal dance1, Endacott 15, 1 dance, meeting1, 
Reed 81, the ultimate source being aborig. ts. 

КОРМЛЕННЯ 8 корм/йти/. 
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КОРОВА 'cow' ,м Uk. крйЬа (XVII с.ЛСЛ.99) 
короЬ"5 Npl* (1471 ССН.1,497), OUk. корова , ' 
ОЕЗ.крава; BRu.KapoBa, Ru. корова, Ви. кр&ва» 
ЛС. kr&va, Sln«,Cz. krava, Slk. krava, Po.,Lo5o. 
krowa, UpSo. kruwa. Plb. korvo. - Deriv. KO- 
ровка,^ коровйн/к/а,корбвня,корбв’яний, 
коро в * як/а/, коров * яр/на/,корбв * ячий;here 
also і коровай; FN* Коровець,Корбвський, 
Корович, Ко^овицький ( Богдан 134 ).- Syn. 
порода жуйної парнокопитної молочної тва¬ 
рини . 

PS. * korva »ts',IE.root **kory- with a 
variable **lcoru- .evidenced by СЕРНА,q.v. ,and 
other IE. cognates, cf. Pokorny574-577. 

КОРОВАЙ 'loaf, wedding bread, bridecake'— 

see КОРОВА» 

корогва,arch, корогов» wd. хоругва /хоругов 
(Стрий) 'banner', MUk. xopyTOB* (ХУІІ С.ЛСЛ. 
283), OUk. ,oes. хоруттьва/хоругві; Ru.xopy- 

г/с/ВЬ, Ви. ХОріГВЕ, OCS.xorpgy,SC.choruga,Sln. 

karola,Сz.korouhev,Slk.koruhev,Po.chor^giew, LoSo. 
chorugoj , UpSo.khorhoj . - Deriv. корогбвка^ХО- 
рунжий, підхорзгнжий (both from Po;;Uk.subst.:) 
хоружий,підхоруясий. - Syn. прапор. 

PS.*xorpgy,Gsg.xor9g6ve fts^"ultimately from 
Mongol oru^go rsign,flag'",Shevelov534;cf. also 

Vasmer^2,268-269,a.o. 

КОРОГОВ see the preceding entry. 
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КОРОЛЬ 'king'/Uk.,OUk.король,also (fromOCS.:) 
краль and (from Po.:) крол/ь/, крол-Ь, круль, 
кроул (cf. CCM.l, s.vv.), 0E5.король/краль;- 
BRu. кароль^ , Яи.корбль , ocs, kralj6, Ви. кра- 
ЛЯТ, SC.kralj, 51n. krali, Cz.kral, Slk. krai*, 
Po. krftl, LoSo. krol. - Deriv. королик, корол енг£, 
королева,королівна, королівство,-ський, ко¬ 
ро лівщина,королювати,-&ння, королевич,коро- 
ля/тко/і FN.Король, Корольчук, Королбнко ^Ко¬ 
ролевич, Короліщук,Королик, Королянч^к, Ко¬ 
ролик, Королйшин, Королйцький,Королько (Бог¬ 
дан 1С4 ),Крал (1461 ССМ.1,510 ). GN . Короле¬ 
ве. - Syn. голова королівства, володар, мо¬ 
нарх; див. теж князь. 

PS. *korlj6 comes from the name of Charles the 
Great (742-814) in its OHG. form Karl, cf. Miklo- 
sich 131, Bemeker 1,372-373, Mikkola 1,88,183, 
BrOckner 269, Lehr-Spiawirtski PF.12,44-45, Birken- 
majer JP.23,175-176, a.o.; 

КОРОНА 'coronet; crown' , MUk. КОРОНА (XVII c. 
ЛСЛ.),КОРОНA,K0P0YHй кролєвства поленого (1488 
CCM.ljs.v^OUk. КОРОНА (1435 ibidem ), KOPOYHfc (XIV c. 
ibidem), etc. ; BRu. KAPOHA, Ru. КОРУНА, MRu. also 
KOPYHA (Vasmer22, 334 ), Po. korona, OCz. koruna.- 
Deriv. корон/оч/ка, коронний, коронувати,-ан- 
ня ; here also : коронарний,коронарія;FN. Ко- 
рон/а'цький/, Коронївський,Коронка,-ко,Корон- 
чук ( Богдан 134 ) - Subet. вінець із метйлю з 
оздобами - символ монархічної влеґди; верхе/в- 
на влада; ср£бна монбта; верховина дерева ; 
/в давній Польщії/Корбна-означення влбене 
Польщі,відрізняючи її від Литви, Бойків 222. 

From Lat« corona 'crown' with secondary special¬ 
ised meanings in 51. and in uk. particularly. 
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КОРОП 'carp', ModUk.,Ru.короп ,Po. 
karp,etc^ - Deriv. коропець,короповий. 
FW-КорОПЄЦЬКИЙ,Коропчук. ~ Subst.piд 
прісноводної риби. 

PS.*korifl5 'ts',being a borrowing from 
G. karp(ModHG.Karpfen)»£s*з cf. stawski 2, 
82, Vasmer22,334. 

КОРОТКИЙ ’short’ ,MUk. ,0Uk.короткьій/ 
/кратній (ХУІІ c. ЛСЛ.ІОО), oes . кратть— 
HCblMj-RU.KOpo'TKHfi, ОСБ.кратгЬКТ) , Po.kritki, 

-etc. - Deriv. коротенький,коротун,корот¬ 
шати,/с/коротити, скорочувати,-ання, 
коротати,-«Сння; compounds: коротко-зорий, 
-головий,-мовний,-ногий,-реченцевий, 
-терміновий, -хвильовий , -часний, -шиїй, 
fn. : Коротар,Короташ,Ко]зоте'нко,Коротко, 
Коротняк, Коротч^к,Корото'вич, Коротушак, 
Коротущак,Коротутяк (Богдан 134). ’■Syn. 
недовгий, малої довжини. 

PS.*korSt5k/j6/’ts’,IE.root **/s/ker- 
:**/s/kor- ’to cut (=shorten)', Pokorny 938- 
942. 

KOPOTYH see the preceding entry. 

К0Р0ЧУН » SoCp. also крачун ’Christmas’, 
MUk. ,0Uk.,OES. коронуйГЬ, Ru. Корочун,-Sntjf. 
Різдво. 

Derived from короткий ,q.v. 
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КОРСЕТ 'corset,bodice', ModUk.,known to all 
other 51. -Deriv. корсетка, корсетний, -ик, -иця. 
-Substv«iH04e убрання на грудну клітину,без 
рукавів; бандаж для виправлення хиб талії. 
Бойків 223о 

From ModHG. Korsett 'ts', the ultimate source 
being Fr. corset (: Let. corpus 'body'). 

КОРСУНЬ GN.'KorsuA', ouk.oes.Корсунь; 
Ru. KopcyHb,^o.KorsuA. - Deriv. KopcyHCb- 

КИЙ$ yN. Корсунський. - Sytv ^місто кбло 
К&нева; в старій Pycf-Україні’. місто на 
Криму. 

From Gk. Xerson,Gsg.Xersonos 

KOpT AmUk. 'cord, court', first recorded 
in 1915 (Bilash 372), alsoKOpfl. - Subst. міра 
дров* суд. 

From E. cord, court 'ts'. Bilash, 1. c.^ 
Koshelanyk 363, Royick 82. 

КОРТИК 'dirk',ModUk. ; Ru. ts.- Subst. 

вузький короткий кинджал. 

From It.cortello/coltello 'ts',Berneker 1,569. 

КОРТІТИ 'to have a desire, urge' , ModUk.; 
BRu.Kapце ЦЬ , Ru,KOpT0Tb, ВиК*ЬрТЯ , sc.krtiti. - 
Syn. сильно бажати,хотіти; забагатиси. 

Of uncertain etymology; some scholars refer 
it to короткий, cf. Vasmer22,339. 
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КОРЧ 'bush-,cramp* , M Uk. in FN.s Kopva (1457 
CCM.1,501), Корчак*б ( XV c. ibidem), and OUk.:Kop- 
чичане (1401 ibidem),Коруик^ (1437 ibidem) 
0£5*КЬр!ИЄ, Ru. корч ,Sln* kr£, Cz.krc, GN.Krkono- 
Se, Po. karcz• -Deriv. кбрчик, корчувати, -ання, 
корчастий/корчистий,карчак,корчівка,корчага; 
Npi. корчз/«0сорчити, /с/кбрчений ; Р№Корч/ак/, 
Корчавський,Корченко, Корчевський,Корчйнсь- 
кий,Корчук,Корчиняк,Кбрчик (Богдан 113); GN. 
Корчин;Ь ere also Керч. - s у п. кущ; конвуль¬ 
сійна судома. 

PS. *kT6r£b<*k6r-k-j6 *ts' , in apophony with 

IE.**/s/ker-, evidenced by Ru. К0РГА 'bent tree', 
Pokomy 936; see also Slawski 2,73,157, Vasmer22, 
340,a.o. 

КОРЧМА 'inn, public house'» M Uk. КОРЧМЬіАрІ. 
'alcoholic beverage' (1487 CCM.1,501), 'inns'(1489 
ibidem), OUk. c5 kopS**«o(o (1359 ibidem), 
Ru. корчма, OCS. (in deriv• і )krbc6mljavati, Bu. 
кр4>ЧШ,5С. kr&ma, Sin* krcma, Cz.,Slk. krcma,Po. 
karczma, LoSo.kjar£ma, UpSo. kor&na. - Deriv«KOp- 
чемка,корчемний,корчмар/ка/корчмарство, -сь- 
кий, корчмбнька, корчмарювати, -ання^івікорш- 
ма; FN. Коршмак, Коршман ( Богдан 135 ).- Syn. 
шинок,трактир,кабак;/обл.;/оранда, Деркач* 
92. 

From корч,кормуЬати 'tavem on a cleared land*, 
cf.Потебня РФВ.5, 143-144, Желтов ФЗ. 2/1876, 
67, Jagic Archiv 7,484-485, а.о.; about other, less 
persuasive; etymologies cf* Vasmer^2,342, Slawski 2, 
73-74,a.o. 

/ / / 

коршма see корчма. 
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КОСА l.'tail of hair, braid', ModUk., 
known to all other SI.- Deriv. кіска, кі- 
цонька,кісочка,/за/косичити,косиця, 
косичка, - Syn. жмут заплетеного волос¬ 
ся, 

КОСА 2. 'scythe', MUk.,0Uk.,0ES. коса; 
known to all other SI.as well.- Deriv. KOcap, 

косарка,косарський;^. Косар, Косаревич, 
Косаренко,Косарський. - Syn. сільсько¬ 
господарське знаряддя для стинання трави, 
збіжжя,ітп. 

КОСА 3. ' sand-bank', HodTJk. , known to all 
other ^Modsi. r- Subst. ВуЗЬКа см/га суходолу 
в ріці,морі,о"зері. 

All three words are usually referred to 

PS. *kosa, IE.root **kes- fto cutf,Pokorny 586; 

pertaining literature is extensively discussed 
in Stawski 2,516-518. 

КОСИЙ : коса 2. 

КОСТИСТИЙ,Костомаров,костомаха etc. 
see кість* 

/ 

костумер AmUk. 'customer', first recor 
ded in 1929 (Bilash 374£, also КОСТИМер, 
кустумер. - Subst. покупець* 

From E. customer *ts', Bilash, 1. c. 
Koshelanyk 366. 
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КОСТЯНТИН, КОНСТАНТИН 
t\CUrurt ІСОПЬПШ rt Н fyfptf&iiH* € ) WJK. 
bl(ONtnil\*rniNb (1627 Беринда), HOCTMNTt - 

тілі к-цЛ'мгіімк tnrateb (xuc,t< rtwpfpx- 
4»r*); Ru. Константйн.- 

"DiXitf Костянтинович^Костянтинівна,Кон¬ 
стантно вич ,Константинівна, Костик,Кость, 

Костю'к.- , _у лт„ -ІЗу.к6сть,кбста,Кост4ль,Костантинюк,Коста- 
нгок,Костапчук,Костарбвий,Косташ.Костащук, 
Костецько , Костбцький>Кцоталгук, Костек, Кос¬ 
тиль ,Костелбць,Костеляк,Костелянський »КО- 
СТЄлбк,КОСтблЬНИЙ,КОСТЄЛЬЮОК,КОСТбНКО,КО- 

стенй$к,Кбстерева,Кост4вич,Костій,Костів, 
Костхвський,Костійчук,Костра,Костраке^ич, 
Костреба,Костровський,Коструб,Кострубяк, 
Ко с труко в,Ко с тручук,Ко с туцький,Ко стулене ць, 
кбстур,Костура,Костурівський,Костяк,Кост- 
ич,Костичук,Костик,Костиків,Костилеба, 
Костйльник,Костильнюк,Костин,Костина,Кос- 
тинчук,КостЕнський, Костиняк, І^остинии, Кос- 
тйник,Костинюк, Костирія, Костирк^, Костщзко, 
Костйрський,Костиря,Костис,Костиш,Кости- 
пшн,Костн6с,Костюх,Костючок (Богдан 136, 
Т з*7) в - / * 

—СН. Константинополь,Константіна,Констанца. 
Х«ирЛ> ■«ї*™* ’1627 Беринда.- 

f гшгж TQR ' евкй 135* 

/Т.5./ 
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КОТЕНЯ/тко/, котик, коточок: кіт. 

КОТОрий see the following entry. 

*0ТР?Й'ЛСЬ- К0Т°РИЙ ’who,which,what; 
some; other/s/,any', MUK. ,OUk. ,OES. КОТорьій, 
Ru. КОТОрьій, OCS. kotorfc, Po.ktdry, etc.- 
Буп.який-саме?;один із кількох. 

PS. *kotor75/j Ь/,' ts' , IE. **kyoteros ’which 
one of the two?, cf. Pokorny 645. 

КОХАТИ ’to love,to have a deep affection; 
to make love’, MUk. (XVII c.); BRu. кахаць, 

Po. kochai,Cz. dial.kochat’, Slk. dial. kQ- 

chat'. - Deriv. за-,по-кохати,-ання, за- 

по-кохатися, з акох аний , кох ане ць ,-ниця, 
“Нка, коханок, -нка,«ночка} fn. Кохан* - 

Syn. бути глибоко прив>язаним до кого, 
мати велику симпатію до особи іншої 
статі, любити; старанно плекати, вир оп¬ 
тувати що-небудь,дбайливо доглядати 
щось, КТС.І20. 

Against the generally accepted view that 

the Uk. word comes from Po. kochai, cf.Rich- 

hardt 66,following Vasmer 22,356,Bemeker 1, 

538,a.o., Stawski 2,312, raises douhts re. 

such deriv., inclined to see in Uk. кохати 
genuine Uk. formation based on PS.*koxati 

a parallel form to *kasati /*kosnpti ’to 

touch,pet1,cf. Pokorny 585. 
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КОЦЮБ А , dial .КО ЦІ б а» куці б а /, И /' oven- 
rale, -fork' ,MJk. КОЩОбка, Ро. kociuba. - 
Deriv. коцюбка,КОЦЮбИСЬКО,-ИЩв; here al : 
коцюрб^ти, K04ropr6;PN. Коцюб а. Коцюбни 
ський. -Subst.кочерга. 

From Tk.kBstlhe: kBse-'to stoke a fire 
(in stove,etc.)’>Slawski 2,319; see also 

кочерга. 

КОЧЕРГА *oven—rake,— fork' , ModUk.;BRu. 

качарга, Ru. кочерга, Po. koczarga/koczerga. 

Deriv. кочержилно,кочережник;fn.Кочер¬ 

га. - Syn. коцюба. 

From Tk. kBse- ,see коцюба; re.other de¬ 
rivations cf. Vasmer22,358,Siawski 2,322. 

КОЧОВИК see the following entry. 

КОЧУВАТИ 'to wander, lead a nomadic life*, 
OUk. КОЧуЮТ*Ь (1438 CCM. 1,508)» 0Uk.,0E5. КОЧЄ- 
вати; BRu. качаваць, Яи.кочевать, Cz.kodo- 
vati, Slk. ko6ovat*, Po. koczowad. - Deriv.KO- 
човйк,-ичка,кочівля, кочівнйй,-ик,-и^я, 
кочовйще,кочовий•-Subst. мандрувати,жити 
неосілим життям, таборувати,мігрувати; 
- (про тварин;) переходити стадами- 
або зґраями з місця на місце,КТС.40. 

From Tk.-Tt. кої/mek/ »ts', Корш Axchiv 9, 
501, Bemeker 1,537, Bruckner 243, Siawski 2, 
324-325, a.o. 
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КОШАРА, dial.alsoKonrap,Konmpa'pen, en¬ 
closure; sheepfold ;hurdling (for cattle)',ModUk. ; 
known to another ModSl.- Deriv. кошарка,ко¬ 
шари сько, -тце, кошар ний, -ик; GN. Кошари, Ко- 
шарки,Кошарища. •• Syn: . загороджене міс- 
це для овець або іншої худо'би під відкрі 
тим небом; крите приміщення для худоби 
або овець,КТС#І20;казарма, Франко 1,428. 

Deriv. from PS.*ko£,b with suffix -ага,see 
Кіш. 

КОШИК, кошіль, еtс. : кіш. 

ко шовий : кіш. 

КОШТ 'cost,expense,charge/s/,outlay', ЛШк. 
КОШТ* (ХУ - УТІІ С• ),BRu. КОШТ,Ru.dial, ts; 
Po. koszt,0Cz.ko5t, SC. kolta.- Deriv.*OHITOBlT- 
тий,коштовний,-ність,-но, коштувати,-ан- 
ня,кошторис, -нийSubst.утримання, сума, 
Бойків 224; видаток,витрата; забезпе¬ 
чення, постачання. 

From Po. koszt 'ts',the ultimate source 
being MHG.koste.kost 'ts', Richhardt 68,Slawski 
2,544,a.o. 

✓ 

КПИТИ 'to jeer,make a fool of', ModUk.;Po. 
крій. - Deriv. за-,по-кпйти, викдити,кпини. 
Syn. кепкувати. 

From Po. крій (: kiep, cf. КЄП 2), 
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КРАВАТКА 'tіе,cravatte', ModUk. .known to 
all other SI. - Subst. зав'язка ПІД ПШєЮ. 

Fro® Po. krawatka, the ultimate source 
being Fr. cravate < Cravate 'Croatian'.Klein 
1,368. 

КРАВЕЦЬ 'tailor',ModUk.; Po.krawiec.-Deriv. 

кравчиня, кравеччина, кравцювати, РК.Іфавчен- 
ко. Кравці в, _ gyn. фахівець від шиття б- 
дагів. 

From краяти» see край» 

кравТ AmUk. 'crowd', first recorded in 1963 
(Bilash 374), also кравд . - Subst. ННТОВП. 

From E. crowd 'ts'. Bilash, 1. c., Koshelanyk 
368. 

КРАДУ»крадіж : красти. 

КРАЙ 'country,land; edge', MUk.,OUk. OES. 

Kpan»OCS. krajb, Po. kraj,etc. - Deriv. кра¬ 
їна, ухраХна, крайний, крбяти; і крае- 
вид,-3HaBCTBo*jFN. Крайник, gn. Крайня, see 

also : Україна. - syn. земля; держава, 
грань,гранична лґнія чого;припинення 
чогось. 

PS. * krajb, IE.root ** /s/krei- 'to 
cut', Pokorny936. 
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крак AmUk. 'crock', first recorded in 1972 
(Koshelanyk 367). - Subst. ГЛЯДуЩИК. 

From E. crock 'ts', Koshelanyk, 1. c. 

КРАКІВ,SoVUk. КРакув gn. 'KrakAw,Cra- 

covia' ,MUk. ,OUk. ,OES. КракоВТ» , Po.KrakAw, 

known to all other ModSl. - Deriv. краків'- 
янин, -нка,кранівський;(ігот Po.)краков'як, 
краков’^нка; GN-І^аковець/Краківець. 
Subst. давня столиця Польщі. 

According to Rymut 119 the first mention 
of the city belongs to Ar. Ibrahim ibn Jakob 
of 966; later it is mentioned as Lat.Cracoua 
in 973; as far as the origin of this name is 
concerned "najbardziej rozpowszechniona jest 
teza,ze nazwa pochodzi od nazwy osobowej Krak. 
Zrodla historyczne zaswiadcljat istnienie na¬ 
zwy osobowej Krak"; cf. also Staszewski 153- 
154 , Мельхеев 48 ( :from Po. kruk 'crow'!). 

КРАПАТИ : капати. 

КРАСА 'beauty', MUk. краса (XVII c. 
OCS. krasa, known to all other SI. - 

Deriv. красний,красивий,красувати 
/ся/,^ gn. Красне. властивість 
того",що гарне у фізичному й мораль¬ 
ному відношенні, (за:)КТС 121. 

PS. *krasa 'ts', with no certain IE. 
affinity, cf. Berneker 1,608, Vasmer22, 
367, a.o. 
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КРАСТИ, краду,крадеш‘to ste^l'» MUk- 
краду (ХУІІ с. ЛСЛ.99), 0Uk.0ES.KP ас ти, 
OCS. krasti,Po.kra&i,etc. - Deriv. ВИ-,на-, 

по -, с - кр асти, ви -, на-, по-с-крадати / ся/, 

крадіж,крадькома,крадьма. -‘ Syn*°P**V 

своювати собі чужб,брати тай®® 
бути злодієм, займатися злодійством, 

КТС.І2І. 

PS.*krasti <■ *kradti 'ts' - an apopho- 

nic formation to *kryti, see крити. 

КРАЇ A dial, fbr і*рата. 

кр£йзі AmUk. 'crazy', first recorded in 
1915 (Bilash 375), also крезі, кризі. - 
Subst. безглуздий, дз^рень. 

From E. crazy 'ts', Bilash ,1. c. 

kpeT Wd. for крот. 

КРИВИЙ 'crooked', MJk.KpHBbiSCXVII c. 

ЛСЛ.ЮІ), OUk.,OES.KpHB*b , Ru. КРИВОЙ, 

OCS. krivb, known to all other Sl^ - Deriv. 

кривенкьий,кривина, кривда,ви-,за-,по¬ 
кривити, ви-,з а-,по,-с-кривляти/ся / , 

compounds: криво-гуипт, , тттжтатгн- 
-луцький , -рУкий , еТс. J.FN .Кривии, Кривцун, 
Кривкб, Кривнак, Кривоб 4дрий , Кривобокий , 
Кривобород^,Кривокобйльський,Кривоколь- 
Ський,криволйн,кривол§п,їфивон£с,криво- 

нюк, Кривоно сгок, Кривопас » Іфивотгуск, Кри 

■7--! 
t . 

воручко, Криворука, Кривошиенко, Кривоус, 
Кривов»яз,Кривуцький,Кривулич . etc. 
(Богдан 146); gn. Крйвка, Кривогбри. 
-Syn. непростий, звкручений,зігнутий. 

PS.*krivb/jb/'ts',ІЕ. root **/s/krei- 
Pokomy 936,а.о. 

KPMKMAtriam' ,MUk. ,0Uk. ,0ES. Крижьма, 
крижьмо, Ru. К^ИЖМЬі, ^Po.krzyzmo, etc. - 
Subst. • подарунок хресних батькГв* 

From KHG. chrismo 'ts',the ultimate source 
eing Lat.chrisma from Gk. x-visma 'baptism*, 

Miklosich 141,Berneker l,619,Vasmer22,376,a. o. 

othfTti 'crlsls'- «°<ГОЬ, knmm to all 
her ModSl. - Deriv. кризовий,- Subst. 

стан складного, кон- 
фліктно-загостреного існування, 
різкии стан суперечностей, наглий 
переліт, занепад; урядова криза — 
стан, коли уряд мусить уступити 
через «вотум недовір’я»; енерге¬ 
тична криза — стан недостатніх 
енергетичних ресурсів й невміння 
Уряду зарадити цьому. 

(JBR.-Arch.133) 

From ModHG.' Krlse 'ts', the ultimate 

aouroe being Gk. lrfsls.esg.krf.eos OkrlnoJ 

separating,putting apart;declding,determining; 

judgement,sentence;trialjdlspute.quarrel'. 
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КРИК 'shout, cry; call; hollo, outcry, clam¬ 
our, vociferation; brawl; scream, shriek, yell, 

screech; bray, hee-haw; hoot; squawk'; M Uk.KpJl- 

KOM'blsg. (XV c. CCM.1.514), CUk.,0E5. крикт, , 
OCS. krik'ti t BuJtPHK ,5C.krik, 51n.krlk.Cz.ktik, 
Pr. krzyk, LoSo. kftik, UpSo.krik. - Qeriv. 
крикун.крикуха. крикливий,-виця,крик¬ 
нява, /за-,на-,по-/кричати, викричатися,ви-, 
по-крйкувати, -ання, крйкнути;ГА/,Крикун,Кри- 
кливець,Крикорич,Криколбвич (Богдан 145 )•- 
5уп. /пронизливий;/вереск? /змішаних голо¬ 
сів : /галас, зик; /розм.:/ґвалт;/з плачем:/ 
зойк,йойк; /багатьох:/лемент,Деркач^,93. 

An о/р* imitative formation like Lith*kryksti# 
Latv« krika# Gk« krake»a«o9 ,cf• Bemeker 1»616-617» 
Vasmer^2» 376-377,a.o. 

s / 0 

КРИКУН* крикучии ,etc., see the pre¬ 
ceding entry. 

КРИЛАС 'choir-loft (in the church)', MUk. 
OUk. ,OES. крилост, , клярос-ь ; Ru. крйлос. 
Deriv. : крилошанин. Gfi. Крйлос, see s.v.- 
Subst. підвищене місце для хору в церкві. 

A f/e. deformation (: крило) of Gk.kleros 
'clergy'. 

КРИЛАНІ : крило. 

КРИЛО : крити. 
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КРЙЛОС GN. 'Krylos (an old part of Halych)'. 
Subst. 

Головні укріплення Галича за кня¬ 
жих часів були не у теперішньому місті, 
але в К р и л о с і. Крйлос має назву від 
Тюго, що тут засідав „клирос" — 
вище духовенство, з митрополитом. Але 
ця назва повстала пізнійше, в давні часи 
у теперішнім Крилосі був княжий город, 
Галич. У Крилосі є висока гора над рі¬ 
кою Луквою, добра до оборони. Гора 
обведена довкола валами ; з одного боку 
вали ідуть у три ряди, — це останнє 
укріплення старого города. Церква Бо¬ 
городиці у Крилосі, це стара галицька 
катедра, пізнійше перебудована; у ній 
спочивають Володимирко, Ярослав, Ро¬ 
ман. Довкола города знаходяться уро¬ 
чища, як Іванівське, Воскресенське, Да- 
пилівське, Юріївське, Ілійщина, — все 
те місця, де були колись старі церкви, 
в землі відкопано їх фундаменти. В різ¬ 
них місцях віднаходять багато тесаного 
каміння, підлоги з поливаної цегли... 

(JBR.-Arch.133) 

For etymology see крилас»and further¬ 

more ; КЛЄР /кЛИр /кЛІр • 

КРИМ GN. 'Crimea', Ru. Крьім ,Ро. Krym,etc.- 

Deriv. крймка/«римський;та.Кримський.- Syn. 

півострів на чорному морЦ( арх.:) Таврида 

From Tk.-Tt. Kyrym : kyrym ’ditch,trench, 

bank,traverse’, Радлов 2,745-746,Мельхеев 
40 > Staszewski 155,a.o. 
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' / 
КРИНИЦЯ 'spring, source, well',Wd. керниия, 

кирниця, M U'k. кринйца(1627 Беринда) , кр*ьница, 
( ХУ с.ССІ.1 1,519 ),OUk. кр'ьница ,-ица ,-иці, 
КТаІрНИца ( ХУ С. ibidem)» 0Е5. кгрница/ кргница; BRu. 

криніца, Яи.кринЙца/крМНЙца, Po.dial. krynica / 
kiemica,OPo.kmica. - Deriv. КрИНЙчка, криничень¬ 
ка, кринйчина,/діял.:/ кернйчка,GN.^Криниця, 
Криничка, Кринички,Криничний, Кернйця,^ Кер- 
ничкйїРП. Кринйцький/Керницький, Кринйчин. - 
5уп. джерело.; wd. студня,колодязь. 

Р5. *krSnica/*krir.ica 'ts', Derneker 1,617; 
according to f'iklosich 140, Uk. word is genuine end 
Po. from llk.^Bruc'-ner 178»on the contrary, assumes 
that Uk. word was borrowed from Po.f cf. Jurkow- 
ski 39-40. 

КРИТИ ’to cover, roof, hide, conceal' ,MUk., 
0UK.»0ES. крьіти , BRu. крьіць » Ru.крить, 0C5. 
kryti, BU. крии,БС. kriti, Sln-kr^ti, Cz. kryti, 
51k. kryt', Po. kry£, LoSo. ksys, UpSo. kryc.-Deriv. 
в-,ви-,від,-,за-,на-,по-, с-крйти, -кривати, 
-ання^^критий,/по/крйтка,криття,крйтник,ви¬ 
відана-, при-криття, скрйтка,- here also: крило, 
покров/d/, крйша; скритовбйвотво; П\і.Критюк. 
- 5уп. ховати, приховувати; таі:ти,затйю?ати . 

Р5. *kryti *ts’, IE. **krou-ti (:** кгец- ) 
cf. Lith krauti *to pack’, Latv. kraut *ts’, Gk. 
krypto • I hide1, etc.| Bemeker 1, 633, Trautmann 
140, Vasmer^2,390,a.o. 

КРИЧАТИ : Крик. 

КРИША ї крити. 

крівавий - крива’вий 

крівля : кров 2, 

'kr> кров 1. 

кров 1. 

КРІЗЬ, also СКРІЗЬ ’through; everywhere’ 
ModUk . ; Ru. СКРОЗЬ, dial. СКРЕЗЬ, Ви.КРОЗ, 
SC.kroz/krez, Sln.krez, Slk.krez/kroz. - 
Deriv./на/скрізь $ наскрізний 9 «но$ скрі- 
зняк* 

A PS. blending of *skvoz£?through’ and 
*cerz-s(<**kers-) ?ts?, cf. ModUk. через* 

крік AmUk. ’creek’і first recorded in 1933 
(Bilash 377). - Subst. ПОТІК. 

From E. creek 'ts', Bilash 1. c., Koshelanyk 

370, Royick 83. 

KPIKBA : кроква. 

KPIKET, also крикет,кро'кет 'cricket' ,ModUk. 
Subst. гра дерев»яними кулями крізь дротяні 
ворітця. 

From Е. cricket 'ts', Kirkconnell У. 

крІКСКОЛЄґа Wd0 'war-colleague' ,first re¬ 
corded in the xx c. (Горбач б)- Subst. това¬ 
риш ІЗ війни. 

From ModHG.Kriegskollege 'ts'. Горбач,l.c. 
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КРІЛИК, KPO/JiK : король. 

КРІМ ^t кромі 1 aside, apart from,except’ 
M Uk* kpoMfe (XVII c. JICJI.ioi)» OUk.tOES# ts, 
Ru* крбмв. - Syn* опріч*- 

KpiM^mUk. ’cream1, first recorded in 1963 
(Bilash 377). - Subst. Сметана, 

4 

From E. cream 'ts', Bilash 1. c., Koshelanyk 
370. 

/ / 

КРІПКИЙ 'strong,firm, hard', MUk.,OUk.Kpin- 

КЬіЙ/крІп'ЬКЬІЙ / їфіп«ь К'Ь $ Ru. крвпкий, OCS. 

kr£pT5 /кгербкб, known to all other SI. - Deriv. 

кріШСЄНЬКИЙ,кріПКО; here also (without -^Skfc 

suffix): кріпак, кріпитися/, крґпшати^крі- 
посхь, кріпосний ;FN. Кріпак,Кріпчук%Кріп- 
кий, Крапка (Богдан 142). - Syn. сильний, 
дужий,видержливий. 

PS. *kr£p)5 /*krep"61t6/jb/ 'ts' with IE.cognates 
only in Teut.( cf. OIc.krappr 'narrow'j,Pokorny 
630 (: **krep- 'strong'). 

/ 

кріс Wd. 'gun', ModUk. - Deriv. KpicHK.Syn. 

рушниця, Франко 10, 508 

A Wd. neologism based on кресати 'to 
strike fire',IE. root **/s/ker:**/s/kre-, 

'to cut', Pokorny 938. 
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KpfcjI0#Wd. крвСЛО 'chair', MUk. КрісЛЬ, 

(XVII c. ЛСЛ.91)» known to all other ModSl. - 

Вег^.крісвлко,крісвльце;кріслатий, - Syn. 

0йд£ннн,ст1лвць із спинкою; фотель* 

PS. *kreslo ’ts’, IE. root **kred- ,also 
known to Teut. and Baltic lgs., Pokorny 617- 
618. 

Крґсмес ArriUk. ’Christmas’, first recorded 
in 1942 (Bilash 378), also Kpfcirac. Kpfc- 

uyc, Крістмес, - Subst. Різдво, 

From E. Christmas ’ts’, Bilash, 1. c., Ko¬ 
shelanyk 371, Royick 83. 

КРІТ9 dial.alao kpeT,KPOT »mole», 0Uk.,0ES. 
КР'ЬТ'Ь , BRu.Ru* крот, Ви.кр'ЬТ , sc.kirt. Sin. 
krt, Cz*,Slk. krt, Po.kret, LoSo.kset, skret, 
UpSo*. krot. - Deriv. кротовина,кротів,кро¬ 
товиння, кротовий,кротячий; кертйця ,etc.; 
ГМ*Кротенко,Кротбвич, Крет (Богдан 143^Кро- 
тевич.- Syn.рід ссавця родини кротових,ря¬ 
ду комахоїдних, УРЕ.7,416. 

PS* *kr6t£ ,tst»IE. root **kreu-t- ’to move’, 
cf. Lith. krutus ’quid ,movable’,kruteti ’to 
move quickly’, MHG.rlltten ’to shake’, E.rudder, 
ToA. kru,etc., Pokorny 623,Kluge 293,a.o. * 

Wd. крет is obviously borrowed from Po. kret,cf. 

Richhardt 69; the organic Uk. form KPOT was sub¬ 

stituted by secondary КРІТ like MIX from M0X,etc. 

tse.e chapter on ’’excessive i" in Shevelov 604-605) . 
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КРОВ -‘-.'blood' Мщ:. крбвь (ХУГ І с. ЛСЛ. 101), 

кров ( ХУГ с. КА.55', ХУІІ с. Гептаглот ЗО), 
кров (1596 Зизаній),кровь (1583 АКЖМУ.70), 

м Uk. кровь/кровгь (ХІУ-ХУ С. CCM,I,5I5,Mrk.0ES. 
КроВЬ / Кр^ЬВЬ XI—ХІУ С« ) j BRu. kpoy, Ru. kpobb. 
Ви. кр'бв ,OCS. krSvb, SC. krv, Sln.krl.Gsg.krvl, Cz. 
krev,^Slk. krv, Po. krew, LoSo. ksew.UpSo.krej, Plb. 

k/a/roj . - Deriv. кровавиця,кровйн^1а, кровиноч¬ 
ка ,кровйіщ,кр ґвця, кривавий/кро вавий,-1сть, 
-во, кровний,-ність,-но,кровистий,-тість,-то, 
кро вавити /ся/» кро во-: кровожер, -ливий , -ливі ст ь, 
-ливо,-ний,-ність ,-но, кровозм£шення,-жність, 
-юно,—шник,-шниця,кровоносний,-но,кровоббіг, 
кровопивець /«ця,KpoBonfй,-ний,-ність ,-но,кро¬ 
вопролитний ,-н!сть,-но,-ття, кровопускальний, 
-но,кровопускання,кровосисний,кровосос,крово¬ 
спинний, -ність, -но, кровоссальний, кровотвор¬ 
ний, -ність,-но, кровотеча,-чний,-чність,-чно, 
кровоточити,-ивий,-йвість,-йво,кровохаркання, 
кров'яний,-нистий,-тість^-сто, кров*янйти,-ні- 
тж,кр<£В*янка$Р/Акров,Кровак,Кровчбнко,Кровчук, 
Кров»як, Кровоший (Богдан 144). - Syn. черво¬ 
на рідода в системі організму; (арґб:) юха, 
юшка, псяюха,мазка;(див. теж:) руда, 

PS.*kry, Gsg. *kr6ve 'ts', IE. **krus( : root 
** kreu-)with cognates in various IE. lgs.,cf. Po- 

korny 621-623,a.o. 

КРОВ 2. also Покров 'cover', MUk. KPOB$ (XVII 
c. ЛСЛ. 101), OUk.,0ES. КРОВ* (XI.c. ff.) - known 
to Ru. and some other 51. - Deriv. кр£вля; (Свята) 
Покрова. 

PS.*krov6 'ts' - an apophonic formation from 

*kriti, see крити. 
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alSO KP^KBA ' roofspar,rafter, truss' , 
ModUk. .known to s0me other ModSl. - Deriv. крбк- 
шна,-иця,кроквівка. — Syn. два бруси,на 
яких тримається дах, 

PS. *kroky,Gsg.krokbve .stick', with no 
certain IE.cognates,cf. Berneker 1,621, Machek 
^ jO j 3. • O • 

кроп AmUk. 'crop', first recorded in 1942 
(Bilash 375), also крап. - Subst. урожай, 

„,/Г°т E\crop 'ts'> Bilash, 1. c, Koshelanyk 
367, Royick 82. 

/ 

КРУЗЕЙР0 , BrazUk. also крузеро •cru¬ 
zeiro', ModUk.; Ru.,Bu.,Ма.крузейро,Ро• kruzejro. 
- Subst. монетна одиниця в Бразилії. 

From Port, cruzeiro »ts», from cruz »cross' 
(depicted on coins),the ultimate source being Lat. 
crux •cross•• 

крукид AmUk. 'crooked', first^recorded 
in 1930 (Bilash 379). - Subst. НЄЧЄСНИЙ. 

From E. crooked 'ts', Bilash, 1. c. Koshe¬ 
lanyk 372. 

(JanCw 

ky Wd. = ko, see K,IK. 

кугут Wd. ‘penis', first 
^75). “ Subst. чоловічий 

recorded in 1926 

статевий орган. 

A dial, deformation of KOPYTwith figurative 
transfer of meaning. 
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КУДИ, dial, куда'where,whither',MUk.куди 
(ХУГІ с.),коуда (1499) >OUk. ,OES.Kyflbl#Kyflai 

Ru. куда, OCS. kgdu, etc.- Deriv. КУДИСЬ.mrffw- 

набудь,/ні/кудйиіній, Syn. в якому напрямі? 
PS.*k?dy /:k2da:kode:k2du/'ts',Slawski 2,125. 

кудлай ґудлаЙ. 

КУЙОВДИТИ ’dishevel', ModUk. - Syn. кошлатити 

Per^anrd^ald«°'SteV;,ey 416• the TOtd «же from ersian yalda - membrum virile1 

/ - / f 
кукабара, alsoKOKa6ypa AustrUk ’kooka¬ 

burra1, first recorded in 1954^ (Chekaluk 19) .- 
Subst. австралійська брунатно-ряба,галас¬ 
лива птиця. 

From AustrE. kookaburra, also goburra,gogo- 
bera*laughing jackass1, the ultimate source be¬ 
ing aborig. ts.,Endacott 20, Reed 96. 

КУКУРУДЗА ’maize* , ModUk.- Deriv. кукуру- 
дзяний,-нка#~ Subst. ■ рослина родини злакових* 

From Rm.cucuruz *ts', Vrabie 156 (with ex¬ 
tensive discussion of the pertaining literature). 

КУЛЯ 'ball; globe, bullet1, ModUk*; BRu* ts, 
Po.kula* - Deriv. кулька; кулемет,-ний , -ник , 
FN* Куль,Кулька( ^Богдан 14У-1&0 ).- Subst. 
кругле тіло, предмет; стрільни. 

From Ро* kula, 
kule *tsS Miklosich 

the ultimate source being MHG* 
145, Vasmer^2,413,Siawski 2, 

S • V • 9 Si • o • • 
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KYK 'godfather; friend,neighbour', MUkRyj,^ 

(ХУІІ C* ЛСЛ. 103), OUK* OES. коум'Ь,known to other 

si. - Deriv. кУМА.кумуся,кумця, /c/кзгматися, 
кумівство,кумувати, кумась,-ася,кзпюсати. 

The word is usually explained as an abbr. of 

*lc6motr6 'godfather', cf. Berneker l,662,a.o.; 

this etymology, though acceptable from semantic 

viewpoint, leaves unsolved the relationship of _u: 

and other formal-structural difficulties; ac . 

cording to Brllckner 281 it derives from Tk.kuma 

'prostitute',which is rejected by Vasmer^2,4J4 and 

other scholars . cf> компадре,кумпадре. 

кумадре seeкомадре;кумпадре. 

кумпадре SrazUk. * friend'; also компадре 
‘godfather' ( Борушенко CHcd3,9).- Subst. 
приятель і пор* Оповідав мій покійний тато, як 

то одного разу поїхав до “кумпадра” у 
відвідини. (Кажу до кумпадра, а не до 
кума, бо кого іншого називаємо кумом, 
а кого іншого кумпадром). 
Приїхав тато до кумпадра і питаєть¬ 

ся кумадру: А кумпадре де? 
А вона відповідає: 
— Вигрівається, має грипу. 

ч.14 за 1981/ 

From Port, compadre 'godfather', developed 
into 'friend' in BrazUk. 
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. я11 Гп W^or.e* Pr°stitute' , MJk. KYP3A, known 
Іі u“ ™PBAPCT™> Юрбитися* /с/kyp- 

ВИИ, Wd. курвет'а ( JBR.). - Syn. nobfrt , npocxHtyrka. 

P5.*kury,Gsg.kur6ve connected with *kurfe with 
ong. meaning *hen,chicken*, Vasmer 22, до^_ дод» 

xts deriv.from G. , Goth.hors,OHG.huora,tJlor.hora 
etc., cf. Miklosich 449, Berneker 1,651, a.o.. has 
been rejected by majority of later etymologists. 

KYT 'angle; corner'; MUk.,OUk. koyr, OUk.OES. 

КОУТТ, , кЯтТЬ, KfcTT., OCS. kQtTJ, known to all 

Other si. - Deriv. куток, куто'чок,закуток, - ' 
кзгтний, трикутник,чотирокутник... FN.KyT, 

Кутний, «утняк, Кутчук^ GN. Кути. Syn. гво. 

метрична фігура,утворена двома лініями,що 
виходять із однієї точки, Слум.4,417. 

PS. *kpt6 'ts',IE. **konp-tos 'bend', cf. 

i^no^A 24,266; *e’other etymologies see Berneker 
1,602-603, Vasmer22,432-433,a.o. 

КУТЕРН0ГА 'crooked-shanks, knock-kneed', ModUk 
Po.kuternoga- Deriv. кутєрногий. -Syn. криво- ’’ 
ніг,кривоногий. 

The word has been extensively discussed by Johann 

Knobloch in ZslPh. 41,194-195 who refers it to Sl.pe- 
iorative prefix *ku- and the words: *tri "three' and 
*noga 'leg'; against Brllckner 285 he derives Po.kuter¬ 
noga from Uk.in conclusion he states as follows: 

flberrM<;hend jormue Parallele hiorzu fuhrt Maurice Grammont 

p eck bat, ferner auch Prothosontriigor: jambee do bcis) eetropic, sind mid dies 
, ( eatro-ріша) aufgoiaflt wild, gibt os fur Einarmigo don Ausdruck: voild un 

H it sT П: R°VUe bour®lli6nonno do L’Enseignemorit sup.Srieur, Jg. 4,3 
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Knobloch*s ethology, though formally without re¬ 
proach, poses sonre questions re. presence of the word 
*tri which has no connection with the whole semantic 

• V A i&VA Clr 9 ^ ui\JLfz 

late —ter— to *torti and to interpret 
*kot'46 (see KYT), -ter- (: ТЕРТИ) and 

persuasive to 
this compound 
НОТА. 

re- 
as 

КУТІ!, also КУВАТИ fto hammer, forge’ » MlJk.,0Uk. 

OES. ковати/кути: кову,коввши / кую,куєши; 
OCS. kovati: kovp,kovesi, known to all other Sl.- 

Deriv. коваль,-ський, підкутий, кузня; ко- 
варство; FN. Коваль,-ський,Ковальчук, Ко¬ 
валенко, Ко вались ко. Syn> ^ майстер, що 
обробляє на гарячому металь. 

PS.*kuti /*kovati 'ts', IE.root ** kou-:**keu- 
' to hew,chop,carve', cf.Lith.kauti 'to strike' , 
Teut.(G.)*haw- from pre-Teut.* kow-, Pokorny 587, 
Kluge 137, Berneker 1,592-593,a.o. 

K7T5I,wd* КУТЯ 'kutya, boiled wheat with honey 
and ground poppy seeds (eaten at Christmas eve,or 
after a Mass for the dead) ' , MUk. ,0Uk. ,0ES. Ktf*r bfT} 
BRu. куця, Ru- кутья. OCS.kucija. - Subst. 

коливо з медом і маком. 

According to Vasmer22,435, it comes from Gk. ' 
koukia : kokkos 'grain'; cf. also Berneker 1,654- 

КУЩ 

кущик, 
Syn. 

кореня 

'bush, shrub' ,ModUk. ; Ru.KycT.- Deriv. 

кущичок, кущавий , кущистий , кущитися • 
дерев>яниста рослина з гілками від 
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A Uk. neologism derived from KYCT = *kustjb of 
uncertain etymology, cf. Berneker 1,652. 

• in£Я/*г?Гагик* 'CaSk* Vat’ barre1'» ««t recorded 
in 1926 (Карманський 7 - Subst. по суд а, з я- 
кої п*ють гіркий бразильський чай. 

Prom Port.cuia 'drinking cup1 . 

iqra 2. Wd. 'old grumbler',ModUk. - Subst. 
куйон, 

A deriv. from КУТИ /КУВАТИ. 

куява Wd. 'secluded hut; steep hill;little 
known region'.first recorded in the XIX c (wa_ 
леховський 1,394).- Deriv. Куява (назв? 
річки на Гуцульщині, Hrabec 82,246) . -Subst. 

опущена^хата; мало відомі 
ка гора; Желеховський, 1 

люднене місце, Рудницький 
с. ; пусте,неза- 
Бойк.24; верхівця 

гір , Hrabec 41 Сі Гуц.икуеваи). 

Like Ро. kujawa^ial.for 'unfruitful field', and 
Kujawy, GN. (part of Poland),this word does not have 
any certain etymology; Соболевский'в reference to 
a Scytian origin,cf. Й8В0РЯС. 26,10-11, as well 

as MoszyAski's explanation from коваль and Slawski's 
attempt to derive it from PS.*kujati 'to murmur'(cf. 
his ED. s.v.) are scarcely acceptable. 

NOTA BENE! 
4 

THIS IS THE FIRST SELECTIVE EDITION 

OF PARTS 17-22 /РР-401 & ff./ 

Л 

Л, л — the sixteenth letter of the Uk. alphabet, MUk. 

and OUk. name люди from OCS. ljudi ‘people’; numerical 

values: Glagolitic — 50, Cyrillic—30 respectively, Огієнко 

Азб. 82 ff., Истрин 50 ff. 

ла AmUk. ’law’, first recorded in 1971 
(Koshelanyk 384). - Subst. закон» 

Prom E. law 1ts1, Koshelanyk, 1. c. 

ЛАД ’order;regime; way,manner’, MUk.A^ 
(XVI c.KA.56), Ru. dial, лад ’gossip’» 

Deriv. ладний, /0/ладити, ладо ’husband’ , 
лада 'wife'; OUk. ,0ES. 'husband'; FN. Jla- 
домйр, Ладята; Ладо, Лада, - Syn. 
порядок. 

PS. *aldb 'age,life', IE. root**al- 
’to grow’, cf. E.old, OHG. ,MHG. ModHG. alt, 
etc.; this root was orig. used in reckoning 
age, but afterwards it was also employed to 
denote ’experience’, ’order ,regime’,etc. » 

cf. Pokorny 26-27, Kluge 7, Berneker 1,682.. 

683, Тазтег^2,447,а.о. 

ладувати wd«’to load’, ModTJk.- Deriv. 

ладування,ладунок# - Subst. вантаж# 

From ModHG. laden ’ ts ’ ,РССТОЦЬКИЙ 4, 

145# 
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ЛАЗАР, ЛАЗОР ?Ц. кЬ^ЛД^йуІ, 

Мі/к,ЛлзлРі(і627 Бвринда) ,Лду*р« Л*уо- 
Pi/k G-.to.i 1484 Пом^яник) ОиК.ГНПСмФ1НР**У 
Своєму ЛА}0р*ВН}*60**Н*У ( %to-*tVc.% Соф 
W+fr*)' л^зарь.- 

Vhu*. Лазарович,Лазарівна,Лазорович,Лазо- 
рівна,Лазурь,- 
ґМ' Л Аз ар, Л аа арчук, Л аз ар 4 нко , Л аз ар<£вич, 
Лаз6бник,Лаз6чко,Лаз6нбій,Лаз^нко,Лазе- 
та,Лаяс4к,Лаясевський,Лазш?к,Лазь<?,Лаз<*к, 
Лаз6р,^азор4к,Лазор£нко,Лаз<£рко,Лаз6рик, 
Лазовчук, Л азовський, Лазур^нко,Лазурко, 
Лазурок,Лаз^р,Л«ґзич,Лазгінський,Лазюк 
(Богдан 159,160). 

(*Pt. Лазаренки^- **Г» 
%e*r.NiUx. копу пононни ьсі 

, 1627 Бвринда. 

Реоч %. 
* нь. і Ш 

*72, пв' 

/т S і 
етров 

ІСЦЬА44 ТЩ IU.T/M+TI SO а асf 

сий **** 5 rtfabl, 

ЛАЗИТИ ' to climb,crawl;to creep', ModUk., 

known to all other SI. - Deriv. в-#вй-, за-. З- 

по-,під-ла зити, ітп# - syn.пересуватися 
всім тілом; підійматися вгору або спус¬ 
катися вниз* 

PS. *laziti 'ts', deriv. from *laz6 
'crawl,crawling; pathway (through a thicket)'J 
IE.root **legh-'to crawl', Pokorny 660, Ber- 
neker 1,697, Trautmann 161, Vasmer 2,450,Ma- 
chek 260,a.o. 
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лай AmUk. 'lye', first recorded in 1929 
(Bilash 383). - Subst. луг. 

From E. lye 'ts', Bilash, 1. c., Koshela- 

nyk 386. 

лайкувати AmUk. 'to like', first recorded 
in 1915 (Bilash 383). - Subst. ГГОДОбатисЯ. 

From E. like 'ts', Bilash, l.c., Koshelanyk 

387. 

дайм AmUk. 'lime', first recorded in 1972 
(.Koshelanyk 387). - Subst. вапно. 

From E. lime 'ts', Koshelanyk, 1. c. 

ЛАПА, dial, лабa'paw'^k. лапа (XVIII c.); 
Po. tapa. - Deriv.лапка,лапочка,лапко, ла¬ 
пати, лапнути, лапу-лапу!,лапчастоногий, 
лапанйна,лапаидух*,РКЛапа/Лаба, Лапка / 
Лабка, Лапкан, Лапк6,Лаповський,Лапко'в- 
ський,Лаповий,Лапщенко,Лапжинський,Лап- 
сюк,Лаптута,Лапук,Лапушняк,Лапута, Ла- 
питський, Лап>юк (^Богдан 156). - syn* 
стопа,нога тварини,птаха та ін.,КТС.І27. 

PS.*lapa 'ts',ІЕ.**І0раї **lepa 'ts' with 
cognates in Baltic and Teut.( G.)lgs„ cf. Po¬ 
korny 679, Trautmann 160 >a.o.; Wd. (SoCp.)Aa<5a 
is to be considered an "excessive voicing",al¬ 
though Shevelov 482 is inclined to treat it as a 
borrowing from Hg.lab ' foot '^probably via Rm. 
laba; doubtful. 
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ЛЕГАЛЬНИЙ * legal', ^ModUk., known to all oth¬ 
er Modsi. - Deriv. леґальність, —но, леґалі- 
зувати, леґалізація: узаконення, фор- 

мально-правне визнання одиниці 
(індивідума), групи, установи., то¬ 
що; в українській діяспорі є два 
роди легалізації: (1) визнання 
своїм, тепер екзильним, урядом і 
(2) визнання місцевими звичайно 
крайовими (стейтовими, провінцій¬ 
ними) правліннями; на найвищому, 
федеральному (або «національно¬ 
му») рівні українці в розсіянні 
мають здебільшого індивідуальну 
легалізацію, приймаючи держав¬ 
ну приналежність на місцях свого 
поселення; групової (колективної) 
легалізації на федеральному рівні 
добилися тільки українці в Юго¬ 
славії (Бачка), хоч у деяких кра¬ 
їнах були заходи в цьому напрямі, 
наприклад в Канаді (заходи Яр. 
Рудницького в Королівській Ко¬ 
місії 1967, П. Юзика в Конститу¬ 
ційній Комісії 1972 й ін.); тільки 
в небагатьох країнах поселення 
українці добилися федеральної ле¬ 
галізації деяких аспектів свого 
життя, напр. Церков, Фундацій, 
запомогових братств, тощо (в Аме¬ 
риці, Канаді, Австралії);JBR.-Arch. 133. 

From Lat.legalis 'ts'. 

ЛЕДВЕ, dial. Л6ДВИ, ЛЄДВО 'almost, hardly, 
narrowly,scarcely', МЦк.ЛвДВб (ХУТ-ХУЇІІ C*)i 
ЛЄДВо(ХУТ-ХУІІІ C# ),Po.ledwo,ledwie. - Deriv. 

ледви-ледвиськи, ледь# -syn. насилу,майже. 

From Ps. *jed£va 'ts' "with j-replaced by 1-" 
Shevelov 166, and suffix change: -a-*-e/o. 

ЛІЗДI, also AmUk., AustrUk. ЛЄЙДІ, ЛИЙда 
'lady', first recorded as ЛєДІ in 1910 (Кузеля 
180). - Subst. титул жінок вищого стану, 
дружин лордів. Бойків 232; про жінку вза¬ 
галі", Слум 4. 468. 

From Е. lady 'ts', £ilash 388, Koshelanyk 405. 

ледь, ледь-ледь dial, for ЛЄДВИ>ЛЄДВЬ, 
see ледве# 

ЛЕЖАТИ 'to lie, recline, repose' »MUk. ЛЄ- 

жати (ХУІІІ-ХУИ c# Інтермедії73j ,Лежать 
(1583 АКЖМУ#66), ouk-> oes. лежати/лежяти ; 

Ru. лежать, OCS. le^ati, known also to all 

other SI. r Deriv. лежання, лежачийf/по/ле¬ 
жати, лбжак, лежма ітд# - Syn. знаходити¬ 
ся в горизонтальному полбженні. 

PS.*le£fati,IE.**legetT 'ts', Pokorny 659, 
Berneker 1, 705, a.o. 

лейдбd) AmUk. 'lay off, laid off, first re¬ 
corded in 1924 (Bilash 389), also лийдбф (Ko¬ 

shelanyk 406). - Subst. звільнення з праці. 

From E. lay off, laid off 'ts, Bilash, l.c. 

ЛЄЙК AmUk. 'lake', first recorded in 1918 
(Bilash 389), also лийк (Boyick 85, Koshelanyk 
406). - Subst. озеро# 

From E. lake 'ts', Bilash, 1. c. 
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ЛЕКСИКА,лексико- etc. see the follow- 
wing entry. 

JlEKGldG arch. , 'lexis', MUk. Ибк'.ис 

(1596 Зизаній), - Бегі^лексика,лексич- 
ний,-ко,лексикон,лексема,лексикограф, 
лексикографічний, -но, лексикографія, 
лексиколог,лексиколог£чний,-но,лекси¬ 
кологія, лексикальний,-ко, лексико- 
статбстика,-статистичний, ітп. -Subst. 
СЛОВНИК, MUk. Лексис С\ЛР%Ч*І РєчєнУуС' 
({596 ). } 

From Gk. leksis 'word,phrase,speech, 
diction' (: legein 'to speak') Klein 2,884. 

J1EM, JIEMAK see лемко, 

•* у 

ЛЕМКО, also лемак Wd. (Lk.) 'Lemko (inhabitant 

of the W. central region of the Carpathian Mountains)', 

ModUk. ; Po.,Slk.,Cz. temko. - Deriv. лемкиня, л ем’-гл- 

xa, лемківський;р^ : Лемко, Лемків /Богдан 161/; 
GN. Лемки, Леиківщкнг. 

Derived from лем 'only' which, in turn, comes 

from Slk. jen ' ts?; re. literature see under &6м ko, 

cf. also the map on the following page taken from Z. 

Stieber Atlas jgzykowy dawnej bemkowszczyzny,Zeszyt 7, 

bidzkie T-wo Naukowe. Prace Wydzialu I - J^zykoznaw- 

stwa, Nauki o literaturze і Filozofii, Nr.56, hbdi 

1963, Map Nr.323 ("tylko"). 
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ЛЄН Wd. see ЛЬОН. 

ЛвНЛОрд AmUk. 'landlord', first recorded in 
1959 (Bilash 391), also^ лендлорд (Koshelanyk 

395). - Subst. домовласник. 

From E. landlord 'ts', Bilash, l.c. 

ЛЕТІТИ, літати 'to fly, flutter' ,MUk. лечю; 

літаю(ХУІІ с.,ЛСЛ,І05,І08), 0TJk. ,oes. ле¬ 

тіти, літати;.^. Лвтвть,летать,0с8. /po/lete- 

ti, l£tati, Po.leciei,lata£,etc. - Deriv. ПОЛІТ, 
летун/літун,-ка,-ство,-ський,літак,лето- 
вищв,ітд. - syn. пересуватися в повітрі. 

PS.*let£ti, iterrative formation:*letati'ts'; 
IE. root **lek-:**lek- 'ts', Pokorny 673, Berne- 
ker 1,703-704, a.o. 

ЛИН 'tench', first recordings from the 
XVII c. (Leder 96),known to all other Sl.- 

Deriv. лйник,лйнище,линовий; m.ЛИНИК / 
ЛЄНИК, - Syn. рід риби - Tinea tinea (L.). 

, PS,*lin? /*linb 'ts',IE. root ** lei-:slei- 
slime ,Pokorny 662-663,(extensively:)Leder,1.c. 

ЛШІА 'linden tree', MUk. липа (ХУІІ C. 

ЛСЛ.І06), ик.,0Е5ЛИпа, known to ац ModSl.- 

D er iv .л йпка , л йпо ч k a , лбпе нь , липо вий , лип- 
невий ітд. ;та.Липа,Липський,Липовецький 
Липівський,Липинський, Липківський, GN. 

Липки, Липовець,8уп.рід дерева Тіїіа. 

9 

PS.*lipa : BS.*leipa 'ts',Trautmann 155. 

липа 
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ЛИСТ 'leaf, sheet (of paper); letter\MUk. 

ЛИСТІ» (ХУІІ С.ЛСЛ.ІОб), 0hk.,0ES. листт» , 
Ru. ЛИСТ.ОСБ. listfc, Po. li§i/list,etc. - Deriv. 

листок,листочок,листик,листовий,листува¬ 
тися, -ання; листо-нош/^ -пад,-падо'вий, 
ітд. -£.уп.тонка' зелена пластинка рослини; 
тонкий шматок паперу, 

PS.*list^6 'ts',IE. **leiktos 'ts', Berneker 

1,724. 

ЛИСТОПАД : лист і падати. 

ЛИТИ, dial.also ЛЛЯТИ 'to pour' ,HUk. ,0Uk, 

OES. лИтИуйи - ЛИТЬ, OCS. liti.lijati, Po.lad, 

OPo. lii, Cz. liti, SC.l'ifi,etc. - Deriv. В-,ВИ- 
з-,за-,під-,-по-лити,в-,ви-,з-,за-,під-, 

по-ливати,-ання» ітп.syn. спричиняти текти. 

Fs.* liti/*lijati 'ts',IE.**leitI 'ts',Po¬ 
korny 665,Vasmer^2,504, Trautmann 156,a.o. 

ЛИХО 'misfortune' , ЛИХИЙ 'unfortunate', 
known to all other SI. - Syn. біда,Нещастя; 

(лихий:)злий,недобрий,поганий. 

PS. *lixo ;*lixVj6/Y>’lE.root **leik-so-, 
Pokorny 667,Vasmer22,505,a.o. 

, ЛИЦЕ 'face',known to all other Sl.~Syn. 

передня частина голови людйни,КТС.І30. 
PS.*lice :*lik!6 'ts', cf. Uk.arch. лик, 

MUk. ,0Uk. лик1> 'ts'. 
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ЛІВИЙ 'left', MUk. ,OUk. ,OES . лЬВЬІЙ, 

ЛЄВЬ1Й, OCS. 16v6, Po. levy,etc. - Deriv. 

лівиця,лівизна,ліворуч,лівобережний, 
лівобічний; (^//.лівобережжя* •‘ Sy-n-rio 
серцевому боці тіла; протилежний до 
правого. 

PS. *levT6/j6/'ts', IE.**laiyos 'left', 

Рокоту 652, Berneker 1,714-15,а.о. 

•THTUGsg- льоду 'ice', мик.лЬд*ь (ХУІІ с. 

Синонима 158), лед (1456 ССМ.1,542) >0Uk. 

ЛеД'Ь ; Ru. лед ,OCS. ledt), Po.lid,etc.- Deriv. 

льодина,льодинка,льодистий,льодовий,-ик, 

льодовник/ледівничка, льодо-різ,-руб, 
-сховище, льодяний,-ик.Syn.замерзла вода. 

PS. *1есҐб 'ts', BS. *leda-/*lechi-, Traut- 

тяпп 154, Berneker 1,699,а.о. 

ЛІК, also АІКАРСТВО 'medicine,drug', MUk. 

лікарства (ХУІІ с. Гептаглот ЗІ),ліками 
ірі. (1747 Інтермедії І78),оик. лекарство; 
OES. ЛІКПЬ ; Ru-Лвк, Po.lek/lekarstwo,etc. - 

Deriv. лікар,-ськмй, лікарня, лікарняний, лі¬ 
кувати /ся/~ Syn. оздоровлювальний засіб* 

PS. *ійк6 'ts’, generally considered а 
borrowing from Goth.lekeis ’medical man »cf. 

Berneker 1,710,Vasmer^2,478,a.o. 

ЛІКОТЬ ’elbow;cubit,ell' ,MUk. ,OUk. ,0ES. 

ЛОКТТЬ * known to all other SI* 
PS. *olkfct6 'tsr,IE.root**ol~:el-,Pokorny 

307-309. 
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ЛІ^ВІЦИД ,SovIJk. л ІНГВІЦКД lingui— 

cide’, first occurrence: 1967; BRu. лінгві-. 
цьід f Ru.ЛКНГВИЦИД, Po.lingwicyd,etc. - 

Deriv. л інг ВІЦИДНИЙ. Subst. мововбивство. 
Semantics: 
The term and concept of linguicide (origi¬ 

nally ilinguocide) was introduced first by the 
author of this dictionary in the 1st Volume of 
Report of the Royal Commission on Bilingualism 
and Biculturalism in Ottawa in 1967,pp. 163- 164, 
and subsequently reprinted in separate editions 
in 1968,1976 and in The Ukrainian Review9London, 
No.4/1978,pp.24-42; the following are excerpts 

from the latter: 

Any of the following acts committed with intent to destroy in whole 
or in part or to prevent the natural development of a language or 
dialect should be considered as a linguicidal act: 

a) killing members of a community speaking a respective language 
or dialect (genocide); 

b) imposing repressive measures intended to prevent the natural, 
organic development of a language or dialect; 

c) forcibly inflicting on a bilingual community conditions of 
cultural development calculated to transform it into unilingual 
groups; 

d) against the will of an ethno-lingual group, denying the right of 
a language to be taught in public schools, to be used in mass 
media (press, radio, television, etc.); 

e) against the demand of an ethno-lingual group, refusing moral 
and material support for its cultural endeavours and language 
maintenance efforts. 
(P. 38). 

Etymology: 

An artificial compound of Lat. linguo-/lingui- 
: lingua ’language’ & -aide : Lat.cidere < oaedere 
’to strike down,slay’, based on such formations as 
genocide (1944)3 fratricide, regicideл suicide 9etc.; 
cf. Onions 910, Klein 1,288. 
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ЛДІІЯ 'line', ModUk.; 
Лайна AmUk. 'line', first recorded in 1918 

(Bilash 384). - Deriv. ЗЛайнуватися j( I98I,0B^ 
- Subst. ЛІНІЯ. 

From E. line 'ts', Bilash, l.c., Koshelanyk 
387, Royick 84. 

ЛІПСТИК rJBR.) 
ЛИПШТИК AmUk. 

in 1924 (Bilash 394), 

, also 
'lipstick', first recorded 

also ЛИПСТИК (Koshelanyk 
A* 

408. - Subst. губна помада. 

From E. lipstick 'ts', Bilash, 1. c. 

s 
,ЛІРА 1. Чуте' ,0Uk. ,0ES л vpa,Ru. ,Bu. 

лира, Po.^lira, etc. -Deriv. лір/н/ик,^ лі¬ 

рика, ліричний, -но, -ністд>, лірознав- 
ство, -вчий. -Subst. музичний інстру¬ 
мент, Ц-Р. з 38. 

From Gk.lyra 'ts', Преображенский 456. 
Vasmer 2,500,Klein2i,916. 

/ / 

ЛІРА 2.'lira', ModUk.; Ru.,Bu. лира, 
Po.,Cz. lira,etc. - Subst. MOH^Ta,Ц-Р.338. 

From Rm. lira ’ts1, the ultimate source 
being Lat. libra 1 poundKlein 2,916. 

✓ 
ЛІРА 3* ' lyre-bird’ ,ModUk.; Ru.,Bu. лира, 

Po.lyra (ptak) . -Subst. ПТИЦЯ, Ц-Р.338. 

From E.lyre/-bird/ 'ts', Chekaluk 38. 

ЛІРА 4. AustrUk. ' dweller of Queensland1, 
first recorded in 1954 (Chekaluk 21).-Subst. 
мешканець субтропічного Квінслянду. 

According to Chekaluk,l.c., from Austr.E. 
lyrebird,cf, also Reed 37; another deriv.from 
lirra-lirra ’wren' might also be considered,cf. 
Cooper 20,Reed 101. 

ЛІТАТИ ї летіти. 

ЛІТО 'summer', MUk.,0Uk.,0ES. ЛІТО, 

Ru-лЄТО, OCS. l^to ,Po. la to , etc. - Deriv. 
літечко, літній, літувати-,-ання, 
літовище,-исько, літопис,- ний,-ець, 
літочислення, ЛІТОШНІЙ, одно-,дво-, 
три-...СТО-Л1ТНІЙ, -ЛІТТЯ* МНОГОЛІТТЯ, 

(арх#:) многолітствіє# - Syn. пора 
року між весною й осінню. 

PS.* l£to 'ts', IE#*leto 'a warm time'^ 
Pokorny 680, Berneker 1,713-714,a.o. 

’lift1 , ModUk. - Deriv. AmUk. only. 

лефтувати, also лифтувати ' to lift', 

first recorded in 1927 (Bilash 392). - Subst. 

підіймати. 

From E. lift 'ts', Bilash, 1. c. 

ЛІЦЕНЗІЯ, ЛІЦЕНЦІЯ ' licence',ModUk. ; 

лайсеНС AmUk. 'license', first recorded 
in 1929 (Bilash 385). - Subst. ЛІЦЕНЗІЯ 
(дбзвіл). 

From E. license 'ts', Bilash, l.c., Koshe¬ 
lanyk 388, Royick 84. 
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лляти ; лити. 

ЛОБ 'forehead' ,ЖГк. ЛОб*Ь,ОЦк. ,OES. Лїб«ь ; Ru. 
Лоб р 0CS.lbb”6n6,Po.ieb,etc. - Deriv. лобИК*ЙОбО- 
вйй; ЖЛобай,Лоб*юк. - 

локі AmUk. ’lucky’, first recorded in 
1930 (Bilash 386), also Л&КІ.- Subst. Ща- 
СЛИВИЙ. 

PS.*r6W6 ’ts’,IE.**lub-:**leub/h/-’to shave', 
cf. Pokorny 690,(extensively:)Slawski JP.36,72. 

лобаївець AmUk. 'follower of Danylo Lobay' 
(former leader, later a dissident of the communist 
group in Canada), first recorded in 1960 (Bilash 
397). - Subst. однодумець Лобая в Канаді. 

From the name oT Лоб ай in Winnipeg. 

From E. lucky 'ts' , Bilash, l.c., Koshe- 
lanyk 390. 

ЛОНЧ AmUk. 'lunch', first recorded in 1911 
(Bilash 400), also ланч. - Subst. перекуска. 

From E. lunch 'ts', Bilash, l.c 
391, Royick 85. 

Koshelanyk 

ЛОВ AmUk. 'low', first recorded in 1929 
(Bilash 397), also JTO (Koshelanyk 402). - Subst. 

низький; низько. 

From E. low 'ts' , Bilash, 1. c. 

ЛОВД AmUk. 'load', first recorded in 1939 

(Bilash 397). - Subst. вантаж. 

From E. load 'ts', Bilash, l.c. Koshelanyk 

403, Royick 85. 

ЛОҐ, also ЛЬОҐ (Bilash 398) , лаґ (Koshe¬ 

lanyk 384) AmUk. 'log', first recorded in 1927. 

- Subst. колода. 

From E. log 'ts', Bilash l.c.,Royick 84. 

ЛОЄР AmUk. 'lawyer', first recorded in 1930 
(Bilash 399), also ЛОяр (Koshelanyk 403), - 
Subst. адвокат. 

From E. lawyer 'ts', Bilash 1. c. Royick 

лорікіт AustfUk.'lorikeet', first recor¬ 
ded in 1977 (Chekaluk 21).-Subst. ВвСбЛКа- 
рід австралійського королю. 

From AustrE.lorikeet 'ts',Chekaluk,1.c. 

ЛОТ 1.plumb, sounding lead.plummet',ModUk.- 
Subst. глиоомір,прилад вимірювати глибину 
моря,Бойків 237. 

From ModHG. Lot 'ts', Kluge 220. 

ЛОТ 2.'half an ounce', ModUk. - Subst.міра 
ваги, Бойків 237. 

From ModHG. Lot 'ts', Kluge 220. 

ЛОТ 3* also ЛЬОТ AmUk. 'lot', first re¬ 
corded 1907 (Bilash 402).-Subst. Земельна ді¬ 
лянка ,Koshelanyk 400, Ділянка, Royick 85. 

84. 
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ЛУК ' bow, arch' ,MUk. ,0Uk. ,0ES. JtyKTb,Ru. 
ЛУК, OCS. lpWfc, Po.luk/O?o.lgk(but:kabi£ik ), 

etc. - Deriv. лучок,лучкуватий, лучний, 
here also: лука,лучка; лукавий,-ити,лу¬ 
каве ць,лукань,лукавство , лукаівний , - но, 
ність, лукови/с/тий, -ТІСТЬ,-^ВОІ GN. 
Довголука, Лука, Лукавець, Лукани, Лука¬ 
виця/Луковиця , Луць k/^fn . Лукавець кий , 
Лукавий, Луцький., “ Буп.^ДУга; ручна 
зброя в виді дуги 0 тятивою для стрі¬ 
ляння. 

PS. Іокб 'ts',IE.**lonkos 'ts', root 
**lenk- with several cognates in IE,lgs.,cf. 
Pokorny 676-677,Berneker 1,739-740, a.o. 

ЛУКА 'AukH. , МОКЛУ (1627, 
Веринда) «Дуки, Л ftO & ,(1484 Пом* яник), 

АЧгеугл ігмгпрнпінснмйіТїнїїлІм 
№l ргоГеАьскчн (%х *Л<К гр*ї]т 
то/ уя Rtf. Лука. - Dirf/t/. Лукйч,Луківна,Лукань, 
Лукаіа,Лукач. - Лукач^к, Луканч^к, Лука- 
невич, Луканбвський ,Лукан<£вич, Луканюк, 
Лукас ,Лукаебвич, Лукшп, Лукашенко , Лука¬ 
шенко , Лукащ^к, Лук аші в, Лукава ць кий, Лу¬ 
кавий , Лукинащук, Лукенчук, Лукий, Лукі не ць, 
лухі н*к, Лукі в, Лукі вч ак і тд • (вогдая гв7) . 

ЙОк. tr^TtzcKpiuk**] слм/тУ м£ть{* 
•ті Ла^і Z іЩТА0С.ТИ .Л/./МлЛ 
1627 веринда. 

Fflo* ібикЛб AiiUvtAluf 
+Н- VAT/M+J* Wtrjfet fit,#* 

Kit. li/Cfi/A : h/x ' li'Ahf'j Ktu'nZ, 
*1*0, Петровский 144. h.{./ 
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ЛЮБИЙ 'beloved,dear,lovely,darling',MUk., 

ouk. ,oes. любьій,люб*ь; Ru. любьій/любой, 
OCS. ljubb/jb/, Po.luby, etc. - Deriv. любов, 

Ш. любва/люба; любити/ся;; любувати/ся/, 
любитель,-ка, любас, любка,нелюб,/у/люб- 
леник—иця, любомудр, люб’язний;Р/Люба, 
Любка, Любомир,Любослав. - Syn. близький 
серцю, дорогий,КТС,І33. 

PS. * ljubTS/jb/ 'ts' , IE.**leubhos'desired, 
beloved', Pokorny 683-684. 

/ 

ЛЮБИСТОК 'Levisticum officinale: sweet¬ 

heart' , ModTjk. ;BRu. люб£ста,ки.любиста,лю“ 
любистра,( from TJk.:)любИСТОК,Po.lubistek. 

-Зуп.любчик,любимене,приворотне з£лля, 
зоря,к^штанчики,etc., see Makowiecki 209. 

A f/e. deformation (:любЙТИ)оі Lat. 
t;erm Levisticum, the ultimate source of which 
is Lat.ligusticum 'belonging to Liguria', Klein 
2, 884. 

ЛЮбра Austr Uk. 'lubxa^.,first recorded in 
1971 CChekaluk 21).-Subst. жінка. 

Prom Austr.E.lubra 'ts',the ultimate source 
being aborig.lubra for 'woman',Reed 101. 

ЛЮБУВАТИ/СЯ/: любий* 

* 
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ЛЮД 'people; humanity' , MUk. ,OUk. ,ОЕЗ.ЛК)Д'Ь* 
BRu.,Ru. ЛЮД ,OCS.ljudije, Po. lud, etc. - Deriv. 

людина,ЛЮДСТВО,-ський,людяний,людНИЙ,ЛЮД - 
ність, людськість, людець; лю до-жер/ний/, - 
їд/ство/, людніти, залюднювати,-ання,пере- 
люднений,-кня,нелюд,-ський, ітд.;РИ. Люд¬ 
мила, Людослав, Людомйр, - Бупнарод; люд¬ 
ські права,у^відр£зненні від індивідуаль¬ 
них прав людини, 

відносяться до групових (ко¬ 
лективних) прав; ці останні осно¬ 
вані на доктрині про природні, вро¬ 
джені права, з якими люди при¬ 
ходять на світ і мають їх власне 
силою своєї приналежності! до 
людської раси й існування на зем¬ 
лі; Генеральна Асамблея ОН прий¬ 
няла е 1948 р. Універсальну Де¬ 
кларацію Прав Людини, сконфу¬ 
зивши її із «людськими» (колек¬ 
тивними) правами; щойно в 1968 
р. започатковано дискусію над різ¬ 
ницею прав людини — індувідума 
й людських прав — колективних; 
останньо почалися серіозні заходи 
s цьому напрямі, зокрема після 
ГельсінксЬкоГо пхту 1975 р. 

(JBR.-Arch.133) 

PS.fcljudS" 'ts',IE.root **leudh- 'to grow 
upj Pokorny 684-685,with cognates in Skt.rodhati 
'it grows', Av. rao<(a- 'growth',Gk.eleutheros 
'free', Alb.polem 'people', OHG.liut 'nation', 
Goth. liudan,0Sax.liodan, AS.leodan 'to grow', 
ModHG. Leute, Kluge 215; cf. also Vasmer^2^45, 

Berneker l,758,Trautmann 160, Bruckner 303,a.o. 
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*a- ■ Deriv* люлечка, люльник,люльок,лю- 
льочннн (Makowiecki 245); то. ЛкЬгька.Люль- 
нук, -Subst. трубка для курення,файка. 
(арґо:) димка, Гоюбач «.яя_ 

From Tk.-Azerb. Іїїіа 'ts', Miklosich 176, 

Радлов 3,762,Макарушка II, Акуленко 138, 
Дмитриев 28, Lokotsch 10Є, Vasmer22,546. 

^ г 

ЛЮМБАГО, AmlJk. ломбеҐО Csince 1959 Bilash 
399) 'lumbago', ModUk. - Subst. форма ревма¬ 
тизму в м>язах, Бойків 238; простріл, 
Подвезько 337. 

From Е. lumbago 'ts'. Bilash, l.c., the ulti¬ 
mate source being Lat. lumbus 'loin', Klein 2, 
911. 

ЛЮМбер, also лумбер, ломбер 
403), люмбир (Koshelanyk 401) AmUk. 
first recorded in 1929. - Subst. ДО 

(Bilash 
' lumber' 
КИ. 

From E. lumber 'ts', Bilash, l.c. 

See also ЛЮМбреджек, 

люмбреджек, also ломберджек, ЛгРМбер- 
ДЖЄК AmUk. 'lumberjack', first recorded in 1924 
(Bilash 403). - Subst. Дереворуб, робітник 
У ЛІСІ. 

From Е. lumberjack 'ts'. Bilash, l.c., Koshe- 
lanyk 402, Royick 85. 
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лютень ег ЛЮТИЙ see the following entry. 

ЛЮТИЙ 'fierce,cruel,severe'; February';MUk. 

ЛЮТИЙ, OUk. ,OES• ЛЮТЬІИ >Ru. ЛЮТЬІЙ >ocs* 

ljutS, Po. luty,etc. - Deriv. ЛЮТІСТЬ,ЛЮТЬ, 

лютощі,люто,/роз/лютити/CSi/t розлючений, 
-кість,-но,лютувати,-ання; wd. лютень ( = 

лютий f February), лютне вий; p'N. Лютослав;рії. 

Люта,Лютак,Лютень,Лютомський,Лютий,Лк>- 
> У 

лютичі 

товиська/Лютовище, Лютча.-Зуп.(про тва¬ 

рину: ) хижий,кровожерний,злий; (про лю¬ 

дину: ) безжалісно жорстокий,нещадний,не¬ 

людський; повний злоби,злости...(про мо- 

СИЛЬНИЙ 

PS. *ljutl6/jb/ ' ts', IE. **leutos 'ts'with 

very few cognates in other lg.groups,cf. Cymr. 

Hid 'ira,iracundia',Pokorny 691,Berneker 1, 

760, Fraenkel IF.50,14,Vasmer22,547,a.o. 

Люфа Wd. ’barrel of a gun,cannon’, ModUk.* 

Po. lufa. - Subst. дуло рушниці,Франко 2*431 

From ModHG.Laufe ’ts’, РССТОЦЬКИЙ 4,208 

Люфт, ЛЮХТ dial.'air',ModUk.- Subst. ПО- 

вітря • віддушина (в грубі),Жилко 304# 

From ModHG. Luft ’ air’, РССТОЦЬКИЙ 4,216* 
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/ / 

ЛЮШНЯ » dial* also лушня 'curved piece of wood 
supporting the waggon ladder ' , ModUk.> Ни.ДюШня| Po. 
lusznia,etc. - Subst. Дрк>к,Щ0 піддержує бічкйцге 
/полудрабок/ воза. 

From WG• liuhse, Bavarian leuchse 'ts', Miklo- 
aich 176, Brfickner 304, a.o.? Wd.лютня f perhaps,via 
Po. lusznia. 

ЛЯВН-ТЕНіС , БоиОк.лаунтеніс 'lawn-tennis', 
ModUk., known to all other ModSl. - Subst. ТЕНІС; 

From E. lawn-tennis 'ts', Kirkconnall 7. 

,ЛЯВФЕР 'bishop (chessman)', ModUk. - Subst. 
бігун, слон. 

From ModHG. Laufer 'ts', 

ЛЯГТИ, ЛЯГАТИ 'to lie down'• Ии.лечь, 
OCS.le&ti: lpgg, SC. le£i. - Deriv. ВИ-,з-, 
по-,при-ляг/£/ти,-ання, ляговйти/ся/, 
наляг/&/тй, наполяг/а/тй, наполегливий, 
-вість,-во; ,ляга, лягавий. - Syn.поклас¬ 
тися, положйтися;/полягтй:/ умерти. 

PS. *lgg/a/ti 'ts' being causativum of "learati, 
see лежати, 

ЛЯДА 1. - лядо. 

ляда 2* "Wd. 'counter (in a stored, ModUk., 
Po.dial lada. - Subst. прилавок; скриня. 

From ModHG* Laden *tsf« 
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ляда-3. arch* ‘some, any', Hik* ЛЯД» ляда- 
(XVII-XVIII c. Інтермедії; Байки l98)Subst* 

якийнебудь. 

From Po • lada- *’ts • * 

ЛЯДО) ЛЯДА ‘field ? hill covered with pines', 
MJk* лядьі NP1. (XVII c. Тимченко 119),лядйна - 
поле jxvn c* ЛСЛ* 111), ouk., 0E5. лядо, лядина; 
Ru* ляда, SC* ledina, Sln.ledrns, Cr*lada/lado,Slk. 
lalOfPo<l|d| LoSo* ledo, UpSo.lado. • Deriv. лядик, 
лядйна, ЛЯДНИК (Makowiecki 180,202), лядов- 
ник, лядувати (Андрусишин-Крет 471)ляд- 
ський/ляцький (Огієнко РМеЗ,34-35 ) there 
also * лях ,зе* s.v*- Syn. поле; високе 
місце в лісі заросле сосною,Жилко 164. 

PS. *lgdo/*l§da 'field', IE* root «*lendi- 
with cognates in Baltic,Teut.(G.),Celtic,Romance, 
corresponding to E»land with orig* meaning «open 

space» open land» heath»prairie1» Pokomy 675* 

ЛЯДСЬКИЙ,ляцький s лядо see the pre- 
ceding entry. 

ЛЯК 1* 'fear', MJk. лякатися (XVI e.KA.58), 
лякаюсь (ХУІІ c. Синонима 159 ), лякаєш 
(XVIil с.інтермедії 192 )» Po* lek, Cz. lek. 
Syn. страх,боязнь,сполох; побоювання. 
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ЛЯК 2, 'gum-lack ,sealing wax', I ntIUk • ,кпоілі 
also to other ModSl* — Deriv. /за/лякувати, 
/за/лякбваний, /за/лякування. -Substpo3 4HH 
смоли e спирті, шпиґинарі, тощо, що ним 
ґлясують різні вироби,Бойків 240. 

From ModHG* Lack 'ts'. 

ЛЯКМУС 'litmus paper',ModUk**known to other 
ModSl* as well. - Deriv. XHKMycOBHfl^ubst. синя 
фарба,що червоніє від кислбт. 

From ModHG. Lackmus 'ts'* 

/ 

ЛЯЛЯ 'doll,dolly', ModUk* ,known, to all other 
ModSl* - Deriv. ля'льна^лялечка/лялічка; pn. 
Ляля,Лялька,Лялічка; FN. Лялях, Лялюк,Ляль- 
ків,Лялько',Ляльчук С Богдан 168). - Syn* 
іграшка; дитина. 

From children's language: *ljalja 'ts'. 

ЛЯРВА «larva'; mask; whore';ModUk.«known to 
all other ModSl. - Subst. маска, замаскована 
людина, Франко 11,565; вуличниця,шлюха, 
Горбач 6,17. 

From Lat larva 'mask'. Горбач l*c. 

P5**lfkB 'ts', related to *lgk"5 (Uk*Ayk)with 
orig* meaning 'to bend oneself ,to bow (from 
fear)', Doroszewski SymbRozwadowski 1,34* 

/ , 
ЛЯСИ abbr. of баляси. 

ЛЯСЬКИЙ for ЛЯШСЬКИЙ ЛЯХ. 
w 

ЛЯТИ Wd.for лляти, see лити. 

ЛЯЧНИЙ,-но ЛЯК І . 
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ЛЯХ ‘Pole; (derogative:JPolack', Мік.ЛЯХ (1716 
Інтермедії 108, 111),ляхи Npl 0.599 Худаш 94.,),Ля- 
хьі 'Польща,Пбльське королівство'(ХУ с. COM 1, 
569 )»0Uk.0ES. ляхьі »ts'j BRu.»Ru. лях, Ро.(from 0Е5.) 
lach , (artificial:)lech, Lechita (instead:*lech/ita/)•- 
Oeriv* ляшок, ляшура, ляхва/ляшвй, ляшня",ляшка, 
ляхівка;Р/^Лях (first recording already f«>mHL44,cf. 
CCM.1,569), Ляхімець,Ляхман, Ляхбвий, Ляхович,Ля¬ 
ху та, Лйшка,Ляшківський/Ляшкбвс ький,Ляшук,Ля- 
шбнко (Богдан 168-169) ,м»оЛяховицки ( 1473 ССМ. 
1,569 )| GN* Ляхівці,Ляховичі,Ляховка;./гідро¬ 
німи:^ Ляхів, Ляхів Кбвтун, Ляхівка,Ляхівський 
струмок, Ляховець , Ляшева, Ляш£в, Ляшківка, 
Ляшул,Ляшулець (СГУ.334-335).-Syn. поляк; (derog¬ 
ative) полячина. ;< in folklore) вор° г»Онацький 2, 
879-880. 

PS* *lfchi) < *lpd-ch'-6 s *lgdo «field* with suf¬ 
fix -ch*6 4 IE. **-so- ox **-|<ho- extensively dis¬ 
cussed by Slawski SPS. 1,70-71* cf. also BugaZfslPh. 
1,33, Vondrak3 ,723 , Nehring Archіv 3,467-468, Per- 
wolf Archiv 4,63, Miklosich 164,428, Bruckner 289, 
Taszycki ZfslPh.9,231, Rudnicki SO.8,515-524, Zborow- 
ski Lud 11,65-92, Vaamer 22, 553 Ильинский ИзвОРЯс. 
4,1129, Мациевич КСт.1:2,301, а0о.; like forms 
of other ethnonyms лях had also many "learned " f/e., 
among others, the well known lagend of three brothers: 
Lech,Czech і Rue, who gave the origin to three nations: 
Lechia,Czechia and Rui, cf. the present author's article 
in Proceedings of the 6th Intern.Congress of Onomastic 
Sciences ,p,433;or the following Uk. pseudology: 

"Влахи - ляхи"... 

(Поверх тисячі літ до нашої ери в 
Україні, котру наука рахує колискою 
арійців, тобто індоєвропейців,#або, як 
іноді називають, ікдо-германців, 
сформувались кельтські племена Ва- 
ЛОИО-'ВОЛОХІВ.Ч Вони поширились по 

цілій Бвропі і рештки їх знаходимо 
ще й сьогодні. Це Ірлякдці та шот¬ 
ландці. їх п лем ійні назви вони зали¬ 
шили і досі яко Історичні пам’ятки. 
Наша Волинь .від валонів, Полудне¬ 

ва Шотландія (Веде), стара Валенсія, 
поовінція в Еспзнії — Валенсія, По- 
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жуяйовжу Бельґій^заселава шмйш. і Щодо назви подяки, то, здається, 
В Полудневій Австралії ще* Й досі де ті нащадки, що постали по ляхах, 
містико Беле. Це усе від валонів. Полюси шйтзянре за всіх слов’яяі- 
Колись могутнє кельтське длем’в ва- зі1вались> Назва цр-лДхн (поляки) 
лон” дерте оовоїло рогату худобу, аналогічна назві литовського народу, 
і нам залишило ім’я воли, та земля, щб сьогодні є гедещізов&адй: пру. 
де вено мйио — Вчйинь. А на немочі, їси або пруошц. 

де води оселились, яко осадники — Пруси — це нащадки русі (По. 
залишилась наава Олояец — через русе). Це ті, то залишклнрь, моли 
«хдау З тієї доби — чи те руед няйшш в Україну, 
саме Йлем’я, чи йому рідне, знане С СТЕП 
під наново волохів, або ддах&, що 
осіло в східній -частині Едоога... 

GJBR.-Arch. 133) 

* * * 
* 

Very interesting is the semantic transfer: rPole 
enemy * in Цк« folklore; according to Онацький , l*c.x 

В українських народніх піснях «ляхами» нази¬ 
вають не тільки поляків, а взагалі ворогін, от 
як у пісні про Сем. Палія, якого підступом схо- 

jmiB In, Мазепа: «Ой під дубом, стародубом. там 
.иші суд збирали, того Семена, того Палія на 
баль зазивали...» 

З цього приводу М, Драгоманов писав: «Во- 
ропі Палія повернуті вже просто в ляхів, — бо 
тика вже звичка неписьменних українців вся¬ 
ких ворогів обертати в ляхів: так в однім варі¬ 
анті про руїну Січі в 1709 р. Галаганові коза¬ 
ки і москалі повернуті в ляхи. Єсть варіянт піс¬ 
ні про руїну Січі 1775 р.. у котрому і тут винні 
ляхи, а в однім галицькім варіянті пісні про 
Сиву Чалого і цього слугу ляшського вбивають 
не запорожці, а «ляхн- гайдамаки».. («Історич¬ 
ні пісні...» ч. 1, розд. II, ст. 25). 

f _ 0 

ЛЯХВАд ЛЯПВЯ see the preceding entry. 
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ЛЬВІВ,Gsg. Львова GN.^L'viv, Lwiw, arch. 
Lvov*; BRu.,Ru. Ви. ,Ma. Львов ,Po.Lw&w, Cz.,Slk. 
Lvov, etc. - Deriv. ЛЬВІВСЬКИЙ, по-львів - 

~ськи,<~ському, 
Львівщина. - 

львовfянин, львов*янка , 
Syn. Льва город. 

Named after Prince Лев — Leo, son of WUk. 
King Danylo (1272-1301). In his study of the 
history of the name in Zeitechrift fiir Namen- 
foreohung^Vol.17,pp.63-57, the author found 
the following: 

Dje geschichtlichen Quellen^liefern uns ilber den Orts- 
nunen^folgendes Material: 

Zuerst wurde der Name in den altukrainischen Urkundeti 
notiert und zwar als: 

а) Іі(ь)тоті: co Львова (1259) XIV P8RLS) II 196; Лвовь (1261) 
XIV PSRL II 198; вь Лвові (1292) XV Кг4) 1420/*; no Львовскую 
дорогу 1366 КгІбОІ; соцкий лвовский 1386 КгІ 420с; во Лвовк 1400 
Кг 1420#; AJZR5) І 3; AGZ6) VII 207; сь Львова 1407 AGZ VII 207; 
Львовчаяе 14о7 AGZ VII 207; Лнвовчаяе AGZ VII 217; боургаре 
лжвовскии 1460 AGZ VII 237; міста лявовского 1463 AGZ VII 243; 
о Львовской земля 1664 AJZR XIV 176; AJZR XIV 668; во Лвово 1669 

*) N&heres darflber в. Mycbajlo HruSerfkyj: Ietoryja Ukrajiny-Rusy, 
Lemberg 1906, Bd. II, 8. 471—2; die wichtigste Literatur ibid. 8.572. 
Vgl. auch: Stownik geograficzny Krdleetwa Polekiego і innych krajdw 
slowiaiiekich, Warsch&u I860—1902, Bd. I—XV, J6zef flaliczer: Slownik 
geograficzny, pochodzenie і znaczenie nazw geograficznych, Tarnopol 1935, 
8. 164 und Ivan Krypjakevy£: lstory£ni procbody po L'vovi, Lemberg 
1932, S. 3 ff. 

*) Ober das Suffix vgl. Witold T&szycki: Rzekomo dzieriawcze nazwy 
miejacowe. Znaczenie przyrostkdw -ow, -otca, -otro, -mf -ina, -»«o. ,j£zyk 
Polski*, 1937, Bd. XXII, 8. 104—11. 

3) Polnoje sobranie russkichb IStopisej izdannoje Arcbeografi5eekoju 
Xommieijejn, Petersburg 1843, Bd. II. 

4) A. Krymskij: Ukrainskaja gramm&tika, Moskau 1908, Bd. I. 
6) Akty otno£ae£ie£a кь istorii Juinoj і Zapadnoj Rossii, sobrannyje 

і iadannyje Archeografi6eskoju Eommisieju, Peterburg 1863 bis 1892, 
Bd. I—XV. 

*) Akta grodzkie і ziemskie z csasdw Rzeczypospolіtej Polskiq z 
Arebiwnm t. zw. Bernardyfiskiego we Lwowie, Lemberg 1868 bia 1931, 
Bd. I-XXIV. 

AJZR VIII 144; подо Лвовомь 1671 AJZR IX 612; подо Лвовь 1673 
AJZR IX 159; Лвов-ь 1764 Kordt Nr. 29. — 

b) Lvovb horodb (liradb): на городь на Лвовь (1283) XIV 
PSRL II 212; городь Лвовь 1648 AJZR VIII 278; VIII 282; вь город-к 
Лвовк 1648 AJZR VIII 282; 1649 AJZR VIII 299; вь городі во Лвові 
1649 AJZR VIII 297; близу града Лвова 1654 AJZR XIV 326. — 

c) yivovb1): при . . . воєводі Илвовскомь 1371 Кг 1 420 Д; 
воіть Ілвовскьій Кундрать 1400 КгІ 420£; воєвода Илвовскій 1400 
AJZR І 3; до Илвова 1407 AGZ VII 205; илвовского міста 1407 AGZ 
VII 205; містини илвовстїп 1434 AGZ VII 116. — 

d) Ьіоть: <ит(ь) Лїюва 1504/17 AGZ VII 244; старшим(ь) 
лїсавским(ь) 1504/17 AGZ VII 244. 

Die polnisch oder lateinisch geschriebenen Urkunden 
liefern uns folgendes Material ilber Lemberg: 

a) Lwdw: in caatro Liwow 1340 Mon2) II 860; in caatrum Lywow 
vel Lamberg 1342 Mon III 200; civitas nostra Lwow 1356 AGZ III 13; 
ze Lwowa 1564/5 Zer3) III 328; Lwowyanie 1565 Zer II 77; Miaato Lwow 
— myesczanie Iwowsczi 1564/5 Zer III 338; we Lwowie . . . z miaeta 
Lwowa 1564/5 Zer III 341; kn Lwowu 1564/5 Zer III 359; Miasto Lwdw 
1649 AGZ XXIV-80; Lwow 1674 Karte der Ukraine entworfen von Ge- 
brudern Sanson, Kordt4) Nr. 3; Luwow 1685 Karte von Polen entworfen 
von Sanson, Kordt Nr. 5; Luwow 1696 Karte von Polen gezeicfanet von 
Hubert Jaillot, Kordt Nr. 7; Lwow XV11I Jh. (das zweite Viertel) Karte 
der Ukraine gezeicfanet von Job. Homann; Kordt Nr. 20; Luwow XVIII Jh. 
(das zweite Viertel) Karte der Ukraine gezeicfanet von M. Sentter, Kordt 
Nr. 2l; Lwdiv 1764 AGZ XXIII 451; Lwow 1769 Karte der Ukraine nnd 
des ostlichen Teiles von Polen gezeicfanet von G. Facins, Kordt Nr. 26; 
z ziemi Iwoivskiej 1770 AGZ XXIII 606. — 

b) Lvovia: processerat Livociam 1351 Mon 11 885; in civitate 
Lwovensi XV. Jh. Mon IV 684. — 

c) Leo(na): Ciutat de Leo 1375 Katalonier Weltkarte, Haliczer 
1. c. civitas nostra Leona alias Lembnrg 1389 AGZ V 24; actnm in Lrona 
alias Lembvrga 1397 AGZ1X9; faierfaer gehortanch kyrilliscb geschrieben: 
ют(ь) Лею 1390 AGZ VII 200. — 

d) Leopol(ls): civitatis Leopoliensis 1389 AGZ III 85; Leopohs 
1422 AGZ IX 33; 1424 AGZ III 187; in Leopoli 1423 AGZ III 186; LeopoU 
et circa Leopolim 1426 AGZ III 191; Leopoliensi (instr.) 1439 AGZ VI30; 

]) Diese Form ist nocfa bis bente in den westukrainischen Ma. 

iiblich, vgl. Yl'vhj, bei Eugen Zelecfaowski: Rnthenisch-dentsches WOrter- 
bncfa, Leinbeig 1886 Bd. I, S. 322. Nicfat selten kann man aber auch 
die Form'//dort begegnen, vgl. z. В.: Щу pojichau mij mylenkyj, 
Z Berezyh di L'wowa — *Ej, mein Liebster ist von Berezany nach 
Lemberg gefahren* (ans eigenen Notizen in Verbiu bei Pidhajci, Galizien, 
im J. 1937). S. auch Emil Ogonowski: Stndien auf dem Gebiete der 
rutbeniscben Sprache, Lemberg 1880, 8. 35. 

2) Monumenta Poloniae Historica, Lemberg — Krakau 1864 — 93, 
Bd; 1—VI. 

3) 2erela do istoryji Ubrajiny-Ruey vydaje Archeografifina Komisyja 
Naukovobo T-va Sev&enka u L'vovi, Lemberg 1895—1900, Bd. I—III. 

4) V. Kordt: Materijaly do istoryji kartobrafiji Ukr&jiny, Archeo- 
brafi£na Komisija Vseukrajinskoji Akademiji Nauk, Kiew 1931, Bd. I. 
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Leopoliensia 1454 AGZ IX 78; LeapoliensisO) neben: Leopoliensis 1460 
AGZ VI 54; nltra Leopolim ... in Leopoli 1460 AGZ VI 55; Leopolis 
1674 Karte der Ukraine entworfen von Gebriidern Sanson, Kordt Nr. 3; 
1696 Earte von Polen, Litauen, Wolhynien, Podolien und der Ukraine 
gezeichnet von J. Dankers, Kordt Nr. 9; 1701 Earte von Polen gezeichnet 
«on P. Schenk, Kordt Nr. 11; Leopol 1704 Karte von Polen entworfen 
von G. Delisle, Kordt Nr. 12; Leopolis 1781 Generalkarte von Polen ge¬ 
zeichnet von Peters, Kordt Nr. 33. — 

e) Leepelia: versns Leopoliam 1453 Mon1} M V 221. 

frentsche Be^fege fttr diesen Namen: 
a) Lamberg: in castrnm Lywow vel Lamberg 1342 Mon 111 200. — 
b) Lambarg(a): vaetaverunt Lamburg 1351 Mon II 885; in terra 

; Laniburpensi 1364 AGZ I 3; ultra larhburgam . . . duo de civibus Lam- 
burgenstbus ... in Lamburga 1366 Mon MV 113; in Lamburg 1389 
AGZ III 84; in Lamburga 1396 AGZ III 114—118; in Lamburg 1396 
AGZ 111 116; in Lamburga 1408 AGZ IV 9; 1405 AGZ IV 16; 1407 AGZ 
IV 31; сітіtatie Lamburgends 1424 AGZ III 189; in terra Rnssiae Lam- 
bargain alias Lwow сітіШет XIV.—XV. Jh. Mon II 626; terrain Lam- 
burgensem XlV.—XV. Jh. Mon II 630- — 

c) Lembarg(a): Lemburge{gen statt Lemburgae) 1552 AGZ 12; 
eivitatis Lemburgensis 1360 AGZ III 27; de civitate nostra Letnburgensi 
1363 Mon M V 42; circa Lemburgatn 1365 AGZ III 33; ad castrnm noetrnm 
Lemburgensem 1368 AGZ 111 43; de Letnburga ad Trembowl 1368 Mon 
II X 224; actum et datum in Lemburg 1374 AGZ VII17; actum et datum 
in Lemburga 1375 AGZ Vll 20; vicary Lemburgensis ... in Letnburga 
1376 AGZ III 49; in districtu Lemburgensi 1387 Mon M XII 12; Actum 
in Leona alias Lembvrga 1397 AGZ IX 9; mercatores Lemphurgenses 1409 
AGZ VII 203; in pretorio Lemburg end 1425 AGZ IX 37; in Lemburg 1437 
AGZ IX 61; Lemburg 1684 8tA Danzig 300 IX Nr. 38х); der Lemburgische 
ErUbischof 1691 8tA Danzig 300 IX Nr. 45; Lemburg nach dem Л. 1696 
die Karten von Polen, Kordt Nr. 8 und 10; XV1I1. Jh. Karte der Ukraine 
gezeichnet von Joh. Ho man n, Kordt Nr. 20. 

d) Leenbarg: Leonburg 1387 AGZ VII 203; wtW ІГею[нбурга](?) 
1390 AGZ VII 200; cmtatis Leonbwrgensis 1409 AGZ VII 214. — 

e) Lemberg(a): in Lemberga 1403 Mon M V 144; czwuscben 
Luczsk nnd Lemberg im Rnschessem Lande 1417 Mon M VI 384; von der 
Lemberg 1596 StA Danzig 300 IX Nr. 47; bey der Renfiischen Lembergk 
1620 8tA Breslan 134 Worbs Mscr. 4; Lemberg 1674 Karte der Ukraine 
entworfen von den GebrQdern Sanson, Kordt Nr. 3; 1635 Karte von 
Polen entworfen тод Sanson, Kordt Nr. 5; 1696 Karte von Polen ge- 
aeichnet топ H Jaillot, Kordt Nr. 7; 1701 Karte von Polen gezeichnet 
топ P. Schenk, Kordt Nr. 11; 1704 Karte von Polen entworfen von 
G. Delisle, Kordt Nr. 12; 1781 Generalkarte von Polen gezeichnet von 
Peters, Kordt Nrr~&3; XVIlI. Jh. Karte d*r Ukraine gezeichnet von 
M. Seutter, Kordt Nr. 213). — 

*) Monnmenta Medii Aevi Historica res gestae Polonorom illu- 
strantia, Krakau 1844—1908, Bd. I—XVIlI. 

2) Das aus den Staatearchiven in Danzig nnd Breslau zitierte Mate¬ 
rial hat mir freundlicher Weise Dr. M. Antonovy6, Assistant am Ost- 
europa-Institut Breslan, aus seinen eigenen Notizen znr Verfflgunggestellt. 

3; Um das Material erschOpfend darzostellen, mfifite man hier anch 
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Es gab eine Zeit, dag in alien hier vorkommenden Sprachen 
der Ortsname Lemberg dieselbe Bedeutung hatte, also etwa 
.Burg, Stadt Leos“; in der ukrainischen Sprache: Loom (soil. 
horodb) *), in der polnischen: Lwow (scil. grod)*), in der latei- 
nischen civitas de Leo neben Leopolis, was im Deutschen zu- 
nachst als Leonburg wiedergegeben werden mtlfite. Ob es sicb 
hier um eine tfbersetzung aus der ukrainischen, polnischen 
oder lateinischen Sprache handelt, ist schwer zu entscheiden. 
Wenn man aber die Tatsache berilcksichtigt, dafi schon zur 
Zeit Leos im -XIII. Jh. die deutschen Eolonisten in dieser Stadt 
gewesen sind*) und somit in unmittelbare Bertlhrung mit der 
ukrainischen Beyolkerung kamen, so ist wohl anzunehmen. 
dah es sich hier um eine direkte tibersetzung aus dem ukrai¬ 
nischen Lvovb horodb handelt. 

Was die Formen Lamburg und Lemburg betrifft, so scheinen 
sie aus der Form Leo{n)burg entstanden zu sein, was laut- 

physiologisch bedingt ist, vgl. z. B. Symbark, das auf das 
deutsche Schimberg zurttckgeht (Haliczer op. cit.). Die letzten 
Spuren der Formen Leonburg und Lamburg gehen nicht weiter 
als bis in das XV. Jh. zurflck; die Form Lemburg hat sich 
bis in das XVIII. Jh. erhalten. 

Am schwierigsten sind die Formen Lam-berg und Lem¬ 
berg zu erklaren. Es ist unwahrscheinlich, dag diese Formen 
auf rein mechaniscbem Wege oder in Verbindung mit ety- 
mologischen Moglichkeiten, die Burg und Berg in Zusammen- 
bang bringen4), enstanden sind. Da aber Lamberg sehr friili 
bezeugt ist (schon im XIV. Jh.), kann man wohl annehmen, 

dae griechieche: Aeofitoe, AeovzojzoXis (SG V unter: .Lwow*), daa tiirki- 
ЩгУ>0\^)9 lliboto, Itbadir (SG ibid.), nnd dae armenische: Ilof 

ibid.) erwfthnen. Da diese Formen fur uneer Them a von gcringer 
man віє in diesem Anfsatz beiseite lassen. 

) ^ie hente noch in den feierlichen Redewendungen als L'viv 
(L va) horod im Ukrainischen gebrancht. 

2) Bis heute manchmal als Lwi grod im Polnischen im Gebrauch. 
d) Laut geschichtlicher Angaben kamen die deutschen Kolonisten 

gleich nach den Tartareneinfkllen im XIII. Jh. nach Lemberg und griin- 
deten dort ihre yiertel mit eigener Selbstverwaltung, dem sog. Marbnrger 
Recht. Znr Regierungszeit des Fflrsten Leo haben die Deutschen in Lem¬ 
berg lhren eigenen Landvogt, Berthold Stecher, gehabt. Auch das erste 
rOmisch-katholische Pfarramt mit der Schnee-Maria-Kirche gehftrte der 
deutschen Gemeinde. Vgl. Krypjakewyfi op. cit. S. 12. 

• ■ ^ У^1* W^de-Pokorny: Vergleichendee W&rterbuch der indogerma.- 
mschen Sprachen, Berlin-Leipzig, 1927, Bd. II, S. 173. 
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ї -b*9 den Berg bezeichnen sollten, auf 

die b,s in das XVIII. Jh. nebeneinander ЬеііьЯ 
XVHI ■ d*A ^ davon getragen Und hat sich vom 
ДУШ. Jh. an in der deutschen Sprache eingebilrgert*). 

op. cit й. НГП§ЄТЛУІ °p- Cit 8- 472< SG V 8. 498 und Krypjakevyc 

-nf ^ Ft* 30Ц*в auch ktaung der strittigen Frage (HruSevtfkvi 1 o) 
*"*• * -*.*bu!?№S2i 

«о Lmbm b.t eine ala.i.ierte Form L’imbr^k 

bias sw*- 

uSit.SSLTi. • Til: GsLoльо^/льну Ч1тш 
__ . • riax » MUk. лен*ь ( XVII C 

ЛСЛ*І05), OUk., OES. льн«ь,лент., known’ 

to all other si - вегіу.льонвць, льоник,льо- 

льбнище,льонок,льонний,/і/льня- 
*«а,лянний. - Syn. рослина: UnuKVb. 

PS.* lbhb 'ts', IE.**ll-no- 'ts', cf. Lat./|- 
num, Hth. llnal 'flax'.Latv. lini, Apr.linno, 
Gk.ilnon.Aib.iiri, OIr.lin, Cymr.llin, OHG. ,Osax. 
lln, Goth.leln ("doubtful wrfther the term Is cog¬ 
nate with or borrowed from the similarly sounding 
words in Lat. and Gk.".Kluge 212); "perhaps we may 
regard Scythian as the source of the cognates, 
as is indicated by the absence of the word among 
the Eastern Aryans",Kluge,l.c; cf. also Pokorny 
691, Trautmann 162, Vasmer22,481. 

M 

M, м — the seventeenth letter of the Uk. alphabet, MUk. 
and OUk. name мисліте from OCS myslete ‘think’; nume¬ 
rical values: Glagolitic — 60, Cyrillic — 40 respectively •. 
Огієнко Азб. 82 ff., Истрин 50 ff. 

MAI 1, abbr. of МАМО» Vsg.: MAMA,see МАТИ 1. 

MAI 2. abbr* of MRP IE! Vsg. t Mapi/T. 

✓ ' 
MA !• abbr* of MAE 'he has, there is'.iMATH 2* 

MAEflb 1 perhaps* : MAE and БУТИ , sw >*w« 

МАВКА • nymph, dry ad •, ModUk. - Subst. МІТОЛО- 

гічна постать spy спілка. 

A dial* deformation of the orig* HABKA 'ts* . 
which »in turn, comas from PS**navb 'dead',cf* 
0Е5*навь 'dead'* Cz* unaviti *to kill*, etc*, 
cf* Vaemer^, 3,35 % in this connection the orig* 
meaning of mXbKA/HABKA would be 'a dead girl 
turned into a water spirit, nymph', cf* also 

мавський/навський Великдень 'nymphs* Easter, 
(Thursday of Pentecost week)l 

МАВПА dial also малпа, 'monkey'* Po«ma±pe* 
Oeriv* мавпочка, мавпувати,-ання,мавп»я- 
чий, мавпун. - SubstnaftBHnie розвинутий 
ссавець між звірятами. 

From Ро* majfcpe 'ts',the ultimate source being 
ModHG. Maulaffe ' ts ', Berneker 2,111, Rich- 
hardt 78,a.o. 

795 
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(1C Соф rp*4>irv)f HU. магдалгаа.- 

~bUUif. Маг д алйнин, Магда, магдуня. - 

- ftt. Магдйн, Магд ^нко , магд ^тор, Магдйк, Маг - 
дик,магдйр,Магд4нко ,(Богдан 173). 

-до. Магдал4на,Магдалинивка. 

*********, а**»***, а** *$лнН9 
BfA*, 1627 ^ Беринда. 

fdom Мл^сіліі^и. pfAfw- 
d/ІІІА ' Гніт yt-T/Htrt ffv/fct 4 *+*' 
м А4П tllx 'fotstt ' Pt+ct' ** -ш* 
0F '&HU *f, K&S* Л, <?12j Пвтровский 
146. 

/Т.5./ 

t9) 

МАГНЕТ ModUk 

магнат* ^°* magnet, etc. - Deriv* ІіаГНвТ— 

ний, магнетизм,/на/магнетивувати/ея/, 

МагНвТОЛОГІЯ,иаГНЄТОМЄТр J here also: маг- 

невія,магнезит. -Subst. залізна руда, що 
притягає до с4бе валіво,крицю,нікель,ко'- 

бальт і 1н* і може цю властивість пере¬ 
дати деяким 1а них; (перен.:) все,що має 
притягальну силу, привабне. 

From Gk.Magnetis lfthos'stone from Magnesia 
(a town in Asia Minor)',Klein 2,922,SW0.443. 
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МАГАЗИН 1. SovUk. магазин 'storehouse', 
ModUk.; BRu. Магазін, Ru. Магазин, Po. magazyn, 
etc. - Deriv. /за/маґазинувати,-ання, маґа- 
винаж,-нбр. - Subt .комора, склад, Ку з еля 
189. 

From Fr. magazine 'ts'. 

маґазин 2,AmUk. 'magazine', first recorded 
in 1935 (Bilash 406). - Subst. журнал. 

From E. magazine 'ts'. Bilash, 1. c. Koshela- 
nyk 411, Boykiv 243. 

маґуси AmUk. 'moccasins', first recorded 
in 1918 (Bilash 407). - Subst. МОкасЙцИ, В 
американських Індійців - взуття баз пі¬ 

дошов Із оленячої шкіри. Бойків 266. 

From Е. moccasins 'ts'. Bilash, 1. с. 

МАЙ 'may', MUk.,0Uk.,0ES. май ,known to all 
other SI. as well. Deriv. маївка, маєвий/майбвий, 
/рза/маїтн/ся/^айськнй. -Subst. травень,dial. 

From Lat. MH.us(mensia) 'month of Maiai It .goddess, 
ttolynska-Baranowa 44-45» 

майла AmUk. 'mile1, first recorded in 1965, 
(Royick 86).- Deriv. майЛИДЖ (1972 Koshelanyk 

412).-Subst. МИЛЯ* 

From E. mile, mileage 'ts1, Royick,Koshel¬ 
anyk, l.c.; see МЙЛЯ* 
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КаЙН& AmUk. 'mine', first recorded in 
1927 (Bilash 408). - Subst. копальна, шахта. 

From E. mine 'ts', Bilash, l.c., Royick 
86, Koshelanyk 412. 

MaftTAustrUk. 'mate’, first recorded in 
1974 (Chekaluk 21).- Subst.друг,приятель. 

From AustrE. mate 'ts', Chekaluk,1.c. 

MAK «poppy*# FUk*»0Uk*0E5*мак*ь ,known to all 
other SL* - Deriv.маковий,м4ківка,маківник; 
Мак,Макан/ський/. - Syn* рід одно- або багато¬ 
річної рослини: Р ар aver. 

P5**malc6 *ts«# IE»**mak~ 'ts', with very few IE. 
cognates,cf. Pokorny 698. 

МАКСИМ ’PN. ’Maxim’, MtJk. MajkШy(1627 Be- 
ринда), Максима Asg< (1484 CUM.I;57I)* 
Максим <ь ( 1480, ibidm) > Максима Gsg. (1430 
ibidem ) .also Максияь(і479 CCM.1,572) 

/ / , 
Максимович,Максимівна; Максимович,Мак¬ 

сим, Максимів,Максймець, Ітд. (Богдані74), 

Subst. ВвЛИКИЙ* ... "В €Лм чА i/j Ui'l j 

1627 Б«ринда. 

From.Lat. Maximus ’the greatest’. 

МАКСИМОВИЧІВКА ' orthographic system of 

Мих.Максимовичf(1804-1873)• 

малейта Brazllk* «malaria', first occur- 
rence:. 1926 (Карманський). - Subst* жовта 

. пропасниця,Карманський 9, 

From Port* maleita *ts«* 
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МАЛИЙ 'little, small' МОЯЬІЙ, OUk. ,0ES. 

малі», мальій ; known to all other SI. - Deriv. 

малість,мало, маленький,малісінький, ма- 

ЛЮСІНСЬКИЙ, and several compounds With иаЛО-S 
важний, Зважити,-вір, -вірний,-земельний, 

-земелля,-ЛІТ #-ЛІТНІЙ,-ЛІТОк,-ліття,-люд- 

-ний, -люддя, -мовний,-мовніоть,-рослий, 

-сілий,-силля; fn. Мале ць. Малин , Малень¬ 

кий , Малеяко/ Малишко,Малицький ,Малич , Ма- 

люца,малюґа. Малюк, Малий ,etc. (Бог¬ 

дан Г75-І76); on. Малопольца;Малоросія 

see S.V.- Subst. невеликий* 

PS.*malt>/j6/ *ts', IE. root **/s/m§-lo-: 
/s/m5-lo-, cf. E. small, OHG. smal, ModHG. 
schmal 'narrow', Goth, smals 'small,trifling', 
01r.mil 'animal',01c.smale 'small cattle',Gk. 
m5la 'small cattle',etc., Pokorny 724, Kluge 314, 
Berneker 2,13-14, Vasmer^2,564,a.o.; see also the 
following entry. 

/ ^ / 

Малоросія, Малорусь« opposed to 

Великорбсія, великоруси Білороеія, 
БІЛоруОЬ as designations of Ukraine,Russia 

and Byelorussia are extensively discussed 
/ 

under РОСІЯ ,q.v. 

малоруський : Малорусь Росія* 
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малядор BrazUk* 'threshing-floor', fi 
corded in the XX Ch of* 

Найперше запрягли до трачки. Треба 
було сцжтавиїк “наріжу” (таїі, де гербу 
сушать)^» малядор (молотільніо). 
~/Праця ч.ІО за 1981/ 

Free Pert, malhadouro 'ts*. 

МАЛ^Р 'painter1, JfodUk.. ,known to some 
other HodSl. - Derlv, малярка, малярчук, 

маляр ст во, иалярсь кий і малювати, *а- 

first ге- 

From ModHG. Mahler, mahlen 'ts', 

РССТОДЬКМЙ M ,162. 

МАЛЯРІЯ, 'malaria', ModUk. .Known - 

all other ModSl. - Сегіч.Маляр1ЙНИЙ. -Suhst 

болотяна пропасниця* 

Prom It.malaria lit. 'bad air' ; the term 

was probably introduced by It. physician Fr. 

Torti (1658-1741).Klein 2,927. 

МАЛЯС A, also меляса, МОЛЯСа 'molasses 
thick,dark-colored sj^rup1, ModUk.,known also 
to other si. - Subst. цукрбва пАтока, 

Бойків 255* 

From Eorts mela^o'ts', the ultimate 
source being LLat. mellaceum 'must1,(: mel, 
Gsg. mellis 'honey'), Klein 2,993; according 
to SW0.464, from Sp. melaza via Fr. m^lasse 

'ts'. 
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МАЛЬВА 'Altheas hollyhock1» ModUk*» Po* 
malwa. In reacting on A*Vovk's article about 
this plant and its name in CHC*4»15-18» N* 0- 
sadcha-Janata wrote as follows: 

Назва мальва не є народна назва, як це видно, 
з Словн. 1928 р., для Althea rosea Cov. — Alcea rosea L.; 
назву мальва пропонують тільки Маковецкій, М. Мель¬ 
ник; більш ніхто з літературних джерел не подає цю на¬ 
зву і в народніх матеріялах трапляється вона тільки у 
Маковецкого. ____ 

За новим "ботаніконсистематичним описом родина 
Malvaceae за Словн. 1928 - калачикуваті, і за Словн. 
1962-і Флорою УРСР, т. VII, - 1955, 261 ст. мальвові по¬ 
діляється на кілька родів: Lavathera, Malva, Althea, Alcea; 
тепер з роду Althaea виділено рід Alcea. В Словн. 1962 
навіть не згадується різні рослини, що належать до ро¬ 
ду Malva, а тільки так: ’’мальва, см. шток-роза, стр. 224, 
а на стр. 290 ’’штокроза рожа Alcea L.; ш. розовая 
рожа рожева — Alcea rosea L.“ 

Ботанический Словник Н. Анненкова. 1878, пише 
про рід: Althaea Cav. Malvas. От греч. althaenein, помо¬ 
тать, по действию“. І про ’’Althaea rosea Cav. Греція. Вост. 
Alcea rosea L. Взят. из др. яз. — Рожа. Красная рожа. 
Огородная рожа (Сред.), Штокроза (в Сад.) — Пол. Malva, 
ружа, чарна ружа, райска ружа“. 

А. Вовк пропонує дати для Althaea rosea назву 
мальва, що її вживають поляки для цієї рослини. На¬ 
віть Словн. 1962 р. подає для цієї рослини назву рожа- 
рожева, перекладаючи rosea на рожева. Хоч бу¬ 
ло б краще приняти назву подану в Словн. 1928 р. 
рожа городня. Її подають літературні, словникові 
джерела й народні матеріали. Квітки у цієї рослини бу¬ 
вають різного кольору від темночервоного до білого, тому 
в народі темні екземпляри звуть рожа чорна (Вер- 
хратський, Осадча, різні ^словники). Слово мальва зали¬ 
шити, як перекладове з латини, відповідаючим до роду 
Malva L. Родині Malvaceae ми дали назву калачик у- 

іваті, і роду Malva калачики, тому що рослини цієї 
родини мають плодики розміщені правильним колом і 
нагадують приплюснутий калачик. /Снс.13 . , З/ 
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t * 

MAMA •mother* - from baby talk for MATH'b 

МАМАЛИҐА^ ’commeal gruel', ModUk.,BU.MaMaJlH- 
Г ap,SC .mamaljug a, Po. (from Uk.)mama£yga. - Subst. 

каша з кукурудзи,затірка , Бойків 246; по¬ 
ллята. 

From Rm. mamalige ' ts', Bemeker 2,15, (ex¬ 
tensively* } Vrabie 160-161. 

^ P — 

мандьбка BrezUk. 1 manioc, cassava', first re¬ 

corded in 1965 (Wouk 60). - Subst. рід бразилій- 
сьної картоплі. Сне.13,11. 

From Pbrt• mandioca'ts• the ultimate source being 

Tupian manioca. * 

макіГрант, also маніґрант, манїґрант, 
маніґрула, манїґрула AmUk. 'immigrant', first 
recorded in 1915 (Bilash 41(p . - Subst.ІМІҐрЙНТ- 
посолонець в чужій країні, Бойків 175 • 

From Е. immigrant 'ts'. Bilash, l.c., Koshe- 
lanyk 413. 

і 

манікомія BrezUk. * asylum, mental home*, 

first recorded in 1926 ( Норманський 28 )•- 
Subst. приют для божевґльних,Карманський,І.с. 

From Port, manicomio »tsf* 

МАНІФЕСТ 'manifesto', ModUk. .known to all 

other Modsi. - Deriv. маніфестувати,-ання,-тація. 

Subst. прог©л6юення,уніворсал. 
* 

From Fr.manifeste 1ts*,the ultimate soured 
being Lat.manifestare fto manifest*,Klein 2,993. 
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„ % Марія /Нагу/ілик.неіА 
И/іи Hhfiknb (1627 Беринда), (1484, 
Пом'яни^). AiAP/i G- s*. (1484 Пом'яннк) ,0UK~ 

Cxtre)млгАадйул (*14), 
ОС Ссф грАф/ть) ; (to. Мария.- 

- j№ft|4 Маріїн,Марівчка, Марійка,маріка, Мар{ч- 
ка. Мар йчка,м£ня,Манька, матися, Мноя, Мана¬ 
та, маруойна , Маруся , мару о ька , МарУня, Марень - 
ка, Мар&енька,Марусвнька, маруегечка, Мар/сь- 
ка,Маруха,МарУиа,Марушка. - 

“ FM, Марусь, Марусочка, Маруовнко, Марксе ник. 

Марусяк,Марусик,Марусин»к, марЯн, Царйнсь- 
кий , Марянич , Марич , Марную , Маригляд, Марин- 
ка,М^рик,Марикбн,Марикуца,Марикуоа,Марин- 
чук,Мариндюк,Марин^вич,Маринбвський,Мар¬ чук, Мариндлк, МаринОвич, Маринрвський,Мар¬ 
ийський , Маринах, Марнн^к, Марші, Марищак, 
Марищ^к,Марисюк (Богдан 179).- 

" £імарянівка,маньківка,манявоький.- 

9М» і ТЛ0Г*м; # Г^С & пТітчі ,ДША,/Г^ИА/-Ч 
no\tCWAfri А* Г6? WtMH M9PS jtPtkfffA 
ЧАІЧІТМР мер*, СГ^щ ? і ПАН» Н0РСМАА , » 

Ь І» Mr ТЛЛП *1627 Беринда. 

Раш Gk. Млліа ^ імм, Мліна 
Г/МЛГ4 Шоаа ЛІ4Л/6- Н k Mit Чй Я/ ft ТШикТм/нї swAtt *имв*НЬ. Mftjam ч 

міїнА** 'ифіІІ4>к, fifsfrtorciJ' fit Vo ** 
Пвтровский 151. 

/T.S.I 
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паркет, а 
мар КИТИ AmUk. 
(Bilash 419). - 

so маркета, маркети, маркит, 
'market', first recorded in 1924 
Subst. ярмарок. 

415. 

From E. market 'ts'. Bilash, l.c., Koshelanyk 

□ 
Берннда), 

гіййгда 

^ л-_., АЛ L* тл/а 4/4/ *_/ti Уяу ІбМАРФ ЇІМА ГШіМН 

ttSSSSSSS,В££ 
ЦЛТік\Ь А НИЦУСЇМЬС %И ІУНІЬМ У 

0ф грАРіго) : &Q, Мар к. - 

—Pfflt' Марко вжч , М^ркі вна, марк , Марочко. - 

» См маркевч^к, Маркевка,Маркевич , МархІ- 
ці, Мархівськкй, МархАлка, Мархивка ,Маркі 
■ак, М^ркі в, Маріовський, Мар^ян ^Мадко, 
Марковоькяй,ММрковжи,Маркуца,Маркуєь, 
Марк/в,Маркув (Богдан 178)•- 

~й#. мірне,Марківка.- _ 

-&МГ*Ни*'№>*Г*ш* JfrMt*"* ,аиО»АЦ»" 
**, З , *+ .кТи-Гм* 1827 Ввривда. 

{V M4ttC0S, THt Ш<*нп- шш 
«ШІ Т»Т МІШГ«* 

Іь ІЛМ &fP ** 
їй 152. 

/Г« 5. / 
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МАРТ, dial.Mapoт,марчик,марц,марець,мар- 
ЦІЮШ • merch', №Ік.,0ик.,0Е5.мар'Ьт'ь *knotfh to 
ell other 51. - Deriv. м/ртовий. - Subst. бере¬ 
зень , березіль/березо'ль, сухий, ПО ЛЮТИЙ, CO KO- 
вйк, Holynska-Baranowa 33. 

From Let. MSrtius (mensis) '(month of) Mars', 
Klein 2, 938; other forms я марець and deriv. from 
Po. marzec- 

ринда 
4bfr*ir 

МАТВІЙ, МАТЕЙ PtL t *4, 
а(Мґ\кMK. **№+*",**№+!* (I62? 

,MfiT*th, ЛАГЬ*«,Л\АТ*»**,А*АТ»гв</в, 

МАТФ*ІА,ЛІАТ6*Л0 ^'i1,48* 5OM 
MtfTfcH Фаі Гхі-аіА ?, C K <*4? rPM*o) 

A9.+ mm_.U 

-&Ш/- Матвіевич,Матвіевна,матеевнч,МатА- 
ївна, Матфей, Матвійко, Матяш, Матій, Мат ей , 
Махтей,Махт^йко,Мацьк4.- 

- ftf. матейч^нко. Мат ейчик,Матейч^к, Мате ви¬ 
ко , Мат ейко , Матвйбвоький, Матій ,МатільчАк. 
МатіящУврМатійч^к, Матійпів ,Маті йдьо, Маті- 
ець,матіек,Маті йпин,Мат Іїв, Маті їшин,матїй- 
ка, МатІйко ,Матій<івський, Маткалвк, Матково ь- 
кий, МаткулАк, мАтла,Матлак,Матлашевський, 
Матлюк , матошАнко , Матьс( вський (Богдан 180) • - 
ІЛл-гіяш. / / / * 

-Scssr Мк. Ааі*ни,А*Р0*4ньін -АаПГГЛмскі, 
1627 Беривда. 

fgc*f С4і. MdtfrkArt* , f*- Malt Mai, 
lOMTUkCr11M 9r M.<xitAtht&4f 1/i-TtMAH 
XH/fUb IftiMC Hk. fltat&HHAfc, ik 
f,t« n MatKthuSk, WatxtHizhv 9ff 
,f flit tout , / Ktu'H t, Wb Петров- 
СКИЙ 154. 

IT.SJ 



806 

МАТИ 1. 'mothers MUk.,0Uk.,0ES. MATH ( 

Ru. МАТЬ» OSS* raati,Gsg.matere, Po. mat» known 

to all other si* — Dsriv .матка, маточка,матін¬ 

ка, матіночка/матінонька, матуся, матусень¬ 

ка? мама, мамка, мамочка,мамуня,мамунечка, 

мамуся,мамусенька/мамусечка, мамця, ітп«; 

матюк, маточник, матірний, материк,; FN. 
Матас,Матчак,Матчин,Матчук,Матчишин,Мате¬ 

рин /чак/,Матерук, Мат ейко,Матко вс ький^Ма- 

тусевич, Мамчин, Мамчур, ітд. ( Богдан 176, 

180 ) і Мати Божа, Богоматір? хресна мати,; 

5уп* родителька,жінка,що привела дитину 

на свіТ) ненька, неня. 

P5.*nati,Gsg.matere 'ta', IE. **mater known 
to all lg. groups, cf. p. 513. 

НАГМ 2* 'to have', Nik. маю (XVII c. ЛСЛ. 

113),им£ю $ри имамХ/bid.83-84 , OUk., OES. имІ- 

ти/имати, Ru»HMeTb,0CS. imetit iraamb, Po* miecs 
mam,etc. - Syn. бути власником, володіти, 

посідати. 

Р5.* jfcmeti і jtiin^* see йняти. 

МАТИЦЯ : мати 1. 
/ , 

МАТРАЦ rWd. also матерац 'mattreee', ModUk. 
Subat. Сінник. 

From ModHG. Matrstze (Wd.via Po.matexec),the 
ultimate source being Ar.matrah •ts',Berneker 2,27« 
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MAT4,AmUk. меч,мач (Bilash 430),ModUk.; 
BRu., Ru. ts, Po. mecz,etc. - Subst. спортові 
змагання. 

From, E, match *ts', Bilash,lc.,SW0. 462. 

мапг^нґан AmUk. 'machine gun', first recor¬ 
ded in 1971 (Koshelanyk 417). - Subst. Кулемет. 

From E. machine gun 'ts', Koshelanyk, 1. c. 

ісащґншапа AmUk. 'machine shop’, first re¬ 
corded in 1972 (Koshelanyk 417). - Subst. маши- 
нарня, OB. 

From E. machine shop 'ts', Koshelanyk, l.c. 

Мвґпай AmUk.,AustrUk. 'magpie',first re¬ 
corded in the XX c.(in Australia:1955,Chekaluk 
21).-Subst. сорока. 

From E. magpie 'ts',JBR. 

МЕД 1.Wd. MiД'honey', MUk. ,0Uk. ,0ES. 

НвД?, known to all other SI. - Deriv.МЄД0К, 

медовий, медівник, FM.Медовий. „ Syn. 

- енровоподібна речовина бджіл із пере¬ 
твореного нектару квітбк; напій із меду* 

PS. *medt5, ГЕ. medhu 'ts* with correspond— 

dences in Baltic,Teut.(G.),Ce.,Gk. and Indo-Ir. 

lgs.,cf. Pokomy 707. 
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ЇІЄД 2. & М6Т AmUk. 'mad1, first recorded 

in 1915 CBilash 421). - Subst. ЗЛІСНИЙ. 

From E. mad 'ts', Bilash, 1. c. 

МЄЙор AmUk. 'mayor', first recorded in 1930 
CBilash 423), also майор (Royick 86),^мийор 
(Koshelanyk 434). - Subst. Мер, посадник 
м£ста. 

From E. mayor ftsf. Bilash, 1. c. 

мелонґенґда AustrUk. 'melongenide' .first 
recorded in^1977 CChekaluk 22) .-Subst. фальшива 
сурма - мушля. 

From AustrE.melongenide 'ts',Chekaluk,1.c. 

ИНЯАЖЕР» AmUk. менеджер, мениджир 'mana¬ 
ger', ModUk. , BRu. MeHaacop^Ru. МЄНажер,Ро.те- 
nazer, etc. .- Deriv. менаже'рія, менажерство. 
- Subst. ДІЛОВОД, 

From Fr. menageur 'ts'; AmUk. from E. mana¬ 
ger 'ts'; SWO. 466, Bilash 428, Koshelanyk 425, 
Royick 86. 

MEHTPY3 BrazUk. ’Lapidiuro: swine-cress',first 
recorded in 1965^(Wouk 60). - Subst, рід брази- 
лшської лободи. 

From Port, mentyuz/maatxuz *ta'. 

i 
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MESКУРІЙ fH/ 
Ґ (1627 Бвринда);ОГр|<.ги nOMOzHrASoF 

ПїїйїрҐ (1627 Бвринда);(|Г|ІК 
CBO&40Y M PH ** H ***Ь9и (*•*«) t (* to*V*?*'b 

K(f. Мерк/рий , - , 
UUV- Мвркурібвич * 7. 

-AuHtmunn****ь *f*§ >1627 Бвринд 

Ш* MtMtuMui ‘f-frt, ulr/M*JC 
май Єгло$с+* 'mibtuta, «о*"** 

rv //vTtCPt/Wr Fed# £ te*/e/4 /4Г* f?0*f f 4 • 
JfiTftf ***** *t*t»*y в*C.J kibe* 2, Пвт- 
ровский 156. 

МЕРТИ 'to die' » MUk. МврТВОСТЬ, умира» 

(хуіі с.синоннма 160,191), ouk.,oes.ме¬ 
ре ти, мьр^тж, мрете ;Ru. мер аг ь, OCS. mrSti , 

Ро. mrzec, etc. - Deriv. В-,ИИ-,8ав-,ЯО-, у- 
мерти, в-,ви-,8ав-,но-,у-мжр^ти,-ання, 
мертвий, умертвити,умертвляти, смерть, 

смертний, безсмертний,-НІОТЬ,-НО ІТД* - 
Syn. кінпитжоя,сконати, дійти, иереет^ви- 
тмся,упоко їтися,опочити,спустити духа,sa¬ 

x’и нуги,/по/лярт£, Деркач*2,І9ІтІ92; дати 
дуба, аадуб£ти, еацертж нори /норами,еа- 
отигнути, відійти на другий світ ітд. 

PS.*merti: mbrg ftsf, IE.**mertI ftsf with 
cognates in all IE.lgs.Pokorny 735. 
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МЕРЩІЙ, Ed. мерщй, мь!рщй /Вороніжчина, 
Меркулова Зт • 1974,60/т quickly, hastily, speed¬ 

ily1, ModUk. only, wanting in other SI. - Deriv. 
ме^щенько ,FN. Мерщій - Syn. хутчій, хутче, 
швидше,скоріш/е/,прудкіш/е/,бистріш/е/,діял. 
боржій, Деркач^,101,204. 

In her special article on the etymology of 
this word Merkulova,op.cit., connects it with Uk. 
dial, морскати ’to beat,strike1, ^мбрскатися 
'biting,trenchant,scathing1, морсонуть 'to kick', 
BRu.намарскацца 'to overwork oneself' , Ru. 
морснуть 'to beat,strike', ORu.MT»pcK<b>/1434/ 
'whip', Po. arch, merskat, myrsnqd 'to beat,strikej 
myrsk 'stroke', Cz. mrskati 'to lash,switch', Slk. 
mrskat', mrStit' 'to beat,strike', SC. dial, mrs- 
nuti 'to jump out' (against o/p explanation by P. 
Skok 2,470) and finally UpSo. morskat, morsnyi'to 
beat,strike' - all of which leads her to a PS.re¬ 
construction of the root as *7ni>rsk- instead of 
an expected *mbrsk- warranted by Uk. мерщІЙ<ч 
*тьт£ fpr this and other (semantic) reasons 
Merkulova's explanation must be considered a 
failure; the same might be said of Shevelov's 
attempt to derive it fromUk. МЄТЧІЙ : МЄТКИЙ 
'dexterous1 (Shevelov 491-492); the most persuas¬ 
ive explanation of мерщій is its deriv. from 
the Toot*mbTk- connecting instantaneousness, 
an essential and constituent semantic aspect of 
the word,cf. Lith. mArkti 'to wink,give a wink', 
mirkeioti 'to blink,wink,twinkle', mirka viena 
akies 'in the twinkling of an eye, in a moment, 
in an instant' , Latv.mirklis 'moment, instant', 
viena mirkll 'instantly', mirkskinat 'to blink, 
wink, twinkle' mirdzet 'to spark, glitter, Fraen- 

kel 441,Pokorny 734} as far as ModUk. Мерщій is 

concerned its orig. form must have been *mer2ij 
out of which by change of -c- to -sc- (like in 
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злючий : злющий, поганючий : поганющий, 
etc.,for intensification of quality) the con¬ 
temporary мерщій emerged;Чапля 58 refers 
Uk. dial. M©T4lft(with correspondenceiMepntlft), 
хутчій 0 without correspondence^ypniift), 
швидчІЙ,боржій to Л.А.Булаховський , Mo- 
возн. 8, 54-55; cf. also РССтоцькиЙ 2,72 
and his Нарис словотворуукраїнських при¬ 
кметників, Прага 1923 , 76-81 /ге._чиЙ: 

-щий/. 

МЕСТИ, кету,М©Т©Ш 'to sweep' ,MUk.,0Uk. 
0ES. МЄСТЖ, Ru. нести, OCS.mesti, Po.mieW , 

etc. - Deriv. ВИ-, са-,нід-,по-местн, iter.: 
ви-,оа-,під-,по-мІ;гати,-ання, ломіт,мет¬ 
нути,мітла, кмітливий,-вість,-во, ітп# - 
Syn. віддаляти с якбїоь поверхні сміття, 
оніг,тоадо* 

PS.*mesti < *met-ti 'ts', akin to МЕТАТИ, 
q. v. 

MECTb 'revenge', MUk. ,0Uk. ,0ES. МЄСТЬ/МЬСТЬ, 

Ru• МЄСТВ, OCS. mbstb, Po. zemsta, Cz. /po/msta, 

- Deriv. помста/помста, мстити /ся/, месник, 

-иця,ітд. - Syn. відплата,реванж# 

PS. *m6st6 'ts',IE.**misth-: **mizdh- ,cf. 
OUk. МЬ8Да,Ии. кеда 'ts'. with cognates in Latv. 

mit 'to change', Skt. mithati'be alternates*, Ay. 

mii?a- -'wrong,false',etc.; Berneker 2,62-63,Traut- 

mann 176, Vasmer22,608, Matzenauer LF.10,326, Zu- 

baty IF.3,136, Pokomy 746,a.o, 
t 

MET : МЕТАТИ, see the following entry. 



812 

МЕТАТИ 'to throw, fling, cast', MUk.,0Uk.0ES. 

метати, known to all other SI. - Deriv. m©T- 
нути/ся/, меткий, меткість,-xo. ~ Syn. 

кидати, кинути, 

PS.*metati 'ts', IE.root met- with cognates in 
most IE. lgs., Pokorny 703,a.o. 

. r 

МЕТОДА у So vUk.4 ЄТ О Д 'method', ModUk. ;Ru. 

МЄТОД and метбда (Vasmer 2 2,610) ,Po.metoda, 

etc. - Deriv. методик, методичний,-НІСТЬ, 

-HOj методика, методолог, методологія, 
методологічний, -НІСТЬ, -HO; here also 
методист see S.vs - Subst, Спосіб пізнання 
явищ, сно'сіб-шяях досліду, певний лад 
або^плян, потрібний, щоб досягти якоїсь 
мети. 

From ModHG, Methode 'ts', the ultimate 

source being Gk. m&thodos 'pursuit, scientific 
inquiry, method of inquiry, method1; 1ГЄТОД 
from Ru. М6ТОД ; see also the following 
entry. 

✓ 

МЕТОДИСТ 'Methodist1, first recor¬ 
ded in 1930 (Bilash 429). — Subst. 1) ОСОба, 
що додержується певного пляну, методи; 
2) член англійської релігійної секти, 
що постала на початку І8го стол. і виго¬ 
лошувала духовне відродження через ^певну 
методу життя й роботи згідно з вимогами 
Свангблії, з точним розподілом по'сту, мо¬ 
литви (Бойків 260). 

From Е. Methodist 'ts', Bilash, 1. с. 

, 813 
МЕГЕРО 1. 'metro, subway'1, Mod.Uk^; Bru., 

Ru. , ts, Po. metro, etc. - Subst. Підземка. 

From Fr. metro 'ts',being an abbreviation 
of metropolitan, SWO. 472. 

/ ' / 

МЕТРО 2* wd. and AmUk. for Митро see 

Дмитро. 

Метро 3. AmUk. 'Metro', first recorded in 
1963 (Bilash 429). Subst. СПІЛЬНИЙ уряд ДОВ¬ 
КІЛЬНИХ міст і сіл у Канаді. 

From Е. Metro (short for: Metropolitan 
government) 'ts'. Bilash, 1. c. 

МЕЧ 1. 'sword', MidUk. мечь (ХУ с.),ме- 
чи Npl. (1460 COM,I,587), мечь (ХУТІ c. 
ЛСЛ 115) t OUk., 0ES. меча Gsg. (1408 COM. 
1,587), сь мечи (XI c,), мечь (ХТУ c.)j 
BRu., Ru., Ви. меч, Po. miecz, etc. - Deriv. 

мечик, мечник, меч-риба? compounds:^ мечо¬ 
видний,-ніс ,-носець,-хвіст; FN. Мечник, 
Мечетар,Мечетник (Богдан 182). - Syn. 
старовинна холодна зброя у вигляді дво¬ 
січного прямого довгого клинка з руко¬ 
яткою, Слум.4,697. 

An early PS. borrowing from G.,cf. Goth. 
mekeis Чз,'РССТ0ЦЬКИЙ 4,23,Vasmer2 2, 612-613, 

Menges Oriens 9,92, a.o. 

МЄЧ 2. see матч. 

МЄЧ 3. AmUk. 'match', first recorded in 
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1951 (ВHash 430),- Deriv. Мечек,мечи Сч°! К. 
- Subst. сірник. 

From. Е. match 'ts\ Bilash,l.c., Koshe- 
lanyk 420. 

/■n-r i ^e?IorifmUk‘ 'mash', first recorded in 1930 
(Bilash 430). - Subst. П^ЙЛО, 

From E. mash 'ts' BHash 1 „ ... 
nyk 425. “-lash, 1. c., Koshela- 

✓ 

МЕШКАТИ ' to live,dwell1 , ModUk. jPo.miesz- 

kac. - Deriv./по/мешкання, мепгканець, -нка, 
мешканевий,мешкальний,-ність. - SubsanrrH, 

перебувати.(пост£йно)• 

From Ро. mieszkac 'ts' with no ultimate 
etymology, cf. Miklosich 193, Berneker 2,30, 
Bruckner 335, Richhardt 78,a.o. 

ПОШТИ Wd. 'half-shoes;slippers', ModUk.; 
Po. meszty. - Deriv.uejnyHKIje- Subst. ПІВ- 

черевики; черевички. 

From Po. meszty 'ts', the ultimate source 

being TR, mest 'shoes without heels',SW0.468. 

, МЖА 'drizzle,misty rain'} МЖИТИ,мжичка 

МЖИЧИТИ ( xyith root *m6g-)see under 

мла 
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МИ 'we', MUk.,0Uk., OES. ВЬ1, known to all 

other si. - Syn. займенник першої особи 
множини. 

в 

PS.* my 'ts'; BS.* na, orig.Ndu. PS.*na, Apl.*ny 
which formed the basis for *my under the influence 
of ending -mb /-my; cf. Hujer LF.45,192-193 ,Vasmer2 

3,23; see also ви. 

МИГДАЛ/ь/ 'almond' , ModUk. .known to all other 

ModSl. - Deriv. мигдалик,мигдалевий,мигдалю- 
ватий. ~ Subst. дерево середнього розміру, 
родом із Малої Азії, Аі^рики, Закавказзя; го¬ 
ріхи його солодкі - їдять* гіркі -вживають 
у медицині* Бойків 261. 

From Gk. amygdalon 'ts', SWO. 474. 

МИГКАТИ, мигати,мигтіти,мигкотіти »to 

wink,blink,glimpse,glance', HodUR.. - Deriv. миг- 

/к/ання, мигцеммиготливий*-вість,-во, ми¬ 

готіння, мигунець, мигушка^fn. мигаль. - 

Syn. бликати,блимати,мерехтіти,дрижати* 

тремтіти. Деркач2 102. 

PS. *migVtfc/ati 'ts', ГЕ. root ** meigh-'ts', 

Pokorny 712. 

МИКИТА PN-'Мукуta.Nicetas' ,MUk. НІКМТа 
(1627 Бе^инда).Deriv Микитович,Микитівна; 
FN. МИКИТОВИЧ. -Subst. MUk. П «е£АмТелЬ (ібл І) . 

From Gk. Niketes'ts1 with, initial 'V under 
the influence of ІІнкола p see the following entry. 
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МИКОЛА, Ліе/f 
•у WUOVU, HUKOcai'A/icocaSsNUtC.HitfdAA \ііКош 

(1627 Веранда),Ніколи, аііколи .лик1*пк& іа. 
Ї484 Пом'яник)гОШГ-^д?ьг^еш^/м/^ніи>Лй ' 

% 
ЗЇЛ&НГЬ 

J)t£n/. Миколо вин, Миколі вн а, Микол ай ко, МИко- 
лайчик , Микблка,Микбля,Никол «Шцьо,Никблко, 
Никол^ньо,Никбльцьо.- 
F/Y- міколаді, Мікольчз^к, МІ корч^к, Мікович, Мі - 
к^ла,МІнільський,Микол^енко, Миколінко,Ми¬ 
колі не ький, Миколі в, Миколяк, Миколяпго к,Мико 
лич, НИколтпин, Миколяк, Мико нбцький, Микор ак 
Микрей,МИкулбвич,МИкулбвець,МИкульський, 
Ми кулик,Микулик,Микулин,Микулинський,НИку 
лйшин, Никбла, Николас^к, Никол4т, Никол кй, 
Николайчук, Николавнко, Николаешин, Николаїв 
Николаїшин,Никол4ївеький, Никол алок, НиколАз 
Никольчук,Николібшин,НИколов,Николяк,Нико 
лбк,николик,Николин,НиколАшин,Николийчук, 
Никула,Никулів,Никулин,Нікульський (Бог¬ 
дан 185,194,201,203,204) 
фі Мікунь.- ^ у 
$і)М.Ші/к ^^П%сГ90 поиі4лст9*,пов%м лиА*и, 
поеід* АЮДСК** ’ 1627. Беринда. 

F<ОМ G*.. Цекі Ра<Н ; лТце V/cЬту' 

лгкр Єао* 'рі+ріс' кііш, к, 10 
ровский І66\ ' f /T.S./ 

МИЛИЙ 'beloved,darling,sweetheart' ,MUk., 
OUk. ,0ES. КИЛЬ'И .МИЛИ *Дч* ЛСИЛЬій ,0CS.mi!6, 

ІТИ. любий 
миленькии,милу 

PS-*mi!6/jb/'ts',IE.root**mEi-' ts',Pokor- 

ny 711-712. 
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МИЛЯ 'mile', OUK. двб МИЛИ (1322 CCM.I, 
594), болте милі (1377 ibid.)» cztiry myly ( 
1395 ibid.); MUk.МИЛЯ (XV c. ibid.); Ru. МИЛЯ 
(since 1702^Vasmer2 2, 622), Po. mila.^- Deriv. 
мильна, миленька,-ечка , wd. ігальочка , 
МИЛ ©ВИЙ , compounds: ОДНО-, ДВО-,ТрИ-# • ф 

милевий.- Subst. дсіра довжини, неоднйко^- 
ва в різних країнах, Слум* 4,707; 
міра відстані близько 7 км* ,ССМ.і.с. 

From 0HG. юііа, mtlla ftsf, the ultimate 
source being Lat. milia (passuum) fa measure of 
a thousand paces1, РССТОЦЬКИЙ 4Д15,Kluge 232, 
Klein 2, 979; in Ru. from MUk. not Po. as sug¬ 
gested by Vasmer22,622; cf. also Richhardt 81;re. 
AmUk. Ma&iasee s.v. 

МИСТИЙК, also миштик, містик, міштик 
AmUk. 'mistake', first recorded in 1924 (Bilash 
436). - Subst. помилка* 

From E. mistake 'ts1, Bilash, 1. c. Koshela- 
nyk 438, Royick 86. 

/ 
І4ІТИ 'to wash' , MUk. ,0Uk. ,0ES. КВІТИ* Ru. 

МЬІТЬ, 0CS. myti, Po.myc ,etc. - Deriv. в-»,ВИ- 
від-,про-, y-МИТИ,iter. : в-,ви-,від-,по-, 

про-мивати, -ання,митий, миття, мило,ми¬ 

лити, намилятж/намилі№атн,мило~варвя,-ви- 
рібня 1тд. - Syn. ирочпцувати водою. 

FS.*myti 'ts', IE.root **meu~ 'to dampen' with 
cognates in some IE.lgs.,see Pokomy 741; 

cf. also Trautmann 191-192, Vasmejr23,26, 

Bruckner 350,a.o. 
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МИХАЙЛО, &tc4. МИХАЇЛ ?Н. ' «baf (*> > 
M4Kh4jt { /Iff Ж0£Ґ} НОк. МІХЛ ил ь, (1627 . 
Бвринд«1),Мі)ГА/ЛдХі48^І9М/яник)Л*ііАіЛА/ 
С Як. {по*’ятк), Q U к.т**м**\ .летг*цлі*л*і 

ГаЯРИЛА}ЄМЛ»К#АГЯ#’И&М*Н*Є***Лі>Г»ЛП*ГМІ 
СЛТЮС0фїіК*ЛФр*ЛХП0ПгіАТУв1/АЬГГСПНМі/АИНЛ&АІПИЛО 
пкпам стипг*оМн**Аь*о" t***c #*Vm4a Жл* 
tcoCHUkpMbMMXAA ^ДМГА0И#*УЬЧ0А«*М*%¥И*&.7У 
АбРЬТІЦГЬІНОА І-НЛЬШ Краплин* Ь*% А**Ь*ЬП*Г» VbA 
(rtptAIT***4 nC(AV*%t*VriHумЛ0НАґ4Агр*НЄ0Ц/ЧН>Ш*' 
Й *2Л*4л НМ*»СЄМЬАКЛТьт&ніи>бглннл 9%томьА?МН 
цьс*мьі,гтугрни«7-(хис.), гяпо**}*рлС/слашлу 
Ни%АНлу(ХІІс ),Мн*ЛА А У Єйгин А ІГмН*Во*ҐЬі Н^А> 
ІП*ІП*мс}и&*% (XI-XII i)t(Xсофґрлфяо) ■ К(/. МИхайл. - 

- 0 f if. МВхайлович, Мих Айл і вна, МВхав, Мих ай, 
Михайлах, мвхайличок, Михайло нько, Михайлзгньо, 
МИхАлко, мвхаль .МВхальо, Михальок, МИхань, Ми- 
Мих&сь, нвхасько, МихАсьо, Михлик,мвсь, Мйсь- 
ко,м£сько,- 

-»&ї> МИхальчАк, МВхальчан, михальчук, мвхаль - 
чишин, МВхАльців,МИхалець, МВхалевич, MBxa- 
лАйко, Михалі нський, МИхалішка, Михалі в, миха¬ 
лі веь кий , МВхалкАвич:, МИхАлко, МВхальниць- 
кий,Михалович, МВхальский ,Михал£цький, 
Мвхалецький, МВхалАвич, МВх Алик, михалАпшн, 
Них алАк, МВх анчук , МВх Асі в, МВх Аські в, МВх Ас ь - 
кий, МВхасин, МИхасіїк, МВхайч^к, МВхайлАнко, 
МВх ай л в вич, МВх ай л і ць кий, МВх Айл і в, МВхай- 
лі веький, Мих Айло в, Михайло вський, Михайло¬ 
вич» МВх айлуні в» МВхайлицький,МВхайлиця, 
МИх айлик, МВх ай лина, Мих айлинк а, МВх айлйлшн, 
МВхайлвк, МИхельчук, Мих но, МВхнич, МВхорук, 
МВхАвський , (^Богдан .193,194) • - м 7 і* 

-Sussr /ЬИК-Ь&Ї* &*а4а,и*ГЛм*/АІшра агглй , Ц 
Мал»г*й , ХгяфХ 5 *м »А 
Імп* $fif> If А* рА*Чі Ч F% , 1627 Беринда. 

Тлом 9k.MiXai'f. -гис^гінщп, soviet 
НЬ. MtKhSZi Lie ’ 'ftfeih *> 
f 7'А/Йвтровский 160. /-r. J./ 
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MIJK,also КЄЖИ ’ be tween, among/st/, amid' , 

MUk- МЄЖИ (XVII c. Синонима 160), OUk., 

OES. Мвхь, Ввжду/мвждю,known to all Sl.- 

-Deriv. міжбрівний, МІЖВІKOННЯ,міжгір'я. 

Міждержавний , міжетнічний , міжнародний, між- 
озерний іти,- Syn. посеред,поміж. 

PS.*medji ’ts’jderiv. from *media> 

’border .dividing furrow,division’, extensively 

discussed in ESSJ.1,108-110. 

МІЛКШЄЙК AmUk. .AustrUk. ’milk 
corded first in 1950’s(iri Australia 
luk 22) .-Subst.pifl морозива. 

From E. milk shake ’ts’.JBR. 

shake’,re- 
19 74, Cheka- 

м^дьрейс arch. BrazUk. ‘milreis*, first re¬ 
corded in 1971 (JBR.). - Subst. давня брази- 
ЛІйська монета з-перед 1942. 

From Port* milreis ltsl> being a compound of 
mil- Lat*mille 1 thousand1) and reis Lat* 
regalis • regal1) ; see also круз ейро . 

Мініскірх мі ніс кір та,also мі- 
•НІСКврта AustrUk. fminiskirtf, first recor¬ 
ded In the 1960fs (in Australia: 1974,Chekaluk 

23).Subst. коротка спідниця. 

From E. miniskirt ftsf, JBR. 
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МІНІСТР 'minister*. ModUk.,known to all 

other Modsi. - Deriv. міністерство,міні¬ 
стерський, прем'єр-міністр. - Syn. ке¬ 
рівник peсорту (В уряді)і 

From Lat. minister *servant’.Klein 2,984. 

МШЇТА 'minute* , ModUk. .known to all other 

Modsi. - Deriv. мінзгт/оч/ка, мінутний.мі- 
нутовий.—Susbt. хвилина. 

From Lat.minUta 'small part'.Klein 2,985. 

МІНЬК AmUk. 'mink', first recorded in 1958 
(Bilash 435). - Subst. норка* 

From E. mink 'ts'. Bilash, 1. c., Koshelanyk 
428. 

МІСТ.Gsg.tfocTa 'bridge', MUk.,0Uk.,0ES. 

MDOTfb .known to all other SI. - Deriv. МІ¬ 
СТОК, moстик, мостовий, моетити,про- 
мощувати ;FN-Мостовий, GN. мости*- Syn. 

-споруда для переправи черев во'ду* 

PS.*mostT5 'ts', IE.root**mazd- with a 
parallel voiceless variable**mast-«cf. Po- 
komy 701-702. * 

^ МІСТО 'city', MUk.,0Uk..OES.MfeCTO; Ru. 
МЄОТО ,0CS. m£sto, Po.miasto.etc. - Deriv. 

містечко, міський, міщанин,міщанка, мі - 
щанський, в-,за-,но-містити/сл^в-,за¬ 
ло-міщітис я/ ітдfn . Міщак,Міщук, Міщен- 
ио, Міщачух* - Syn. великий населений 
пункт,город* 
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PS *mesto 'ts', IE.root **meit/h/- 'place for 
stay', Pokorny 715; cf. also Vasmer22,607-608. 

МІСТОК : МІСТ • 

МІСТРАЛЬ 'mistral', (cold dry northerly wind 

on the Mediterranean coast of France). - Subst, 

холодний та оухий північний або північ- 
но-з ах ід ний .вітер (найчастіше віє на се¬ 

редземноморському узбережжі франції), 

Слум.4,761. 

From Provencal mistral,OProv.maistral/mae- 

stral 'predominating wind', the ultimate source 

being Lat.maistre/maestre 'master' (: Lat. ima- 

gister 'master'), Klein 2,988. 

МІСТЯНИН, rarely for : міщанин 'dweller 

of a city', Слум. 4,751* 

МІСЦЕ 'place,spot,location',ModUk.; Po. 

miejsce. - Deriv. МІСЦЄВЖЙ,МІСЦвВИНа,МІС¬ 

ЦЕВІСТЬ ,МІЄЦЄ ЗМІННІСТЬ* - Syn . ПРОСТІР 
земної поверхні,зайнятий кимсь; посада, 

становище. 

A diminutive deriv. of МІСТО(.*m33tbce) con¬ 
sidered by some linguists a Po. loan^cf-* Richhardt 

79. 
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МІСЯЦЬ 'month; moon1 , M Uk. МІСЯЦЬ 

(XVII c. ЛСЛ. ), ouk. ,OES. місяць; RU. ме- 

СЯЦ , Po. miesiac, OCS. mgs^cb ,etc.- 

In a special article in Збірник за- 
X 

ходознавства .211-212, Antoine Meillet ex¬ 

plained SI. *m2sgcb and *luna as followsi 

Dfes. deux anciefts noms slaves de la lune, m fi з § c і et 
luna, l’un est masculin, Гautre f feminin. II у a lieu de se 
demander comment cette difference inattfendue peut s’inter- 

ч 
* 

des deux noms est claire. Le nom ancien, 
пі 8 s § c i, est un dferivfe de la forme indo-europeenne m e s— 
qui est conserve aussi par l’indo-iranien: skr. masi—, iraii. 
nah-. Dans- ? ci, on reconnait une nasaleetun Suffixe-ko-; k ceci 
prfes que le nom est masculin, la formation est comparable k celle 
<lu nom du soleil: v. Si. a 1 u n і c e, qui est neutre. 

Quant k luna, c’est un ancien adjectif dont l’Avesta a le 
reprfesentant, r a o x s n a-«brillant». Le mfeme adjectif a fourni 
au latin son nom de la lune: 1 u n a k Rome, 1 o s n a k Prfe- 
<ieste, et au prussien un nom des etoiles: lauxnos. Le genre 
laminin de si. luna Concorde avec celui de lat. 1 una; 
le synonyme grec oeXijvT) (derive de odXa?) est aussi ffeminin. 

On s’attendrait k voir l’adjectif pris substantivement avoir 
le mfeme genre que le subst.antif qu’il fevoque. Or, partout, 
le nom propre de la lune, souvent employe pour designer le amois», 
ainsi dans gr. fir(v, est masculin.- Cette discordance pose un 
problfeme. 

En indo-еигорЄеп, un astre peut etre envisage soit comme IQiie chose, et alors le nom est de genre neutre, ainsi gr. dcrrpov, 
ou comme un fetre animfe, en tant qu'il est agissant, divin. Si le 
nom est du genre «animfe», l’indo-europfeen Iq presente soit 
comme masculin soit comme f6minin. Gr. do-пір est masculin, 
lat. stella est f6minin. Les noms du soleil illustrent 
aussi cette difference: vfed. s (u) v a r, gath. h v a r a, got. 
sauil sont neutres: vfed. s й r (і) у a h., gr.haFeXtoc (horn. 

S 

prefer. 
L/6tymologie 

« 
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horn. f|4XiO(;,att. 7jX юс), lat. sol sont masculins; got. sunno, lit. 
s a u 1 6 sont feminins. La lune dont les variations continuelles 
fevoquent l'idfee d’un etre vivant est toujours du genre animfe 
mais elle a des noms masculins et des noms ffeminins. ?; 

A en juger par des noms comme gr. donlip, lat. sol, vfed.5 
mas, gr. ji7jv etc., le nom propre de l’astre considferfe comme 
un agent est friasculin, ainsi qu'on doit l'attendre. La ques¬ 
tion qui se pose est de savoir pourquoi, en face de ces noms 
masculins, il a fetfe formfe des dferivfes de genre feminin, comme 
lat. stella, got. sunno, gr. oeXTjvrj. Elle ne peut se rfe- 
soudre que si Гоп trouve quelque conception indo-europfeenne 
qui a efitfe de Pfetre considfer£ en Іиі-теще comme male, fasse 
place k un principe femelle., * 

Or, dans ce qui subsiste de la mythologie baltique, les «mi-! 
res» ont un grand гбіе. Dans les Chansons m у t h o-j 
logiques lettonnes (Paris, 1929)-, p. 15 et suiv. M. Jonvali 
montre comment, d’apres ces chansons, derriere chaque force! 
active, il у a une «mfere»: k c6tfe du vent, dont le nom propre est! 
masculin, on a une ve j a mite; a cfetfedela forfet, dont le noml 
est masculin, une meza mite, et ainsi toujours. On com- 
prend maintenant pourquoi, a efitfe de masculin avejioc, on a' 
le ffeminin aeWa et Гоп s’explique la diffference de valeur" 
entre lat. animus et - anima. 

Il у aura lieu d'expliquer ailleurs, par ce fait, pourquoi 
les noms d'action et les noms de qualitfe indo-europfeens, comme 
skr. vsk, lat. u o x, sont ffeminins. 11 suffit de noter ici que, 
a c6tfe de v. si. snigu got. snaiws, qui sont masculins, le- 
nom latin n і x, qui est un ancien nom d’action, est ffeminin.: 

Les anciennes fepithfetes ffeminines, lat. luna, v. si. luna 
et gr. oelinvTi, s’appliquent done au principe femelle qui etait 
assocife & P astre conqu comme m&le. 

щ 

4 

/In view of the fact that the above article re¬ 
mained unknown to scholars it is reprinted here in 
extenso from a copy 

preserved in JBR. Arch. 133 Д 
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МІТІНЇ, also МІТИНҐ, МІТІНЬҐ, МІТ- 

ЛИНІ* AmOfc. ’meeting’ first recorded in 1907 

(Bilash 436). - Subst. публічні збори, віче 
(Кузеля 205); ^масові збори з приводу 
обговорення якихось злободенних питань, 
переважно політичнихj(Слум 4* 755). 

їхощ Е. meeting 'ts', Bilash, l.c., Boyko 
265, Koshelanyk 429, Royick 86. 

МІТЛА І ІСвСТИ, 

/ 

MITPA 'mitre' ,ModUk.,known to all other 
ModSl. - Deriv. MITPAT. - Subst. нарад НИЙ ка- 
пелшс священика. 

Prom Lat. mitra 'cap,turban',Klein 2,989. 

MIX 1. see MDX. 

MIX 2. 'sack, bellows', MUk.,0Uk.,0ES. 

мІаХГЬ >Pu. НЄХ , Po,miech,etc. - Deriv. мі- 

шок; міхур. - Syn.тканинне вмістище. 

PS,*mexb ,(ts' , tE.moisos 'ts' .Pokorny 747. 

МІЦЬ'power, strength.',MUk. коЦ'Ь (ХУГІ C. 
СИНОНИма 161); Po.^moc. - Deriv. міцийй, 

міцність,-HO,Wd. моцний, MOцюватжся,міц¬ 
ні/ша/ти, /з/міцнжти,Міцнющий,міцнень- 
кий,-ко;FM. Моценюк,Моцняк,Моцнюк (Бог¬ 
дан 187). - syn.cnxa.. 

Prom Ро. moc 'ts', Richhardt 78. 
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‘mill’, Wd. also ‘pancake’ j 

MUk. млин (XVII c.), млин (1657), 
OES млинь (1357) 

GN. Млин 

BRu. млин 
SC. mlin, SCS. пгьііпь 
Cz. mlyn 
Po. mlyn 

млинець, -нйця, млйнище, млинйсько, 
млинівка, млинок, -очок, млинар, -ка, 
-ський, млиновйй, млинськйй, млинку¬ 
вати, etc. 

FN. Млинаренко, Млинарович, Млинар¬ 
ський, Млиновецький, etc.; GN. МлинГв, 
Млинівка, Млинівці, Млин[к]й, Млинок, 
Млйниська, Млйнища, Млйнище, etc. 

Млиновци /1482/, Мльінищи/1452/, 
Млин Бецин /1497/, Млии*ь Воул- 
пашевь /1468/, Млинь Косицин-ь / 
1468/, Млин Оиичковь/ 1493 /, 
МлинЬ Сновидовский /1454/, Бра- 
танов'ь Млинь, 

Будинок, заведення, вивінуване ^ 
приладдям молоти збіжжя на муку, 
крупу тощо. 

tQ 

S From OHG. mulin ‘mill’, the ultimate 
source being common Rom. molina from 
Lat. mola. 
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МОВА 'language', MUk. молва (XVII c. ЛСЛ. 
118), МОВА ( XVII c. СнНОНИМа.їбО) , OUk., OES. 
М>ЬЛВа ; Ru. МОЛВа^іаІ.МОЛВа, OCS. mlSva, Po. 

mowa,etc. - Deriv./по/мбвка, МОВИТИ, Про-,РОЗ¬ 

МОВЛЯТИ, в-, ви-, s-, за-, від-,на-мбвити, в- ,jpa- 

від-,з-,за-,на-и&аяити, вимова, мовний,-ик,мо- 
-влянин,-янжа, мово-знавець,-знавство,-знав¬ 
ший, -люб0ць,-любство;рег{шр3 here: мовкнути, 
мовчати. -syn. , здатність людини говорити,ви¬ 
словлювати свої думки,бажання,почування;arch. 
язик. 

PS. * m61va 'ts', IE.root **mel-y-, correspond- 
dlng to **mel-dh- in other IE.lgs.,e.g. OHG.mHldon, 
ModHG. melden 'to mention,notify,announce',AS.mHldian 
'to inform against,betray', Ht. meld- 'to read'pro¬ 
mise', Gk.melpein 'to praise',etc. Jcf. ТрубачвВіп 
Vasmer^2,642, Kluge 234. 

МОКРИЙ 'wet, moistMUk. мокрьій C XVII c., 

Л CJ!.118)0UK. ,OES. МОКрьіЙ, МОКр*Ь } Ru. MO- 

КрЬХЙ, OCS. токгб, Po. mokry,etc. - Deriv. щбк- 
рість, мокро, мокрота,мокрявина,мокрбнь- 
кий,мокрець ,/з/мокріти,мокрішати,мокру - 
ватий,мокруха, iTn.jFN- Мокрйцький,Мокрій, 
Мокрбнко,Мо'крий,Мокринський,Мокрнна,^ Мо- 
кренюк (Богдан 187). - Syn. просякнутий 
водою; сирий,дощовий; пов'язаний із засто¬ 
суванням рідини (кислот,води і т.ін.), 
Слум.4,782. 

PS.*mokrb/j6/ 'ts' being a deriv. of *mok-, 

cf.e.g. 'МОКНУТИ, OUk. МОКОШа, ,etc. and 
furthermore МОЧЙТИ^Шчати ,etc. ,IE. root**mak- 
'wet,i»ioist',cf. Pokomy 698. 
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МОЛ 'vole, quay', ModUk., known to all 

other ModSl. - Deriv. МОЛОВИЙ.- Subst.ea-^ 

хисна споруда в порту в вигляді отіни 
або дамби, що виступають у мбре, Слум. 
4,783. 

From Fr. mole, the ultimate source being 
Late Lat. molSs 'heavy mass,load,burden',Klein 

2,993. 

МОЛИТИ/СЯ/ 'to pray',MUk. молю СЯ (XVII 
ЛСЛ.ІІ8), OUk. ,OES.МОЛИТИ/ОЯ/; Ru. МОЛИТЬ 

/ся£ OCS. moliti /s£/,Po. modlic^/si^/,etc. - 

Бєгіу.моління, молитва,МОЛИТОВНИК / МОЛИТ 
венник, молитвослов, молитовка,молитов¬ 

ний, -но. “ Syn. дуже просити, благати. 

PS.*modliti /s^/ 'ts', IE. root **meldh-: 
moldh- 'ts', Pokorny 722. 

МОЛОДИЙ 'young', MUk. младьій(XVII c. 

ЛСЛ.ІІ6), молодьій (ХУІІ c. Синонима 
160 ) ,0Uk. ,0ES. молодьій, МОЛОДІ»; Ru. моло- 

ДОЙ. OCS. rnladb, Po.mlody, etc. - Deriv. 
/ / / 

молодість,-до, молодощі,молодик,-иця, 

-йчка, молоденький,молодець,-кМй ітд. 

молод-коваченько; fn. Молодик, Молодо- 

вич,Молодюк, Молодиня, Молодко, Молод- 
чак, Молодожанин (Богдан 188), - Syn. 

юний,нест арий• 

PS. *moldfc/jb/ 'ts',IE.root**mel-d~: 
**mol-d- Ttsf with cognates in most IE.lgs., 
cf. Pokorny 718. 
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МОЛОКО 'milk', MUk. МЛЄКО (ХУІІ С.ЛСЛ. 
116 ), МОЛОКО (ХУГ С. КА.62), OUb-OESМОЛОКО, 
lutxo; Ru. МОЛОКО, OCS. mleko, Ро. mleko, etc.~ 

Deriv. молочко",молочай, -ар/ка/,молочарня, 

молочарство,-еький, молоко-віддача, -воз, 
-гінний,-и^р,-поставка,-сос,-сосик^ f/J. 

Молочай,Молочій, Молочко,Молочук,Молочило 
(Богдан 188). - syn. біла рідина жінок 
і самиць ссавців, 

PS.*melko ftsf, IE«root **melk- parallel ti* 

mel&h- the latter Being evidenced By Ик.нолозЯВО 
ffirst milk', cf. Pokorny 722-723. 

МОНИ, also МОНЄЙ AmUk. 'money1, first re¬ 
corded in 1929 CBilash 436). - Subst. гроші* 

From E. money 'ts', Bilash, 1. c. 

МОНТак, also MaBHTi AmUk. vAmounted police1, 

first recorded in 1963 (Bilash 419). - Subst. 

кінний поліцай. 

From E, mounted police TtsT, Bilash, 1. c. 
Koshelanyk 419 

» 

морангіньо BrazUk* •strawberry*f first recorded 
in 1965 (Wouk 60). Subst* полуниця, Сне* 13,11* 

From Port* moranghinho vts,(t morangB •straw « 
berri%)• 

і 
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морґедж, also морґеч, морґидж, морґич, 
морґіч, мортґедж AmUk. 'mortgage', first recor¬ 
ded in 1915 (Bilash 443). - Subst. гіпотека, акт 
застави, застава. 

From Е. mortgage 'ts1. Bilash,l.c. 

MOPE 'sea' t MUk.,0Uk.,0ES. MOPE, known to 
all other SI. - Deriv. морський, ИОрЯК,-вЦЬ- 
кий,морячок, море-знавство,-плавство ;FN. 
Морський. - Syn. ВОДНИЙ простір з гірко- 
солоною водою; частина океану. 

PS. *more 'ts', IE**mori : **mori 'ts',Pokorny 

748, Vasmer22,654. 

МОРОЗ 'frost,MUk. OUk. М0Р03Б, OES. 

МРАЗй; Ru.МОРОЗ, 0CS.mraz6, Po.mroz.etc. - 

Deriv. МОрОЗЯСЬКО,-ИЩЄ, МОрОСНИЙ,3-, 

з a -, ви -, ві д - , пере-, но-моро зити , et c';pn . 
Моро'з, морозенко, Морозюк. - Syn .холод 
із температурою нижче зера. 

PS. *mov£b 'ts', IE.root ** mer£- 'ts', 

Pokorny 740, Vasmer22, 656,a.o. 

М0РЩИТИ/СЯ / ' to wrinkle' ,0ES •СЬісьрщеН'Ь ; 

Ru. мбрщИТЬ, Po. marszczyc /sif/.- Deriv.MOp- 

щина, зморщка/зморшка, зморщений. - S,ум. 
робити/діставати зморшки на шкірі. 

PS.*m6rsciti<*m6rxkiti, IE.root **mar-sk-. 
Vaster22,659. 
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МОСКВА GN. 'Moscow', OES. MOCKOBb (1377лавр. ), 
из москве,до Москві (ХУ с. Іпат.), known to 

all other ModSl. - Deriv. МОСКО^ВІЯ, МОСКОВЩИНа, 

московський, москвич; москаль,москалик«мо¬ 

скаленко, москальчук, москвофіл,москвофіль¬ 

ство, -ський, москальофіл,москальофіль- 

ство-,-ський. _ syn. Московщина, РосіГя^ сто¬ 

лиця СССР. 

Orig. hydronym МОСКВА (since the XIV c.,cf. 

СобОЛезекиЗ P#B#64f 159-160) was transferred 

upon the city built on its banks in earlier c.; 

etymology of the orig. fiver-name is uncertain; 

most of the etymologists connect it with root 

*mosk- 'moisture', cf. Vasmer22,660-661, ЧерНИХ 

М6ЦО 3H« 14,97,a«O* ; cf. also Staszewski Csfrom 

Finnish. mBsk^va 'blood' water'1 194; МвЛЬХОев 
60 (: "точного обгьяснения денного на звання 
Н0ТИ), 

MOCKBHTHH arch. 'Moscovite',MUkMO- 

СКВНТИНГЬ (ХУТІ С, ЛСЛ.ІІ9). - Suhst. 

москвич; МОСКАЛЬ j Moschus (XVII с.). 

Ггот LLat. Moscovita : Moscovia. 
j 

москеґ, also маскиґ AmUk. ?muskeg’, first 
recorded to 1935 (Bilash 445) -Subst. мочар/ 

From E. muskeg 'ts', Bilash, 1. c., Koshelanyk 
431, Royick 87. 
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МОСКЄТОН BrazLJk. » musket*, first recorded 

in the XX c # , viz. 
Одного разу забули повідомити! полі¬ 
цію (представлення було про війну з 
голландцями — дивись історію Брази- 
ІЛІЇ) і ми мали до 20 карабінів, москето- 
нів і як одночасно зачалася стрілянина, 
то поліція прибігла, бо не знала що ді¬ 
ється. /ТТвапя ч.9 за 19Я1/» 

Subst. мушкет. — From Port .mosque tao 'ts*. 

МОСКІТ» AmUk. МООк£то 'mosquitoModUk. ; 
BRu. маСКІТ , Ru. MO СКИТ , Po. moskity, etc., 

- Subst. комар. Bilash 446 . 

From E. mosquito'ts', the ultimate source 
being Sp. mosquito - dimin.of mosca 'fly' (< 
Lat. musca TtsT), Klein 2, 1007, SWO. 493, Bilash 

1. c. 

МОТОПЕД 'motor bicycle', first recorded in 1979; BRu., 

Ru, ,etc, ts. -Deriv. мотопедист/ка/,мотопвдний. - 

Syn. моторовий велосипед,моторолер. 

An artificial formation compounded of мото/ровий/ + 

/вело/сипед, Фещенко Кс, 17,35 

МОТОР 'motor', first recorded in the XX c.; BRu.Ma- 

TOp,Ru. MOTOp , Po. motor, etc. - Deriv. МОТОрОВИЙ, 

моторйст/ка/, моторизувати, /з/моторизований , 

моторизація.- Subst.руш£й, двигун. 
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From ModHG. Motor,Fr. moteur 'ts', the ultimate 

source being Lat. motor (:movere) 'ts', Vasmer2,2,664, 

Klein 2,1008, SW0.493, Орел, 2,95. 

МОХ, dial. MIX 'moss' ,MUK. ,OUk. ,0ES. MOXT>/ 
М<“ЬХІ , known to all other Sl._ Deriv. МОШОК* 
мохуватий* мохнатий * -тість* -то* ВАГ- Мох / 

Мех* Мокко. - syn.cHopoBa рослина без ко¬ 
ріння та квітів*що росте на деревах*ка¬ 
мінні* тощо. 

PS. *шВх6 'ts, IE.**musos 'ts', Pokorny 

742. 

МУЖ 'husband' ,MUk. ,0Uk. ,OES. uyxrb, мужЬ* 
Ru. My*, OCS. moz6, Po.m|z,etc. - DeriyxyXHK* 

мужній* муже e. ь кий * мужчина * і тп . ;Т//-Муж» му¬ 

жа* муж аиюк* Мужичок*мужицький* Мужик,Мужи- 
ло, Мужиловський (Богдан 195). -Sy*.дер¬ 
жавний, науковий,громадський і ін. діяч} 

чоловік. 

PS.* mo^b 'ts', IE*%ianus: **monus 'ts' with. 
FS. suffixation -gios, cf.Pokorny 700, Vasmer22, 

670-671,a.o. 

мускареТ* also MaCKpeT AmUk. 'muskrat', 
first recorded in 1959 (Bilash 448). - Subst. 

водяний щур. 

From E. muskrat 'ts', Bilash, l.c., Koshe- 
lanyk 418. 

833 

МУТИТИ 'to muddle,muddy' ,MUk. ,0Uk. ,0ES. 

МУТИТИl,BRu. MyHiHb,Ru. MyTHrb,0CS# m^tlti> 

Po.m^cic,etc. - Deriv. МуТНИЙ,Мутніти* ба- 

мутити/ея/, каламутити* каламутний , -но. 

Syn. тьмяний, непрозорий. 

PS.*mgtiti 'ts', IE.root **menth- 'ts', Po¬ 
korny 732. 

MYXA 'fly', MUk. ,0Uk. ,0ES.Myxa MOyxa* BRu. , 
Ru. ,Ma. муха* OCS. moucha,Po. mucha,etc. -Deriv. 

мушка,мутшія,мужечка;/:;А/муха,Мзгся*Мусяло- 
вич, Мусяиовський.- Syn.комаха ряду дво¬ 

крилих. 

PS.*muxaTtsT, IE.**mousa 1tsT,root**mus-,cf. 
Pokorny 752. 

мухувати, also Муфувати AmUk. 'move', 
first recorded in 1915 (Bilash 448).-Deriv. 3^, 
пере-, пири-, по-мухуватися, перемуфува- 
тися. - Subs, переноситися. 

From Е. move 'ts'. Bilash, l.c., Koshelanyk 
433, Royick 87. 

М»ЯЗ 'muscle', ModUk. — Deriv. М*ЯЗЙСТНЙ* 
н’язйсько* —йще* м»язнути. - Syn> мускул. 

PS.*mgz"6 'ts', IE.root **memso- with voicing 
of —s—, cf. *meso without it, Pokorny 725. 
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М’ЯКІЙ, Wd. М»ЯГКИЙ,М*ЯХКНЙ 'soft,tender, 

mellow' ,MUk. МЯГКЇЙ (ХУІІ С.ЛСЛ.І22), OUk. ,OES. 

ММИг/ь/кЬ±й/мЯКЬКЬІЙ; Ru.KjfcPKHft, 0CS.mek'6k6,Po. 

miekki, e t c. - Deriv. М'ЯКвНЬКИЙ, -KO,М'ЯКІСТЬ, 

м'яко,м'якуваяий,м'якс-зерда£стий,-серд/н/ий, 
о ер де, ,-тілий ітпіГ//.М»ягкнй,М,ягкота,м»якуш 
/ 7 / / / 

(Богдан I93).-Syn. який угинається,нодавть- 
ея , нетвердий. 

PS.*mek6lc6/j6/'ts',ІЕ. root**menk- 'ts',cf. 
Pokorny 730-731. 

М'ЯСО 'meat; 

МЯСО, 0CS* m?so» 
flesh', мик.,ouk. ,oes.масо; Ru. 
Po.mi^so.etc. - Deriv. я'ЯСЦЄ, 

/беа/м,ясний,м’ясистий,-тість,-то,М'ясни¬ 

ці, м>ясо- заготівля,-їд/нжй/,-комбінат. 
-руб; м*ясар,-ня,-ство,-ський?ЕЯМяснЛ, 

М'ясний (Богдан 193). - $уп. ТУ®»! час¬ 
тина туні забитих тварин,(за:)Слум.4,,39. 

PS. *mgso ’ts’, IE, memso ’ tsT,Pokorny 725, 

Уавтег^З, 30-31,a.o. 

М’ЯТА ’Mentha:mintT, MUk. МЯТа(ХУІІ C* 
Сияонииа 161),ouk. ,oes, юхта;Ru.icffTa, Po. 
mlgta, etc. - Deriv. *»£тка,П'ЯТКОВИЙ# ~ Syn. 

заяакна рослина родини губоцвітих* 

PS.* mgta Tts’ borrowed from Lat .mentha, the 
ultimate source being Gk. mfnthe. 

і 
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U> ЯТЄЖНИЙ arch. ’ rebellious,rest less, 
passionate1, MUk .мит вЖвНІ* - conturbatus (XVII c. 

ЛСЛ*І23) , OUk. ,ОЕВ-ИЯТЄЖЬНЬІЙp Ru.KHTMC- 

НЬХЙ#- Deriv. MUk. 1СЯТ©ЖНИКГЬ -seditiosus 
рСУІІ СоЛСЛоІ23). - Syn.ворохобний,не 
c по кійний,з аколотний• 

Deriv. from ісятвЖЬ, OGS. mgtez6 ’re¬ 

bellion, disturbance’, coming from *meto - 
mesti Tto cause mutiny,revolt’, cf. Bemeker 
2,44, Trautmann 181-182, Vasmer^3,32, ЛСЛ* 
1 • C • у cl * O • 

М'ЯТИ, мну,мнеш, Wd.also МН7ГТИ 'to press 
tightly, rumple, crumple', MUk.MHy (ХУІІ С.ЛСЛ. 
ГГ7); Ru. МЯТЬ, OCS. meti: m6n<j ,m6ne£i, Sln.meti, 
OCz.mieti, Slk.mSt', Po. mi^c. - Deriv.ви-,ЗІ-, 
по-м»яти, ви-,з-,по-,про-минати, BJ4-, з£-, 
по'-м’ятий, м'яття. - syn. тиснути,стискати, 
виминати кістрицю з конопель льону ногами, 
cf. MUk. мну ЛвН'Ь - pedibus calco linum CXVIIc. 
ЛСЛ.ІІ7 ). 

PS.*m^ti4 *mbnti 'ts', IE. root **men- 'ts', 
cf. Pokorny 726, Trautmann 185, Vasmer22,634,a.o. 

М'ЯТНИЙ 

м’яття 

: М'ята. 

м ;яти • 

м'яцкати, aiSo мнядкати,мнвцкати,м' дц- 
катИ^ yd. 'to rumple .crumple; to mash, crush' ,ModUk. 

Ru.MHHKa»Sln.meckati, Cz. mackati. - Suhst. 

М'ЯТИ. 
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A Uk.neologism based опм*ЯКИЙ with the orlg. 
meaning: 'to make soft.mellow'; the same refers 
to other Si. formation,for example Ru. МЯЧКатЬ, 
Yasmer^3,32. 

М'ЯЧ '-ball' , MJk.OUk. МЯЧЬ ; Rn. МЯЧЬ, 
SC.meJa, Sin.me?, Cz.mic. - Deriv. М»ЯЧИК,^ 

к’ячовий • ■ Syn. суцільна порожня куля 
з пружного матеріялу,що відбивається ХІД 
твердої поверхні* 

PS.*mgkj6 'ts', derived from *mgk6j ModUk. 

М'ЯКИЙ, q.v. ; Bemeker 2,42, Miklosich 189, 
Vasmer ^3,32.,a.o. 

М'ЯЧИК : М'яч. 

- * _ 

елово к Уителникаи 
справедливий и дациті: 

... а ш вбл’шей [праци] саинсд постарайте, 
ИНЧ1ИХ ОІСВбСбААЙТб ! 

JBR. / Л.?. 

Н, н — the eighteenth letter of the Uk. alphabet; MUk. 

and OUk. name нашь from OCS паіь ‘our’; numerical va¬ 

lues: Glagolitic — 70, Cyrillic — 50 respectively; Огієнко 
Азб. 82 ff., Истрин 50 її. 

HA prp. 'on,upon,at,by,in,for,against,with, 
MUk.,0Uk.,0ES. HA; known to all SI. -Syn.B,Y, 

'л/,и / Для игтт. 

PS.*na 'ts',IE.**na:n5,cf. Рокоту 39, (ex¬ 
tensively discussed in:)ESSJ.1,115-123. 

НАЇ ' interj .'here.'' ,Ru. ts,Po.na! ,etc. - 

Deriv. нате I 

PS. *n3 ’ts' , (uncertain)IE.**пЯІ jPokomy 320. 

HA- prefix in such words as нагорода( ГГСрОд} 

намова (:кбва),наперед(:перед) ітд.;вее 

НА ргр. 

НАД prp. 'above,over,beyond' ,0Ufc.. ,©ES. 

надь known to all Si,- Deriv .понад , надто • 
ф 

PS. *nadb'ts'.being an extended *na with 

suffix -dfc, cf. ESSJ.1,123-128. 

_ НАД- prefix in such words as наддатн( :да- 
ти),над ужити (іужбти), надмір (гміра) ітп.* 

see the preceding entry. 
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НАЗОВНИЦТВО, називництво : назва,називати, 
cf.звати; in his articles on TJk. names the author of 

this dictionary distinguished between topo- and anthro- 

ponymic formations. 

Here are his views re Uk. toponymy as dis¬ 

cussed in the first volume of Енциклопедія україно¬ 
знавства НТШ, Мюнхен - Нью Йорк, 1949, стор.Збб- 

Шсцеві назви (топонімія, топоніміка). Укр. 
^геоіфафічні назви двоякі: тотожні з ґатун- 
вовими Іменами <апедятивними), напр., ГорО- 
ДйЩе І: апелятив—городище), Рівне (: рівне), За- 
оіеся(:з&яісся) 1 т. 1нн або з назвами, напр., 
Володасюф (-.назва особи ?— Володимир), Яро¬ 
слав (: Ярослав), Золотоноша (: назва ріки /— 
Золотоноша) та 1н., і такі, що постали з апеля- 
лтйвів, напр., Замістя (: міст), Шдгородці (: го¬ 
род) чи назв, напр., Сянік, Сянхи (: назва річ¬ 
ки — Ош) тощо. 
В назвах, однакових формою з апелятивами 
назвами, відрізняємо такі, які мають від- 

афідиааі в теперішньому словнику укр. мови, 
напр.: Броди (: броди), Коломия (:коломия), 
Біда . Церква (: біла церква), Харків (: назва 
річки - Харків), Стрий (: назва річки - Стрий) 
таін., і такі лексикальні відповідники, які у 
{пяіжп не Існують, нащ>.:;Ходм (: староукр. 
-дош — «гора, юрб4), Стрий (з незасвідченого 
— етрий ‘струм, струя4), Борислав (з.особової 
назви —Борислав, сьогодні невідомої), Самбір 
С особова назва — Самбір, відповідник гр. Ав- 
томахос) та ін. 

^ нош, що постали з апелятивів або назв, 
ОСНОВВ9ХМ творчим процесом було відріз - 
н юна н я я (варіянтизація), фонологічне, 
напр., наголосом, псщ.: Ярок (ярбк), піски 
/• піскйі. тоаіп є. особова назва — Тбдір) Й ін.. 
морфологічне, напр., наростками, пор.: 
Дубно (дуб-ьно), Перемишль (: основна назва — 
Перемисл-Jb), БузьК {: Бут-ьск-ь) й ін., при¬ 
ростками, пор.: Підвисоке (: рІд-виоШе), При¬ 
лука (: при-лука), наростками й приростками 

. одночасно, пор. Переаорськ <: пере»вор- 4до- 
лита, заїр' -ьсКть), Шдгайці, Загайці (: під-, за- 
гай-ці), складанням слів, пор. Білгород, Биш- 
город, Краснсшуща (: красна пуща), Новомир- 
город 0 новий Миргород) та ін.; пропуском 

-елів(еліптазаЩею), шр.: Київ (:Київ брід), 
Львів <: Львів' город), Стефкова (: Стефкова 
воля) ^словами, коли назва складена, напр.: Бі¬ 
ла ВОда: Чорна Вода, Старе Село: Нове Село, 
Синевідсько Вижне: Синевідсько Вижне,. — а 
також: Дмитровичі: ГнатДовичі, Рогатин: Хо¬ 
тин, Немилів: Немирів, — чи врешті: Долина: 
Калуш (: кал 4болото4), Густ(е): Берегове та ін. 

З уваги на свою будову, деякі назви творять 
окремі топономастичні типи як щодо 
форми й географічного поширення, так щодо 
змісту, напр., назви на -ичі, -енки, -ята визна¬ 
чають здебільшого родово-патровімічний тип 
із значенням: сини, спадкоємці особи, поданої 
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в основі назви, напр., Вишатичі (: Сини, спад¬ 
коємці Вишати), Тустановичі (сини, спадкоєм¬ 

ці Ту стана), Остапенки (сини Остапа), Лукат- 
чата (сини Луки) й ін.; назви на -ів, -ова, 
-ове — присвійний тип, пор. Романів (: Романів, 

напр., двір), Чернігів (: город Черніга), Уста¬ 
нова (Воля), тощо; назви з приростком під- чи 
за- означають ближчу або дальшу місцевину 
від первісної, звідки йшла колонізація: Загір’я, 
Підлісся, Залісся й ін.; подібне значення ма¬ 
ють складні назви з прикметниками «старий*, 
•новий*, напр.: Старе Місто — Нове Місто, Ста¬ 
рий Самбір — Новий Самбір тощо, чи й такі'з 
здрібнілими відповідниками, як Тернава _ 
Тернавка, Коросно —Коростенко, що вказують 
на первісність «старих* чи нездрібнілих 
Тоді як граматичне відрізнювання й будова 

назв виявляють більше зайономірности, слов¬ 
никове (лексикальне) відрізнювання визна¬ 
чається повною випадковістю; воно зумовлене 
об ективними даними довкілля, напр., топогра¬ 
фічними прикметами околиці: -Кам’янець, 
Довгополе, Кривий Ріг; тваринами й рослин¬ 
ністю: Рибниця, Бобринець, Берестя, Березне 
тощо; проявами людської культури: Городи¬ 
ще, Січ, Просік, Спас та ін. Деякі місцеві назви 
сумнівні: Турів (: назви родової Тур чи апе- 
лятива тур), чаплі (: назви Чапля чи апелятив 
чапля), деякі неясні, напр., Гайсин, Дібще. 
деякі походять із прозв мешканців: Товсто- 
баби, Печихвости, Передрнміхи й ін. 
Є й назви чужого походження, здебіль¬ 

шого колонізаторського характеру. Найстаріші 
між. ними іранські назви: Дін, Дніпро, ДШстеп 
з місцевостей Ясси (старе: Яський Торг), по 
грецьких колоніях лишилися такі назви, як: 
Ольбія VOXSlrj), Феодосія (SloSoaiTi) 
Пантікапея (ЇІатнбиииоу) - як 
модної в ХУШ ст. грекоманії треба дивитися 
на такі штучно, створені тоді назви, як: .Одеса, 
Херсон, Севастопіль, Ольвіопіль та ін. ттіт>д«»нь 
України особливо багатий на назви турецько- 
татарського походження, як: Інгул, Базавлук, 
Гаджібей (тепер Одеса), Ахтіяр (тепер .Севасто¬ 
піль) й ін. З новіших колонізаційних 
треба згадати німецькі: Ряшів (Reicbsfaof), 
Кульпарків (Goldbergshof), РозеНталь (1789 на 
місці козацького села Григоріївки над Дніпром) • 
румунські; Рунґури, Акрешори, Кімполюнґ; 
угорські: Бел діж, У герці; польські: Мазури, 
Ляшки, Єзупіль, Станиславів, Ґермакувка й ін. 
На окрему увагу* заслуговують назви деяких 
укр. колоній в Азії чи в Америці. Це або •пе¬ 
реміщені* назви, напр„ Україна (в Швн, дакоті 
в США й у Манітобі, Канада), Новий Київ (в 
Алті, Канада), Галич (у Манітобі, Канада) Оде¬ 
са (в Саскачевані, Канада) й ін., або новоство- 
рені на основі перенесення назв особових, напр. 
Куліш (у Манітобі, Канада), Богдан (там же), 
Петлюра (там же) й ін. 

У зв’язку з історичним розвитком мови назви 
можуть втратити свій первісвий вигляд і за¬ 
знати трансформацій: Скятин із. кос- 
нятин, Дроговиже з Дороговичі, Борислав із 
вориславль, Білогорща з Білогоще, Терка з 
Тернка, Черче з Чернче й ін. " Р 
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About Uk. anthroponymy the author 

wrote as follows: 

/На чужині - альманах,Авґсбурґ 1947, 
стор.38-43/ 

Особові назви (первісно ймення, пізніш імення й прізвища) 
відрізняють з найдавніших часів людину від довкілля и від 
інших людей. Найперші ймення, староукраїнські особові 
назви, містили ще й відповідне побажання новонародженій 
дитині, бажання опіки богів, слави, добрих прикмет, лицарсь¬ 
косте йт. д.( одне слово, означали все т&, що дитина мала 
згідно з батьківською волею осягнути в житті. Зміст таких 
імен, що своїми печатками сягають сивої давнини и повстали 
ще на староукраїнському передісторичному ґрунті, нам іще 
сьогодні ясний. І так: 

Володимир — володіти евітом, миром, 
Всеволод — володіти всім, 
Ярослав — славний із яросте, гостроти, 
Святослав — славний із святосте, сили, 
Святополк — сильний полком, дружиною, 
Богумил — милий богу,' богам, 

-Домарад — гостинний вдома, 
С а м (о) б о р — сам, боротися, 
Бог(о)дар — божий дар, 
Бог(о)дан — даний богом, і б. ін. 

Ці первісні українські назви збереглися до наших часів 
у дуже малій кількості. До згаданих угорі можна ще додати 
такі, як: Болеслав, Б(о)ронислав, Бряч^слав, Ви- 
шеслав, володар, Володислав, Всеслав, Вяче¬ 
слав, Добро люб, Добро слав, Доброніга, Добро- 
мир, Д обриня, Ізясл ав, Казимир, Любомир, Люд¬ 
мила, Мирослав, Мстислав, Остромир, Ростислав, 
Станислав, Судислав, Яромир, Ярополк. 

Багато таких первісних, староукраїнських особових імбн 
можна відтворити на основі місцевих назв, де вони заціліли 
до сьогоднішнього часу. І так: 

Білогост — н.м. Білогоща (т. зв.Білогорща к. Львова), 
Борислав — н. м. Бориславль (сьогодн. Борислав 

, у Галичині), 

* 
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Іородпс.іав — н. м. Городиславичі (к. Львова), 
Гори слав н. м. Горисл авпчі (к. Мостиськ), 
Доброгост н. м. Доброгостів (к. Борислава), 
Доброчил н. м. Дооромиль (к. Перемишля), 
Добромир н. м. Добромнрнчі (к. Грубешева), 
Доорочисл н. м. Добромнпгль (к. Холма|, 
Добростан — н. м. Добростанн (к. Львова), 
Доброї вір — н. м. Добро твір (к. Камінки Струм.), 
Ждан н. м. Жданна (к. Дорогобича), 
Дома жир — н. м. Домажнр (к. Львова), 
Дорогобит — н. лі. Д(о)рогобнч, Д(о)рогобичка 

(в 1 алнчимі), 
Дорогогост н. м. Дорогоща (к. Кам'яниця, Под.), 
Лпірогост — н. м. Мнрогоща (к. Рівного), 
Миролюб — н. м. Мнролюбівка (к. Харкова, к. За¬ 

поріжжя), 
Нелан н. м. Неданчичі (к. Чернігова), 
Немнр — н. м. Не.мнрів (к. Львова), 
Немнл — її. м. Неміклів (к. Ралехова), 
Перелюо н. м. Перелюб (к. Чернігова), 
Перемпл н. м. Перемиль (к. Беоестечк*аї Пеое- 

милів (к. Колнчпнець), - 7 Р 
Перемисл н. м. Перемишль, Перемишель 

(к. Славути), 
Переслав н. м. Переславнчі (к. Поріцька, Волинь), 
Ралорост — н. м. Радороща (к. Жптоміра), 
Радомнсл — н. м* Радомишль, 
Се ми гин — н. м. Селін гині в (к. Стрия), 
Стани мир н. м. Стани лін р (к. Перемишля), 
Тулі и р н. м. Т у лі и р (к. Станнславова), 
Турад — н. м. Ту рад (к. Дорогобича), 
Ту стан н. м. Тустань, Тгстановичі (к. Доро- 

гобнча), 
Щедрогост — н. м. Щедрргоще (к. Ратна, Волинь) 

і інші. 

Про деякі давні українські особові ймення свідчать 
і сьогоднішні українські прізвища, нпр.: 

Семи мир — прізв. Семиренко (з Семимиренко), 
Сімовпт — прізв. Сімович, 
Домазар — прізв. Домазар та ін. 

* Пор. назву князя Олега Гориславича з «Слова про Ігорів похід". 
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З розрббт&ЦЦ'йм і мноЖейййМ давніх українських родів 
розросталися й особові назви. Творено т. зв. відвернені 
ймення, нпр.: 

Миролюб — Любомир,' 
Славомир — Мирослав, 
Радогост — Гостирад, 
Славобор'— Борислав і ін. 

і 

х Скорочувано двочленні ймення, розбудовуючу їх за те 
різними наростками. ТаК повстала велика кількість назв, за¬ 
свідчених у наших літонисах, грамотах, метриках, реєстрах 
ітд. Пор. 

Славко — Яро-, Миро-, Свято-... слав, 
Станько — Стани- слав, -мир, Не-, Ту-стан, 
Ярош — Яро-слав, -полк, -мир... 
Мцлош, Милята — Могу-, Добро-мил, 
Славута — Яро-, Миро-, Свято-... слав, 
Ярота— Яро-слав, -мир-, полк і. б. ін. 

З жіночими йменнями не було в давнині ніяких труд¬ 
нощів: їх їворили здебільшого від чоловічих при допомозі 
наростна -а, отже Ярослав — Ярослава, Боронислав 
— Борони слав а й ін. Та були й окремі жіночі ймення без 
відповідників у чоловічому назовництрі; згадати б тут хочби 
Добронігу, що „добрістю1* й „ніжністю" (нігою) мала ви¬ 
значатися в житті й ін. 

Політичні й культурні зміни в давньому українському 
шитті принесли з собою чуже особове назовництво. 
З найдавніших чужих імен на українському ґрунті треба наз¬ 
вати германські (нордійські) ймення: Ігор, Аскольд, Дир, 
Ольга й ін, 

Найважніші зміни в українському особовому назовництві 
зайшли з уведенням в Україну християнства 988 р. На місце 
досьогочасних староукраїнських імен уводиться ймення 
грецькі й жидівські (гебрейські). Отак дістається в українську 
мову велика кількість імен, вживаних у грецькій церкві. Вони 
втискаються насамперед у первісній грецькій (чи жидівській) 
формі, згодом1 приймають звукові звички української7 мови й 
українізуються. Нпр. із Васілєвса вдомашнюється Василь, 
Афтанасія — Опанас, Космаса — Кузьма, з другого ж 
боку, з Іоанна повстає Іван, Авраама — Оврам, Ієре- 
мії — Ярема й т,д* Подібно й жіночі ймення: Євксенія — 
дає Оксану, Євфросинія — Пріську, Євдокія — Вівдю, 
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Євгенія — ївгу, Анна — Ганну й б. ін. Тут і там подибуються 
ймення латинського походження, хоч вони назагал рідкі на 
українському ґрунті, пор. Павло, Ігнатій (опісля Гнат), На¬ 
талія (Наталка), Юліянна (-Уляна) й ін. 

А проте своя староукраїнська система особового назов- 
ництва довго й уперто змагалася з чужою, нові ймення прий¬ 
малися поволі й нерадо. У висліді бачимо, що напочатку 
наші перші князі мають звичайно подвійне ймення: одне старе, 
українське, друге нове, грецьке: нпр. Володимир — Василь, 
Ярослав—Юрійіт. д. В сьогоднішній популярній, ненауковій 
термінології називають староукраїнські ймення — . погансь¬ 
кими, грецькі—жидівські й латинські — християнськими. Тим- 
часом справа це зовсім так: українська церква допускала й 
староукраїнські ймення в уживання побіч нових і тим 
ціонувала їхнє становище в українському реєстрі ймен. Деякі 
з них, як, нпр. Володимир, вивищено до гідности святих. 
Зоврема важні для нас із цього погляду назви типу: Богдан, 
Богдар, Богумил, Богуслав, Богута, Вожена й. т. ш Вони 
відповідають своїм змістом таким „християнським** іменам, 
як Теодор, Теодот, Теофіл, Теоклес, отже могли мати з 
боку церкви навіть підтримку. 

v 

З бігом часу, з ходом століть українські ймення, себто 
а) староукраїнські й б) чужі українізовані устійщо- 
ються в двох традиціях: церковній і народній. Тоді як церква 
намагалася закріпити повні формою ймення, отже Атанасій, 
Євтимій, Єлисавета й ій„ народна мова щораз більше їх 
деформувала згідно з своїми законами й'розвоєвими тенден¬ 
ціями, отже: Опанас, Юхим, Лисавета й тЛд. Зокрема 
важні в цьому останньому випадку згрубілі й здрібнілі наростки, 
що віддзеркалюють собою чуттєву наставу того, хто їх уживає. 
В літературній мові вживаються в одному випадку старі повні 
форми, в другому — українізовані, найчастіше ж і одні, й другі, 
залежно від ситуації, в якій даного ймення вживаємо: при 

(офіційному назовництві — повні ймення, при неофіційному, 
дружньому, родинно-інїимному — скорочені назви. 

В останніх часах запримічуємо тенденцію повороту 
до староукраїнського назовництва, до всіх отих Володимирів, 
Ярославів, Сятополків, Любомирів і т. д. При цьому 
витворено деякі штучні ймення, цк, нпр. Квітослав(а), Зве- 
нислав(а), Звенигор(а), Доброгор(а), Красислав(а), 
Вірослав(а), Гнівор(а), Боригнів(а), й т. д. Крім того, від¬ 
новлено такі ймення, як Буйтур, Лада, Ждан, Марена тощо. 
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Ось найчастіші особові ймення з додат¬ 
ком матеріалу з наших повищих міркувань 
рро староукраїнські ймення: 

Авакум, Август,-а,Августин, Авенір, А- 
гапон /рідше:Агатон/, Агатангел/Агафангел, 
Агафія,Адам,Акулина,Амалія,Амвросій,Анас- 
тасій,-ія, Анатолій, Анатоль, Андрій, Анна 
/частіша форма:Ганна/,Антін /стара Антоній/ 
Антонина, Аполінарій,-ія, Артем, Архип, А- 
танасій /старе Афанасій/, Богдан,-на, Бог- 
дар,Богуігал,-ла, Богута, Богуслав,-ва, Бо- 
жена,Болеслав,-ва, Боніфатій, Боригнів,Бо¬ 
рис, Борислав, Боронислав,-ва, Білогост, 
Брячислав,-ва, Буйтур, Вадим, Валентин,- 
на, Валерій,-ія, Валер’ян, Варвара, Вар¬ 
фоломій, Василина, Василь,Венедикт, Віта¬ 
лій, Вишеслав, Вікентій, Віктор,-ія, Віра, 
Вірослав,-ва, Віссаріон, Володар,.Володи¬ 
мир, -ра, Володислав,-ва, Всеволод, Всеслав 
-ва, В’ячеслав,-ва, Гаврило /старе:Гавриїл/ 
Галактіон, Галина, Галя,Ганна, Гарасим і 
Герасим, Гліб, Гнат, Гнівобор, Гордій, Го- 
р/од/ислав, Горпина, Гостирад, Григір,/ста¬ 
ре Григорій, Данило /старе:Даниїл/, Даромир 
Дем’яи, Денис /старе:Діонисій/, Дмитро/ста- 
ре:Димитрій, Добрння,Доброгост, Добролюб,-а, 
Доброслав,-а,Добростаи,Добротвір,Докія,Дома- 
жир,Домаз ар,Домарад,Домаха,Доме т,Доміиік,-а, 
Дорогобит,Дорого/го^т,Доротей,-ея,Едуард,Е- 
мілій,Емаиуіл,Єва,6вген/старе:Євгеній ,-ія/, 
бвдоким,бвдокія,Євтимій/старе:Євфимій/, 6в- 
тихій,6лисавета,6ремія,6ронім,Ждан,-на,Жиз- 
нобуд, Захар/ старе :3ахарііі/, Звенислав, -а,3и- 
иаїда, Зиновій,-ія,Зосим,-а,Зоя, Іван,Ігор, 
Ігнат,Ізмаїл,Ізаслав,-а,Іларіои,Ілля,Ін/н/а, 
Іоан,Іполіт,Іраїда,Ірина,Ісай,Ісая,Ісак,ївга, 
йов,Иосафат,Йосип,Казимир,-а,Каленик,Калина, 
Калістрат,Карло,Каролина,Карпо,Катерина,Кві- 
тослав,-а,Килииа,Кипріян,Кирило,Кіндрат, 
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Клавдій,-ія,Клара,Клим, Климент,-ина, 
Конон,Корній,Костянтин,Кость,Красислав, 
-а,Ксен/і/я,Ксенофонт,Кузьма,Куперіяи, 
Купріян,Лаврєнтій,Лавро,Лада,-до,Лазар, 
Лариса,Лев,Леонид,Леонила,Леонтій,Леся, 
Ликера,Ліда,Лука,Лукаш,Лукіян/Лук»ян, 
Любина, Любов, Люба, Любомир,Любомира, 

Людмила, Макар (старе: Макарій), Максим, Максиміліян, 
Маланія, Маланка, Марина, Марія, Маркіян, Марко, 
Марта, Мартин, Маруся, Мар'яна, Матвій, Меланія; 
Меланка, Мелетій, Методій, Микита, Микола, Миколай, Мина, 
Мирон, Мирослав, Мирослава, Митрофан, Михайло, Модест, 
Мотря, Мстислав, Мстислава, Надія, Назар, Настя, Наталія, 
Наталка, Наум, Недан, Немил, Немир, Неонила, Нестан, 
Нестір, Никандр, Никодим, Никін, Никонор, Нимидора, 
Ничипір, Ніна, Оверко, Овдій, Овсій, Огій, Одарка, Оксана, 
Оксен (старе: Оксентій), Олег, Олекса, Олександер, Олександра, 
Олексій, Олена, Ольга, Омел'ян, Онисим, Ониська, Онисько, 
Онопрій (старе: Онуфрій), Опанас, Орест, Орися, Осип, Остап, 
Остромир, Охрім, Павлин, Павлина, Павлох, Палажка, Пал¬ 
ладій, Панас, Пантелеймон, Панько, Параска (стара: Парас- 
кевія), Парфен (старе: Парфеній), (старе: Пелагія), Палажка, 
Передслав, Перед слав а, Перелюб, Перемисл, Переслав, Пере- 
слава, Петро, Пилип, Пилипина, Платон, Полікарп. Порфир, 
Порфирій, Пріся, Прокіп, Прохір, Пульхера, Пульхерія, 
Радогост, Радомисл, Радомир, Радомира, Радослав, Радослава, 
Раїна, Раїса, Рафаїл, Рогніда, Розалія, Роман, Ростислав, 
Ростислава, Сава, Саватій, Сак, Самійло (старе\ Самуїл), 
Самобор, Свирид, Світозар, Святоіюлк, Святослав, Свято¬ 
слава, Северин, Семен, Семиган, Семимир, Серафим, Сера¬ 
фима, Сергій, Сидір, Сила, Сильвестр, Симон, Сімовит, 
Славко, Славобор, Славомир, Славута, Соломія, Софія, 
Софрон, Спиридон, Станислав, Станислава, Станимир, Станько, 
Стасько, (старе: Стефанія,) Степан, Степанида, Судислав, 
Судислава, Таїса (старе: Таісія), Тарас, Тетяна, Текля, Тео- 
дор, Теодора, старе: Теодосій, старе: Теодосія, Теоктист, 
Теоктиста, Теодот, Теофан, Теофил, Теофілакт, Теофраст, 
Терентій, Терешко, ( старе:) Тимофій, Тим і ш, Тит, Тихон 
і Тихін, Тодось, Тома Трофим, Тумир, Турад, Тустан. Улас, 
Улян, Уляна, Устин, Устина, Федір (старе: Феодор), Федора, 
Федот, Филимон, Філарет, Фотій, Харита, Харитина, Харитін 
і Харитон, Хведір, Хведора, Хведот, Хима, Хівря, Хома, 
%>истина, Христофор, Христя, Щедрогост, Юлій, Юлія, Юліян, 
Юліяна, Юрій, Юрко, Юстин, Юстина, Юхим, Юхима, Явдоха, 
Явтух, Яким, Яків, Ярема, Ярина, Ярош, Яроми^ДрВД^-Дре* 
полк, Ярослав, Ярослава. 
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The first survey of Uk. family names (sur¬ 
names) in E. was made in 1966 by Larysa Zales1- 
ka-Onyshkevych in OnUVAN 47,pp.11-30. Here are 
excerpts from her study 

Ukrainian family names may be derived from 
these sources: 

a) Christian names (own or parental), whether in re¬ 
gular, deminutive or hypocoristic forms. Thus from 
the masculine name Pavlo, we find family names such 
as Pavlenko, Pavlychenko, Pavlyuchenko, Pavlyk, 
Pavlus9, Pavliv, Pavlyuk, Pavlychko, Pavlykiv, Pav- 
lychkiv, Pavlychuk (all patronymic derivatives) and 
Pavlyn, Pavlyshyn, Pavlysyshyn (matronymic deri¬ 
vatives ). 

In this manner surnames are formed from traditional, 
popular Christian names, or from rather unusual ones, 
which were occasionally given by the baptising priest as 
means of punishment: e. g. Ahafon — Haponenko, Iov — 
Ivchenko, Kharyton — Kharchenko. 

b) One’s own, or one’s father’s occupation: Kushnir (Tan¬ 
ner), Koval (Blacksmith), Sklyarenko (Glasscutter’s 
son), Vynnychenko (Vinegrower’s son), Shevchenko 
(Shoemaker’s son). In many areas occupational names 
were used as appellatives even after hereditary family 
names were introduced (“Hello taylor”, “Hello 
teacher”). 

c) Names of locality or its description: TrypiVskyj (from 
Trypillya or Tripole), Temopil’skyj (from the city 
Temopil’), Myrhorods’kyj (from Myrhorod, Bayrak 

(lived near a ravine), Piddubnyj (under an oak tree), 
Hayevyj (lived in a or near a grove); Novokhats9kyj 
(lived in a new house), Krynychnyj (lived near a 
well). 

^ In her text the author uses the Library of 

Congress Ukrainian - English transliteration; it 

is retained in this book without changes. 
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d) f^ysical descriPtion or character traits: Khraplyvyj 
(the snoring one), Solodkyj (the sweet one), Khyzh- 
nyak the carnivorous one), Shypylyavyj (a lisper), 
Haryachyj (the hot one), Kryvoruchko (one with a 
crooked arm), Dovhan’ (the long one), Bezborodko 
(one without a chin), Zabud’ko (the forgetful one), 
Zakhod ko (one who comes visiting often). Sometimes 
a name was derived from a person’s inability to 

pronounce certain letters, or from stuttering: e. g. 
Hnushka from hnushka.. 

e) -Numerals: Polovychenko (son of the one who has 
half of something), Odynets’ (the lone one, or the 
single one), Pervak (the first born, or the one who 
is always first), Pivtorak (the one and a half of some¬ 
thing), Tretyak (the third one), Pyatak (one who has 
five of. . .), Semerenko (son of one who has seven 
of something), Desyatyn (one who has a tenth of 
something), Sorokovyj (the fortieth one). 

f) Semantically formed or nominal derivatives (from 
names of plants, birds, animals, food, domestic uten¬ 
sils, etc.). Verba (the willow), Kalyna (cranberry 
highbush), Berizka (the little birch tree), Kulibaba 
(dandelion), КктпеГ (the hop), Sokyrka (a little axe), 
Maslo (butter), Krupa (a groat), Bul’ba (potato)і 
Yavornytskyj (from the sycamore maple tree), 
Borshch (red beet soup), Kvilka (flower), Horobets' 
a sparrow, Vovk (a wolf). 

g) Humorous description, incidents or opposites (a tall 
man called Malyuta — the little one), Mukha (a fly), 
Babiy (lover of women), Plaksa (cry-baby), Kryvo- 
shapka (crooked cap), Mara (a phantom), Otchenash 
“Our Father”, (referred to one who either quoted this 
often, or prayed often), Prodayvoda (one who could 
sell even water), Syroyid (one who often eats cheese). 

h) Compound words: Vertyporokh (twist the dust), 
Palyvoda (bum the water — or one who could even 
bum water), Samosiy (self-seeder), Bilodub (white 
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oak), Nahnybida (bend the misfortune), Panibud’- 
laska (please madam), Vernyhora (turn the moun¬ 

tain). 

i) Historical events or famous personages (copied even 
in areas which were not affected by these events or 
people): KhmeVnyts'kyj (het’man of Ukraine), Bohun 
(a famous cossack officer), Sahaydachnyj (het’man 
of Ukrainian cossacks), Mazepa (het’man of Ukraine; 
this name was found even in the Kharkiv area, where 
Mazepa never resided, nor had any descendants) (17). 

j) Foreign names: Sulyma (from the German graf Solm), 
Bayun, Dzedzalyk, Kochubey, Buzuk, Sahaydak (all 
five are of Turkish origin), Ferentsevych (from Hun¬ 
garian Ferentsy), Gensyorenko (from Polish “g§s” 
a goose), Poletyka (Greek), and Narbut (Lithuanian). 

k) Description of ethnic origin: Lytvyn (from Lithu¬ 
ania), Turchyn (from Turkey), Tatarsky j (from the 
Tartars) and Nimchuk (from Germany): 

Another classification of Ukrainian family names may 
be made according to their suffixes. In 1884 N. F. Sumtsov 
divided them into thirty four major types. The 
examples given for these suffixes are from contemporary 
Ukrainian family names in Canada and the USA, compiled 

by the present writer. 

1) -ko (Dudko, Red’ko) 

3) -ak, -yak (Shcherbak, 
Himyak) 

5) -ok (Tsapok, Rachok) 

7) -ay (Shyray, Veresay) 
8) -ha, -aha, -yaha (ShuVha, 

Dubyaha, Davaha) 
9) -an’ (Shcherban’, Cherewan’) 

11) -akh, -akha (Banakh, 
Cherepakha) 

• 13) -ash (Karda8htKlyma$h) 

2) -ka (Korobka, Savoyka, Sty- 
ranka) 

4) -yk (SokoZyk, Hulyk) 

6) -uk, yuk, yukh (Zakharchuk, 
Havrylyuk, Artyukh) 

10) -al’, -ar (MyhaV, Sbichkar) 
12) -ach (Surmach, Horbach) 

14) -esh (Deresh, Melesh) 

15) -ysh (Illadysh, Chornysh) 
17) -tsya (Varcnytsya, Dublya- 

uytsya) 
Ml) -iy (Jiuhriy, Paliy) 

-0) -ych (Ptivych, Onyshkevych) 
22) -na, nya (Tychyna, Poteb- 

nya) 
24) -ym (Radym, Hudym) 
26) -lo (Murmylo, Shypalo) 

28) -styj ( Ky tasty j, Уarmy sty j) 
30) -nyj (Bahryanyj, Budenny j) 
32) -ysf (NomysChuplymys>) 
34) -bey (Halibey, Kotsubey) 

16) -cts* (Martynets’, Labuncts') 

19) -yn’ (HrynDobrochyn*) 
21) -un, -yun (Bohun, Bayun) 
23) -no (Makhno, Sakhno) 

25)-оГ, -yal* (IhoV, MnyaV) 
27) -s’kyj, -ts’kyj (Zalis’kyj, 

Nehrcbets'kyj) 
29) -ra, -rya (arahura, Hmyrya) 
31) -da (Hayda, Dyrda) 
33) -us* (PavlusJ, Stus*) 

To this list, we feel, that the following often used suf 
lixou should be added: 

I ) -cnlto (not the same as -ko) 
ІСо і>(і Iv it kit, Iludenko 

2) -z'kvj (Ostroz’kyj, Zaporiz'- 
ky)) 

4) -an (Sokhan, Drahan, 
Ba tuba it) 

6) -y* (Tittomyr, Kozyr) 
8) —rsli (Kidish, Lemish) 

10) -a, -ya (Krupa, Varenytsya) 
12) -ar (Unbar, Chubar) 

14) -enya, -lya (Krupenya3 
Vcresklya) 

3) -yn (Bardyn, Wasylyshyn) 

5) -ey (Mykytey, Koropey) 

7) -ukh (Starukh, Makukh) 
9) -iv, -ov (Mykhayliv, Hryts*- 

kov) 

11) -ylo (Terpylo, Shumylo) 
13) -at, -yat (Shchurat, Protsev- 

Vat) 

15) -eta (Kushpeta, Sheremeta) 

--j ^ icyicocin uiiiy me major 

types of Ukrainian family name endings. There are quite 
few archaic non-productive suffixes, as e.g. 

-epa in such, names like Mazepa, Kucherepa. 

Ccf.JBR in CSP.4,115-120), 

-jga in Stecura, Kicura, Petljura... ( cf. 
Shevelov 640, see also s.v.) 
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НАЙЛОНОВІ ПАНЧОХИ,* найлоне AmUk., Austr- 
Uk. 'nylons', first recorded in the 1950s (Koshe- 
lanyk 440). - Subst. панчохи з тонкої штучно- 
шовкбвої матерії. 

From Е. nylons 'ts', Koshelanyk l.c., Bilash 
450. 

HAM Dpi. 'to us', MUk. .OUk.OES.HaMI», known 
to all SI. - 

PS. *nanft>, IE.root**no- 'we',Pokorny 758. 

НАМИ Ipl. 'with,by us',MUk. ,OUk. .ОЕБ.намИ, 
known to all SI. - 

PS.*nami 'ts', ГЕ. root **n5—'we',Pokorny 
758,Vondrak 1,70-71, Vasmer23,47. 

НАМИСТО ,сііаІДІОНИСТО 'necklace',MUk. на- 
ииста Gsg. (1737 інтермедії I37)»Ru.,Bu. 
МОНИСТО, OCS. monisto.Plb.mUBneistfa. - Deriv. 

намистечко, намистйн/а/,- Syn. нашийна 
прикраса жінок (з, дорогоцінних каменів, 
коралів, монет тощо). 

PS. *monisto 'ts', deriv.from IE.root ** 
monl- 'neck'wltih suffix -isto, cf. Pokorny 747, 
Bemeker 2,76, Trautmann 169,a.o.; Uk.намисто 
is a metathetic formation "with a semantic as¬ 
sociation with the prefix HA-",Shevelov 744.; 
re. antiquity of necklaces ("jdngere Steinzeit") 

cf. H.GUntert in Sitzungsberichte der Heidelb. 
Akademie der Wissenschaften, 5 (1941),Abhandlung 
13,pp.23-24. 
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HAPKO... - a word-forming element in such 
Moduk. words as наркоаа,наркотизм,нарко¬ 
тизувати, -ання,наркотик/а/, наркотйна, 
наркоман/ка/,наркоманія, ітд. 

From Gk. — f numbness', Klein 2,1028. 

НАРЦИЗ, dUI 

. <22 19o) ivArt 
(? 

'УХ OMTVf 

to bll O’fhtr J{, ~ Jeinlir. 

We ь(ьо оііїі.у'лдрниікч (Mck(cj- 

-wiecfc; 

ськци И’сЛ, — 

fr 
Т L<\-h. лл Lvi 4-І • cLi±f. 

(a* cf 

texb f : ^‘Ve7 і 

C . > 

Л> 4у 4 ^5 СЦЬ < - *4 l / ^ ^ ^ * 

+ht /So^ce «4 Ck. 

•VOCP* s II U W\ (з ДЛ (X (( 

i*€A Л / /4.-і і . 

у f * J 

і \А<? , piTojf €Л /А. 

Єо(сллу €vt-fvy# 

НАС Gpl.&Apl.'us', MUk 
known to all SI. - 

PS. * nas6, IE. **nos-som 'ts', Pokorny 
758. 
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НАСТУРЦІЯ 'nasturtium* ,ModUk. ,known to 

all other SI. - Subst. рослина З РОДИНИ 
хрестоцвітих. Бойків 273# 

From Lat. nasturtium ?ts? (: *nasi - 
tortium 'nose-pain', i.e. causing burning 

sensations in the nose); according to Klein 
2,1030 : 'nose-twister'. 

НАТАЛ/І/Я,Наталка (< Lat.natalis),cf.p.845. 

НАФТА c f pefroLzbcvM g pefVo0* 

MUU. Н&ф (l&l'f befo и HJS 

K€.c^>/6 i£ZS^ v/<^ s f /^3 70j f 

Po. C.. f+<a-, e 4-х. -3) Є'п'іг. 

H& фту c# f H t>cj>TAH kA/ Н^фтяни *±я J cLldi, 

Cs %гте-ґ*3 70j f 

Hb cj>TO b kb* ^ДЗЄНАЗЄлі6сь#См tX AZ» 

2.5^ н±фго&ии f ньфтя-ни и* * 

Su.b$-b. povb; Ay^UU, пегроль. 

F/-o-wa /И^Н&. N*t>k+& 
h^pc, pG, и*{. + b.j-f4y e ulttwx^-^e soured 

■jt'uwvA., b&>ct\ A'U'» h^p'bv vJ’t'bj 

*f- /W{‘ U £0 ь <Дії, ДІ <xtz.e^ a w<- c V Z./~ 
| I 8If ( V* Sm &Y-2 $ t 7 0 & , o . ; d*cco-ro\ I vaj 

■H. +h* U-^^A+e SO иле oj 

■fKvS ./U-OroC «Is AUlcbCj/іЛИ VlibfuCA; 

ИЛ ■f/) e (^iW\A*fe ЬО<л/с£ 
• > 

^oC «Is A J<Ісьса/1 ли vt^fu A 

/. Kh; 1-1 ,2 і о Д 7. 
> 
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наці, націонал-соціалізм see нація. 
Nazi politics re Ukraine are best illustrated by 
Hitler's plans to colonize Ukraine after a "sieg- 
reich" WW II; in the Himmler Papers (Box 409,File 
144) in the Library of Congress the following 
colonization document is preserved! 

'Xrici^Sfllijrfr ft 
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✓ , ' 
НАЦІЯ nation', ModUk.; BRu. ts,Ru. нация, 

Po.nacja,etc. - Deriv^. надійна,національний, 
-ність ,-но,націонал, націоналізм,-!ст, 
-fстка,-істинний,/де/націоналізувати/ся/ 
-ання,/де/націоналізований} here also : 

нацмен, нацист,—стський, нацизм, AmUk. 

наці - “ Subst. народ,нарід; грзгпа людбй, 
що історично створилася на основі спіль- 
ности мови,культури,території,економічно- 
політичного життя й на основі спільних 
ідей щодо майбутнього* 

From Lat. natio'breed,race,people,nation' » 
cf. OpeA 2,106, Klein 2,1030,a.o.: some scholars 
consider it Po. borrowing, Vasmer23,51, Richhardt 
81,a.o. 

HE 'not; no, none'» MUk.,0Uk.,0ES. ts, 
known to all other SI. 

,PS»*ne 'ts', IE.**ne 'not' # cf.Lith. ne, 
Skt.nH, Goth.ne, Lat. ne, Gk. nl ,etc. cf. 
Pokomy 756-757, Vasmer23,52,a.o. 

НЕБО 'sky, heaven, firmament' > MUk. ,0Uk. ,0ES. 

НЄбО, ^nown t0 all other SI. - Deriv. НЄ6ЄСНИЙ, 

піднебний, піднебіння; небо-склін,-звід, ^ 
крайнебо.-Subst.видимий над поверхнею землі 
повітряний про'стір, RTC.I57; рай,парадна. 

PS.*nebo,Gsg.*nebese 'ts', IE.root **nebh-,cf. 
Skt.nabhas 'mist,cloud', Gk.nefoa 'ts', Lat.nebula 
'mist', OSax.n£bal,Du.nevel, OHG.rtBbul, MHG.nffijel, 
ModHG.Nebel 'mist,haze,fog',a.o., Kluge 249,Vasmer2 

3,53,a.o. 
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НЕВІГЛАС • не +• во + глас 'not 

in the (proper) tone;not to the point;igno¬ 

ramus', see s.w. 

НЕВІД : не ♦ вода ,see s#w# 

НЕВІЖА : не 4- віданеє s*w 

невірка dUI. f>’n+ ПсгГа&СІ 
^Х/с-ЛЦзендзелівський.*^, Х2 ^76 290 )г 
£ч-Ь>-(г. Ci<(>ipk& t 

A f/e, ^/o/wa/їсг, о/ і■!( Л,. £. ^ ^ ) 
с-п „е- : £Сл*і. 

К°А” ПОІАЧьТб та /*. А_Т, „ ' • 

АЗ?*,'6 «і j £ с J <4 

НЕВіст/к/А : не+ вісти ( : віда) • 

У 

НЕДІЛЯ : не+ ділати /:діло/ 

HEKPYT dial, for PEKPYT.q.v 

НЕРВ ’nerve’, ModUk.,known to all other Sl.- 

Deriv. нервовий,-вість,-во, нервозний,—ність» 
но,/де/нервувати/ся/,-ання, нервація- -Subst. 
тоненьке волокно,розміщене в тілі людей та 
тварин,^ що приймав зовнішні подразнення й 
передав їх до мозку. 
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From Lat. nervus 'cord,sinew,vigor,force', 

via ModHG. Nerv or Fr. nerf 'ts',cf.Vasmer23,64. 

НЕСТИ, Wd.also нести 'to carry,bear;to 
lay; to smell', "MUk. ,OUk. OES. нести, Ru. 
HeCTHj-OCS. nesti, Po. niefii.etc. - Deriv. 

в-,ви-,від-,з-,за-,під-,по-,про-,y- 
нести, в-,ви-,від-,з-,за-,під-,по-, 
про- носити, -ношення, ноша, листо¬ 
нош/а/; FN. Богонос/Богонґс. -^Syn. 
переміщати,пересувати,доставляти кудись; 
розповсюджувати,поширювати; виконувати 
обов»язки; відкладати (яйця); пахнути, 
воняти,смердіти. 

PS. *nesti 'ts', IE. root **nes- 'to join', 
cf. Lith. neSti 'to carry', Latv. nest 'ts'.Skt. 
na^ati 'he receives', Av. nasaiti 'ts',Gk.eneg- 
кеїп 'to carry', Lat.naciscor 'I ripen', Goth,ga- 
nah,ModHG. genug 'enough', ToB. eftk-'to carry', 
Ht.ninikzi 'he lifts up'; Vasmer23,67, Trautmann 
198, Pokomy 766-767,a.o. 

HECTOP PN. 'Nestor', MUk. EecxOpS (1627 
OTJk. ,OES. H6CTO^known to all other SI. —Deriv. 

Несторович,Несторівна, Нееторко, Нестор- 
цьо,Нест©р.ик, Несторуньо / Нестуньо, JHec- 
торів; fn. нбстор, Нестеренко,Несторович, 
Неоторук, НесторовсьнийНеструк (Богдан 
201); here; Не'стір and HeCTep.from which GN. 
Неотерово (1951; Жовква). - 

From Gk. Nestor 'one who blesses', Klein 2, 
1042, Vasmer23, 67,a.o.; see also 

Петровський 165. 

НИ arch.& dial.for HI,q.v. 
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НИЗ 'lowest part'; bottom' , 0ES.HH3T>,BRu. 
H1Q,Ru., OCS. niz6, SC.niz,Sln.niz, Cz.niz,Po. 
niz/іпа/. - Deriv. НИЗИНа,НИЗЬКИЙ,-КІСТЬ, 

—KO, НИЗОВИЙ, НИЦІС^СІДНИИ, many compounds: f 

низько-вольтний , -вольт аз^ний , -ло'бий ^-льот¬ 
ний /-літний,-поклонник,-пробний,-рослий, 

-сортний ІТД.І here also : НИЖЧИЙ, НИЖЧЄ-ВИ-( 
кладений,-згаданий,-підписаний,-поданий ! 
тп.; нижній. - Syn. невисока частина,око¬ 
лиці ;долішня течія ріки; (низи:) широкі 
маси (звичайно неосвіченого) населення. 

PS.*nizfc *ts?, being an extension of IE.root 
**ni-;nei-, Pokorny 312,767. 

HHKIinterj. ?look', ModUk. only. - Deriv. 
никати, никнути. - syn. глип!,РССтоцький 
3,X66# 

A "new interj .rr,according topCCTOIjbKHS ,l.c. 

НИКІН, ^НИКОНАсіслі- НИК0Н ?ti. 'КУКІН, 
fawn’ MUk. НСисдм'ЬІТ-ЬЗЧ> Беринда)0(/д-. 
Гнсвоєму ннкоиу сх«‘ ‘ LK 
графіт» Jj fto, нико н. - 

*" Оі#£и^Нико но вич, Никоні вна. - 
m.fj£ НІкон,Ніконб'ць,Нікс/та,Никон,Никон- 
чук, Никон^ць, Никогобк, НикорйГк, Никорч/к, 
Никорчдк, Никорбвський, Никорбвич , Никорук, 
никоряк,Никорнк (Богдан,201,203,204).- 

Никопіль / Нікопіль/нікополь. 
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•5іл**Г Мі/К.ПабігАн***»1627 Беринда. 

рХОм &!<■ ЬҐСкоп ; гисло 'Тс С&чАци' 
Петровекий 166,Беринда 224. . 

/Т•S•/ 

✓ / / / 

НИКЛЮК, also неїк, некіль, никіль AmUk. 

’neck-yoke', first recorded in 1924 (Bilash 458). 
- Subst. ЯрМО. 

From E. (neck)-yoke 'ts'. Bilash l.c. Koshe- 
lanyk 444. 

НИРЯТИ,НИРНУТИ <-to dive,plunge;to duck', 
ouk. ,oes. нирмги ,Ru. ньірять,ньхрнуть, OCS. 
v6nr£ti,izn6retti, SC. ponirati,Sin.pondreti vs. 
Po.wy-,za-nurza& /si§/,LoSo.nuri&. - Deriv.BH- 
нирнути/ви укиряти,щ>онира,нора,пон^рий; 
занурити»зануряти/занурювати»-ання*~Syn. 

e-f По-заглиблюват 

PS.*nyr-eti,-npti 'ts', IE.root **ner- 'ts', 
Pokorny 766, Vasmer23,91-92,a.o. 

HI 'no, not, not any' HI ... HI ...'nei¬ 

ther, nor' ,MDk. Hfc(XVI-XVIIIc., cf. Sheyeloy 
663-664) , OUk ts. - Deriv. Ніде,нґкбли,НІ¬ 
ХТО* - Syn. Нв , MUk., OUkHH . 

PS.*nS, IE.**ne 'not',see HE; the relation¬ 
ship between HO , Hi and HH,in historical perspec¬ 
tive,^ persuasively explained by Shevelov, l.c.; 
cf. also Vasmer23,71-72, Zubaty IF.4,471, Traut- 

mann 195, Pokorny 312,760,a.o. 
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НІВЕЧ 'nothing' .ШК.НІВЕЦЬ (Shevelov 620), 
Po. nieweez. ,dial.niewcc , - Deriv. в-,на-ні- 
веч, /з/нівечити. - Syn. ніщо. 

A MUk. borrowing from Po.niewecz/nie- 
wiec 'ts', Shevelov,1.c. 

* / 

НІГОТЬ idial. НОГОТЬ 'nail', MUk.,0Uk.HO- 
ГОТЬ, BRu^OroЦі,Ru. НОГОТЬ ,0CS. nog6t6, SC. no- 
kat, Sln.nohet, Cz.nehet, Slk. neht, Po.nogied, 
LoSo.nokc, UpSo.nohc. — Deriv. НІГТИК, НІГТЬО- 
їда, нігтьовий. -Syn. рогове захисне по¬ 
криття пальців, 

PS.*nog6t6'ts', with IE. root as in HO? a 
see s.v. 

НІЖ »Gsg. HO*a 'knife' ,MUk. НОЖЬ (ХУІІ C. 
ЛСЛ.І43), OUk.OES.HOHb, BRu.RuHOK, OCS. no26,Po. 

no£ , etc. - .Deriv. ножик, ножичок, ножиці, но¬ 
жички, ножівка, ножі вник, ножака, РАножа'к, 
Ножиі^ький,Ножаловський (Богдан 203),- Syn. 
знаряддя для рі'зання,різак. 

PS.*nozb <.*nozios 'ts' with no certain IE. 
cognates,cf. Vasmer23,80, Matzenauer LF.1,330 
Walde-Hofmann 2,155,a.o. 

/ 

НІКЕЛЬ 1. 'nickel' ,ModUk.,known to all other 

SI- - Deriv. н£клевий# - SuBst. Hi - хеміЧ- 
ний елемент. 

From Sw./coppar/nickel ?copper,nickel',a term 
formed By Sw. mineralogist Axel Fr.von Cronstedt 
in 1754, cf. Klein 2,1045. 
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нікель 2.also никель, НИКЛЯ, НЇКЛЯ AmUk. 

'nickel' (a five-cent coin), first recorded in 
1917y (Bilash 458). - Subst. П*ЯТЬ -центова 
монета. 

From E. nickel 'ts', Bilash, l.c., Koshela- 
nyk 446. 

НІС, Gsg. носа 'nose'» MUk. *0ик*»0Е5*нос'Ь, 
BRu#»Ru.»Bu.»Ma. HOC, SC. nos» Sln.nos9Cz.,51k. 
Po.LoSo. nos, HjaSo.nos, Plb.ndls. - Deriv. Н(5сик, 
носище, носатий,носятина, носач,носаль,etc• 
носо-глотка, -ріг, -рожець* FN.Hocенко^Носo'- 
бич, Носик,Носюк,Носяк,Носко,Ніс. - Syn. 
орган нюху й /у деяких тварйн/дихання. 

PS.*nosTT «ts*, IE. **nas- with cognates in 

most IE.lgs.,cf. Pokomy 755. 

НІХТО, iW s Hi + 70:0» Hi + що» 
see S.W. 

'. 

НІЧ 'night Uk. ночь, нощь (ХУІХ c.JICJI. 
144 ), оиьночь, 0E5.нощь, Ru* ночь, 0CS.no- 
stb ,Po.noc,etc.^- Deriv. ніч/ень/ка,нічний, 
нічнйця, нічліг,/за-,пере-,про/ночувати, 
-йння, ночівля,ночесвітка; Нічлава /річ¬ 
ка/. -Syn.безсбняшна,те^мна,частина доби. 

Р5. *noktt> »ts*, IE. ** nokuti 'ts', known to 
majority of IE.lgs.,cf. Pokorny 762-763. 

HO, also HOBAmUk. ’no', first recorded in 

1946 (Bilash 459). - Subst. ні. 
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From E. no 'ts', Bilash, 1. c., Koshelanyk 

448. 

НОбоді AmUk. 'nobody', first recorded in 
1959 (Bilash 460). - Subst. НІХТО. 

From E. nobody 'ts', Bilash, 1. c. 

/ 

T4P?W,rtM°Vel; fresh'/* MJk. Н0вь»й (XVII 
OCS “ ’ Шк*»0Е5. HOB/b.^/,Ru. НОВ/ЖГВЬІЙ 
OCS.^ nov'u , Po. nowy, known to all other SI. -D-riv' 

в5знаЬКИ',“ОВ17ІНьКИЙ ’ «овість,новина,но-" 
*0Ва'К’ /ві-?-.по/новити, ;ВІД-,ПО-/ 

непьЯ 7ЯННЯ’ ВІДНов^»сотР°ипсІзі ново-же- 
нець,-нарбджений,-прибулий,-спечений -твір 

^нкГТ’'°^ЛЯі-б,Р/нець; ™- Новий.Нови-' 

Новомиргород.Новоселиця, Новоукраінка, Но- 
жийЄР*ас,ьк? /аРх°:/ Новоросія. - Syn.. сві¬ 
жий, недавній. 

PS.* novVjb/ *t8»,lE.**neyos 'ts', known to 
most IE.lgs.,cf. Pokorny 769. 

Hora'rocs’f00t’ »eg' ' trok--0№-.0ES. нога ,Ru. 

вініГ,;?чк"Гжйцв*«“■■»** TrS:. 
?іжний, дво-,три-,чотиро -ногий , 

безногий, ^триніжок;Рл/.Нога,Ног^ч,Ногачв- 
J^SSS***'*"!”* 202).-£уП.одна з нижніх кінцівок людини, тварйн. 

PS.*noga 'ts',IE.**nogh3 :root **onogh-'nail' 
cf. Pokorny 780,Vasmer23,78-79,a.o.; see also 
ніготь. 
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нойва BrazUk. * bride* , first recorded in 

the XX с.(Борушенко Сне. 13,9 )•- 5ubst. наре¬ 
чена. 

From Port, noiva *ts*. 

норд енд, aiso нортенд AmUk. 'north-end', 
first recorded in 1907 (Bilash 467)^ - Subst. 
північна частина міста Вінніпеґу. 

In context, the term 'north-end1 means to Uk¬ 
rainians the north part of Winnipeg where a great 
number of them settled as newly arrived immigrants 
at the turn of the 20th century. Many Ukrainian 
churches, cultural and community organizations as 
well as business establishments are located in 
this part of the city. A synonym 'Ukrainian Win- 
nipeg'is sometimes used (0B«)« 

From E. north-end 'ts', Bilash 1. c.,Koshela- 
nyk 452. 

HOpca AmUk. 'nurse', first recorded in 1915 

(Bilash 466). - Subst. медична сестра. 

From E. nurse 'ts'. Bilash, l.c., Koshelanyk 
451, Royicfc 87. 

tfopT AmUk. 'north', first recorded in 1915 
(Bilash 467). - Subst. ПІВНІЧ, 

From E. north 'ts', Bilash 1. c., Koshelanyk, 
451. 

/ 

НОСАТИЙ * ніс. 

НОТА, AmUk. но/в/T .note, „ 863 

ed 1„ 1915 (Bilash 469). - Subst 
татка, вексель. замітка, но- 

From Е. note ' tQ* -.і. і 
453 the ultimo * Bilash, 1. c., Koshelanyk 

. tha ultimate source Is Lat, aota 4s'; aft,;* 

від-, за,по-иотувати,-ання, в1д-,аа-,по- 

нотовувати,-ання й ін. 

HY. interj. 'well,why,now;yes,indeed'ModUk 
known to all other si. - Deriv. knf! , ан/-КоІ' 
накати,-ання, по-,при-спо-нука,-ати,-ання. 
ну^/о/г* нуте/ - Syn. гей! ,ой! 

PS.*nu, IE.**neu-:**nou- a deep grade of** 
neuo- 'new', Pokorny 770, see НОВИЙ. 

НЮХ, '-scent,flair;sense of smell',ModUk. ;BRu. 
Ru. ts. - Deriv./ви-, за,по-/нюхати-ання,ню¬ 
няти, нюхальний,нюхальник,нюхнути. - Sy*- 
здатність людини й тварин сприймати й роз¬ 
різняти різні запахи,УРЕС.2,649. 

PS.*njux6 'ts', IE.root ** neus-, evidenced 
a.o. in E.nose,Norv. mis 'smell',etc.cf. Pokornv 
768-769. 

НЯ/В/ t interj. for mewing,barking,etc. .ModUk. 
er v. ня/в/кати,-ання, яинякувати,-ання. 

An о/р. interj., РССТОЦЬКИЙ з, 167. 

НЯТИ : йнят и• 
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НЬО! interjcome now! well!, ModUk.only. 

-Deriv. ньокати, - ання, ньо кнути, -нення • - 
-Syn. вісьта-вйо! гей! 

A palatalized variable of HO! - a primit¬ 
ive interj. of recent date. 

НЬЮ-ЙОРК GN. 'New York’, ModUk. ,Ru. ts, 
Po. New York/Nowy Jork.etc. - Deriv. нью- 

йоркський, нью-йоркчанин,-анка. - Syn. 
Новий Йорк, Н.Й. 

From AmE. New York'ts! 

NOTA BENE! 

THIS IS THE FIRST SELECTIVE EDITION 

OF PARTS 17-22 
<pp.4Ql and ff.) 

* 

4 

O 

0,0 — the nineteenth letter of the Uk. alphabet, MUk. 
and OUk. name онь from OCS ons ‘he’; numerical values: 
Glagolitic — 80, Cyriliic — 70 respectively; Опієнко Азб. 
82 ff., Истрин 50 ff.; the problem of the [pre]historic chan¬ 
ges of je > o and e > o after c, z, s, sc belongs to gram¬ 
mar, cf.e.g. Рудницький 7, 77. 

interj. 'oh,ahModUk.,known to all other 
SI. - Deriv. 

A primitive interj. of a recent date.cf. Ро¬ 
коту 772. 

0. = abbr. of отець ' father'. 

-0 suffix 'here,there',see the following en¬ 
try. 

0, ОБ prp. 'of,at,for,about,on,upon,against, 
over', MUk.,0Uk.0ES. ts, known to all other SI. 

PS.*o/*oЬ/б/, IE. **obhi'ts', extensively dis¬ 
cussed in ESSJ, 1,132-141 ;cf- also Рокоту 287, 
Vasmer ^3,96,a.o. 

Q,0B- prefix = preceding entry. 

' / / 

ОБА,ОБІ»ОБОЄ 'both', MUk. .OUk.OES. Оба, Ru. , 
Ви. оба,OCS. oba, Po. oba,etc. - Deriv. Обидва, 

865 
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обидві,обидвое.- Syn. два, дві, двоє. 

PS. *oba,*obe,*oboje,IE.root **bh5 'ts', 
Vasmer 2 3,96-97. 

OEAXTA 'main^uard; gua rd-house', ModUk. 

Subst. головна сторожа; її приміщення. 

From ModHG. Hauptwache ' ts' ,РССТОЦЬКИЙ 
4,204, see also абахта. 

оберголі,also воберголі, оберговзи, об- 
ергози, оберголси, обирговзи, обиргбзи, 
обирголі, овералс, оверголи, овергблі, о- 
Ввролі, ОВИролІ AmUk. 'overalls’, first recor¬ 
ded in 1915 (Bilash 472). - Subst. робочий ОДЯГ. 

From E. overalls 'ts'. Bilash, l.c., Koshela- 
nyk 459. 

, ОБЖИНКИ : об + жинати deriv of /об- + / 
жати, 

/ / 

ОБГД • Об + ЇСТи ,see s.w. 

ОБІ/Й/СТЯ S Обі + ЙСТЯ, SEE об-and 
йти = ітй. 

0Б0Л0К : Об.+ волок, see s.w. 

ОБОРА '• Об-+вбра, see об-and вір З, 

ОБРУЧ : об- + рука', see s.w. 

ОБУВ, обувати : взувати. 

ОБЦАС ’heel',ModUk.; Po.obcas. - Syn. 

каблук» see p.588 ff. 

From Po. obcas 'ts', the ultimate source 
being ModHG. Absatz, cf. Bruckner 369, Nako- 

netschna 77. 

ОБШИВКА : об- + шити. 

OB! interj. expressing disappointment, 
astonishment: Tmy,my! so that's it!T, ModUk.— 
Deriv. овкати,-ання; овва! -Syn. ой-ой! 

A primitive inter j . of recent date,PC 

Стоцький 3,167. 

ОВЕР'ЯН, Овврко 
Валеріян ^ q.v. 

PN. folk’-forms of 

0ВЛУРАа1зо Влур PN.'Ovlur,Vlur (name 
of a Polovcian warrior) 1,0Uk. and OES./o/ВлурЗ' 
known from Сл.ДЛК.ІГ. 

According to Menges 24-25 Ylur (<*tf$>lurl>) 
"might be the original form,as the alliteration 
Vfclurfc убікішб suggests"; it could be explained 
as an aor. of Tk.ulu-fto howl Evolves,dogs etc.)'; 
in Mongolian this word is known as uli- !tsr,cf. 
the comparison of Ovlur with the wolf іпСЛ.ПЛК*ІГ# 
(in the Hypatius chronicle under 1185 this name is 
Replaced by Лавор*ь <хлав*ьрк from G^.L§uros) ; 

should OylurS be the orig. іогщ then it might be 
explained as nomen aoristi *av-la-ur > av-lur in 
Tk. meaning 'hunting' ; in offering two etymologies 
of this name Menges admits its two forms Ovlur / 
Vlur without indication of their prior/posterior 

status. 
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овсаґ SoCp, Cf. йосаґ. 

ОВШЄН,OBDlfw Wd. 'yes,OK!as well’; Po. 
owszem. - Subst. так* 

From Po. owszem 'ts'. 

ОГАФІЯ АГАФІЯs«ATАПІЙ,АГАПОН. 

ОГВР,ОГИР » Wd. оґвр,сГґир 'stallion', 
ModUk.; Po. ogier. - Syn. жеребець. 

From. Tk.ajger 'ts', Bruckner 382. 

ОГІРОК 'cucumber' , MUk.,OUk. ОГурок-Ь 
(дУІІ c. ЛСЛ.І52 ),OES.oi»ypeqb, Ru. огурец, p0 
ogorek/ogurek.Sln.ogurek. - Deriv.OriTJOTrnw пт»іл* 
ктай. огір,*,е. №. оруркбвьГг отой lp" 

ОЗДЦІ; fSwS’8™5?r5Pf *0P1P'M*»Оґурак.^ 

рослина родини гарбузових*' Слуи^5Г?І4Г°Р°ЯНЯ 

„ Р2Гноок' aS°uros 'ts' (:aoros 'not ripe'), 
Vasmer23,120, Bruckner 376,a.o. 

огонь for вогонь» 

✓ 

ОГУДЛНА 'creeping part of some plants' ,ModUk.; 
; огудь,огудина.-Deriveгудиння,- Syn. стебло, 

вітка повзучої рослини* 

• rv!fVnlert^in etymology; Osten-Sacken's etymology 
геЙі l blame' cf.KZ. 44,155, as well as Vasmer's 
not fTZ t0-^nWy,vile',cf. his ED.",3,119,do 

t here on account of semantics; more persuasive 
would be its explanation from дуга 'bow'; arc/h/' 

with metathesis:*о-дуіи/^зина > огудина. 
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ОГУРНИЙ ' obstinate,stubborn,refractory', MUk.ory- 
р^нство (ХУІІ с.ЛСЛ.151), ^Ru. огурньій, Po* °- 
ohurstwo (1629). - Deriv. ОГурність, -Ho. - Syn. 
впертий• 

According to Vasmer23,120, from Gk.gauros 'proud'; 
less persuasive is Bruckuer's explanation from ModHG. 
irren 'to err' j cf. his ED.376. 

ОД, од- see Від,від- 

ОДАРКА pN. 'Odarka' being a dimin. form of 

Дарія (see Дарій ) with an initial O-extension 
explained by Shevelov 453,q.v.;see also p.845. 

одежа see одяг. 

' S s * 

ОДЕРЖАТИ,одержувати : о + держати, о л держу- 
вати see держати. 

ОДЕРЖИМИМ : держати. 
✓ 

ОДЕСА GN. ’Odessa', Ru.Одесса,Ро.Odessa,etc.- 
in a recent article about this name,published in The 
Ukrainian Reyiew,yol• 29,No• 2,London 1981,W.T. Zyla off^iTs 
the following data on this city and its name: 

Odessa is located on a shallow indentation of the Black 
Sea coast (the Black Sea Lowland) and has all the facilities needed for a 
major port. Although a settlement, Istrion, existed on the site of the present 
Odessa in ancient limes (from the second to the fourth century A.D.) and 
was then desroyed and forgotten for ten centuries, the history of the city 
begins in the fourteenth century when the Tartar fortress Kachibej (or Kaku- 
bija) was established there. During the fifteenth and sixteenth centuries 
Kachibej belonged to Lithuania and Poland and in 1453 played an important 
role in providing Constantinople with food supplies when the Turks laid 
siege to its walls. With the fall of CafTa and the conquering of the Crimea 
by Mehmed II of the Ottoman Empire, the northern coast was in ruin and 
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Kachibej was among many settlements and fortresses also destroyed. When 
rebuilt by the Turks at an unknown time, it appeared under a new name 
Hadzhibej (Khadzhibej), and then, for centuries, it played an insignificant 
role as a Turkish observation post surrounded by Tartar settlements. In 
1789 Hadzhibej was stormed by the Russian armies and finally ceded to 
Russia by the treaty of Jassy in 1791. In its place a new fortress was built 
in 1792-93, followed by a naval base and a commercial quay in 1794. In 
1795 the new port was named Odessa. 

The name Odessa originated within the Imperial Academy of Sciences in 
order to commemorate the ancient Greek colony of Odessos (Ordessos in 
Ptolemy)6 which, according to Russian beliefs, existed in antiquity in the 
present place of Odessa. This belief, however, has later on been corrected 
by archaeological uncoverings which proved that the ancient Odessos was 
located some 34 miles (50 km) from Odessa in the comer between Taligula 
Liman and the Black Sea. Furthermore, it should be mentioned here that at 
the end of the eighteenth century there was some mania in Russia to name 
all new places in the South, especially along the Black Sea, in a Greek style, 
and this is the main reason why the name Hadzhibej was changed to Odessa.7 

Boris Unbegaun in his interesting article “Les noms des villes russes: La 

mode Grecque” writes: “It seems that in the eighteenth century one attempt¬ 
ed to link the name of Odessos (=Odissos) with that of Odysseus”.8 More¬ 
over, he quotes a certain Vigel’ who wrote in Zppiski o Kerchi jNotes about 
Kerch): “There was on the Liman of Taligula a small Greek town Ordissos 
or Odissos built in honour of Odysseus, who it is said had visited these 
places in the course of his long peregrinations. This was enough to seduce 
the imagination of the empress [Catherine II], an imagination still ardent 

• -5) Smorjaninov, Istorija Odcssy (The History of Odessa), in Zapiski Odesskago 
obschestva istorii і drcvnostcj (Proceedings of the Odessa Association for the 
Preservation of History and Antiquities^, Vol. 1П (Odessa: Gorodskaia lipoerafiia 
1853), pp. 338-339, 353. 

6) “Der Form Ordcssons bei Plinius und Ptolcmaios steht Odessos bei Arrian 
gcgcnUber. Arrians Schreibung diirftc die urgundlichc scin, da sciu Verzcichnis auf 
persdnlichcr Erkundigung beruht. Ordcsson schcint ein Schreibfehler der miltelbar 
gemeinsamen Quelle von Plinius und Ptolcmaios zu sein”. See Panlys Real-Encxclo- 
piidic der Classischcn /iltcrtumswisscuschaft. 34 Halbbad (Stuttgart: j. ІЇ. Mctzlcrschc 

■Vcrlagsbuchhandlung, 1937), p. 1SS6. There is also an opinion that “cs isl unsieher, 
ob dicse Odessos das heutige Warna, odor einc andere Kolonie glcichcn Names ist”. 
Der Crosse Brockhaits, 15th ed. Vol. 13 (Leipzig: F. A. Breckhaus, 1932), p. 603. 

7) For example, the settlement Ol'viopol’ was named to commemorate the ancient 
Greek settlement OlVia, the remnants of which were then uncovered on the coast of 
the Black Sea, near village of Parulina. See M. Levchenko. “Haidamackij kut”, in 
Kievskaja starina, Vol. 11 (Kiev, 1882), Note 1, p. 347. See also Note 1, p, 346. 
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and flourishing in spite of her old age [she was then 66]° Ribas10 knew it and 
and he hurried to propose the building of Odessa in the place where the old 
settlement of Hadzhibej was founded”.11 It is also possible that the little 
known Odessos in the Taligula Liman obtained its name from the famous 
Odessos (today Varna), whose name as Unbegaun stresses “has been given 
in honour of Ulysses”.12 

Thus the name Odessa is directly derived from the name of Odysseus 
(Greek form; Latin — Uiixes; English — Ulysses) — a noted king of Ithaca 
and one of the leading heroes of the Trojan War. In the Iliad, Homer 
portrayed him as a man of outstanding wisdom, eloquence, resourcefulness 
courage and endurance. In the Odyssey, he manifests his talent for tricks,’ 
frauds, deceptions, but besides this he is loyal and magnanimous.13 

The above mentioned qualities of the legendary hero after whom the city 
was named, its geographical location as well as the convenient time for 
growth, paved for Odessa a rich and glorious future. Its growth was rapid 
especially after the coming of railways in 1866. Grain, in particular wheat’ 
formed a major export. Odessa’s population in 1803 was 9000 in 1827 — 

8) Revue des etudes Slaves, Vol. 16 (Paris, 1936), p. 231. The Greek form of 
Odysseus is apparently found m an alternate form of Odisseus; the parallel form 
■ OXureus is cited by Henry George Liddell and Robert Scott, A Greek English 
Lexicon, 9th ed. (Oxford: Clarendon Press, 1940). From this form it seems that the 
place-name Odissos (Odessos) was derived. The form is apparently a noun The 
adjectival form of the feminine gender Odisseia (derived from a classical Greek' form 
Odysseio because of the у/і variatioin) or Odissia (ei can become i) produced the 
for Odessa (in Ukrainian Odesa). This and all other translations are mine. 

9) Catherine II (1729-1796) was an enthusiastic patron of the arts, she corresponded 
extensively with Voltaire and Diderot, and founded schools and literary reviews She 
was also interested in the history of the ancient Greece. 

10) Ribas, a Russian admiral; he is also known in Russian sources as de-Ribas 
(Deribas). 

H) Revue des etudes Slavest p. 231. The official document for renaming Hadzhibej 
to Odessa was never located. K. Smol'janinov the author of “Istorija Odessy” hopes 
that such a document existed. He writes: “We meet the word ‘Odessa’ for the first 
time in the title of the document which approves the amount of salt reserves to be 
stored in the city of Odessa”, (p. 352) The document is dated January 10, 1795. 

12) Ibid. 

13) A mention should be made that Odysseus, in different periods of human 
development, has been viewed differently. At the time of naming Odessa (1795)( his 
intelligence and wisdom were very much admired in Russia, as well as were his 
political potentialities. 
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more than 32,000, in 1836 — 54,000, in 1858 — 104.000,14 in 1970 — more 
than 892,000,15 and in 1980 more than 1,000,000. Odessa became also a 
large industrial centre with many important cultural facilities. 

Another city of the same name located on the North American continent 
some 14 degrees 37 minutes more south than Ukrainian Odessa is Odessa in 
Texas — a city about 100 years old. q Zyla,op.cit.pp.85-87) . 

Still another city on the Horth American continent is 
ODESSA in Ontario,Canada,named after ModUk. ОД6С& after 
the Crimean War in 1&56, cf.JBR. OnUVAN.2,56. 

$ 

ОДИН ,<1іа1.ОДЄН,вДвН,ЇДв'н,0ДНН ’one;alone', 
MUk. CO ден (1584 АКЖМУ • 79) ,и>дна ( ibidem 
76) *>дин (1583 АКШІУ.65)один (ХУІ с.КА.77), 
один<ь(І498 ССМ.2,75), оик. одино ( 1349 
ibidem ),оДННТЬ (1408 ibidem ),0ES. єдина, 

1076 ІЗб.СВ.) ,Ru. ОДИН, OCS. jedinb, Po.jeden, 

etc. - Deriv. одність, однота,°ДИнак,-ачка, 
одинокий,одинець,о^инйця,одинадцятьs м< 
Один, Одинець,Однакий/єднаний, - Syn. єдиний, 
сак. 

PS.*jedin6 'ts',with later abbr. of i>6,cf. 
OCS. jed6rib; in its second part it is related to 
inb, cf. інший, 

0ДН АК0ВИЙ,-bo J один, 

ОДОЛІ/ВА/ТИ s доля. 

ОДУД : удуд. 

ОДЧШ, Відчай 'despair', ModUk.- Deriv. о/д/- 
найдух/відчайдух, одчайдушний/відчайдушний• 
-ність,-но. - Syn. розиука,розпач. 
f ^ Preiixed formation ОД- andnafi J чаяти 
(to. think, suppose, hope', од-having negative function: 
without (any) hope,hopeless'. 
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ОДЯГ 'clothing, dress, attire, garments'ModUk. 
Ru. одежа, OCS. odezda, Po.ocfeiew/odziedza/o- 
dziez. - Deriv. одягати/ся/, одягнути/с®:Syn. 

одежа,одіння,одіж. 

A secondary, hyperistic, formation based on 

PS. root *dS-, ts as in діти>діну,дінеш S 
дівати, -аю,-абШГ see fi.vv. ; furthermore ,cf. : 
одіти-одівати^ одіння and одежа-одіж; in 
ОДЯГ, instead* оді В,-В' was substituted by-г 
cf. Shevelov 353. 

Ожеред dial.also ожерет,озеред,озерет ■ 
(see map on p. 871 )'stack, rick', ModUk. -Deriv. 

ожередити,ожередник._ syn. купа сіна,со¬ 
леній, скирта. 

A prefixed formation *o-Jbrd-T5 r deriv-» :жер¬ 
дка, жердь ,q.v. with Jeeandary pleophony in: Uk.; 

th e variable ОЗвред.. . influenced by 03EP0j 

cf. Дзендзелівський Slav!a 47,276-278. 

ОЖИНА, ожиця s жати, жну. 

ОЖИРІННЯ, ожиріти : жир 

ОЖИТИ • жити. 

ОЗБРОЇТИ,озброювати : зброя 

/ / / 

ОЗЕЛЕНЕННЯ,озеленювати : зелений 
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Adapted from: И. О. Дзекдзелівськии 1 s article in 
la via 47,278 
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ОЗДОБА доба. 

ОЗЕРО ’lake' ОЗЕРО, Ru.ОЗЕРО, 

- Deriv. ОЗЕРЦЕ, 

бзеро,Озерце, 

, MUk. ,OUk. 

OCS. jezero,Po. jezioro,etc. 

озерявина, озерний; gn. . , ^ , 

Озеряни,Озерянка; fn. Озеро,Озерянський 
- Syn. природня або пггунна заглибина, на 
повнена водою, Слуїг*5,653# 

PS. *jezero тtsr,IE.**e§hero,cf. Lith.eze- 
ras,Latv.ezers Ttsr,OPr.assaran ’lake1,Gk.Axeton 
GN.(hydronym in Greece) a.o.; Berneker 1,455, 
Trautmann 73, Bruckner 207, Vasmer^3,125,MoszyA- 
ski JP.37,299, Pokorny 291-292,a.o. 

/ / ✓ 
03TB, also Азов 

XVII c.,Ru. АЗОВ, Po. 

азовський• -Syn. 

Танаіса. 

GN, ’Oziy^Azov*1 since the 

Az6w. - Deriv.ОЗІВСЬКИЙ/ 

оселя на місці давнього 

From Tk.-Tt. Azaw/ Azak ’lowland’, Радлов I, 
559, 563, Vasmer2l,63 ,a.o. 

ОЗІВСЬКЕ MOPE gn, ’Oziv/Azov Sea’ ,ModTJk., 

Ru. Азовское UOpe,Po# Morze Azowskie. - Syn.: 

It. Mare delle Zabache (XV-XVII c.,Vasmer^ 1, 

63), Tt. Azaw danizi (Vasmer l.c.). 
4 

Deriv. from ОЗІВ/АЗОВ GN., see the preced¬ 

ing entry. 
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ОКЄЙ AmUk. r0.K., all right, correct', 
first recorded in 1932 (Bilash 475). - Subst. 
добре, правильне, гаразд* 

From E. 0. K. rtsr, Bilash, 1. c. 

0K0 'eye'» MUk. ,OUk.0ES. 0R0, Ru. ( arch.)6kx>, 
OCS. oko, Po.oko,etc. - Deriv. ОЧКО / вічко, 

очрці,оченята,отаща#-ирька,очі/вґчі,оч¬ 
кастий ,-т ість ,^-то,очковий *очкув^ти,-анкя, 
очний,очнику-йця, окомір, ВІЧ-нб-ВІЧ.-Syn. 
орган зору. 

PS.*oko,Gsg. *o£ese 'ts', IE. root **oky-'to 
see' with cognates in all IE.lgs.,cf. Pokorny 
775-777. 

ОКРАЇНА 'borderland' , ModUk., Ru. окраина, 
Derlv. окраїнний. -Буп.крбйна частина яко¬ 
їсь території,край; частина держави(зви¬ 
чайно прикордонна)і окблиця,Слум.5,676. 
прикордоння,погранйччя• 

A ModUk. fonuation*~o-kra.i-Ina : окраїна ; 
in view of its semantic evolution not to be con¬ 
fused with the term україна which developed 
its content to 'land,stateJ see s.w. 

/ 

OKCAMfp, 'velvet' ,MUK. ,0Uk. ,0ES. оксамите, 
Ru. аксамит, Po. aksamit. - Deriv.оксамитовий, 
оксамитний. - syn. бархат. 

ш 

From Gk. heksamitos 'ts', Vasmer^l,66,Bruckner 
3, SheVelov 169 (without reference to Vasmer,Bruck- 
ner ,a.o.). 
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ОКСАНА, dial. Оксенія,Оксеня^(Носенко 250) 
'Oksana, Xenia', MUk.$«H«, H>’<4 (КСЄНН, КСЄННІЯ 

1627 Веринда), Ru. Kceния,Аксинья (Петров- 
ский 137) гБегі^0ксанка,0ксаночка,0кса,Ксе¬ 
нія,Ксеня,Ковнька,Ксвна (Левченко 83).-Subst, 

мик. страши ,1627 Веринда, ModUk. : слава;бла¬ 
гословенний той,хто йде в ім'я Господа; на¬ 
щадок Оксбна, Іркяіевський І9І| гостинна ,jbr. 

According to ЛвВчеНКО vl.c., ПетрОВСКИЙ Д.с. 
а.о.,the name comes from Gk. Akse/i/na 'inhospitable1; 
yet, some scholars derive it from Gk. Ksenia 'hospit¬ 
able' with addition of an initial 0-, cf. ІфдосСЬКИЙ 
ИзвОРЯС II і3,384(reprinted in : Кримський З, 
221) later repeated by Shevelov 148 and 453 (without 
reference to КРИМСЬКИЙ); in this connection Ірклі— 
ввськиЯ Д.с., states: ймення, конче потребу® 
дальшого дослідження, бо ^навіть JLcTop. вбіг 
з особою не надається ніяк до вияснення. Са¬ 
мо ж ймення дуже часте на Україні ще й в на¬ 
ші часи. 

олег PN. 'ОЩі , 0(іп\0Uk. мил Дмнче 

ОолоАнмнрг н Ольгкхи.), С нСоф retire у. 
Олбг.- 

Олегович,Олегівна.- ^ в 
~ ftt. Олегбвський, Ольга, Ользевоьвий, Ольжич, 
Ольж^цький (Богдан 207).- 

Ольгинка. 

0SC. О Іьаг ,тні июмцте я>и*сі 
0$с- Hlfai 'hptu' Петровский 169, 

фасмер 3,133У / 7 /Т. S./ 
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ОЛЕНА, агсЬ.вЛвна PN. ' Olena,Helen/a/ ' ,MUk. 

Олена (1627 Беринда), ru. Елена / 0лена,ро. 
Helena,etc. - Deriv. Оленка, Оленочка; ™*0- 
лвн/ь/чук. - Subst. покровителька льону. 

From Gk. Helene 'torch of reeds', Vasmer2 

2,44, Klein 1,715. 

ОЛІЙ, ОЛІЯ »oil',MDK.,OUk.,OES. Ол£й,Я 
о лей, ocs. о1^6* Po.olej.etc. - Deriv -олІЙНИ 
НИК• fn. ,ОЛІЙНИК,ОЛ^ЙНИНУК. “ Syn, PfHO- 
внна ,яку добувають із деяких рослин. 

Most probably from MHG.olei, the ultim¬ 
ate source being Lat. oleum 'ts', Bruckner KZ. 
45,307, Vasmer23,134,a.o. 

олрайт, also алрайт, орайт, цорайт,AmUk. 
'alright, all right', first recorded in 1915 
(Bilash 477). - Subst. добре, гаразд. 

From E. all right 'ts', Bilash, 1. c. Koshela- 
nyk 72. 

, ОЛЬГА, AmUk. Олґа PN.'01'ha,Olga',, MUk. 
Олґа (1627 Беринда), Ru.,Ольга, Po. Olga. 
- Deriv. Олечка/Олічка, Ольдзя,ОЛь^дзуня, 
^/•/В/бльґа, Вольдзя,-льдзуия, Олька, 
Ольхенька,Ольхечка (Іркліевоький 191).- 
5ti6<+. всеногуча (: Володимир а), духе сильна, 
(ї Святослава), силою виборює життя—буття 
(: мечислава),щаслива (:Щасливослава)>Ір- 
кліевський 191. 

From ONor. Helga 'ts', Vasmer23,137; see 

also ОлвГ* 
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ОМАР, Wd. roicap 'lobster', ModUk., Ru. 
омар,- Subst. морський рак ів ряду де- 
сятиногих. Бойків 285. 

From Fr. homard 'ts', Vasmer23,138, Gamill- 
scheg 517. 

она,оно dial, for вона, ВОНО see він. 

ґ / 

ОНИХ dial, for АНІС ( Makowiecki 2680,see 
S. V. 

ОНУФРІЙ Pa/. 'M(/x. Омїфрії 
(1627 Беринда),АнУфрГА, ЛНйфріА 
(Ї484,Пом'яник) ,0UK‘ СТЬІ 1<>1*оу<ррннсеМ 
ПвАВННЬМаУПНСТЬУЬМИСЬПЛСнЯшїґРІ; 
UH&WV ( Х<«- хм/с ) CTVH моуфрньнолнШл 
МНЛОСТИвАП» PAB4>YCfOH>ЄЛЄНЄу/ К6- 
ПОМОЦі НН —'Ь9М0уаЧ>*м0уфс‘Ь1>Іпої>О9Н 
АМНЛІЬ ( XII с),(К Соф грлфіп) ; Ro. Ожуф- 

- Онуфріввин,Онуфріївна,Онупрій, 
Оиу^рійко,Онухрій,Ондоро, 0нбпрій,0но- 
пріець,Онбпрійко,Онойко,Онбшко,Он^шко. 

" ВДоноферко,Онопгко, Он/чко, Ону^ерків, 
Онуферко,Онуфрбнко,0нуфрейчук,Онуфрі¬ 
їв,0/нуфр^йко,0нуфрійч/к, Онуфріїв,Ону- 
фріюк, Онґфрич, Онушрик, Онушак, Онушка- 
ніць, Онупгко,Онущак (Богдан 208).- 

mC»IL Онуфріївна. - 

ЄТунохрсу oescuQtj ряол/кіач tPftfti' 
14м оrtС4лГ, иґФІшн> їм idvfr. ,Тарнавецька, 

64* /T.S./ 
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ОНУЧА ’ foot cloth', MUk.OHYHA (XVII c. СИНО- 
нимаїбв), Ru. онуча >OCS. onou^ta, Po. onuca.etc. 
- Derlv. онучка #онучкар/ськнй/,онуччя, cltAl. 

вонучки на ноги (Ракобути в Галичині,Лись- 
ко PM.1,397)•' Syh.шматок тканини,яким об¬ 
мотують ноги перед взуванням (нерев. в 
чо'боти),Слум. 5,699} (арґ6г )портоянки ( < 
портянка),носовики,загортадки,конверти. 
Горбач 6,15* 

PS.*onutja a variable of *obutja : *obuvati 
'to put shoes on'someone', Vasmer^3,142,(extens¬ 
ively discussed by:) Hujer LF.46,340-345,cf.also 
Ильинский РФВ.70,274-275,a.o. 

OH AH AC, Панас (^ Gk. Athanasios 'Immortal') 
see in this vol. p.845. 

ОПАНЧА , dial,BOnaH4a, епанчя 1 short overcoat', 
OES. епанча (Vasmer22,20). - Subst.коротка на¬ 
кидка. 

From Tk. japun^a 'ts', Miklosich ТЕ.1,315, Lo- 

kotsch 74, какарувгка 8,Рогаль 180. 

/ 

ОПАТ ' abbot', since the XIV c., Po. opat.- 
Deriv. опатськнй (Носенко 179,263), -Subst. 

абат,авва. 

From Po. opat 'ts' the ultimate source being 
MHG.abbat 'ts', Korbut РР.4,511,РССт.оцьки<ї Slavia 

5,7, Кримський 3,307, Шелудько 1,41, а.о. 

ОПЕНЬОК, підпенька : о/б/-;під- + 
пенЬ 'stump,stub' and suffixes -*bkfe,-6ka. 
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ОПЕРАЦІЯ} AmUk., AustrUk., оперейпген, also 
рипирація , 'operation', first recorded in 1963 
(Bilash 479). - Subst. Хірургія. 

From E. operation 'ts', Bilash, l.c. Koshelanyk 
479. 

опйр see упир, 
✓ / 

ОГРЯТЬ ,dial. ВП*ЯТЬ#ул*ЯТЬ 'again,anew, 
afresh,onee more,over again', OES. ОВІЯТЬ*B%СНЯТЬ9 

OCS. v6sp£t6, Ru.onOTb* SC.opet, Cz.opet, Slk. 
opat'. - Syn. 9НОВ/У/. 

✓ 

A prefixed 0- formation with П*ЯТа >*p^ta 
'heel'. 

ОРАВА : орати# 
/ 

ОРАТИ ?to plough,till, furrow' ,Шк.оре/т/(XV c. 
CCM.2 9X) 9 ора/д/ CXV c. ibidem) ,ора^и (1453 ibidem), 
0Uk.,0ES. орати (XI c.), Ru oparb, OCS. orati, Po. 

orai, etc. - Deriy/о/рало,орання, ви-,з-,за- 

по-,про-орати, ^ви-,з-,за-,пвре-про-,по- o- 
рювати, -ання,оранка,орач;^V.OpaH,Орач,0- 
ранчук, Оранський (Богдан 209) об¬ 
робляти землю плугом,сохбю#Слум. 5,737# 

PS.*orati 'ts', IE.root**ar/^/- 'ts' with 
cognates in Arm.,Gk.,Lat.,G.,Lith.,cf. Pokorny 62, 

Trautmann 13,a.o. 

ОРАЧ : орати. 
/ 

ОРГАН 'organ (musical instrument), ModUk., 
Ru. oprari, Po. grgan,etc. - Deriv. орг 
Subst. му зичний інструмент# 

From LLat. organum 'instrument' the ultim¬ 
ate source being Gk. organon 'ts',Vasmer^3,149, 
Bruckner 381,a.o. 
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ОРЕШ 'organjmedia-instrument,press-media*, 
ModTJk. ,Ru.орган ,Po.organ,etc. -Sy*.засіб. 

From Po. organ 'ts' with origin as the pre¬ 
ceding entry. 

OPДA*Wd./г/opдa ’horde’, MUk.opAa, OUk.oy 
op^t (1392-1393 CCM.1,91), Ruv орда, Po. hojda/ 
orda. - Deriv. ОрДИНбЦЬ,ОРДИНСЬКИЙ,орДИН- 
щина. - Sub St. об'єднання кількох кочових 
племен під владою хана. 

From Tk. ordu 'army; war camp', ССМД.с.» 
Vasmer22,150, a.o. 

ОРЕЛ , Wd. ворел 'eagle', MUk.openh (XVII c. 
ЛСЛД56)т, Ru. орел , OCS. orblh, Po.orzei,etc. - 
Deriv. орлик,орленя, орлій, орля/тко/ ,ор¬ 
ляк, орлиця, орлиний, орловий, орля ЧИЙ, rfi. 
Орел, Орлик, ОрлИЦЬКИЙ,ОрвЛЄЩ,КИЙ, - &у-~. 
великий хижий птах родини яструбувагах. 

r PS.*qrbX6 'ts',ІЕ.root**er-:**or-, cf.Lith.ere- 
11s 'eagle', Gk. ornis,'bird', Corn.,Bret. er,eryr 
'eagle', Goth.ara, OIc.are 'eagle',OHG.aro, ModHG. 
Aar 'eagle*, AS.earn 'eagle',Du.arend 'eagle*,etc., 
Kluge l,Pokorny 325-326, a.O. 

ОРЕНДА, dial аре'нда lease1 first oc - 
currence: XVII c. ,Ru.ape4fla, - Deriv. орендар* 

орендувати,-ання. - Sutv£ви-під-наем. 

From Po. arenda ’tsr, the ultimate source 
being LLat. arrenda:arrendare Tto lease1, Bruck¬ 
ner 6,Vasmer^l,85,a.o. 

ОРЙБКА, 

орябок : рябий. 
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ОСАННА 'Hosanna! Hail.*' ,MUk. ,OUk. ,OES. 
ОСАННА, Ru. ts., OCS. osanna, known to all 
other si. - Subst. спаси! поможе? 

From^Gk. hosanna 'ts', the ultimate source 
being hosa'_na ’help." ,Vasmer23,156, 'save, we 
pray!, Klein 1,745(: from Hb.). 

OCAYA 'deputy het'man, captain' ,OES.MkCa- 
улТіСУавтег 2,27), Ru.ecayA . - Subst. ЧИН після 
ге'тьмана. 

From Tk.jasaul 'ts', Miklosich 43.4 ,Vasmer,l.c. 

ОСИКА 'poplar-tree,aspen-tree' , OES. Осина, 
Ru.осина ,Bu. осика, Po.osina. - Deriv осичка, 
осиковий, осичина,- syn.- тополя тремтяча, 
AmUk. папля • 

PS.*ops-Tka : "bpsa ,like OCA,from IE.**apsa 

'wasp1, Pokorny 55, Vasmer^3,159. 

ОСИП : Йосип. 

ОСІНЬ Tautumn,fallf ,MUk. ,OUkj ,OES. осеНЬ* 
Ru^oceHb ,OCS. jesenb, Po. jesien,etc. -Deriv. 

осінній,осінка,восени, -syn. пора року 
між літом і зимою. 

PS. *jesenb 'ts',IE. root **es-:**os-:**er- 
cf. OPr. assanis, Goth, asans 'harvest,autumn', 
OHG.arnon 'to harvest, E.earn 'to earn',a.o., Po¬ 
korny 343, Kluge 75, a.o. 

/ 

ОСКГЛ GN. 'Oskil (river)', OUk. ОсКОЛ'Ь 
Ru. Оскол .-Syn. Ліва притбка Дінця. 

From OUk. oCKOxVrock', Vasmer2,3,160. 
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ОСЛІН 'bench*, ModUk. - Deriv. ОСЛІНЧИК,OC- 

лінвць. - Syn. лава,Носенко 204. 

Deriv. from ослона 'cover,veil'. 

ОСОБА 'person, individual',MUk. особа (ХУІІ 
c. ЛСЛ.І58, 1596 Зизаній),особа (ХУІ е. 

^843, КА.80), Ро. osoba. - Deriv. 
% 

особовий,-вість,-во, особливий,-ВІСТЬ>-ВО, 
осібний,-ність,-но, особняк,особина,осо¬ 
бистий, -СТІСТЬ, -СТО, безособовий,ОДНО-,ДВО-, 
три-,чотиро-.• ,особовий) F^.0co6a. -іум-інди- 
від/уум/, пер сона. 

A PS.formation: *о sob^ 'about oneselflike 

Lat. per se : persona, Bruckner 384. 

• / . 
OpOKA ,Wd. tocoка sedge,carex', ModUk. ,Ru. 

осока.^ Deriy.осокір, осокорина,ОСОЧНЯК. 
Deriv.j6araTopf4Ha болотна трава з до'вги- 
ми гострили листками. 

PS-*osoka 'ts', IE. root *ak- like inOC- 

ТрИЙ, see гОСТрИЙ. 
% 

ОСТАННІЙ ї остати/ея/л 
* , 

ОСТАП : ввстахій. 

ОСТ АГИ/СД4 вставати/СЯ/' to stay,re¬ 
main', MUk. ,0Uk, остати} OES . остаги/ія/ 
Po.zosta/wa/c. - Deriv. останній, OCTHHOB, 
dial, остатній,остаток. - syn. залишати/ся/г 
залишати /ся/. 

From о* ста/ва/ти-ся see s.w. 
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ОСТРИИ : гострий. 

* 

ОСТРІВ, Gsg.ОСТРОВА 'island', MUk..OUk.OES. 
ОСТровч» , Ru. бсуров, Ро. ostrivj, etc. -Deriv. 
острівець, острівчик, ост£ОВ»янир, острів¬ 
ний, -дасть. Syn. частина суші,оточена з усіх 
сторін водою. 

PS.*ostrov6 'ts' with IE. root ts as in стрий, 
q.v. 

ОСЬ 'here,there; here is’ ModUk. - Deriv. 

ось-ось. - syn* 0T* 

Derived from от-се, see s.y. 

ОТ 'there', ModUk. Deriv. OT-OT. - Syn. oco. 

Derived from O-T0,see s.w. 

ОТ,От- Pi ОД, од- see від, від-. 
/ 

ОТАВА ’second hay-crop', HodUk. known to all 

other Modsi. - Syn. друга трава після покосу. 

PS. *otava 'ts' : *tyti 'to grow,get fat',cf. 
Vasmer23,168. 

ОТАК : o так. 

ОТАКЕЧКИ ї оІіт*г\.г>^ отак . 

ОТАКИЙ,-ка,-ке ї о + такий,-ка.,-кв. 

ОТАКСОВУВАТИ : о + такса . 

ОТ А : о+там. 
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ОТАМАН, also АТАМАН 'otaman, ataman (a title 
held by elected kozak military commanders)’; 
in the XVI and XVII c. also:’village elder’; 
the term was used later as a name for the 
’head of a workers’ or craftsmen’s cooperative 
association’ CXIX c. Pushkarev-Vernadsky-Fisher 
2); in the army of the Ukrainian National/Demo¬ 
cratic Republic of 1918-1920:’commanding offi¬ 
cer of a division, corpus, group’; in WU.:'ma¬ 
yor' ; in the Ukrainian National Government in 
exile (since 1920): Holovnyj Otaman = Head of 
State , President'(EY.5,1904-1905); according 
to L. Bazin the first record of Taman/Ataman 
goes back to 716,cf. HUS.3-4,61; Ru. ATAMAH, 
Po. ataman/otaman. - Deriv. ОТаманик,отаман- 
чик, отаманиха, отама'ненко , отаманівна•, о- 
таманити,атаманення, отаманувати, -ання, 
отаманство,-ський, отаманщина, отамани, 
отамання; fn.Отаман,0таманець,0таманов- 
ський. - Syn. начальник (у засаді ви¬ 
борний) козацького війська чи окремих 
його частин у 16-17 вв. на Запорізюкі...; 
за Гетьманщини:сотенний або городовий 
отаман - помічник сотника;(по селах:) 
цивільний начальник; в армії УНР 1918 - 
1920 - означення вищого військового на¬ 
чальника - командира дивізії,корпусу , 
групи; в Леґіоні УСС. і УГА. —ранґа рів¬ 
нозначна з майором; військовий титул Го¬ 
лови Директорії УНР. (згодом Президента 
УНР о) був Головний Отаман (за:УЕ.5,І904- 
1909. 

The word is generally derived from Tk.ata 
’father’ and -man 'big,elder', cf. Bazin,lc.c 
Преобраясенский 1,9, РССТОЦЬКИЙ siavia 

5,44, Bruckner 8,Дмитриев 17,a.o. 
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ОТАРА ,'herd', ModUk. - Ru. ts., Po. otara. 
Deriv. отарний.-Syn. стадо. 

From Tk.-Tt. utar ’ranch', ПреображенсКИЙ 
1,668, Дмитриев 28,Макарушка 12,а.о. 

/ 

ОТЕЦЬ ,Gsg. вітця 'father; priest', MUk.,0Uk. 

отець (COM.2,102-ЮЗ), OES-отьць ,0CS.otbcb, 

Ru.,Bu. отец ,Po.ojciec, Cz.,Slk.otec. ^ Deriv, 

вітчим, вітцівеький, вітчизна/отчизна, віт- 
чизнлний, ~ Syn. батько. 

PS. *otbcb *ot6k6,IE.**aUiko's, root **at- desie 
nating father’ in the children's language, cf. Po- 
korny 71, Трубачев 1,25-26,Бурячок I7,a.c . 

✓ 
0ТР0К arch, ’servant; esquire’, OUk., 

OES.^ OTpOKTb, Ru. отрок , 0CS. otrolefc ’boy’ . 
Ви.отрок 'boy', Cz.,Slk, otrok'slave’, Po. 
otrok J labourer'.- Deriv. отроча/тко/ .- Syn. 
слуга; хлопець-підліток; молодший дру¬ 
жинник. 

PS.*ot + гокб(: *гекф) ’he who has no right 
to speak', cf. Hujer LF.40,3o4, Miklosich 274, 

Трубачев 1,46-47, a.o. , °ТРУБИ ' bran ' ,0Uk. ,0ES. ergtfsbi, 
6оГ/заГи, gu.. от/іуби , SC.oot- 

^SCi_ C-2.' . b£/c. otA,(,w Po ot- тгЗбі' C-2., otTT^Cr^ , $LU. о^ибу, 

"о'-Цчбу, U,,So. 

U- o-tra^ht. - J)«>, orpySu*,. - s’ 
у 
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ОШар SoCp. market’, ModTJk. - Subst. TOp- 
/ ' говиця, крамниця* 

>* / 

From Hg. vasar 'ts1, Горбан 0*35# 

ожула, alsooBnryvra,/в/ушула dial- 'pillar 
with a vertical hollowing in its centre', first 
recorded in 1961 C ПОЛІССЯ Лисенхо 23)“ Subst. 
стовп із видовбаним глибоким пазом^у який 
вставляються дошки*затесані колоди і т•Ін 
яри спорудженні огорож або стін будівлі» 
Лисенко, 

A pefixpd formation 0~щ^л9і ’pillar,pole with 

a controversial etymology,see s.v. 

ОШУСТ 9 ошуста Wd. ’swindler,deceiver,cheat’ , 

c., Po. oszust. - Subst. ошуканець* 

From Po. oszust ’ts1,Bruckner 385. 

- * _ 

NOTA BENE! 

THIS IS THE FIRST SELECTIVE EDITION 

OF PARTS 17-22 

(pp.4Ql ff. ) 

П 

П, n — the twentieth letter of the Uk. alphabet, MUk, 

and OUk. name покой from OCS. pokojb 'peace*; nume¬ 

rical values: Glagolitic — 90, Cyrillic — 80 respectively, 

Огієнко Азб. 82 ff., Истрин 50 ff. 

П* H* abbr. : пан. 

ПА ’step', ModUk. ,known to all other ModSl.- 

Subst. КРОК. 

, From Fr. pas ’ts’. 

/ 

ПАВА 'peahen; peacock's feather', MUk.,OUk. 
/ 

пава, Ru. пава, Po. pawa, Cz.,Slk. pav, LoSo.UpSo. 

paw. - Deriv. павич, павичка,павин,павиний,па- 

павичий,павичевий. - Syn. великий південно - 

азіатський птах родини фазанових. 

From OHG.pfawo 'ts',the ultimate source being 

Lat. pavo 'peacock',Miklosich 234,Vasmer23,181,Klu¬ 

ge 264,a.o. ; according to the latter: 

"the peacock...may have been known in Germany 

about the VIIth or VIth cent.or even earlier" 

(Kluge,1.c.); the same might be stated about 

SI. lands in that time, JBR. 
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ПАВЛО РН/РйУб>, ficutf) MUKflAYtAZ 

ГРЬШЛІНП* ПАК у С КШ-XWCI, гнпс*о}нр*ьву 
СбО(ЯА0уПА0*Л0ВН ( N>*.), С К есер ГрАфіТО)у 

ПІв^л,- # / 
“І>Й?|У. Павлович, Павлівна, 1авлик,йавлич- 
ко,Павлйж,Павлій,Павлбнько,Павлунь,Пав- 
луньо, Павлу сь, Палгкб, Павблька. - 

"ґ/^Павельчук, Павіліеів, Павелко ,Павлець, Пав- 
ленчук,Павленко,Павлісь,Павлей,Павліца. 

Павлбсь,Павлбвський,Павлович,Павлунь, Пав- 
лупг, Павл^стин, Павлік, Павлич, Павличенко, Пав- 
лічка,Павлйчко,Павличин,Павлйпький,Павлик, 
ПавликІвський,Павликбвський,Павлин,Павлин- 
ч^к,Павлйнців, Павлинський,Павлинюк,ПІвлиш, 
Павл шпак,Павлищак,Павлгішків,Павлишин,Пав- 
лйс ь ко,Цавлйст,Павлючік,Павлючінко,Павлюч- 
ко,Павлюк,Павлюкевич,Павлюх,Павлюсь,Павлюш 
(Богдан 218).- 

-&N- півлово,Павлоград,Павлодар.- 

-5и§£Г.Мі}к.ОЧст* mejfew спомини* 
ніїпо*Млн>М«ї СЛАВНІ 1627 Беринда. 

вЧ*<Г- 

//4/, 

Гнем &*. -ГН.МПЧЩТ* *><"«<• , , 

KutX- Рйи£иі ' вник** f &t£tt l/l&tiZj 
І, ПетровскиЙ 172/ /T.S./ 

ПАВОЛОКА 'costly silken material',0Uk., 

oes. паволока,Т?и. паволока. - Беглдорого- 
цінне шовковеполотно; покривало а такого 
полотна. 

A prefixed formation: па- + ВОЛОК» see s• 
w. 
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ПАВУК, dial. паюк,паук 'spider;candelabra' , 
MUk. паукь (ХУІІ с. ЛСЛ. 166), 0ES .паукь, 
Ru.nayK, 0CS. рарКб, SC. pauk, Sln.pajok, Cz. ра- 

vouk, Slk.pavuk, Po.paj^k, LoSo.,UpSo. pawk, Plb. 

pojak. - Deriv. павучина павутина,павучок, 
паручиха, -юце, павуччя ^ fn. Павук, Павуш, Паву- 
шак, Паук,Паучок,Паучюиин,Пауш, Паушшйс,Па- 
ух (§огдан 21772І8). - Syn. чл^нистонога 
тварина, що живиться ко міхами, ловля чи ЗСзс у 
сітку своєї павутини. 

PS.*pagk6 *ts' - a prefixed *ра- formation of 
*gk6 'bandy-legged one': IE.root **ang- 'to bend' 
Pokomy 45, Vasmer23,218,a.o. 

✓ / 

павук I. t кава, 

павун2,аіво павн, павнд, паунд, повн 
Amllk. 'pound', first recorded in 1933 (Bilash 
484). - Subst. фунт; міра ваги. 

From E. pound 'ts'. Bilash, l.c. 

ПАДИШАХ =great shah : max. 

ПАЙ I.'share,portion,part; fortune',ModUk., 
Ru. ts. - Deriv. n^ofaata, пайка,пайовий,па¬ 
йовик,/розпаювати, -анни. - syn .частина, 
частка; доли. 

-inn ^ГОт Ра1 'ts'’ Miklosich 230,Lokotsch 
129,Vasmerz3,187, Макаруппса 12, а.о. 

пай^АтИк. 'pie', first recorded in 1917 (Bi¬ 
lash 485). - Subst. пиріг. 

From E. pie ?ts?. Bilash, 1. c. Koshelanyk 
476. 
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ПАЙ I 3. 
also пай—П8.Й! ' sleep (in the 

children's language)^', ModTJk.,Po. paj!-Deriv. 

пайкати,-ання, пайці,пайцюні,спайка- 
ти,-ання. ^syn. спати. 

/ 

Based on спати'to sleep', Горбач 16,173. 

пайда І. 'luck,fortune' (діял. ЛБюлетен 
6,16) г пай І. 

пайда 2. 
bread'. ModUk. 

= байда 
пай і 

'thick slice of 

an 
пайор 

the XX c. 
д ола. 

Brazil k • 
( Боруї 

*store-room', first recorded 

ЄНКО Cnc,n0. -Subst.CTO- A 

From Port, paiol *ts'. 

пайпа AmUk. 'pipe', first recorded in 1917 
(Bilash 486). - Subst. pypa. 

From E. pipe 'ts'. Bilash, l.c., Koshelanyk 
476. 

пак! пакати = пахІ пахкати! 

ПАЛЕЦЬ 'finger', MUk., OUk. цалеЦь ,OES. 

пальць, Яч.палец, ocs* palbcb, Po.palec,etc. 
/ / / - / 

Deriv.пальчик, палюх,-каюк, пальчатка,-ас- 
тий,пальцевий, пальцювати . syn. одна о 
п>яти кінцівок руки або ноги людини. 

PS. *ра16сб 'ts' with various IE. corresp¬ 
ondences (e.g.Lat.pollex 'finger'; OHG. fuolen 
to feel'; Gk.psallo 'I touch, | twang with the 
fingers',etc.) yet, with no ultimate etymology. 

Пантелеймон ?ti. Pa nttlufhum\MUk. Пап 
тел^йл*Ь)гГ (1627 Беринда), fiKHtntMmOH* 
C,$A.( 1484 Пом'яник), ОЦЦ.ЇЬбЬбХНГРЬшЬНТ* 
гійптленг*онг л-ьтс) ст%оь.нг* 
П bHMOMt помнЛН> рпеясвснпі ( <цУс ), nAf/rt 
ле\н1*№члін*ь ( КИС 
(.ТГ0ИПІ4*н]грі КРИЛА}*ПЛ0 KrttkrbW-НбОїА 
NW 6040*0* АА nepfA ЬСТОН> сефгіц-t» ntpfAb 
nOnv кт¥ аші попнчьнккнм ьА Імд л опал 

ІКОМ(\(>К0СЬМЬК>НЬ/*Ні(к(*(-ЛНСЛКН*нуіЦв*м1, 
Нілі 'bwtuf'b’r КА ОРьто ’ьіліо&'і-нльнх.кспьілр 
ЗнУьТІГА 0Р%&ЗР$#гнуьл аtPhA-ьтммнПОСАДІ 
Х-ЬікУпн\Є-*Л*>*** r*t#HSen.HH>BhCHt.fi ЗїАА 
ЛЛ M*f€HC€-MhA ео/ЯЬГРк&УМЬ СОБОЛШІЬ 63 
ТО*ьАРлніїи>УС*-і*ЬСТ>т$гРкЄЬ«ГЬ (Kltc)fi КСсф 
Грлф/тґ); Пантелеймон. - 

-Т)С*?іУ~ Пантелеймонович,Пантелеймонівна, 
Пантелеймон, Панталеймін, Пантел^мон, 
Пгілій, ПалтимҐн,Палт<$и,— 

-FH. Пантелеймон,Пантелюк (Богдан 2Х 5).— 

“(yN. Пантелеймонівка.- 
* 'Т 

mSw^r.MUK-^c(rMAmi*ebi >1627 Беринда. 

FfiO* fy. рСШ+tfohnt* [>(1и (в'[хКг- 
І ОД *#І> 1 Mint** ffugf с* ні - 

ралнуиоЯ •,Тарнавецька 50,Петровский 
174. 

/т. S. / 
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папля AmUk. 'poplar', first recorded in 19 
(Bilash 487). - Suhst. ОСИка. 

From E. poplar 'ts'. Bilash l.c., Koshelanyk 

480, Royick 88. 

ИАРКАН ,dial/5apKaa'fence', ModUk. Hu, 
паркан, Po.parkan. - Deriv. парканчик,o- 
паркантж/ся/• - Syn> огорожа. 

From MHG. parkan 'ts' perhaps via Po.par¬ 
kan . 

/_ 

ПАРТІЯ; AmUk.,AustrUk; ; 
пйрті, also Партія 'party', first 

recorded in 1930 (Bilash 488). - Suhst. 1) вечір- 
на, гостинне зібрання; 2) політична гру¬ 
па. 

From Е. party 'ts', Bilash l.c., Koshelanyk 
481. 

ПАРТНЕР, AmUk. партнир,патнер 'partner, 
playmate', ModUk.; BRu.,Ru. партнер, Po.partner, 

etc, - Deriv, партнерка, партнерство,парт¬ 
нерський. - Suhst. учасник,товариш гри, 
(у торгівлі:) компаньйон,Бойків 306. 

From Fr. partenaire 'ts'; AmUk. from E.part¬ 

ner ' ; Vasmer23,210,sW0. 554. 

f / / 

ПАРУБОК <. паробок : робити 'to work'. 

influenced hy рубати 'to cut'. 
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ПАСПОРТ (< E.) 'passport' ,ModUk.; ahhr.: 

Пас AmUk. 'pass', first recorded in 1946 
(Bilash 489). - Suhst. залізнична або' Інша 
перепустка. 

From Е. pass 'ts1. Bilash, 1. c. 

ПАСТУХ,пастушок: пасти 'to herd'. 

ПАТАТА Brazllko 'potato1» first recorded in 
the XX c. (JBRe-Arch .132) • - Subste РІД 
бульвистої рослини,поро перша дивізія 

шкробала бараболю, патати. мандьоку, 
тощо і то в строгім мовчанні. Ми при 
роботі ніколи не говорили і це залиши¬ 
лося зі МНОЮ ПО СЬОГОДНІШНІЙ день. 
/Праця, ч. 8 за 1ГЗІ/. 

From Port, batata »ts'. 

ПАХ! / interj. 'puff, ModUk. - Deriv. пахкати, 
-ання, спахнути, syn. пихІРССтоцькжй 3,167. 

An old o/p, interj . РССТОЦЬКЖЙ,I.C. 

ПЕ30, dial.also ПЄЗ 'peso' , ModUk. j 
BRu. псзо( Ru.,Bu.,MaJie30, Po.peso, etc.-Subst. 
монетна одиниця в Еспанії й півд.Амери¬ 
ці. 

From 5р. peso 'ts', the ultimate source 
being Lat. pensum : pendere'to weight'. 

пейда, also ПЄЙ, ПИЙда AmUk. 'pay', first 
recorded in 1915 (Bilash 490). - Subst. платня. 

From E. pay 'ts'. Bilash , 1. c. Koshelanyk 
525. 
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ПЄЙЛО, also пийло, пійло, піло AmUk. 

*pail', first recorded in 1915 (Bilash 491). - 
Subst. ВІДРО, 

From E. pail ftsf. Bilash, l.c., Koshelanyk 
488, Royick 89. 

* / 

ПЕКЛО : пекти, 

/ / 

ПЕКТИ 9 Wd. печи ?to burn; bake,scorch;to 
be hot1, MUk.OUk. печи, GES. nenpi,BRu. пячьі, 

RP* ПЄЧЬ, ^8epesti,pekg, SC. pe£i, Po. piec. 
Deriv.ви-, за-,на-,під-,по-,про-,с-пектй /ся^£ 

печеня, печений*печера* піч Gsg- печі,п£ч- 
ка,печать,печатка, печаль/ний/,печериця$ 
їК[.Пече'нко,Печешок,Тіецуп (Богдан 219). - 
Syn, палити,жарити,припікати,Деркач2І29# 

PS.*pekti 'ts', IE. root ** pek^-, cf. Lith. 
Cmetathetic) kepti,Latv.cept, Skt. pacati, Av.pa- 
Saiti 'he cooks1,Gk. p^sso/pettS 'I am cooking', 
etc.. Рокоту 798,a.o. 

ПЕНЗЕЛЬ 'brush; pencil1 ,ModUk. ,Po.pen- 
dzel. - Deriv. ПЄНЗЛИК, - Subst. ЩІТОЧКИ 3 
ручкою до калювання. 

From ModHG. Pensel/Pinsel 'ts' ,the ult- 
imate source being Lat. penicillus/pinsellus'ts', 

Bruckner 402. 

ПЕНЬ,Gsg. ПНЯ 'stump,tumb,trunk' ,MJk.,OUk. 
t$, OES. ,0CS. pbnb, Ru. пень ,Po.pieA,known to all 
all other SI. - Deriv. пневий,пняк,о-,під¬ 
пенька, *-Syn. нижня частина стовбура в 
дереві. 
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PS. *pbnb 'ts1,,IE.root **Din- 'piece of 
wood', cf. Pokorny 830, Vasmer^3,233,a.o. 

ПЕРЕ- in such words as переда/ва/ти, 
переймати, перепрод/ув/ати, nepecmдратися, 
перетоплювати,перетравлювати,первтрушувати, 
etc. - Syn. in some instances:про-. 

PS *per- 'through,via', cf. ESSJ.1,163-169. 

/ 

ПЕРЕД l. 'front, forepart', , MUk. ,0Uk. 

передт^ОЕЗ . пр’Ьд'ь пред* , RU.nep^fl ,ocs. 
pr£dfc, Po. prz6d. - Deriv. передок,Передовий, 
йередній,передувати,-ання,передняя,- 5уи. 
лицева частина,сторона. 

PS.*perd6 'ts',being a compound of *per- 
(see the preceding entry) and -*<$> (particle) ? 

cf. ESSJ.1,173. 

ПЕРЕД 2 'in front of',known to all other 
SI. 

PS.*perdfe, see the preceding entry. 

ПЕРЇ*Д~3. prefix in such words as перед¬ 
бачати, передб^р'я,передвесняний,перед¬ 
осінній, п^еддень,передпліччя,передпла¬ 
та, передплачувати,-ання,передчасний,-но, 
передчуття, пере'дпге, поперед,вперед! 

І 

Etymology ts as in the two preceding entries. 
/ 

ПЕРЕЛЮБ see p. 841,845. 
/ ✓ 

ПЕРЕМИЛ : Перемилів, Пер вмиль see p. 

841. 
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ПЕРЕМИШЛЬ, Wd.also Перемишль, GN. 'Pere- 

myshl, Premysl (name of a WUk.clty)’; MUk..OUk. 

Перемншль/1447-1492/, oy перемншли/1390/; 
Po. Przemy&l. - Derlv. Пвремиський, пере— 
мишлянин,-нка, перемишляк,-ячка, по-пере- 
миському, -ки; Перемищина, Перемишляни, 
перемишлянський; Перемишль-Засяння, 
перемцшлскїи /1453/, оу перемцскоі /1443— 
1446/, у Перемиской/і408/,перемншльский 
/1366/, перемьіскоі волости /1349/*.. 
премнски /1404/, премілплескьій /і 422/... 
/ССМ.2,138,230/. ^ Syn. "Перемишль - захід¬ 
ний бастіо'н України" (title of a symposium, 

published in New York - Philadelphia in 1961,see 

below!. 

A-special article on the origin and meaning 
of the name of Peremyshl was published by the pre¬ 
sent author in the symposium, quoted above,pp.106- 
109; the following is its text: 

Історично-політичне й економічно-стратегічне значення старого кня¬ 
жого города Перемишля викликало здавна інтерес до його минулого. Не на 
останньому місці стояло теж і зацікавлення .походженням та значенням самої 
назви Перемишль. Ономастичну літературу до половини 19-го ст. обговорив 
докладно А. Добрянський у статті „Відомість історическая о місті Перемишлн 
і окрузі того же іменин в календарі-альмаиахові „Перемишляиин на р. 1852а, 
Перемишль 1852, стор. 4 і д.1 Згадавши коротко пояснення Ддуґоша 
С„а Premislao fundata“)> Сарніцького („Frcmislia iirbs... a Premislo duce 
ab ejusdem nomine denominationem sortita cst“- та ін., Добрянський подає 
своє пояснення: 

„Ім’я звідки Перемишль отримав, чи від Перемишля князя, як кажуть 
одні, чи від слова »перемишляю«, як хоче преданіє людей, незвісно. Розка¬ 
зують, що коли жителі ново-заложеного міста радили, як би оно назвати, 
старенька якась женщнна сказала: »Мишль, не мишль, буде Перемишль« — 
і так зістало” (стор. 4). 

Кілька літ пізніше Франц Міклошич опублікував свою -монументальну 
працю „Die Bildung der slavischen Personennamen" vorgelegt in dev 
Sitzung der Philosophis-ch-Historischcn Classe am 11. December 1859, Denk- 
sclirift-en der Akademie der Wissenschaften, Wien, а п’ять літ пізніше другу: 
MDic BiWun<rderOrtsiianien aus Pcrsoncnnamen im Slavischen‘\ vorffelcfft 
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in der Sitziingder Philosophisch-Historisclicn Classe am Z.Juni 1S64, Wien.2 
В обидиох цих працях згадується особове ймення Перемисл та похідна від 
нього місцева назва: (надсянськнй) Перемишль. Іншими словами вже в дру¬ 
гій половині минулого століття назва Пбремишль була в своїй основі ви¬ 
яснена в науковій літературі: є це понад усякий сумнів стара слов’янська 
назва, деривована від особової назви Перемисл при допомозі присвійного 
наростка -й (-jb), відомого поза цим у таких назвах, як Ярославль (від осо¬ 
бової назви: Ярослав), Дорогобич (від ос. н.: Дорогобит3), Перемиль (від 
ос. н.: Перемил) і ін. 

Всі пізніші дослідники, що займалися чи то місцевою назвою Перемишль, 
чи особовою назвою Перемисл, повторяли пояснення Міклошича, тільки 
вийнятково вносячи деякі нові подробиці до справи. На дві речі — на нашу 
думку — треба б звернути окре.му увагу під цим оглядом. По-перше на ба¬ 
гатющий матеріял і його пояснення в праці В. Ташицького: „Najdawnicjsze 
polskie imiona osobo\ve“, Polska Akademja U’miej^tnosci-Wydziat Filolo- 

giczny. R-ozprawy T. LX1I, Nr. 3, Krakow 1925 (тут .мова виключно про 
особову назву Перемисл, поль. Przemyst). По-друге, на теорію А. Брюкнера, 
мовляв, назви осель із основною: ос. назва Перемисл, поль. Przemysl — це 
твори виразно західиьо-слов’япського (в випадку Перемишля над Сяном: 
польського) походження.1 

Коли д-о матеріалу и пояснень Ташицького не доводиться багато додати, 
чи справляти, то до погляду Брюкнера треба ставитися дуже критично 
і з великими застереженнями. 

Насамперед етнографічно-мовне довкілля міста Перемишля було в ста¬ 
ровину східньо-слои’япсьхс, як це однозґідпо стверджують українські, поль¬ 
ські, -російські іі іп. вчені.5 Не можна отже припустити, щоб назва Перемищль 
із виразно українським вокалізмом (повноголосся), була західпьо-слов’яи- 
ського походження, зи. повстала на західньо-слов’янсько-му (польському) 
грунті. Та крім цих етнічно-мовних аргументі», є ще й порівняльно-назво- 
знавчі. Крім надсянського Перемишля на чисто-українській мовній території, 
є ще місцевість Перемишель у районі Славути, Кам’янець-Подільської обла¬ 
сті!, а теж є багато назв із приростком пере- (напр. Перемиль, Перемилів, 
Перелюб, Псренятин, Переяслав і ін.), чи теж із коренем -мисл- (напр. Ми- 
слів, Мислятин, Мислятичі й іи.).-Крі.м цього можна тут пригадати хіридомок 
князя Ярослава Галицького — „Осмомисл" 0 і з „Слова про Ігорів похід”, що 
в другому члені має слово -мисл. Так отже з чисто ца-звознавчих міркувань 

. треба визнати особову назву типу Перемисл (а в слід за цим і похідні від 
неї) за спільне назовниче надбання слов’ян, а коли йде про надсянський 
Перемишль — за старе українське утворення, що своїми початками сягає 
до передісторичних часів. Треба теж підкреслити, що ця назва тільки й єдине 
в українській місцевій вимові зберігає стару свою форму в закінченні друго; 
частини -мишль, що є правильний розвиток старої слов'янської сполук* 

■ysl + jb. В польській мові ми ожидали б теж форми I’rzcinyszl,7 ТИМ час05 
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від найдавніших часів маємо тут нову, другісну форму Przemysl, чи в лати¬ 
нізованім виді Pr(a)emislia.® Це вказує на факт, що польська мова не за-' 
свїдчує ані сьогодні, ані в історичній перспективі первісної назви Перемишля 
н ставить під сумнів, чи вона первісно знала її взагалі, чи може перейняла її 
з української, польонізуючи приросток (пере- на przc-) та закінчення 
(-мишль на -mysl). Явище польонізації українських назв у Галичині загально 
відоме, як ми це виказали в працях: „Zur Frage dcr zwischensprachlichen 
F.ezieluingen auf clem Gebiete der 1o-ponomastic“, Acles -et memoires Pre¬ 
mier Congres International de Toponymie et d’ Anthroponymie. Paris 1938, 
pp. 209-14, i„Nazwy geografiezne Bojko\\\szczyzny‘\ Львів'і939, ст. 197 і д.® 
Отак не можна ніяк заперечувати східньо-слои’янського (українського) по¬ 
ходження назви Перемишля, коли власне тільки українська форма цієї назви 
зберігає правильне органічно розвинене закінчення -піль із первісного 
-Sl-f-Jb. 

Вище названі праці Міклошича розв’язують справу формального похо¬ 
дження назв Перемисл (особи) й Перемишль (місцевости). Вони одначе не 
дають відповіді на питання: коли приблизно могла виникнути назва місце¬ 
вости, яке значення особової назви — ймення, хто був носій цієї назви, серед 
яких обставин зродилася імі-сцепа назва, тощо. 

На всі ці питання покищо не може бути однієї відповіді, вона може бути 
тільки здогадом, гіпотезою. Ані історія, ані археологія, ані мовознавство, чи 
ономастика не можуть (покищо) точно вияснити й подати переконливі факти, 
які свідчили б про одне чи друге. Під цим оглядом до сьогодні важать слова 
М. Грушевського: . На жаль, наші відомості тут дуже короткі... ним 
(Перемишлем, Я. Р.) літописи наші, навіть Галицька — займаються дуже 
мало. Судячи по знахідках предметів кам’яної культури, місцевість се була 
здавна залюднена; але з руських часів находок у нім доволі мало. Знаємо, 
що се була важна кріпость, ключ від Галичини від Заходу, на головнім 
шляху, що вів поперек Галичини..." (Історія України-Руси", т. II, Нью 
Йорк, 1954, стор. 461). Ніяких історичних, чи передісторичних свідчень про 
Перемисла— людину, з якою зв’язане повстання назви, не маємо. Немає теж 
якихсь рекордів про традицію, народне переданий про цю особу. Міг цс 
бути якийсь передісторичний князь, що був власником города й його оселю 
називали „Перемишль город". Міг це одначе бути тільки перший поселенець 
V цін стороні — звичайний собі боярин Перемисл і його двір назвали довко¬ 
лишні сусіди „Перемишль двір". Термін „город11, „двір" (а може ще й піші) 
заникли ще в передісторичну добу — так, як напр. „Львів город" — „Львів" 
уже в історичну добу — й залишилася тільки перша частина назви: „Пере¬ 
мишль". Пам’ять ігро „Перемисла" затратилася, осталася тільки сама місцева 
назва, як єдине (досі) свідоцтво його існування. Аналіза самого ймення (так 
як і подібного „Осмомисл") вказує на побажання батьків, щоб дитина була 
„непересічної мислі", тобто розуму, щоб перевищала інтелектуальними вар- 
гостями всіх інших людей. Це одна гіпотеза. Не виключений одначе й інший 
здогад: носій цього ймення (князь, боярин, перший переселенець?), нази- 
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вавси первісно інакше, в своєму житті одначе визначився непересічними умо¬ 
вим» здібностями й довкілля перейменувало його „Перемислом", так як Яро¬ 
слава Галицького кілька століть пізніше „Осмомислом". Так чи сяк: назва 
особи, -від якої походить „Премишль", інтелектуального забарвлення, свід¬ 
чить продухові, моральні вартості її носія. 

Коли йде про час повстання місцевої назви, то тут теж можна керува¬ 
тися тільки здогадами. Одне певне, а саме, що вона рішуче давніша від пер¬ 
ших історичних згадок про місто (т. зп. Несторів літопис /під р. 981 ).п Своїм 
характером ця назва належить до складених, отже до найстарших типів 
слов’янського назовництиа, як і назви Тустань, Переяслав тощо. Того типу 
особові іі місцеві назви сягають до праслов’янської доби в розвитку слов’ян¬ 
ських мов і племен. Наявність назв типу Перемишль і по південному боці 
Карпат (напр. в Чехії), а брак їх на Балканах, -може свідчити про пізньо- 
праслов’янське існування їх у слов’янському назопництві, тобто на терені 
слов’янської прабатьківщини між Дніпром і Бислою. Щойно після ішмандру- 
чаиня іплемеи, що з них повстали теперішні південно-слов’янські народи, 
отже після 6-го століття по Христі,1- почалася продуктивність цього типу 
особових і місцевих назв на теренах старої слов’янської прабатьківщини. 
Огак можна прийняти з великою правдоподібністю повстання назви (назви, 
не оселі!) Перемишль на 6—7 стол. по Хрнсті. Відступ 200—300 літ, що 
ділить початок назви під її першого літописного рекорду -під р. 981, міг бути 
висгачальний для заннку другого члена місцевої назви: „город11, „двір", 
тощо. Історичні свідчення знають цю назву власне без цих апелятивних 
складників, хоч з природи речі вони мусіли існувати в первісній формі назви. 

Як сказано вгорі, всі подробиці про цю назву можуть мати виразно гіпо¬ 
тетичний, і покищо тільки такий, характер. Що залишається певне, то це 
можна схопити в ось-які ствердження: 

1. Назва Перемишль — стара слов’янська назва, східньо-слов’янського 
(українського) походження. 

2. Є це присвійна прикметникова формація відома поза цим у слов’ян¬ 
ському (в тому й українському) назовиицтзі. 

3. Основа місцевої назви — особове ймення Перемисл — відноситься 
до илймаріштіішої постаті того місця й часу, коли надано назву оселі. 

4. Місцева назва Перемишль рішуче старша, як перші згадки прр. неї 
в історичних джерелах (10 стол.). 

5. Всі інші пояснення належать до т. зп. народньої етимології. 

1 Цю виписку, як теж і деякі Інші матеріялп автор статті завдячує проф. D. За- 
і лйксппчені з Розелл, Н. Дж., за що складає йому свою сердечну подяку. Матеріялп 
друковані старим, т. з», етимологічним правописом подано тут у сучасній правописній 
системі. 
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P0Ui " '■"««■"'“1-і «• ... ..Die Bildung der 

гаг siav. lh5SSk£ •^^1^з^г°ят‘теЛаМ’'‘- z',№‘« 

П°р M. І рушевський: „Історія Україпн-РусіГ4, т. І, стоп. -485 і ч т 2 стоп 461 

Кrak6w 1936Ks г51і72^*4Srel?TerT:'"P°1SkV ruska r}fzwa Sanu“- Po^i, t. 21, 
П )Гш P її мі72"4, b* ЛдїРеков: »к«еі>ская Русі/*. Москва — Леїншгрпд 1949, 
НМД.’crop 29S і іі? 1 >ЛІ1П‘ •’Обр:130В£Ш1,е лревмсрусскот госуд;ірсті!;Г, Лснпнгруд 

ж4!}іігк& ffiA*-г—.. »—* о-..»...™..". 
„ \ Un' *°'НІ" 3;Іс.ІІІл'!у.є Н:||ір- 'Іеська м0»« Л.-1Я пікшої ічннх чеських місцсі.нх паза 
Praha l95l! sh\ 466-7^П1 V Ccchach'jejich vznik' puvodni vyznam a zmeny"! 

На польську й латинську форму цієї мазни багато мрикладіи знаходимо а різних 
t'u.yyvI"mI: .”Akta fir1odzkie 1 ztemskie z Archiwum t. zw. Bernardynskiego“ 

L-IWJГУі.»?,?тТгтіГ^ i«Q7SSlm’ 0 TC>-K y TilK,,x 1,K; ■■ЖсІ>м« до історії Укра- і ш \сп . і. її, jfbiHi», НІШ, 1897, чи в новіших пмдашіях старих документів пліт 
;^ОСЖ!?п1а ^.ontl^lclum Romanorum historian! Ucrainae illustrantia (1075-1953) 
і iiM 195J, passim. " 

' І^іерсн^ І уцульщнип прикладів достачає Ст. Грабен у праці: „Nazwy яеояга- 
fiezne Huculszczyzny", Prace onomastyezne PAU, nr. 3, Krakow 1950, str. 230 і d. 
n.,-> .. 11ЛКЧС n,)? 1Jp. явшце nil me Ян Лосі» у своїй граматиці: „Gramatyka polsia. 
Czosc 1. Grosowma historyczna“, Lwow—Warszawa—Krakow 1922 str 175 

485 488 ’ *M’ Груі|ісі4ські|й: «Історія Українії-Рупі*. т. І. І їмо Порк'і95і'( сто,. 

1- Пор. авторів ..Вступ до слов'янознавства", УВУ, Мюнхен 194S. crop. 66 і д. 

ПЕРЕСЛАВ PN. ?Pereslav?, see р.841. 

ПЕРЕЯСЛАВ GN.'Pereyaslav', 0UK. Переяславль, 
Ru. Пвреяславль, Ро. Perejasiaw. - Deriv. переяс¬ 
лавський; Переяславські статті (договір ) із 
1654 року між козацькою старшиною й царським 
посольством О.Трубецькбго,"які обмежували авто¬ 
номію України" (УРВС.2,769) були уневажнені і. 
Виговським (Гадяцький договір 1658) і війною з 
Росією (Конотопська перемога 8.7.1659),остатбч- 
Но зліквідовані четвертин універс&лгон 22оІоІ9і8 
року в Києві в - Syn. Хмельницький ф 

9 
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пернатий, пиркатий Wd. 'pug-flat-nosed; 
with straight horns', first recorded in the XIX 

c. (Желеховський 2,263); Po.Cfrom'uk.) per- 

katy, pyrkaty (cf. M.Woj tyla-Swierzowska JP.60, 
24-30). - Deriv. перко-,пирко-нбсйй,перко- 
пирко-н£с, fn. Перкалюк, Пиркалюк (Бог¬ 
дан 221, 240).- Subst. кирпатийі рогатий. 

According to Jan6w,JP.23,105-110, the word 
is to be considered a dial, deformation of the 
orig. кирпатий ,q.v.; yet. ТЇ. Wojtyia-Swie- 
rzowska,l.c.,referring it to SC. pr£av,pr£ast 
?ts? , Ma. prezi ?he puffs up?, prezko 'self - 
praiser',etc. , and Slk. pr£iti se ?ts?) recon - 
structs a PS. form *prciti : preati 'to puff up, 
to blow,raise' and derives from its root Po. 
pyrkaty Ц perkaty; see also кирпа. 

ПЕРЛА,' pearl',MUk. „Перло многоц$нновмІ64* 

Кирила Транквілліона-Ставровецького. 
перлбна,перлинка ,перлинний,перлистий,пер- 
лйтися, перловий, перлівка/перлбвка. - Syy\. 

перламутрове збрнб,що використовується яу 
дорогоцінна прикраса. 

From HodHG. Perle or Fr, perle 'ts'. 

ПерМІТ, also nfpMHT, ПИрИМІТ AmUk, 
mit', first recorded in 1955 (Bilash 493). - 
Subst. перепустка, дозвіл. 

per- 

From E. permit 'ts'. Bilash, l.c., Koshela- 
nyk 492, Royick 90. 

ПермІТНИК AmUk. 'permittee' (permit teach¬ 
er), first recorded in 1955 (Bilash 493). - 
Subst. людина з дозволом учителювати. 

From E. permittee 'ts', Bilash, 1. c. 
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ПЕРО feather' ,MUk., OUk^fiepo , known to all 

other ModSl. lgs. - Deriv. перце,перко,перовий. Sу*, 

рогове нашкірне утворення в птахів. 

PS.*pero 'ts' connected with Перти, q.v. 

/ 

ПЕРСИК 'peach; nectarine', ,ModUk., 
Ru. ts. - Subst. соковитий 6вон рослини 3 

родини розоцвітих; саке дерево,Бойків 
оІ7в 

From MHG. persik (ModHG. Pfirsich)'ts' 
Vasmer23,243. 

ПЕРСТ arch, 'finger', ,MJk. ,0Uk. перст* 
OES.nbpcT'b ,Ru.Перст» ocs. P6rst^, Po.parst, 

Cz. ,SIR.prst,UpSo. porst. r- Deriy. ПврстІНЬ / 

перстень# перстенець, перстеник,перстач, 
Subst піхецьш 

PS.*p6rstt> 'ts' with no certain IE coe- 
nates, cf. Уазтег^з^АА. * ® 

ПЕРТИ, пру, преш 'to press *,RU. пере'ть, 
Po. przei. - Deriv. в-,ви-від-,за-,по-,під- 
перти /с^4 в-, ви- , ві д- , за -, по-пі д-пир ати 
*ЯС» впертий-їгсть,-то. - Syn..тиснути,не¬ 
сти тягар; тікати. 

. TJS: *pbrti 'ts'.with no ultimate cognates 
m IE. lgs. , cf .Vasmer^, 240-241. 
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ПЕРУН 1. 'lightning, thunderbolt', MUk. 
перун* /ХУІІ с.ЛСЛ.168/, OUk. перун*, BRu. 
пярун ,Ru. перун ,Po. piorun, Cz. perun,SC. 
(deriv.only:) perunika, Sin. (-:) perunika. - 
Deriv. перунський, FN. Перун,Піеруняк/Богдан 
221/. - Syn. грім. 

PS.*perun% 'ts'; for details see the fol¬ 

lowing entry. 

ПЕРУН 2. PN. Perun ( SI.god of thunder), 
MUk. ,ouk. ,oes. Пероунь /ХУІ c./, Перун* 
/ХУ c./, Перуна / Пероуна Asg./ ХУІ с. /, 
в Перуна /971/, <Х> Перуна/945/, Пероуно* 
втом* isg./907/.-Deriv. Перуновий; oes. GN- 
ПерунА рінь. -Syn. /східно/слов»янський 
бог дощу, блискавки й грому, Слум.6,334. 

Like the preceding entry this name derives 
from PS. root *per- : ptv- ?to strike, splinter', 
cf. Vasmer 3^,246-247; in reviewing Vasmer's ety¬ 
mology of this entry in Slavic Word 11: 4, pp.615- 
616 Roman Jakobson stated the following: 

Perun is aptly regarded by Vasmer as a common Slavic god. Filipovi6*s 
discoveries of further traces of Perun9s worship among the Southern 
Slavs support this view (see Glamik Zemaljskog Muzeja u Sarajevu, 
1948, 63ff, 1954, 181f.). The connection of the OR place name Peryn9 
(cf. also Bulg. Perin pianino) with Perun is corroborated by the 
recent discovery of the great pagan sanctuary in Peryn' near Novgorod 
(see Kratkie sooM6enija Instituta istorii таіегіаГпоз kuVtury, L, 192ff.). 
Furthermore, generations of linguists, from Grimm to Meillet and his 
followers, brought together the necessary material for elucidating the 
Indo-European ties of the Slavic god. The verbal root *per- meaning 
‘strike, splinter* and occurring either with or without the extension -k-/ 
-g- and followed by an n-suffix unites the Common Slavic Perun with 
the Baltic Perkunas, the Vedic Parjanya, the Norse Fjgrgynn, the Al- 
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banian Peren-di and the Hittite Perun- (see Language XXX, 356f.). The 
same root appears in the Latin quercus, name of the oak traditionally 
consecrated to this deity. The Greek Kepavvfc is a rhymeword substi¬ 
tuted for a tabooed *peraunos. The communality of name and functions 
attached to this deity, along with striking correspondences in its wor¬ 
ship, support the hypothesis that it is of Indo-European origin. 

In the Slavic world, the name Perun presents a series of changes partly 
due to taboo: vowel alternation, suffixal variation, root reduplication, 
dissimilation of the liquids, etc. Cf. PeruMce in the Novgorod Chronicle, 
Porun in the OR Alexandreis, the verb poroprit’sja in Russian writings 

attacking paganism; forms like Perone, Prone, Pormutius and even 
Pripegala in the Latin sources on the religion of the North Western 
Slavs; Per on, Parom in Slovak curses, Регийап in Bulgarian folklore, 

and finally, in Balkan folk magic, Perperuna with various modifications, 
e.g. Preperula, PrporuSa, Preperuda, Papaluga. An Old Russian sermon 
assigns to Pereplut the same ritual which is linked to Peperuda in Bul¬ 
garia : Perun becomes Pereplut by root reduplication and dissimilation 
(vowel-zero and r—l). It seems, moreover, that in his turn the book¬ 
man distorted the name for a derogatory pun connecting the deity with 
plut ‘swindler’. 

The Common Slavic *pergyni ‘wooded hill’, reflected in OCS prlgynja 
and m Polish and Ukrainian toponymy, appears in OR as peregynja 
(or beregynja, distortion by scribes who linked it with bereg ‘shore’). 
That these wooded hills were sacred is evident from the fact that the 
Christian preachers condemned their worship: moljaSdix Movlk rodu і 
roSenicam... і mokoSi і peregini і vsjakim bogorn merz’kim trebam ne 
priblizajsja (FF Communications XLIII, 305). 

✓ ПЕТЛЮРА FN. 'Petlura', see p.849.- Deriv. 

Петлюрі be ь кий, петлюрівець, -івка, петлюрівщина, 
Петлюро8навство,“Петлюріяна" - Syn. Петлюра 
як символ модерного українства зображений у 
багатьох працях,напр./новому виданні серії 
Петлюріяна"ч.І, Вашінґтон-Філядельфія 1981: 
М.Степаненко Борець за ідеї уіфаїнської на¬ 
ші ; в короткому огляді можна схопити зас- 
луги С*Петлюри ось-як? 
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Українська держава періоду 
1917-1921, беручи як хронологічну 
цілість всі три періоди її тяглости 
та існування (Центральна Рада, 
Гетьманська Держава, Директорія), 
мала всі державні атрибути між- 
народнього права: 1. територію, 
2. населення, 3. владу. 

Існувала густа мережа диплома¬ 
тичних і консульських представ¬ 
ництв іноземних держав в Україні 
та українських представництв за 
кордоном. 

У час державности України іс¬ 
нувала консульська сітка з 70-ти 
консульських установ, генеральних 
консулятів, звичайних тощо, які 
були призначені до 47 європейсь¬ 
ких та 23 азійських міст і місце¬ 
востей. 

У той період державности Укра¬ 
їни (1918-1919 р.р.) у Києві уряду¬ 
вали дипломатичні представництва 
від 46-х держав світу. Українських 
дипломатичних товариств за кор¬ 
доном було 35. Українську державу 
визнало 11 держав де юре, а десят¬ 
ки інших держав — де факто. 

Крім відносно спокійного 7- 
місячного періоду гетьманської 
влади, більшість часу з періодів 
Центральної Ради і Директорії до¬ 
водилося провадити у боротьбі з 
безнастанною агресією червоної 
Москви, з білою армією ген. А. 
Денікіна та анархічними отаманами 
— Н. Махном.,. 
та іншими. У наслідок чергової 

військо УНР змушені були в лю¬ 
тому 1919 року відступити з Києва 
до західніх областей України. У 
липні 1919 року обидві українські 
армії — Наддніпрянська Армія 
УНР і Українська Галицька Армія 
— об’єднуються під верховним ко¬ 
мандуванням Головного Отамана 
Симона Петлюри, маючи один 
штаб. Узгідненою блискавичною 
операцією у боротьбі з червоною 
армією, яка панічно тікала і була 
розбита, було здобуто серце — 
столицю України, Київ 30-го серпня 
1919 року. 

Користуючися з ситуації, що 
склалася восени 1919 року на Пра¬ 
вобережжі й півдні України, коли 
зав’язалася взаємна боротьба між 
білими і червоними російськими 
арміями, Голова Директорії й Го¬ 
ловний Отаман С. Петлюра дав 
наказ головному ядру армії УНР 
піти збройним походом у глибоке 

запілля ворожих армій. Була ство¬ 
рена Армія Зимового Походу з 
трьох груп, кількістю з 5,000 воя¬ 
ків, де головне командування очо¬ 
лював генерал М. Омелянович- 
Павленко, а дві інші групи — гене¬ 
рал О. Загродський та Отаман Ю. 
Тютюнник. 

На армію було покладене зав¬ 
дання робити глибокі рейди у во¬ 
роже запілля, нищити комунікації, 
склади, залізничні вузли тощо. По¬ 
літичною метою цього походу було 

агресії червоної Москви на Україну — продемонструвати серед насе- 
переважаючими силами, уряд і лення України і перед державами 

Европи живучість Української 
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Державницької Ідеї. Похід було 
почато 6-го грудня 1919 року і за¬ 
кінчено після п’ятимісячного ус¬ 
пішного рейду. Решта армії УНР 
змушена була перейти на терен 
Польщі,,, 

Закінчилася епопея визвольній 
боротьби за Українську 

^Тар“ОЮ рормкою, але 
УРЛД УНР і його аійемсо не ска- 
штулювали перед ворогом, а валі 
гртУвалися до аідновлеиня бороть^. 
С*шн Петлюра, що жив на тЛ- 

2***“ » Парижі, був мариаом ж». 
*»пе«н Для червоної Москви. Бо 

** «мого нила став тірр_ 
мегосм і легендою у свіаовсості 

«раду, Шй 
соніфиоафвю, уосіблеягош ідеї Ук- 

лраїаськоІ С^вбреШОІ^димвдя»иі. 

Він був смертельною небезпекою 
для червоної Москви на випадок 
міжнародніх ускладнень чи війни. 
Тому Москва відрядила до Парижу 
Шльому Шварцбарда, в минулому 
контрабвндита і кримінального 
злочинця, з дорученням фізично 
знищити С. Петлюру/ 25-го травня 
1986 року в Парнасі, на вулиці 
Расіна, серед білого дня Ш. Шварц- 
бард сімома кулями вбив С. Петлю¬ 
ру. Окультивно, і життєво, і слоао- 
творно, знаменним е те, що слова 
Петлюра і Україна складаються з 
7 літер. Стріляючи в С. Петлюру, 
вбивця стріляв в Україну...,, 

(С.Байбак 
Вільна Думка.ЛІдкомб, 

»а 1979 р.) 

As far as the etymology of the name Petlura is con¬ 
cerned the generally accepted hypothesis is that by V.Si- 
movych deriving it from *Petr-ura : Petro: it was accepted 
by JBR., cf. 0nUVAN.2,59-60, Shevelov 640,a. o. <- In 1979 
V.Chaplenko advanced an Adyghe-theory according to which 

Peflura = petslure ' a man with a long nose’,cf. 

з адигейського „пеціюре” - 
великий, гострий , ніс. (Karta- 
дійський Фармер - Вільний 
світ ч. 41 за 1979). 

In reply to this JBR, in his article in America ,No■ 
168,PhiladelphiaL979 wrote as follows: 

Це правда, що поважні мо- назву, як відподібнену фор- 
вознавці (включно^ 'з Сімо- му українського ^Пеґрури” 
вичвм) пояснювали ПОЯСНЮ- ЩО всі інші пояснення нале- 
ють і будуть пояснювати цю жатимуть До „псевдологій”, 
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тобто до довільних МОВНИХ Після цього немає вже cyiW- 
спекуляцій, основаних на шту- нівів, що поважні м^рб с^^аІ- 
чному зіставленні звуків з ці, починаючи^ В* С*мовича, 
тієї, чи іншої мови. Про ці спра- а кінчаючи на Ю, Шевельов^, 
ви я докладно пишу в своєму правильно виводять назву 
етимологічному словнику 
том II, ст. 292-301. 

Петлюри з українського ма- 
теріялу, а не з адигейського 

Недавно вийшла праця словника. Здається, що після 
Юрія Шевельовап. з. „Істо- виходу книги Шевельова, що 
рична фонологія українсь- вияснює походження й істо- 
кої мови” (по- англійсько- рію української фонології 
му). В цій праці автор пояс- взагалі, всякі теорії про н 
нює назву „Петлюра” теж із адигейське коріння належа- 
„Петрури”, отже від „Петра” тимуть до літературних фан¬ 

тазій. 
In a postscript to this article В/ohdan/ R/oma- 

nenchuk/ tried to advance b, third etymology con¬ 
necting Petlura with ПЄТЛЮВ&ТИ/пИТЛЮВаТИ? to 
holt,siftf,viz. 

На мою думку,*. 
поход¬ 

ження назви Петлюра від 
ІІетрури таке ж неперкон- 
ливе и штучне, як адийейсь- 
ка теорія Чапленка. По-мо- 

)єму цю назву найпростіше 
і найприродніше виводити 
від дієслова „петлювати” 
(у вимові „питлювати”) що 
означає молоти зерно пше¬ 
ниці на найкращу білу му¬ 
ку. Млинський камінь який 
молов власне, петлював ду¬ 
же швидко обертався і від 

льодана мука (борошно), з 
якої пекли білий хліб, а з не- 
петльованої муки пекли ра¬ 
зовий хліб темніший і „груб- 
ший”,бо й мука разова була 
не така тоненька, як петльо- 
вана. Потім дієслово пет¬ 
лювати стало метафором — 
про людину, що скоро го¬ 
ворить казали, що вона ме¬ 
ле або петлює язиком, як у 
млині питель (камінь, шо пе¬ 
тлює). І з того пішло слов* 
\,,петлюра” (як танцюра, мі- 
шура), яке можна було по- 

*ri і ОТІ VA ті по ПАТ. 

Unfortunately, this etymology has very little 
chance to survive both from the onomastic (formal) 
and semantic 'ie^SQnS. 



910 

ПЕТРО ЇНУ Pefoo (1627 
Беринда), П№р*(П4(п}£Л, fftnrpA Cr Sa.{ 1484 
ГСом'яник),ф(/іс.А*/Г K+ пріспьн p*ei єні 
(U>№**K% Jl6tnpl\l (ХШ f ГИ ПОМ*$НряМусвд*ну 

"Awy <■*"1 >,Скс*ф г,улф„0)■ Яи. 

-PUtuf. Петрович,Петрівна,Петрик,Петрунь, 
Петруньо,Петр^сик,Петрусь,Петр^сичок, 
Петрухно.- 

-РН«Пвтраченко,Петрачук,Петрак,ПетрАн, 
Петранюк, Петршп, Петрашенко , Петращ^к, 
Петращок,їїетрашко,Петрйшок,Петрашин, 
Петрасі>к,Петрйжник,Петразник,Петренко, 
Петреняк,Петрів,Петр£вський,Петрійч^к, 
їїетрб,Петр^нський,Петроняк,Петронюк,Пет- 
рось,Петросюк,Петров,Петрбвський,Петро¬ 
вич, Петрбвий,Петроенко,Петр^ґа,Петрук, 
Петрукйвич,Петрух,, Петруха,Петрухбвич,Пе- 
тр^н,Петрунь,Петруна,^етрунчак^Петрунев- 
ський,Петруневич,Петрунько,Петруня,Петру- 
няк, Петр/сь, Петручкб вський, Петрусбнко, 
Пбтруш, Петрушбнко, Петруше вський, Петрутне - 
вич,Петрущак,Петренка,Петрушбк,Петрусів, 
Петрусяк,Петрусик,Петринйк,Петрйця,Пбт- 
рич,Петрича,Петричгільський,Петричбнко, 
Петричка,Петричко,Петричук,Петрицький, 
Петрига,Петрйґа, Петригура,Пбтрик,Петри- 
ків,Петрикбвський,Петрилйк,Петрин,Петри- 
на, Петринч^гк, Петрйнка, Пе трйнко, Пе тринюк, 
Петришенко, Петрищйк^Петришкевич, Петрйшин, 
Петрик,Пет^ла,Петущук,Петях,Петик,Петюк 
(Богдан 222,223).- 

- Crtf, Петрик£вка, Петр£вське, Петрбвське,Пет¬ 
рогрйд,Петродворбць,Петропйвлівка,Петро- 
павловськ, Пе'трос • - 

ч 
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•Sue& MUопоКа. ії oneки Зри К*Ф*'- с^; 
Пеіпрь,?': гле іТяґрбость 1627, 
Беринда. , • 

ргцом ЙіС- Petw* • ? ***** J у 
tні- UlTl/HAT^ ЇОиЛСі &ИАІ6 ***** 
керка{ КСШс IriKbJ, Петровский: 178. 

/Т.5,/. 

ПЕГРЗПИКА ,Petroselinum sativum:parsley' , 

MUk. петрушки Gsg. (ХУІІ c. Гептаглот 25), 

иетрушку (1747 Інтермедії), Ru> петрушка, 

Ро. pietruszka, Cz.petrzel. - Deriv. Wd. ПЄТ- 
рушкувати = продавати петрушку. - s^n. 
городня рослина родини зонтичних,служить 
для приправи страв і в медицині. 

From Ро. pietruszka fts', the ultimate source 

being Lat.Petroselinum/Gk.petroselinon, Miklo- 

sich 245, Bruckner 412, Vasmer23,253,a.o. 

/ 
ПЕЧАЛЬ 'despair' , MUk. ,0Uk. ,0ES. печаль, 

Ru. печаль , 0CS.pe£alj6, Ви. Пвчал. - Deriv. 

печальний, /о/печалити, опечалений,печа- 
луватися-ання. -syn. великий смуток,жур¬ 

ба; клопіт. 

PS. * pe£alj6 4*pekilj6 'ts', root *pek- ts 

as in ПЄКТИ ,q.v. 

/ f * 
ПЕЧАТКА, печать : пекти. 

ПЕЧЕРИЦЯ ї пекти. 
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ПЕЧІНКА г пекти. 
' , 

ПИВО : вити, 
* 

ПИЛИП, arch. ФИЛИП PN.'Philip*, мик. 

СріліПТ7% (1627 Беринда), 'Ru. филипп, 

ФИЛИПИЙ, Ро. Filip. - Deriv. ПИЛИПОВИЧ, 

Пилипівна;fn. Пилипенко, Пилипович, Пи¬ 

липі всь кий, Пилип*як,Пилил’юк, Пилип- 

чмс> Пилипів,Пилипниж, Пилипа, Пили- 
наш, Пилипчук, also: Филип, ФилипакЖи¬ 
леті в, Филиповсь кий,филинович, Филип- 
чак, Филипчук, филипия, Филипишин,Фи- 
Филип’як (Богдан 67, 239). єя.Пилип- 
46J йв/. Пилипівка, - Subst. конолюб f MUk. 

К«м* луп є & Liz , Беринда 1627* 

From Gk. Filippos ' fond of horses', 

Klein 2,1173, Петровский 222,a,o, 

ПИР 'fiest, banquet,regale', MUk.,OUk. 

OES. ИИр<Ь, Ru. ПИР, OCS. pirb, SC. pir.Sln. 

plr,Bu. пир r-Deriv. пирувати,-ання,пи- 

рувальник,-иця, here: nvpfp, пиріжок, 
пиріжечок, пиріжковий, пиріжний,-ик , 
пироговий, пирожитися,пирожне,-ниця; 
пирище,— Syn. учта, бенкет, 

PS. *pif6 'ts', being a deriv. from 

пити 'to drink' — suffix -rS. 

ПИРІГ see the preceding entry. 
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ПИТАТИ 'to ask,question' ,MUk. ,OUk. ,OES. 

Ru> 'to torture', OCS.pytati.Po. 

pytai'to ask', known to other SI, - Deriv.BH- 

за-,по-,с-питати, -ання, запит, питань- 
ний-ик,запитник, etc. . - syn. зверта¬ 
тися до к<$го за вістками,інформаціями, 
довідками, 

PS.*gytati 'ts', IE.root **put-'to think', 
cf. Lat.puto,-Sre 'to think',ToA.put-k 'ts', 
Vasmer23,421, Bruckner 450,a.o. 

ПИТИ 'to drink', MUk. ,0Uk. ,OES.ПИТИ ,Ru. 
питі,ocs. piti, Po. pit etc. - Deriv. в&-,за- 
до-,під-,по-,про-,с-пйти, ви-,9а-,до-, 
під-,по-^про-с-пивати,-ання, випивка,на- 
питок, пиво, пивний,пивниця,питво,питець, 
etc. - syn. ковтати якунебудь рідину. 

PS.*piti, IE. **plytl 'ts', root **pei^: 
^роД-, evidenced in ПОЇТИ 'to offer drinks', 
напій 'drink',etc.jTrautmann 228,Vasmer23,269, 
a. o. 

ПИХА 'pride',/known to other SI. as well, 
-Deriv. пишний, пишатися, пихатий,-тість,-то, 
пиховитий,-тість,-тоІ пишномовний,-ність 
-но, пишнотсц. etc. -БупГордість , зарозумілі ст 
зазнайство. 

PS.*pyxa 'ts' being an apophonic form of 

пухнути Tto swell1; according to BrUckner 449 
✓ ' 

it is related to бухати убухнути, льє бух! 
cf. also Vasmer23, 421, Trautmann 233-234, 

a«o • 

*
 A
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ПІВ 'half', MUk.,OTJk.,OES. nOJfT>,OCS. роГБ, 
known to all other SI. - Deriv. половина,пів¬ 
тора , -ри, пГвтретя ,півчверти, півп*ята, 
-півкуля,півмісяць, - півсвіта, піГврік, 
півріччя , півлмха,півслова,півсотня, 
півціни, ітд*;ь^ге: полуднє, полупанок^ 
полукіпок, полудрабок, ітд. - Syn. одна 
з рівних (однакових) частйн. 

PS. * роГб fts’ with doubtful IE. affili¬ 
ations, e.g. АІЬ.раІЙ fside,division1, cf. Vas- 
mer23,306. 

ПІД prp. 1 under*» Шк. НУД^ ,ПОДТ> #OUk. ,OES. 
ПОД T> $ known to all other Si. - Deriv.ПІДІ, 
пі до* попід.-Syn. нижче ч<?го, на споді, 
внизу. 

The word is generally considered an ex¬ 
tended PS.*po- by the suffix -d6, cf. (extens¬ 
ively :) ESSJ.1,192-198. 

ПІД- prefix in suchHodUk. words as під¬ 
важити* піддати/ся/* піднести/ся/*під- 
переаати/ся/, підсблювати/ся/, підсиха¬ 
ти, підсистема, підвладний, підпоряд¬ 
кований, підчищений, підфальшо'ваний,під¬ 
шиття, підштан/и/ки, підвтанці, підсов- 
етськнй,під'яремний ітд. 

PS. pod- see the preceding entry. 

Пікада BrazUk. 'path cut through the 
woods», first recorded in 1?2C ( ^Кармансь- 
кий 10). - Subst. прорубана стежка в гу¬ 
щавині ліса. 

Frcr Fort, picado ’t;'. 

, 915 

ПІЛЬГА 'relief' : по+льга:легкий. 

ПІнац, also ПІнас AmTJk. 'peanuts', first 
recorded,in 1933 (Bilash 498). - Subst. ЗЄМЛЯ- 
ний горіх, арахіс. 

From E. peanuts 'ts', Bilash 1. c, Koshelanyk 
98, Royick 89. 

ПІНСЄТІЯ, АІ SO ПОЙНСЄТІЯ A w-. 

to Л '< t l L-'^ h 1-і О і t C ' n c* L C l ) 

v> 

^ J В FIs')* “ 

р€ГсіГ- ГІІНСЄТКа, ПІНСЄТІЄВИЙо-ісс6і^. 

Різдвяна квітка, О.Кордуба Ільяшен- 
ко, ЗШ^^сбіт, Торонто, 3/1981,13о 

Prom Е. poinsettia 'tsf,named 
after J.R.Poinsett (1799-1851), Am. 
diplomat in Mexico , Klein 2, 1207. 

CfМехіко, звідки походить ця рослина, і де 
вона росте дико, ще королі Ацтеків (стародавніх 
жителів Мехіко) плекали її при дворах, як символ 
чистоти і непорочности. Місцеві ж індіяни називали її 
Cuetlaxachitl і виробляли з прицвітників червоно- 
пурпурову фарбу, а з соку рослини виготовляли ліки 
на простуди. 

Різдвяна квітка дістала свою назву від прізвища 
першого американського амбасадора до Мехіко 
Roberta Poinsetta, який привіз її до (Ж4 в 1825 році і 
від тоді почали її тут плекати. 
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Назва Пінсетія закріпилася серед народів, що 
говорять англійською мовою. 

Звичайно сучасна Пінсетія, яку ми бачимо, своєю 
якістю багато відрізняється від тої, яку, у свій час, 
привіз до CdfA Poinsett. Науковці генетики за 
минулий час добре попрацювали і вивели багато 
високоякісних довгоцвітучих сортів Кордуба 
Ільяшенко) 

4 X г 5 

піньор, піньор/к/а Drczllk. 'pirp-trp 
occurrence in 192- і 

З могутніх пінєйрових пнів 
Ріс храм на Божу хвалу(Кайманеький 17); 

піньорйнА (1981J • «./, • В нашій колонії є багато піньо- 
5ubr,t. сосна. Рів> дерева і різні ябка. Вона назива¬ 

ється Барракас. (*930 

Ггп- Port, pinheirc ♦pine-tree* • 

ИТ , Gsg-ПОТу 'sweat, perspiration' ,MUk* 
ПОT*Ь (XVII c. ЛСЛ J-89) ,0Uk. ,0ES. ПОТ<Ь, known to 

all SI. - Deriv. пітний,ПОТИТИСЯ,^/ПОЧЄНИЙr 
a • 

гтпзоьа рідина,яга виділюється на- 
зверх особливими підшкірними залозами,Сл, 

6 , 546 • 

PS* potfe<*poktos fts’,^IE. root **pok4 

** рекЧ- contained in ПЄКТИ , q-v* 

ПІЧ пекти 

пл ан , планувати плян,планувати * 

917 
ШІACT1"layer; stratum; bed, seam,pan1, 

Wfc. ,ouk. ,oes.пласті; Bftu.,Ru. ,Bu. пласт , 
Sln.plSst, SC. plSst,Cz., Slk. plast, Ро.,ир£о. 

plast. - Deriv. пластина,пластин/он/ка, 
пластинковий, пластинчатий,-т їсть, плас¬ 
тинчастий,-тість, ^пластир, пластовець, 
пластовий, пластувати, -ання, пластун, 
-ський# - 5у*.суц£льний зиа^ якої-небудь 
однорідної маси; горизонтальна,^ ущіль¬ 
нена кйса осадової гірськбї породні шар 
снігу, (за:) Слун. 6,564# 

PS'* *plast& ftsl, IE. root **plat- :**plet-: 
**plot-:**plot-, cf. Lith. plotyti fto stretch1, 
Arian *pleth- ’ts’, Arm.lain fbroadf, Gk.platys 
’ts’, platanos ’platane’, Lat. planta, Cymr. 
lied, Corn.les, Bret.let/led, ’broadness1,01r. 
leth ’side’, OHG.flado ’offering-cake’, MHG. 
vlade ’broad,thin cake’, ModHG. Fladen ’flat 
cake’, Du.vlade via ’pancake’,MidE.flaPe ’ts’ 
(cf. "Pre-Teut. platan- or plathan- would have 
to be assumed,perhaps with the primit.sence 
’surface,flat thing’",Klu£e 89); Trautmann 222, 
Vasmer23,273, Pokorny 835, a.o. 

ПЛАСТ ^ Wd., AmUk. ,AustrUk. BrazUk. ,ArgUk. 

’Plast1 - scouting-like youth organization in 

West-Ukraine and the Uk. diaspora; ModUk. - 

Deriv. пластовий,пластун- ка ,пластунсь¬ 

кий, пластувати, від-,за-,но-пластувати, 

-ання#- Syn. організація молоді на скав- 

тінґових основах. 
Akin to the preceding entry with special¬ 

ized semantics:ean elitarian social layer of 
the Uk. youth*. 
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ПЛАТА 'payment.reward', МІЖ. плата ,OUk., 

OES.ruraxaaCbj Ru. ПЛатеЧЕ Po./za/plata. “Deriv. 

заплата,підплата,доплата, платити,в-, 
ви-,за-,від-,по-,при-, с-платити, в-, 
ви-,від-,за-,по-,при-,пі;£-,с-шгачува- 
ти,-ання,платність,платня,^платний,-ник, 
-ниця, платіж,-ний,- Syn. винагорода за 
працю,прислугу тощо, 

PS.*plata 'ts',related to ПЛа/(/г 'hyer ’ 
IE.root **/s/p/h/el- 'to split' cf. Pokorny ' 
985-987, Bruckner 420,a.o. 

ПЛЕМ’Я ‘breedjtrl Ce’ , °<A-( 0£ S. 

плелл^ , k-wovj-и £Є. " JDeWtT. Пле^ц- 

t племінник І ядем’лнчик 1 oCt*a(. гмемкйн4и^ 

f -ИУК4. -5yn. p;A> 

П Л £ /и H f\ и н и K f 

АЧ 
PS.«plz.^% ‘fs* , /t. ^pleol-^€ 

* / l'* ^ V\ T O o 1 

/?e^- V-O Gz.je.-f-- prool^ce*, БупЛув(г 7} 
. * . I II. ' / 

, 1’Oot'U<|l /?.- 

«Sa ч e a ^ a . o . 
І9 У ' 

плентатися, wd. also пльонтатися(Стрий) 
'to rove around', first recorded in the ХГХ c. - 

Po. pl^tai si§. -Deriv. поплентатися,поплен- 
тач, -Syn.іти, їхати,пересуватися повільно, 

через силу, Слум.6,575. 

According to Shevelov 141 deriv. from плести 
'to twist' with, a "later irregularity in nasality'; 
yet, as indicated byEUibOHTaTHCJT.the Uk. word might 
be well considered as a Po. loanword, cf. Rich- 
hardt 88, Bruckner 417. 

919 
ПЛОТЬ arch.for ТІЛО ’body1 from OCS. 

plotb ’ts’. 

ПЛУТАТИ from Po. platai 'to mix up', 

see плентатися. 

плюмерія AmTJk. 'plumeria' , first re¬ 
corded in 197П AJBR.). - Subst. £Ід КВІ- 

тйстої роелйнй тропічних країн. 

Plumeria, Hawaii’s favorite lei flower, was 
actually misspelled when it was documented. A 
French botanist named Plunder discovered the 
plant. 

When the finding was recorded, it was written 
erroneously as Plumeria instead of Plunder,; 
after its discoverer. The mistake was never cor¬ 
rected and the flower remained Plumeria. 

>- 
In Hawaiian, the name for Plumeria is pumeH 
or melia. 

In Ceylon and India, where the beautiful flower 
grows extensively, it is referred toby its roman¬ 
tic name of “frangipani.” It blooms in the 
spring. 

There are different types of Pluifteria, and 
many bloom right here in Hawaii. 

The most popular type of Plumeria used for 
making leis in the islands is the P. obtusa, which 
is a white flower with a yellow center. Although 
it is not the most colorful example of the 
species, it is definitely the most fragrant. 

The P. obtusa is the Singapore Plumeria, but it 
is also American in origin. CJBR.Arch.133). 
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t ПЛЩ 'ivy', ModUk., Ru. ts, SC.pljust.Plb. 
pl'aust'. - Deriv. шпощовййл- Syn. повзуча 
рослина,що чіпляється за опору,по якій 
в»ється, Слум.Є,60І. 

A voiceless form of бЛМЦ, q.v. 

ПЛЯН,SоvTJk. План 'plan', first re¬ 
corded in the XIX c., known to all other 

ModSl. lgs. - Deriv. /плянзгвати, -ання, 
ви.-,^по-планувати, -ання, пляно- 
вик, плановий, сплян6ваний,-ність, 
планувальний,-кк,-иця. - syn. задум, 
проект. 

From ModHG. Plan 'ts' , РССТОЦЬКИЙ 
4,209. 

аЛЯСО 1X0 'fixed с ’г-4- і ■р:- +-п 
fi-- Чік :с< с. (ЛН» Arch *11?} • І 
термінова пози/ч/ка, пор0 

«Плясо фіхо» — це річ добра 
Ще й дуже практична — ’ 
Чи на місяць чи на два 
Все добре платиться. 

/Українське слово,ч.Ц за 1981/. 

Fm 5р. piojt'o fixe 'із'. 

ПЛЯТОН, Платон see vol.2,845. 

ПНЕВМОНІЯ ‘ModUk.; 
НЮМОВНІя, also НЮМОНІЯ AmUk 'nna j і 

fir»t recorded i„ 1971 OCoehelan^ 4І7)P -TLr 
запалення легенів. У }' Subst- 

Lat-Pneumonia,the ultimate source 
being Gk.pneumonia 'disease of lungs'. 
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ПО prp. 'after; according to',MUk.,OUk. 

OES. ts, known to all other Si.- Deriv„nonifl, 

позад,помимо» efcc. - syn. після. 

PS.*po 'ts',extensively treated in SESSJ. 
1,178-192. 

ПО- prefix in many ModUk.,0Uk.words as 

ПОПІД, ПООа/д/ , ^ПОПврвД/у/, and futhermore \ 
подати* пододавати,полічити, попонавига¬ 
дувати, etc. 

See the preceding entry. 

ПОВОРОЗКА : вересло. 
/ ' , 

ПОЗУМЕНТ, dial, брузумвнт 'lace,galloon', 

ModUk.; Ru. (since 1706) позумент. - Subst. 

гаптована сріблом абб сухозліткою тась¬ 
ма для оздоблення одягу,м'яких меблів і 
т.ін., Слум.6,828. 

From ModHG. Posament 'ts', the ultimate 
source being Fr.passement 'trimmings', Matze- 
nauer 272, Klein 2,1136, Уавтег^З,303-304, 

a.o. 

ПОПИТАТИ s іншій. 

ПОЇЗД ? їздити. 

* ' / 
ПОЇМ - поїсти t їсти. 

ПОЇХАТИ і їхати. 
І у 
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ПОЛЕТИКА - назва гори на границі 
Аляски й Британської Колюмбії в 
Канаді й СІЛА,СпШГАМ 2,61. 

І 
The oronym Mount Poletica is on the boundary of Alaska 

and British Columbia. With an elevation of 7,620 feet, it is lo¬ 

cated 11 miles southeast of Mount Canning at 59° 07' 55" N, 134° 

29' 00" W. Mount Poletica does not present any difficulty in its 

explanation. According to Orth it was "named in 1923 by Lawrence 

Martin for M. Pierre de Poletica, Russian minister to the U.S. arid 

a plenipotentiary in the Alaska boundary negotiations with Great 

Britain in 1824". 1 

' Mount Poletica, as a geographical name, belongs to the 

category of "transferred place names", like Vancouver (: surname 

Vancouver), Mackenzie River (: surname Mackenzie), Bering Strait 

(: surname Bering), and further St. Boniface, St. Agathe, Olha, 

Ignace and many others. 2 

The surname Poletica requires a dual explanation: its 

etymology and the significance of its bearer, which led to his 

posthumous recognition in naming a geographical feature in North 

America after him. 

The name Poletica is doubtessly of Ukrainian Cossack 

provenance. It must.have been a jocular nickname of a Cossack 

gifted with diplomatic, qualities in politics, in addition to his 

intellect, but never recognized in recorded history. Nonetheless, 

the name testifies to the intellectual qualities of its original 

bearer, which are essential for the designation of "Political man". 

As far as the name Poletica is concerned, the original ' і ' is 

substituted (ТТолитика 'politics') by ' e 1 perhaps under the dia¬ 

lectal identification of the lowered і ) у ) e under the influ- } 
ence of the stress. Another possible explanation: ТТоЛбтИКа de¬ 

rives from Політика with artificial "knyzhne" (book) reading of Ь 
like e. In both cases the name is a unique creation in the Ukrai¬ 

nian language, its ultimate source being Greek politikos, "politi- 

•cal*. 

More fascinating than the derivation of the name is the 

history of its bearer, Petro Poletica. As is known from other 

sources 3 Petro Ivanovych Poletica (in diplomatic and scholarly do¬ 

cuments known in the French form of Pierre de Poletica) was born in 

1778, the son of a Ukrainian doctor. His father, Ivan Andrijovych, 

one of the first Ukrainian professors in mediaine, lectured at the 

University of Kiel, Germany and other institutions of higher learn¬ 

ing in Europe. He came from a distinguished military family known 

as "bunchuzhkovoe tovarystvo". Petro's cousin, Vasyl' (1765-1845), 

h 

S ц
д
і 
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son of Hryhorij, was a collector of documentary materials dealing 

with the history of Ukraine in the sixteenth to eighteenth centu¬ 

ries, and author of works in this field. He and his father are 

credited with the authorship of the History of Rus1 (0. Lazarevskyj, 

L. Maykov, M. Hrushevskyj, E. Onatskyj, et al.). 

Petro Poletica was a diplomat in the service of Russia. 

His first known professional assignment was with the diplomatic 

mission at the Kingdom of Naples. The proposal to go there was 

made to him by Prince A. Chartoryski, the Minister of External Af¬ 

fairs in St. Petersburg. The Neapolitan mission was headed by Pole- 

tica's friend, Dmytro Pavlovich Tatischev, with whom he travelled 

to Italy via Kiev, Dubno, Radyvyliv, Lviv, Olomouc, Brno to Vienna. 

Further details of this journey and his impressions of it are un¬ 

known as for some reason Poletica1s further memoirs in this respect 

remained unpublished. 

In 1808 Poletica became a counsellor of the Russian lega¬ 

tion in Philadelphia. In 1811 he had a similar position at Rio de 

Janeiro, Brazil and a year later in Madrid, Spain. From 1817 he 

held the post of secretary of the Russian legation in the United 

States. In 1819 he replaced Andre Dashkow as charge d'affaires and 

Consul General. He was known as a competent diplomat of long expe¬ 

rience and was greatly interested in art and literature, becoming 

the intimate of such men as Pushkin, Karamzin, and Zhukovsky. In 

Washington he was a busy, bustling figure. John Quincy Adams found 

him too inquisitive, likely to be "troublesome", and somewhat pre¬ 

judiced against the United States. 

1 D.J. Orth, Dictionary of Alaska Place Names. Geological Survey 

Professional Paper 567. U.S. Government Printing Office, Wa¬ 

shington, 1967, p. 765. Orth has Pierre de Poletrica, 

decisions of both the U.S. and Canadian authorities refer to 

him correctly as Poletica. 

2 Cf. J.B. Rudnyckyj, Canadian Place Names of Ukrainian Origin. 

Onomastica 2, Winnipeg 1951, pp. 11-12; and Studies in Onomas¬ 

tics: II Toponymy. Onomastica 15, Winnipeg, 1958, p. 9 

3 M. Huculak, A Ukrainian, Pierre de Poletica, co-Author of the 

Canadian-Alaska Boundaries. Shevchenko Scientific Society. 

Ukrainian Studies, Vol. 24, Toronto, 1967. 

M. Huculak, When Russia Was in America. The Alaska Boundary 

Treaty Negotiations, 1824-25, and the role of Pierre de Pole¬ 

tica. Mitchell Press Limited, Vancouver, 1971. 
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ПОЛОЗ 5dial. бОЛОЗ'sledge-slide,skate, 

patten; boa', ModUk.^ , known to all other Mod- 

Si. - Deriv. ПОЛОЗОК. -Syn. обідJ змія. 

PS.*polzT5 'ts' with no certain IE. corresp- 
ondences. 

ПОРОТИ 1 to undo; to rio nnen*- 
dial, 'to make love (about 
пороти,known to another ModSl! вк- 
від-,по-,роз-пороти, розпір/ка/. - * 

, що зшите. 

'hnPn-J *P°rtJ 'ts ' * IE. root**per-, cf. Gk.peirein 
332 thr°Ugh ; Trautmann 206,Vasner23, 

ПОЛОМОК of б s C € ОІ 3*h-(; 7 M u bc. noTOfin OKZ 

} 16^7 feypx чоі* ) j Фо* ^oT-o-v-кч ^ 4c. . — 

Dfc-r-цГ. ЛОГо/и+Уии, ЯОТОЛЛСТВО - - ^ v A li> «А • 
ДОІС U Ur. ЛИТА \ЛГ rr — ' _ i~ ' 

7 “ ^ • • • оліо ПоголлсГ'іо op/jh^- 
l G 2. 7. ' 

А се Оу~о£ілл^ f t. e 

oL^-f і «ЛЄ.о£ -ff d -loo ioIs/, nor? A/\ 2 //(j< 

-'sk's >.ok . 
/ 

і. * 

^начать, ^ ocs 

роз.По,гаІтГк;0^;«р08;поча'’та* *«д-, 

чувати, заІ!і1і;1ивйи?ІГ!ии " Svn' оапо,!іт- 

розрізувати те 
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ПРА- prefix in such word? as прабаба, 

прадід,прамати,прародич,праінДоевро- 
пейський, праслов'янський, праукраїнсь* 
кий, прагерманський, прамова, etc.- 

Syn.(rare) ПрОХО-* 
% 

PS.*pra- corresponding to *pro-, cf. 
(extensively:) ESSJ.1,205-210. 

ПРАВ, ПРАВИЙ’right’ , Шк. ,0Uk. ,0ES. 

Пр&ВЬІЙ »known to ail other Si* ~ Deriv* 

правда,правдивий,^ справувати/ся/ , 
вв-,на-,по-,с-правити/ея/ітд. - 
Syn. некривий, протилежний лівому. 

PS. *prav^/j6/' ts', IE. **projj-os/**pro- 
bhWos'ts', Vasmer23,352, a.o. 

/ * , 
ПРАВДА, ПРАВИЦЯ S прав/ий/. 

гтрдицт ''syphilis. * Л/1 осі Uky BR*. 

і f VZvl. о/«а/. Прь-неч ^Ves- 

— C H C^> Г A I ’c _ 

І. c . 

ПРИ fat; by’, MUk. ,0Uk. ,0ES. ts, 
known to all other SI. - Syn. (rarely:) 

PS.*pri 'ts'.extensively treated in 
ESSJ.1,210-215. 

927 
ПРИ- prefix in such words as при— 

борк/ув/ати, приб/и/ра'ти, чприда/ва/. 
ти, призна/ва/ти, привхт/ати/, при¬ 
ставати, притупити, прихвалювати,при¬ 
хиляти, приходити, причащати/ся/,при¬ 
чина, привід,приказ,присяга,причастя, 
приглухуватий, придуркуватий,-то,при- 
невбілений, -ність , -но, привільний, -но , 
придатний,-ність,-но, прикований,-но, 
придорожній, ітд. 

PS.*pri- see the preceding entry. 

ПРИБОРКАТИ see the preceding entry 

/ / 

ПРИВІТ : при- + вітати. 
* 

приміція BrazUk* ♦first solemn mass1» first 
recorded in 1971 (JBR*). - Derives 

ПРИМІЦІЙНІ СВЯТКУВАННЯ 
Приміція о. Петра Залуцького відбу¬ 

лася дня 25-го січня в парафіяльній 
церкві Св. Йосафата в Пруденігополі, 
в місті де живе родина Залуцьких. 
Гарно відбулась його перша врочи¬ 

ста Служба Божа. Церква була пере¬ 
повнена, людей було багато зблизька 
і здалека, гарна погода допомагала ве¬ 
селому настрою. Як на свяченню, так і 
на приміції обидва брати о. Тарсикій і 
о. Боніфатій дияконували свому рід¬ 
ному бракові. На приміції були також 
о. Августин і о. Карло при престолі 
разом у сослуженні 8 священиків. 

(Праця 7/1981 ) 

From Port* primicia 'ts* deriv#from 
Late primus ♦first1* 
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ПРИІРЯТЬ GN* fPrypyatf, Pripet (river)1, 

ModTJk.; ВИи.ПрьІпяць-, Ru. Припять* 

The origin of this hydronym was extensively 
discussed by W.Kuraszkiewicz in SlOr.17:3,339- 
342; here are views on the problem: 

Українська назва Прип^ять/Припеть, 
Rosyjska nazwa Припять і bialoruska Прьтяць latwo kojarzy si? z form^ prasl. 

pri-p$tb. Tak tez tlumaczy! juz Pogodin, kojarzjjc z nazwq Prypeci nazw? rzeki Gni- 
lopjata ^ d. Teterewa. A. Koczubinski w 1897 r. wyrazil przypuszczenie, ze nazwa 
Pripiaf oznaczala granic? mi?dzy Baltami і Slowianami, bo wiqze si? z forms p$-ti 
obstaculum . Jan Rozwadowski1 nie odrzuca zdecvdowanie tego wvjasnienia, oma- 

wiajsc nazw? Prypec w uwadze do rozdzialu o rzekach: Piatka, Gmlopiat' czy Hny- 
lopjaf y urobionych od pie. rdzenia pent- 4sc\ 'przychodzic* z apofoniq do ponU jak 
prash pQtb. Wysuwa jednak wqtpliwosci wobec tego wprost narzucajqcego si? wy- 
ja£nienia: „Nie jest to zbyt prawdopodobne, bo forma staroruska jest Pripetb (Nestor 
Law. 1.3 itd.), a wi?c forma Prtpjatb jest po prostu akajqcs bialorusk^, polska Pry- 
pec malorusks”. Przy staroruskiej formie Pripetb wspomina Rozwadowski polskie za- 
pisy kronikarskie: Perepecz, Perepieca, tez Perepetowe pole z mogilami Perepet і Pe- 
repetycha na pld. zachod od Wasylkowa mi?dzy Kijowem і Biatocerkwii}, rowniez 
wzgorze Perepetie wsrod mokradel w nizinie gornej Prypeci. Ale zestawienie to kon- 
czy Rozwadowski z rezygnacjq: „nie na wide to si? przyda”. 

ЛІах Л asmer w rosvjskim slowniku etvmologicznym II 433 zdecydowanie wv- 
jasnia staroruskq form? Pn-petb zestawieniem z greckim wvrazem 7;g7xja6: rzeka’ 
oraz rero^x- lee?’, z lacinskimi peto -ere 'szukam, wychodz?’, impetus\ perpetuus 
itp., odrzucaj^c hipotez? Koczubinskiego o rdzeniu pe-ti dla rzeki granieznej. Po- 
dobnie wyjasnia K. Buga3. 

To wyjasnienie Vasmera przyjal za podstaw? swoich obszernvch wvwodow o Pry- 
peci ^Kazimierz Moszynski4 w ргасу o pierwotnym zasi?gu j?zvka praslowianskiego 
z 195/ r. Wbrew w^tpliwosciom Rozwadowskiego zdeevdowanie powi^zal z nazws 
Prypeci tez nazwv: Perepecz, Perepetie, Perepetowka itp., wskazuj^c na greckie 
-07x^6;, Tzpo-zrr^. Pisze on: „Otoz wydaje si?, ze w czlonie pet- czy pot- kryje si? 
apeiatvw znacz^cy ongis dla Slmvian mnicj wi?cej tvle, co 'potok, rzeka’, albo co 
najmniej mnicj \vi?cej tyle, co np. polskie ciecz (z *tekjb) 'tok’ w wvrazie po-tok. 
^ tym swietle nazwa Ргуреіь moglaby si? doslownie tlumaczvc 'przvtok’, co — 
zwlaszcza z punktu widzenia (dawnych) mieszkaiicow znad srodkowego Dniepru — 
byloby bardzo stosownym imieniem dla rzeki oddajjjcej Dnieprowi (wiosmj) tak ol- 
brzymic masy wod”. Dla obneznego przez a brzmienia bialoruskiego і rosvjskiego 
Pripuit oraz dla nazw H miopia f y Pi at ok, Perepiat, takze mistveznego kniazia Pere- 
pwta \ Perepiatycha z kurhanow nad Dnieprem przyjmuje K. Moszvnski wtorne 
przejscie rdzenia pet- w pat-, co „zaszlo najprawdopodobniej wskutek skojarzenia 
niezrozumialego juz rdzenia pet- z pospolitvmi wyrazami: pjata, perepjatvty pe- 
repjat ustaty), pjaf y\ 
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Toporow і Trubaczow5 w ргасу o nazwach4 rzek gornego Podnieprza z 1962 r. 
omawiajq Prypec wsrod nazw niejasnych na s. 18. „Название реки Припять, учи- 
тьівая ее возможную роль как естественного рубежа, а также названий типа Гнило- 
пять допускают возможность зтимологии от пну, пять (*pq-ti), однако древнерус- 
ские формьі на -е (Припеть), далее польское (из украинского) Ргуреб сразу же 
делают невозможньїм вьіше сказанное толкование, заставляя искать обьяснение 
в других направленнях”. Na stronie 215 powtarzajq obja^nienie Vasmera і Moj 
szynskiego o pie. rdzeniu gr. 7corap.6g, ale dodajq: ,,Несмотря на славянсюш 
вид приставки при- не исключена возможность иного происхождения”. Nie 
godzq si? па hipotez? Wierzbowskiego z 1960 r., ze Pripiaf pochodzi ze wschodnio- 
baltyckiego Prei-pait-is (приполуденная): „едва ли верно из-за корневого вокализма 
(Припеть); не оправдано с фонетической точки зрения”. 

Z tego zestawienia widac, ze glown^ trudno^c obja^nienia nazwy Ргуреб stanowi 
wahanie samogloski e — ay wi?c staroruskie Припеть, ukrainskie Prypet9 і polskie 
Prypec obok rosyjskiego Pripiaf і bialoruskiego Prypiad. Dawne obja^nienie Pogo¬ 
dina і Koczubinskiego latwo tlumaczy postal Pripiaf jako prasl. *pri-pqtb od cza- 
sownika *pri-p$-ti. Ale nowsi badaeze za podstawowe przyjmujq najstarsze zapisy 
ruskie z Latopisu і form? ukrainskq Prypef, objasniajqc niejasny w perspektywie sloj 
wianskiej rdzen pet- nawi^zaniem greckim 7rorag.6^, staroindyjskim pra-pat, lacin- 
skim im-petus itp. 

Wszyscy wskazujq jako najstarsze zapisy z Powiesci lat doczesnych, czyli z tzw. 
Kroniki Nestora. W redakcji Wawrzynca (Lawrientijewskij spisok) z 1377 r. sporz^- 
dzonej dla suzdalskiego ksi?cia Dmitrija wyst?pujq zapisy: Припетьу Припетью, 
в npunemh6. Rowniez w nowogrodzkiej redakcji z XIII—XIV wieku7 mamy: e При- 
nemfcy на npunemfc. Natomiast w innych r?kopisach XIV—ХУ wieku, wi?c w tzw. 
Radziwillowskim wyst?puje Припять, Припятью, rowniez w r?kopisach: Arch. Ko- 
misji, Duchownej Akademii, Tolstoja jest tez в ПрипятЬ. Wi?c jedne r?kopisy 
(nieco starsze) majq Припеть — drugie, nieco mlodsze, maj$ Припять. Zachodzi 
wi?c pytanie, czy ta roznica chronologiczna dostateeznie tlumaczy zmian? formy 
Припеть па Припять. 

Moszynski przypuszcza tu proces kontaminaeji niejasnej formy Pripetb z wyra¬ 
zami pjat\ pjata. Rozwadowski sugerowal akanie bialoruskie. Муйі?, ze і jedno 
і drugie wyjasnienie budzi wqtpliwo^ci. Zjawiska akania w r?kopisach Latopisu Ne¬ 
stora nie stwierdzono. N. P. Niekrasow8 w ргасу o j?zyku Latopisu z 1896 r. przyta- 
cza na s. 888 ledwie kilka przyktadow pisowni * zamiast Є lub raezej zamiast % np. 
рамяно 6/12 obok рамено 139b/l, пламянь 20/5 obok пламени 5/31 ale grupa 
-мян- cz?sto byla w stororuskich tekstach zamiast -jAk- і to nie jest przejaw akania. 
Rowniez przyklady: чалядинь 24/16, чалядь 28/4 zapisane przez ча zamiast че nie 
^wiadczq o akaniu. Moim zdaniem nie dowodzq tez akania przyklady: изнемагаху 
152b/9, изнемагати 99a/24, изнемагающю 125/20, стаяху 80/27, w ktorych formy 
cz?stotliwe sq urobione przez a—a. W przykladach: к своима женома 98b/7, no 
о&Ьма странома 142/5 mamy w formach dualu przeniesionq konedwk? m?skq -ота 
zamiast zenskiej -ama. Rowniez luzne przyklady: погани 34/28, оукаряги 96a/15, 
19b/21, карабьцю 62/1 nie swiadezq o akaniu przepisywacza. Wobec tego zapisow 
Припять w niektorych r?kopisach latopisu tez nie mozna tlumaczyc akaniCm. Nato¬ 
miast zastanawiajqce sq przyklady z pisowniq Є zamiast * w sylabie nieakcentowanej. 
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W 3 pi. aor. не покаяшеся 56/5, стояше 146b/22, w przyktadach граженьї Instr. pi. 
48/6, не хожеше (zamiast хождаше) 9/16, отв'Ьщевати 16/13, nod вєжеми 182a/24. 

Zapisy te pozwalajq przypuszczac, ze rowniez nazw? Припеть niektorzy kopisci 
zapisali w latopisie zamiast Припять. 

Wtasnie w dorzeczu Prypeci na Polesiu, і na Podlasiu, w gwarach ukrairiskich 
nie ma akania, ale istnieje wymowa po twardej spolglosce zamiast 'a po mi?kkiej 
spolglosce w sylabach nieakcentowanych, np. dlevet\ dleset\ p'amef, petla, kollodezy 
per]evesloy vez]aty itp. Nie jest to juz dzis konsekwentny proces fonetyczny, tylko 
sporadyczne przyklady zleksykalizowane wobec coraz bardziej uogolniaj^cych si? 
form ogolnoruskich z *a niezaleznie od akcentu, np. devat\ desat\ parhat\ pata itp.9 
W gwarach tych rowniez wymawiaj^ nazw? Prypef zamiast pierwotnej і ogolnoru- 
skiej Prifiat. Rowniez J. Szerech (Shevelov) w pracy o genezie j?zyka bialoruskiego 
w 1953 r.10 wymienia Pripet* wsrod przykladow pisowni і wymowy e zamiast prasl. ? 
w pozycji nieakcentowanej. 

Potnocnoukrairiskie і poludniowobialoruskie zjawisko wymowy e zamist prasl. ? 
pierwszy opisal W. Hancow11 na materiale z Czernihowszczyzny, przypuszczajqc, 
ze w przyktadach typu: devet\ deset\ peta, ратеҐ prasl. ? bez akcentu rozwin?lo si? 
w tych narzeczach wprost w ef wi?c bez pierwotnego stadium wymowy przez ’a. 
Objasnienie to powtarzaj^ za Hancowem rowniez Szerech і Georgijew12. Poglqd 
Hancowa o rozwoju prasl. ? wprost w e bez stadium ogolnoruskiego 5a staralem si? 
sprostowac na podstawie materialu z Podlasia і dowodzilem, ze w tym narzeczu 
jak і na calej Rusi prasl. ? przeszlo w ’a; dopiero potem okoto XIII—XIV wieku 
w drodze redukcji nieakcentowanego wokalizmu w gwarach srodkowo-ruskich nie- 
akcentowane ’a po mi?kkiej przeszlo na Polesiu і na Podlasiu w et przed ktorym 
z kolei stwardnialy spolgloski zgodnie z ogoln^ tendency ukrainsk^. Redukcji nie¬ 
akcentowanego wokalizmu w XIII—XIV w. w tych narzeczach tlumacz^ si? row¬ 

niez przyklady opozycji takich jak: biednyj obok byd]at piec obok z^apyk, muost obok 
must № a itp.13 

Widocznie wi?c w latopisie u niektorych pisarzy mamy gwarow^ poleskq nazw? 
rzeki Prypet\ u innych natomiast zachowanq ogolnoruskq postac Prifiaf. 

Wobec tego nalezy wrocic do starej etymologii nazwy Prypet od formy prasto- 
wiahskiej ргі-рф>у ku ktorej sklanial si? tez Rozwadowski oraz Toporow і Truba- 
czow. Ich w^tpliwosci z powodu stororuskich zapisow Припеть w Latopisie mozna 
wyjasnic owczesn^ wymowq gwarowq, zamiast ogolnoruskiej Припять. 

Sprowadzaj^c nazw? Pripiat9 czy gwarowq Pripet do rdzenia czasownikowego ^ 
*рьщ — *рфу por. st.prus. plntis 'droga’, lit. pintis 'pi?ta\ nalezy z пщ wiqzac za- 
rowno nazwy rzek Piatka і Gnilopiat jak tez nazwy kurhanow na Perepetowym polu: 
Perepet і Perepetycha, czy Perepiat і Perepiatycha. 

Apofoniczna postac rdzenia *p$ti z formy cz?stotliwej *za-pin-ati moze bye 
podstaw^ nazwy rzeki Pinay doplywu gornej Prypeci, tez nazwy miasta Pwsk і nazwy 
ludzi Pinczuki w znaezeniu Toleszuki’. Nazwy Pripqtb і Pina powstac mogly jeszcze 
w еросе baltoslowianskiej, jak przypuszczaj^ Toporow і Trubaczow14. Nazwa Pnp$thj , 
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jest tematem mi?kkim na -is jak wiele innych nazw dorzecza eorneeo Dnieoru nn 
doplywy Prypeci: Ptyczy Lant Slucz. * * P ’ P‘ 

Wyjasmenie nazw Prypeci і Piny zestawieniem do baltoslowianskich rdzeni: lit. 
pent-ts i pint •is у slow. *pe-ti і *pri-pin-ati jest bardziej prawdopodobne niz nawiaza- 
ша wskazane przez M. \asmera: dla Prypeci do rdzenia greckiego татарок dla 
Piny do rdzenia st.ind. pxnds tlusty45 і w dalszej perspektywie do slowianskich 
roznych rdzeni dec і piclb. 

Footnotes: 

[ J- Rozwadowski, Studia nad nazwami rzek slowianskich. Krakow 1948, s. 188—189. 
* M. \ asmer, Russisches etymologisches \Vdrterbucht II 433. Heidelberg 1955. 
? K. Buga, Rinktiniai rahai, Ill 886, Vilnius 1958. 
4 K. Mnsryriski, Pierxcotny zasiqg jqzyka praslozeiahskiego. Wroclaw 1957, s. 173—175. 

r, J R 0 P ° в и О. H. Трубачев, Лингвистический анализ гидронимов шерхпш 
Поднепровья. Москва 1962, с. 18. 

6 Полное собрание русских летописей. 1. Лаврентиевская лтитнеь. Вьш. 1 f Повєсть шіхмжюшх 
лет. Ленинград 1926. 

’ Новгородская переая летопись старшеє о и младшего изводов. Москва 1950. 

и слов^' ИАіГшб! 4^886—89ТЖЄтКМ ° Л3№ »Повести *ременних лет". Изв. Отд. рус. О. 

9 W. Kuraszkiewicz, Rozivoj ’а па tie dyftongow і palatalizacji w davmychgwarachrusktek 
Podlasia і Chelmszczyzny. Studia z Filologii Polskiej і Slowianskiej, III 211—241. Warszawa 1958. 

10 Y. S h e r e c h, Problems in the Formation of Belorussian. Word, december 1953, s. 10, uwagati. 
11 В. Ганцов, Діалектологічна класифікація українських говорів (з картою). Записка 

Істор. Філол. Від. УАН 4. Київ 1923, s. 80—144. 
12 В. Георгиев, Аканье и иканье в истории русского язика. Сборник статей к семидвСЯТС* 

летию академика В. В. Виноградова. Москва 1965, s. 74. 
13 W. Kuraszkiewicz, Przyczynek do iloczasu maloruskiego. Lud Stowianski III A 1. Krak6w 

1933, s. 40—48. 
14 В. H. Топорови О. H. Трубачев, op. cit., s. 201. 

15 M. V a s m e r, op. cit., II 358. 
16 K. Moszvnski, op. cit., s. 179. 

Courtesy of the author (23.XII.1968,cf. JBR^Arch.133 

l/J), 
and: 

Slavia Orientalis 3/68 
Nadbitka autorska 

pp.339-342 
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ПРИСК! interj. denoting a sudden spray, 
spurt,spout,gush, ModUk. — Deriv. прИСК, 

прискавка,прискати, приснути,по-,c- 
прискати-ання,запрйсканий,ітд* -Syn. 
бризь! присьІпрісь! 

A voiceless variable of бризь! ,q.v,; 
with -dc extension, secondarily formed under 
the influence of брйзькати/приськати,«/ 
РССтоцький 3,147,169. г 

/ 
ПРИСЯГА ' oath,vow,swearing' ,MJk. ,OUK. 

OES. присяг®» OCS. prisega, known to all Sl.- 

Deriv.npHcnraTH, присягнути,присягана 
ня, присяжний , присягти/ся/f fn . Присяжний , 
Присяжних,Присяжнюк (Богдан 236)oSyn. 
об£т,кдгатва: урояиста офіційна обіцян¬ 
ка додержувати певних зобов'язань (за:) 
Слум.8,54;^ в передісторичну добу слов’¬ 
яни складали присягу "/при/сягаючи = 
торкаіочися рукою землі", Brllckner 490. 

PS. *prisega : *pri-segati/*pri-segnoti 
a prefixed formation of *segati/*segnoti,TJk. 
Сягати/сягнути'to reach,stretch, to touch 
known to all SI.,IE.root **se/n/g- 'ts',cf. 
Pokorny 887,Brllckner,1.c. ,a.o. 

I 

/ 

✓ 

ПРИСЯЖНИЙ see the preceding entry. 

✓ 

прихвостень : хвіст. 

Причер, also прІЧИр AmUk. 'preacher', 
first recorded in 1930 (Bilash 521). - Subst. 
проповідник. 

From E. preacher 'ts', Bilash, 1. c. 
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ПРО prp. Tabout.of,concerning,re.1, 

MUk. ,0TJk. ,0ES. ts, known to all oth£r SI.- 

Deriv. проміж»проти,напроти,супроти, 
прій,опріч опроче,проч# - Syneoa,o# 

PS.*proftsT, IE.**pro fforward' known 
to many other IE.lgs.,cf. Pokorny 813-814, 
(extensively:)ESSJ.1,216^220; see also 
tipa ( < **pr5) . 

ПРО- prefix in such words as прода- 
/вл/тт, прогнати,проповідувати,про¬ 
поліскувати, провід/ник/,пропасть, 
продаж, просік, прошбдий, продаж 
ний,-ність,-но, проввіт®* Просвіта, 
проруб ^простір,приступок,прочуття, 
прочухан ітд. 

PS.*pro- see the preceding entry. 

ПРОСТИЙ ' simple, easy; plain .ordinary, 
common; rude; bare; unsophisticated',MUk., 
OTJk.,OES. прості,OCS.prostb, known to x 

all other SI. - Deriv. прОСТО, ПРОСТИТИ, 

прощати,простувати,-£иня, випросту- 
ватдЬя/, простеГк,простацтво,простач¬ 
ка, простацький, простЛкч<5к,простаку- 
B&THtt,-TiCTb,-TO$compounds: ПрОСТО- х 
волбсий,-душний, -люддя, -річчя,-свр- 
д/н/ий, FN. Простибіг (Богдан 235) 

- Syn. некривий,звичайний, щирий,^від¬ 
вертий, неважний,легкий,нескладний, 
однорідний,(за:) Слун.8,295- 296. 

PS.*prost6/jb/'ts' deriv.from pro-+ 
*sto, Vasmer^3,280,ESSJ.1,222,a.o. 
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ПРУС EN. •Prussian*# MUk.,OUk. проус-ь 
(CCM.2,268). - ^Oeriv.npycaK, пруський, Пру- 
сія. ^Subst. назва одного з балтійських 
племен. 

Via Ро. Prus from Lith.pruss, prusis »ts'; 
cf. etymology by S.Karaliunss in Baltistica 13, 
373: - 

The attested adjective OPr. pnisiskan ’’Prussian" evidentlv is derived from ihe Old Prmcim 

ed'hv fhf'^CSP;- PT‘S- U.!S alS° assun1ed that ,he°ld Prussian ethnic name mieht have develop" 
Ь,У !h i , IC Phanse ‘"crease, grow, rise", ’’crowd, throng, multitude" “which may he 

illustrated by several examples (cf. the etymologies of Lith. tauta. liumlis, Lat. picks. Or r>,-7!>o- 
ctc.). It is Lull, pnisli and Latv. pransties that just have the needed meanine ’’increase grow rise"* 

see also Vasmer22#369# Fraenkel 2,659# W.La 
Baume "Der Name Preussen" in Alt-Preussen 4# 
77# E.Keyser "Der Name der Preussen", ibTd.5. 
9-10,a.o. 

ГОТА 'whip,knout' , ModUk. Ru. пуга. 
Dexiv, пугати. - Syn. кнут. 

Origin uncertain, perhaps connected with 
the following entry. 

ПУГА 2. = ПУГАЧ 'horned, screech-owl1 , 

Moduk. Deriv. пугало, пугати,-ання* - 
Syn. сова* 

Of o/p.origin, see the following entry. 

ПУГУ! interj.imitating cry of the horned 
owl; watchword of the Zaporozhian kozaks.-Deriv. 

пугу-пугу! пугукати, -ало , -ання. 

Of imitative origin; according to РССТОЦЬ- 
КИЙ 3,169, an extension of interj.nyf 
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ПУКЄЛЬ,6УКЄЛЬ Wd.1 tuft of hair',ModUk., 
Po. pukiel/pukla, - SuBst. В’язка* 

From Po. pukiel 'ts'jthe ultimate source 
being MbdHG. Buckel 'tsBrUckner 447. 

ПУЛЮЄВІ or ПУЛЮЇВСЬКІ ПРОМЕНІ'X-rays», 
first introduced by JBR,in 1950s, wanting in other 

51* - Deriv* пулюєграм, пулюєграфія, пулює- 
логія,пулюєскбп/ія/, пулюєтерапія, GN* Пу- 
люївка (all neologisms or JBR* in 1970s ) - 

Syn* ікс-промені, Рентґен/івські промені/* 

Derived from the name of Uk* inventor IVAN 
PULUJ who discovered x-raye ten years before W*K* 
Roentgen, viz•s 

і 

Іван Пулюй (1845-1918), родом із 
Грималова, Тернопільської области, 
відкрив так звані Х-промені, або 

.Рентгенівські промені, на 10 років 
ранше, ніж професор Рентген, але 
не запатентував свого винаходу, бо 
не вважав його чимсь незвичайним. 
Наприкінці 1895-го року, після опу¬ 
блікування Рентґенового повідом¬ 
лення «Про новий вид променів», 
яке викликало величезне зацікав¬ 
лення серед медиків, професор Іван 
Пулюй вернувся до свого відкрит¬ 
тя і з допомогою збудованого ним 
апарату одержав чіткі знімки різ¬ 
них об'єктів. У свій час «рентгенів¬ 
ські знімки» Пулюя обійшли всю 
західно-європейську пресу і були’ 
широко коментовані. 

(JBR. -Arch. 133) 

пулярес Wd.fpurse' ,ModUk. ,Po. pur 
/gi/lares. - Subst. калитка* 

From Po. pulares ftsf,Bruckner 447. 
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пушада BrazUk. ‘trailer*.first occurrence 

XX c. - Subst. причіпка, причепа: 
І завела До причепи (пушади) /Працячйсло 14 

-’а 1^8і/0 

From* Port* puxada »ts** 

П 
в 

ПУШКА fc^v\-v\ov\ ^ 
> — ; 

• 1?іс» • Y7 >*г.1сгх • 

(4s*) 

іМ 

fire 

У 
t 

J)-ry«V. 

'*> ЇЇу- 

J -Ао Рт. tf- 
<TU-^ ^ -ww«/c £ 

If, І, 

jro-lrs, 

2£$. 

'М-М 

v Mf 

< viy 

L, CU t , 

ОНСґ. 'ir^ \ ' L <* X /И/V tc^c^n th 

Пужкара AmUk. 'pushcar, pushcart', first 
recorded in 1939 (Bilash 525). - Subst. ДВОКО- 

лесний візок для торгівлі на вулиці. 

From Е. pushcart 'ts1, Bilash, 1. c., 

тушувати, also пупа AmUk. 'push', first 
recorded in 1933 (Bilash 525). - Subst. пхати(ся)^ 
штовхати(ся) 

From E. push 'ts' , Bilash, l.c., Koshelanyk 

524. 

937 

ПХАТИ, ПХНЗГГИ ft0 push,poke', MUk. ,OUk. 

0ES- пхати/пьхати/п*ь хати, пхнути/пьх- 
НуТИ/П*ЬХHyTH,Ru.dial. ПхаТЬ ,Ро.pchai,etc. 

-Deriv. в-,ви-,віді-,за-,на-,по-,про¬ 
пхати, -пхнути,-пихати, опихати, here 

also: ПШОНО from orig. ПЬЖвНО ИШ6НИЦЯ 

from orig. пьшеница. - Syn. штовхати, 
штовхнути, пі дштовхувати, пі дштовхнути . 

PS.*p{,xati/*p6xnoti 'ts', IE.root **pis-: 

**peis-, with correspondences in several IE. 

lgs.,cf. Pokorny 796,Vasmer23,269-270,a.o. 
4 , 

П^ЯТА 'heel', MUk. ,0Uk.0ES. пята,0с$„ 

peta,known to all other ModSl,- Deriv. п^Я- 

xb^ka, зап'яток.-syn.’ вадня частина 
стулнґ; частина панчс&и,шкарпетки, взут- 

^ / / х #' 
тя,яка закривав цю частину ступні,Слум. 

8,419-420. 

PS.*peta 'ts', IE.root **pent- '• to step, 

to go', cf. Pokorny 808, Vasmer23,424,a.o. 

П'ЯТНАДЦЯТЬ (15) S п*ять. 

П'ЯТНИЦЯ, dial.П'ЯТОК (* П'ЯТИЙ 

день у тижні) : п'ятий, see п,ять. 
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П'ЯТЬ ’five', MUk., OUk., OES ЛЯТЬ^ОСБ. 
petb, known to all SI. - Deriv. П'ЯТИЙ, 

п'ятеро, п'ятина, п»ятка,п*ятковий, 
п'ятак,п'ятаковий, п'ятачок,п'ятач¬ 
ковий, п'ятірко, П'ятірний,П'ятірня, 
п'ятниця, (діяло:)п'яток,п'ятничний 

-тисячний, -ХВИЛИННИЙ І —1 
Тбха, П'ятник, П'ятка,П-и-ал«с 
П'яткбвський,П'яточка, П'ятих (Богде 
2361. - Syn. назва числа ' " ‘ 
рового 

,П'яточка, П'ятих (Богда 
- Syn. назва числа 5 та його ця 
значення, Слук08,424. 

PS.*Pftto '5',derived from *pgtl6 'fifth', 
goes back to IE. **penk^-tos 'fifth', known 
to all IE. lgs.,cf. Pokorny 808, Vasmer^3, 
426,a.o. 

NOTA BENE! 

THIS IS THE FIRST SELECTIVE EDITION 

OF PARTS 17-22 
/pages 401 and ff./ 

P 

P, p — the twenty first letter of the Uk. alphabet, 

MUk. and OUk. name рцьі from OCS гьсі ‘say’; numerical 

value —100, Огієнко Азб. 52 ff., Истрин 50 ff. 

РАД,РАДИЙ ^pleased,glad,happy' » OUk. 

OES. рад*ь/ радьій, OCS.radfc, known to all Si. 

- Deriv. радість, радо,/о/радіти, радува¬ 
тися, fn. Радоішр/а/,Радослав/а/ (see also 

p.845). - Syn. задоволений; готовий щось 
зробити; прихильний# 

PS.*radb/jb/ ' ts', IE.root **red-:**rod- 
fpleased,gladf, evidenced in BS. and G.only,cf, 
Lith.rods 'willing',AS.rot 'happy,good1,01c. 
rotask 'to become bright,cheerful', Pokorny 
853, Trautmann 235; re. other otymologies see 
Brllckner 452 ( **arda-), Vasmer^3,429 C: Gk. 
Ardameri = PS.*Radom&rfc,etc.). 

4 

РАДА counsel,advice;meeting; council *.as¬ 

sembly, session; kelp' first occurrence 1І388 

(CCM.2,284); Po.rada» Cz.,Slk. rada.<- Deriv, 

радний, /до/радник, радити, зрада,зра¬ 
дити, зраджувати, радянський, Радянщи - на. -Syn.вказівка,як діяти; організація 
або установа,що розпоряджаються,керу® 
чимнебудь; орган державної влади;(у ко¬ 
заків на с£чії) загальні козацькі збори, 
(за:) Слум.8,426-427. 

939 
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According to majority of scholars the word 
comes from Po. rada 'ts'.the ultimate source 
being MHG.rat 'council', cf. Miklosich 271 v 

* U^>440, BrUckner 452, Vasmer23,429 Rich- 
hardt 93, РССтоцький 4,II5,a.o. ’ 

РАДИМИЧІ Npl. 'Radymitians ‘ (name of OES. 

tribe), OES. радимичи (1377 Лавр.I, 14), 

BRu.pafl3iMi4bi, RU. радимичи, _ gyn.схід¬ 
нослов'янське плем*я Між Дніпром І Де¬ 
сною, Слум. 8, 428. 

The name is usually derived from PN/Радим 
an abbr. of *Radomirfc, *Radoslavfc, see 

Radymicze by W.Kuraszkiewicz in SSS.4:2,455. 

Vasmer23, 430,а.о. J 

РАДОГОЩ'А mGN. • Радогост, see рад/ий/. 
in this connection cf. БІЛОГо/р/ща in 

EDUL.vol.1,133. 

РАЗ 'once^one'; MUk. ,0Uk. ,0ES. pa3‘5, 
known to all other SI. - Deriv.разом,раз- 
nop аз, / з/ разити/ ся /, разовий, ра зураз - 
ний. - Syn. однократно,колись,якщо. 

PS.*raz"6 'ts', IE.**r5^os :**re£- 'right' 
known to most IE.lgs.,cf. Pokorny 853-855,* 

also Vasmer**,432-433,a.o. 

РАЗО/ЧО/К : раз. 

РАНЧ ,SouthAm. ранчо, 
ренч AmUk. 'ranch', first recorded in 1930 

(Bilash 539). - Deriv^. ренчар, ренчарСТВО, 
ренчарувати, ренчовання. - Subst. великий 
простір землі з пасовиськом, переважно 
в західній Канаді та СЩА; часто, як сино¬ 
нім, заступає слово "фарма". 

From Е. ranch 'ts', Bilash, l.c., Koshelanyk 
538. 

ранша BrazUk. ‘hut,cabin,shack* , 

corded in 1926^ ( Карманський 12 )• 
будка лісова. 

first re 
« Subet* 

tt 

From Port* rancho •ts»# 

РАХМАН, рахманин 'holy, Sinless,happy 
people (living somewhere in the South)', BRu. 
рахманина ,-юга ,Ru.fcs,Po. (from Uk.) roch- 

manny (Bruckner 459). - Deriv. рахманний,pax- 
манський, folkl.PaxMaHCbKHft Великдень 
’25th day after regular Easter Sunday'. 

For syn. and etymology see EDUL Vol.l, p. 
XLVJI; in pursuing his research of this word 
the author presented a special paper at the Xth 
International Congress of Anthropological and 
Ethnological Sciences in India, December 10-21, 
1978; the following is the summary of the paper 
as printed in the Congress' Proceedings: 
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The author analysed In his paper the meaning of the Uk. 
appellative formations raxmanlynl, raxnutnnyj, гяхпіагіїґ kfi 
referring to'holy, sinless, happy people (living-somewhere In ih-C 
South),’ He presenters etymology of those words referring to O- 
Indian brahma-j brahman (In Hinduism:)*a member of the high 

caste* The author explainelfhe ways and means hoar the 
word came Into Ukraine and discussed (he evolution of itejrie&n- 

ing. (No.1465) 

РАХМАННИЙ FN. - a Ukrainian Canadian pseudo¬ 
nym of Roman Olijnyk in Montreal, author of articles, 
brochures, books^in Ukrainian,English and French; 
deriv. of рахман, q.v. 

РАШПІЛЬ 1 rasp,file1 ,ModUk. ,Po.raszpla. 

-Subst. пильник ІЗ ^великими й рідко 
розміщеними зубцями. 

From ModHG.Raschpel 'ts', Vasmer23,451, 

РВАТИ 'to tear,iace 

pick,pluck', MUk.OUk.OES 
all other SI. - Deriv. ви 

ite,rip;to pull;to 
P/б/ВАТй, known to 

, за-,зі-,на-,наді 
по-,про-рвати, ви-,за-,з-,на-,над-,по- 
про-ривати/ся/,-ання, нарваний,рвач,-ка, 
рвачкий,-кість,-ко,^ рвійний,-яість, -но, 
here also : ^ / Г/рвонути СЯ ,рвучий, —ЧІСТЬ , 
рвучкйл,рвучкість,—ко,рвяний-ність, -но. 

різко розділяти на частйни;роз- 
діляючи на частини,умертвлйти,Слум.8,460, 

PS.*r6vati 'ts', IE.root **reu- :** ru-: 

**ru-, the latter being evidenced by Uk. ри¬ 

ти 'to dig,root up'. 
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ModUk. _ 

роматус, also роматис, риматизм ДтШ. 

'rheumatism', first recorded in 1971 (Koshela- 

nyk 550). - Subst. ревматизм. 

From Lat. rheumatismus ' ts', the ultimate source 

bein Gk.rheumatismos 'suffering from a flux'. 

РЕЙД 'raid', ModUk.; BRu. раЙД, Ru. рейд. 
- Subst. місце в пристані недалеко/брега, 
де стають великі кораблі, що не 
пристати до самбго ббрега, 
напрямок, путь, дорбга, що її пройшла кін 
нота у ворбжому запіллі. Бойків 368. 

From Е. raid ftsf. 

-* 

РЕКТИ, Wd. речи arch. fto sayf , MUk.,0Uk. 

pe4H»0ES- P0^ :-pe4H,Ru. p©4b,0CS. re£ti, 
Po.rzec,rzekn§£ ,etc. - Deriv. речення, зрЄ- 
чення, приректй,іфиречення,прирікати, 
-ання, проректи,прорікати,-ання; here 
also : річ (Gsg*p^4i - мова)- Syru.M<$BHTH, 
промовляти, говорити» 

PS.*rekti ftsf, IE.**rek-tI fto order’with 

few IE.affiliations,cf. Pokorny 853. 

рент AmUk. 'rent', first recorded in 1930 
(Bilash 539). - Deriv. рвНТІВНЙк, рентбва- 
ний^рентувбти. - Subst. взнаєм за опла¬ 
тою (помешкання, мбблів, тощо); орбндна 
плата. 

From Е. rent 'ts', Bilash, l.c., Koshelanyk 
539, Royick 90. 
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РЕНТГЕН, SovUKfeHTreH for пулюеві / 

Пулюївські промені, see S.V. 

РЕСТОРАН AmUk. реставрант, рестиран, 
рестирант, реставрація, ресторація 're¬ 
staurant'. — Subst. гостйнниця, Куреля 254; 
приміщення . ,.>де подаються страви та на¬ 
пої, Слум. 8, 515. 

From Fr. restaurant (: ресторан ) and/or 

ModHG. Restauration (: реставрація ], РССто- 
цькии 4, 2X4, Орел 2, 306. 

РЖА, ІРЖА ,т. иржа 'rust' ,MUk. ,0Uk. ,0ES. 

ржа : ртьжа,Ки. ржа,4іа1.Иржа,аржа, ocs. 
rblda.Po.rdza.etc. - Deriv. / і/ ржавий, / і/ ржа'- 
віти, Іржавець, нержавний,-Syn. червоно¬ 
окий о'сад на залізі як на'слідок йогб о- 
кислення# 

PS.*rbdja 'ts',being an apophonxc formation 
- * 

°f руда 

ривер, also ривор, рівер AmUk. 'river', 
first recorded in 1933 (Bilash 542). - Subst. 

ріка. 

From E. river 'ts', Bilash, 1. c., Koshe- 

lanyk 547, Royick 91, Рудницький 3,ХУ. 

, * 
РИЖИЙ, рижок і под. akin to/і/ржа,ру 
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РИСУВАТИ 'to draw,sketch,design' .ModUk.; 

Po. rysowad. - Deriv. в-,ви-,від-,за-,на¬ 
рисувати, -ання, в-,ви-,від-,за-,на- 
рисовувати, -ання, рисівник,-гіця,рису¬ 
вальний, -ик,-иця, рисівня. - Syn .^крес¬ 
лити, начеркати; (діял.ї) малювати. 

According to РССТОЦЬКИЙ 4,163 a direct 

borrowing from MHG.rlz/z/en'ts'; yet ,Brlickner 

472, Va§mer^3,485.Picbhardt 97;a.o..admit Po. 
mediation in the process of this borrowing. 

РИТИ see рвати# 

РІД, ^'3- і + е-и-v, MUk.f 

Dl^ O£S. toод7 Вйи.^и.^ч. "Гоаі-ь 
I I ' / 

Рг>. root , tic. — J>efiV. ро/іи+ц, p о^Иу( jn^- 

(t ІЬш,Ь«-,Ьіцг najpo- 

, (fr*~ OCX. :) 

Хуоис-О с :^>o Сг—^гл >\ 

blnat>'b»»T~<* И ГЄ„„Я . 

Х.З.Л50 Vo A [ж], от і о' , в ,‘л Д . 

8 ; «*/> °> І "Ьріс. , *a/,o'a*,V У Пі- 

° 71 ft А а Н и і,4" f fi bjb^o Нлу ь'л 6 - 

+\ukt , роА0ві,4 -Whu h с>/> о /а, r Т £> G . — 
.>/■ * * * ' j 

І>У^Л. Сі/Ц я . ПОХОр >U. еННЯ^'П&ССО Л 1 ft и а ^ 

/*°A ; А , су*<у гг^і Т'рїр.ллеТ! & / їїоКолі+гь т/іцо 

■5 ^Г.М£>^ИА^ м ■ £ог+еьсГво с дЛи.л с^о- 

R ^^7 S'ypSifoK 39-ЮО. 

~foot-g V-»» * , м^с/os А* • ге. о+ке^с Єк~ 

Тру£*гев t, i5i- >SZ. 
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РІЗДВО, РІЗДВЯНИЙ seethe preceding 

■plK/S 'rtuiif* < *f-sl 

рінґ AmUk. 'ring', first recorded in 1924 
(Bilash 547). - SuBst. перстень. 

From E. ring 'ts', Bilash, 1. c. 

пук 5ІГ E' reeve 'tS'’ Bllash> !• = •• Koshela- 

робери, also робири AmUk. ’rubbers’, 
first recorded in 1971 (Koshelanyk 549). - 
Subst. калоші, ґумові чоботи* 

Royick°9of* Г"ЬЬЄГв 'tS'’ Ко8І,е1а“Ук. bo., 

Ш 

РОБИТИ tto make,to do;to exert;to operate; 

(AmUk.:) to work,labor,to be employed*,MUk.,OUk. 

OES. робити, Uu. dial, робить, otherwise: pa- 

ботать, OCS. rabotati, Po.robic. - Deriv. ВИ-ВІД- 

з-,за-,на-,по-,про-робити, ви-,від-»за,на-' 
по-,про-рабляти / —робляти, виріб,заробіток, 

доробок, пророблений; here а|»о:робота, робот, 

Sovuk. робфак, робочий,робітком,робітник, 
робітничий.^ - Syn. діяти, вигитовляти, чини- 
ти; викликати щось діею* обслуговувати ко¬ 

гось працею,функціонувати* 
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PS.*orbiti 'ts', IE.root **orbh- 'slave} child1, 

child' with few IE. correspondences,cf. Ро¬ 

коту 781-782. 

РОБОТ 'robot, a mechanical man-automat' , 

ModTJk. - Syn. автokат, схожий на людину, 
або іншу тварину; електричний робот#нор#: 

In 1979 American auto manu¬ 
facturers announced the instal¬ 
lation of computer controlled 
electric welding robots on their 
assembly lines. Chrysler in 1980 
had 100 such "robots" working. 
It is interesting to note that back 
in 1970 Ukrainian scientists had 
started research and development 
of such machines. FORUM was 
unable to determine whether the 
development of these machines 
took place independently in Kiev 
and Detroit or whether there was 
any exchange of information be¬ 
tween Ukrainian and American 
scientists. 
IN THE EARLY 1970s THERE ap¬ 

peared at the Yevhen Paton 
Electric Welding Institute in Kiev 
an original apparatus. This very 
complicated machine, having nu¬ 
merous devices and mechanisms, 
was erected on a vertical axle 
"foot" and somewhat resembled 
a large bird, particularly when in 
motion. Thus, submitting itself to 
a given program, which has been 
programmed on a magnetic tape 

by the control panel, it "inde¬ 
pendently" raises Its "trunk", and 
turns towards the required side. 
Then it turns its "neck" sideways, 
as if looking over the situation, 
sharply lowers its "head" and 
"pecks" with its steel "beak", a 
forty pound welding tongs. This 
operation is repeated again and 
again, in different programmed 
directions. 

This is not the first robot de¬ 
signed for pressure contact weld¬ 
ing processes. Their designers are 
workers from the Paton Institute: 
departmental head of pro¬ 
grammed control, Doctor of Tech¬ 
nical Sciences Hlib Spina; Candi¬ 
date of Technical Sciences Vsevo¬ 
lod Timoshenko and Senior Engi¬ 
neer Valeriy Fedorov. 

'J'HEIR BRAINCHILD HAS FIVE 
controlled coordinates, and is 

connected through a hydraulic de¬ 
vice to the programmed control 
electronic system. The preciseness 
of electric welding is up to one 
millimeter. Such an automat is 
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automatic welding is considerably 
better. 

"The main initiator of, and per¬ 
son who headed the work con¬ 
nected with constructing such an 
electric welding automat was 
Academician Boris Paton, Presi¬ 
dent of the Ukrainian Academy of 
Sciences and director of our in¬ 
stitute,/ said Hlib Spina. "At the 
beginning we had to verify the 
correctness of our ideas and theo¬ 
retical calculations. By 1972, that 
is only a year after the preliminary 
investigations had been ratified, a 
model of the robot was created in 
our laboratory. It underwent all 
types of tests with the aim of 

ascertaining the speed of its oper¬ 
ations, precision, hardiness of its 
construction, and a number of 
other features. And only then was 
the obtained information scrupul¬ 
ously analyzed, and the engineer¬ 
ing tasks for constructing the de¬ 
tails of the robot worked out/' 

Such robots can be implemen¬ 
ted widely in various branches of 
industry where they will success¬ 
fully work under conditions that 
are harmful to workers: under 
high temperatures, and where the 
air is highly saturated with toxic 
vapors. — Boris Yenevich Y 

/ 

FORUM,No.46/1980,p.34* 
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P03- prefix in such words as ^ЗОЗДа/ва/ТИ, 
розкидати, розкопати,розкрадати, розляга¬ 
тися, розмазня, д>6зук. , розмивина, роз¬ 
мір, розмова,розпалений, розпарений, роз¬ 
п'ятий; Розп'яття, Рогірче, Розумбвський, 
ітп. 

PS.*orz- ’ts' akin to РАЗ - extensively dealt 

with in ESSJ.1,145-149. 

P03A, Wd. рожа ,ружа 'rose'jMJk. po a 
(XVII С.ЛСЛ.219), known to all other ModSl. - 
Deriv. розбт/к/а, po30BHfl,wd.рожевий,po- 
ясечка, PN-Роза, Роз&лія. - Syn. троянда. 

From ModHG. Rose 'ts' , Ш. ра#а,руЖ9*гот 
3 

Po. r6za. 

роґ AmUk. Trugf, first recorded in 1959 
(Bilash 550). - Subst. КИЛИМ* 

From E. rug 1 tsf, Bilash, 1. c. 

РОДОДЕНДРОН^ бердулець L.(.see this ED. t 

vol, 1,107 ) ^RHODODENDRON ‘Bluebird’ — an Aberconway 

hybrid of 1930 (R. augustinii x R. intricatum)-one of 

many derivatives from Chinese and other Asiatic 

species, which are said to represent the highest 

developments in the evolution of garden rhodo¬ 

dendrons. 

(JBR. Arch. 133). 

From Lat. Rhododendron,the ultimate source 

being Gk. rhododendron 'rose-tree', Klein 2, 

1344. 

розарій AmUk. 'rosary*, first recorded in 

the XXc. (JBR). - Subst. ВерВИЦЯ, ЧОТКИ. 

From E. rosary 'ts'. 

[Vs] віда. 

POM, ALSO рум 'rum' , ModUk. .known to all 

other si. - Subst. міцний спиртовий труно 
* S + * 

виготовлений із тростинного цуіфу з до 
мішкою пахучих трав. Бойків 378. 

From Е. гцт 'ts'. 
/ 

ронтовати SoCp. 'to spoil, damage, injure 
міЛс.ронтовати (xvi -^xvill c. Дзже v 170). - 
Deriv. ИЗ-, зронтовати, ИЗ-, зронтбваний. 
FN. Ронто.-Subst. псувати, пошкоджувати. 

From Hg. ront 't s'. 
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РОСА 1 • dew, MUk. роса ( ХУІІ с. ЛСЛ. 

220), оик., 0ES. роса; BRu. раса, ru. .Ви.ро- 
еа, SC. rosa, Sin. rosa,^Cz.,Slk., Po. LoSo., 
U]3So rosa. - Deriv. РОСИЦЯ, рОСИН/і^а, jpo- 
сйночка, росистий,-тість,-то,/з/росити¬ 
ся, /з /рбшувати/с^, а,о, - syn. краплі во¬ 
ди, що з»являються на землі при зустрічі 
з холодним шаром повітря. 

PS.*rosa 'ts', IE. root **ros-^'to flow', 
cf. Llth. rasa, Lafv. rasa, Skt. rasi, Lat.ros, 
Gsg. roris 'ts', Trautmann 237, Vasmer^ 3,503, 
Pokorny 336-337,a.o. 

роса 2. BrazUk. 'cleared field, plant¬ 

ation, estate1, first recorded in 1926 (Kap- 
манський 5) .-SuBst. зготовлена земля під 
управу, Карманськийд.с. 

From. Port, roca 'ts', JBR. 
f 9 

Р0САДА < розсада (:роз-садити). 

РОСІЙСЬКИЙ s Росія. 

РОСІЙЩЕННЯ, російщити, ітп. : 
Росія. 

РОСІЛ ^ розсіл (: роз-солити). 
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РОСІЯ GN. Russia ,MUk. Рос/с/іЯ,РусІЯ, 
BRu.PaciH, Ru.PocCHH, Po. Rosja. - Deriv. РОСІ¬ 
ЯНИН, росіянка, російський, по-російському, 
-ськи, /з-,по-/російщити, /з-,по-/російщен~ 
ня,/з-,по-/росіянізувати, росіянізм,- Syn. 
Московія, Московщина, Москві. 

An artificial ESI* neologism based on Gk. 

Rossfa from older hoi Ros for Rusf ,see Русь; 
its first occurrence, according to Vasmer32»505, 
goes back to 1517; it was accepted by MUk, writers, 
e.g. Ioanikij GaliatovAkyj,who even tried to ex¬ 
plain it from poectAHA 'dispersion', cf. EDUL 
Vol.2, p.299;MUK.Рбссїя /ХУІІс. ЛСЛ.221/. 

Another artificial Gk. formation was the 
designation of Ukraine as Mikra Rossia Мала Росія, 
Малорбс/с/ія 'Little Russia' and of Moscovy 
as Megale Rossia Великая РОССИЯ 'Great Russia' 
(starting in the XIII c.). 

In a special study of this problem in Slavis- 
Ьгса No. 70,pp.9-20, Geo W. Simpson had this to say: 

...By the rising imperial power of the Moscovite Tsars 

the term “Ukraine” was dropped in official usage and slowly 

faded into a twilight haze of memory prolonged by the poignant 

strains of old songs and verse. 

The Russian rulers adopted a new designation for the area 

which they now proceeded to reduce, in spite of prolonged local 

resistance, to a regular administrative part of their social and 

political imperial system. The name applied to the region was 

“Little Russia” and the people were called “Little Russians”. 

This name had its origin in ecclesiastic language to distinguish 

an original area of administration from its later area of develop¬ 

ment and organization. Thus the patriarch of Constantinople 

had applied the name “Micra Rosia” or in Latin “Rossia Minor” 

to the old Rus territory about Kiev. The territory radiating from 
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Moscow had received by way of distinction the designation 

“Great Russia” (Rossia Magna) and the people were alluded to 

as “Great Russians”. This was similar to the terms “Asia Minor” 

and “Asia Major”, or in ancient history, the distiction between 

the Greece of the Balkan peninsula and the “Magna Greece”, 

referring to the outer colonized area of the southern Italian 

peninsula. 
The name “Little Russia” adopted by the Imperial admin¬ 

istration was designed to indicate an affinity between the two 

people and to emphasize the fact that six centuries previously 

there had been a common dynastic state. The mass of the people 

in the Ukrainian area continued to regard themselves as “Rusins” 

without any qualifying adjectives. Unfortunately in the Western 

European languages no distinction in translation was usually 

made between “Rusin” and “Russian” (Rossiayanin), the latter 

being the term properly applied to the"Great Russians!1 Thus a 

continuing popular distinction was lost in translation and served 

to conceal from Western political observers an important po¬ 

litical factor in Eastern European politics. It is true that in the 

eighteenth century when the term “Little Russia” became cur¬ 

rent official usage the society in that area was being more and 

more forced into an aristocratic mould with the common country 
folk being reduced to serfdom, (pp. 15-16^ 

✓ 

РОСТИ 'to grow1 ,MUk. ,OTJk. ,OES. рости,known 
to all^ other SI.- Deriv. B-,ВИ-, ВІД r3a-, Ha- 
рости, розростися,розрастатися/розрос- 
татися, за-,на-ріст, наросток(-суфікс), 
вросток (* інфікс); РН. Ростислав,Ростик, 
Ростислави^;here аізорослина (*ростлина) 
wd. ростина, ростити/ся/, - syn. збільшу¬ 
ватися фізично й (переносно:)духово,роз¬ 
виватися ,посилюватися, 

PS.*orsti'ts'IE.**ord-ti 'ts', Vasmer23,505 
BrUckner 463,a.o. 

ротаріець І/ ротаріянець AmUk*,BrazUk, 
first recorded in 1981:”873 000 ротарііїців ... 
варта знати,що ротаріянці це організація 
зближена до масонської” Праця ч.9/1981. 

From Е, Rotarian - member of a Rotary Club, 

/ 
рото SoCp. грот. 

рОШТИЛЬ SoCp. 'grate', 'ModTJk., first re¬ 
corded in XX c. (Гнатюк ЕЗб* ЗО, 346) 

Deriv. роПГТИЛЬОШ'stewed sirloin cutlet'; 
ропгтильошний, роштилька. -Subst. крати. 

From Hg. rostely 'ts', Гнатюк % l.c. 
p 

РУБАТИ 'to cut,fell,split,chop,hew' ,'MDk.J 

OUk. рубати (1389 COM,2,304), вііи.рубаць, 
Slk. rubat', Po.r^bad, LoSo.rubai,UpSo. rubai, 

vs. Ru,py6HTb^Bu. рЬбЯ ,SC. rubiti,Sln.roblti. 

-Deriv. в-,ви-,від-,з —,аа-,на-,над-,по-, 
про-рубати, - рубувати,-ання, рубель,ру¬ 
бець, рубіж, рубка, руб/0/НуТИ;Ьеге also: 
руб йти; ш. руб ак, Руб ан , Руб аха,Руб ас, Руб - 
чак, Рубач/ок/, Рубанчук, Рубченко,Руба- 
шевс ький, Рубель,Рубляк,Руб очка,Рубина, 
Рубинюк, Рубовський (Богдан 247-248),-Syn. 

розсікати на частини;бити,ротинати холод¬ 

ною зброєю,(за:) Слум.8,891. 
PS.*rgbati/*rqbiti 'ts',ІЕ.root**romb-'ts' 

with few IE. affinities, cf. Pokomy 864-865. 

РУБЕЛЬ see the preceding entry. 
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РУДА 'mine; mineral ore; rusty swamp ,as 
adj.'blood'; MUk. з роудами (1451 CCM.2,305) 
роудою Isg. (1488 ibid.), OUK. z rudami ( 1430 
ibid.) , ИЗ рудами(1437 ibid.) .OES.poyflb Gsg. 

(1073 Ізб.св.), роудоу Asg. (XII c.), вь 
роудах ь (XII c.); BRu.,Ru.,Bu. руда, OCS- 
ruda ,SC. rud, ruda, Cz. ruda, Po. ruda,etc. - 

Deriv. рудка, рудний, рудий,радник,^-иця, 
рудавий,^удейький ^ рудизна,рудня, 

рудуватий, рудявий, рудяк;compounds рудо¬ 
бородий, -бровий, ^-вбз, -волосий,-вусий, 

-знавець, -кбп,-копний,-нбсний,-нбсність, 
-підйбмний, -промивальний, -промивний , 
-спуск, ^-управління, -шерстий, etc.; gn. 
Руда, Рудка, Радниця, Радники, Руднцці, 
Рудня .etc. ; RN.Р^дин, Рудка, Рудий,Рудик, 
Рудим,Рудин,Рудинський,Рудисяк,Рудзяк , 
Рудзюк, Рудський, Рудник, Рудній,Рудков- 
ський, Рудь/^кб/. Руда, Рудачик,Рудачок, 
Рудак,Рудакевич,Рудан, Руд алець, Рудав- 
ський, Рудевський, Руденко, Руденчук, 
Рудей, Рудейчук,Рудеїв, Рудківський,Ру- 
дачук, Рудницький .etc. (Богдан 248),see 
also Рудницькіяна, Рудницькознавство.- 

Syn. місце видовбування корисних копалин 
00М.2,305; гірська порода або' мінераль¬ 
не утворення, що містить у собі метали 
та їх сполуки ; іржаве болото, багно ; 
кров, 

PS. *ruda : ruds, IE.root * *roudh-:reudh- 
'red', cf. Lith. rauda : raudas 'ts', Latv.rau- 
das, Av. raodita ,'red', Gk. ereuthos, Lat.ruber, 
Gaul Roudus, Anderoudus,Campi Raudii, Goth.raujDs, 
ОІс.гаиЗіг ,Du. rood,0Sax. rod, OHG.rot, AS. read, 
E.red, G.rot,etc.; Miklosich 284, Trautmann 238, 
Brllckner 467, KLuge 289, Skok 3,165, Pokorny 872, 
Vasmer 2з, 513, ЩєВЄЛЬОВ IQ6, а.о. 
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РУДНИЦЬКІЯНА 'Rudnyckiana: documentation 

re. J.B.Rudnyckyj and his family', first recorded 

in 1971, cf. "кажуть, що у ВІнніпеґу має по¬ 
чати виходити новий український часопис 
під назвою "Рудницькіяна", Новий ДЬлях.Він- 
ніпеґ,ч.26 за 1971. - syn- Рудницько - 
знавство: "Не буде перебільшенням як ствер¬ 
джу..., що напевне прийде час , коли укра¬ 
їнська й канадська наука буде гордитися 
РУДНИЦЬКИЯНОЮ і рудницькознавство буде сим¬ 
волом українсько-канадської науки, бо проф. 
Рудницький був основоположником і успішним 
науковим організатором студій українознавс¬ 
тва на академічному уровні в Канаді", Ст. 
Радіон, Вільна Думка, Лідкомб, ч.20 за 1978. 

$ 

From FN.Rudnyckyj, author of this dictionary, 

see руда* 

руж 1. Wd. lipstick1, ModUk. - Subst. черво¬ 
нило, червона краска на губи. 

From Fr. rouge 'red colour1. 

руж 2* AmUk. Also руДЖ 'rouge1, first recor¬ 
ded in 1924 (Bilash 554)* - Subst. рум'яна 
фарба для губ. 

From Е. rouge fts', Bilash, l.c., Koshe- 
lanyk 552. 

РУКА 'hand; arm; palm1, MDk. ,OUR.^GES.PYKA/ 

POYKA, known to all SI. - Deriv. рукаВ/ещ/дРД- 
кавйця,-йчка^руків^я ,ручка,райсько 
ручиця, рученька,-ечка, ручний* ручити/ву, 
ручкатися t compounds: руко-блудник •-б лудни- 
ця, -блудство д -дайний *-ділля, -дільнии, 
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дільничати,-крилі,-месло («ремесло ),-мий¬ 
ник, -ніжка, -паш/ ний/ ,-пис/ь/, -писання, 
-писний ,-плескати,-стискання,-творний,-ят- 
ка,-ять; ™ • Рука,Рукарчук,Рукарук-Ручка,Ру- 
чинський,Ручковський (Богдан 248) ь - Syn. 
кожна з двох верхніх кінцівок людини,мав¬ 
пи; складова частйна автоматів, що нагаду¬ 
ють людйну (роботів ітп.); манера писання, 
пбчерк; символ влади,панування; (Божа ру¬ 
ка:) допуст Провидіння; (перено'сно:)одружен¬ 
ня,шлюб. 

PS.*r§ka ’ts', BS. root *renk- ’ to collect',cf . 
Llth. ranka, Latv.ruoka,OPr.rancko 'ts', and Lith. 
rinkti-ranklotі 'to gather', Fraenkel 2,697. 

PYM see POM. 

'room'> fir„st recorded in 1911 

^ гїаи55)' Der±v* руїсер, румінґ-гавз 
румовий* ~ Subst. кімната* 9 
Royicfc°9lf* Г°“ BllaSh> K»^«l«yk 552, 

РУСИЙ 'blond,fair-haired,light-coloured’, 
MUk. русьій,рус? (XV c.), OUk.OES. pdcs (XI c.), 
BRu.pycw,Ru. pycw^ ,OCS.rusr , Bu. pyc, SC.rus 
Sin. rus, Cz.,Slk. rusy, Po., LoSo.,UpSo.rusy.- 
Deriv. русенький,-кість,-ко, русявий,-вість, 

“во», русявець, -вка,^ русак, русо-бородий, 
-волосий,-головий,-косий,-чубий ,etc.- GN. 

Русанів,^ Руснів,Русава, Русів, Русйвль,Ру- 
силів,Русий^Яр; FN. Рус,Русак, Русацький,Ру- 
сецький,Русенко, Русівський, Русіцький,Рус— 
ковський,Русов, Русовський,Русанівський,е^. 
Syn. світло-коричнений з жовтуватим від - 
тінком /про волосся/. Слум.8.911. 

( PS. *rusz/jb/-4 *vu<3.q£/qь/,ІЕ. **roudh-s-os 
’reddish’ extensively discussed in this work under 
pycb.q.v. ; see also руда; Herne 24-27. 
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РУСИЧІ /Сл.плк.Иг./, РУСОБИЧІ - 

"сини Руси" /давня назва украінців/ 

/ethnic name:/ Rusychi, Rusovychi for 

Ukrainian#; extensively dealt with by 
Святослав Гординський in:"Назви •русичі’ 
й ’русовичі’^ OnUVAN 25,5-12, where folk- 

loric end historical data as well as the 

pertaining litersture are quoted; in his 

English summary on p. 13 he states as 

follows: 

The name Rusychi — sons of Rus’, is known solely 
from the “Slovo”, and only in the plural form. The singular 
form known from the chronicles was R u s у n — the Ruthen- 
ian. This caused some scholars to doubt the authenticity of 
the term Rusychi and thus, refer the origins of the “Slovo" 
to later times, or suspect a falsification of the entire poem. 
Especially B. Unbegaun found this name ending with -ych 
(instead of usual Russian -itin) a suspicious neologism, but 
other authors proved that this is a type of patronymic name 
and fully in accordance with the laws of the Ukrainian lan¬ 
guage. Besides, in Ukrainian ritual songs, a similar name, 
Rusovychi was mentioned, but only one quotation of it 
was known. The author of the article quotes parts of other 
ritual songs where the name Rusovychi appears, along 
with the epithets “the chosen ones’’, “finer youths”, and this 
proves that they were the members of ancient military elite 
of Rus’ — the druzhyna (princely retinue). 

РУСIB : русий 

РУСОБИЧІ see русичі 
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РУСЬ, Pycn,EN.& GN.’Rus* (incorrectly: 
"Russia", see РОСІЯ) ; MUk. ,OUk. ,OES. Русь; 
BRu.,Ru.,Ma.,Bu. ts, Po. Ru£, Cz.,Slk.Rus & 
Rusko...- Deriv. русин, руснак, русинка,pyc- 
начка, русич / see русичі/, русизм,русь¬ 
кий, русинський, руснацький, /з-,по-/ру- 
щити, /з-,по-/русифікувати, /з-,по-/рушен- 
ня,уз-,по-/русифкування, русифікація,ру¬ 
софіл, русофільство,-ський, русофоб, русо¬ 
фобство,-ський ; GN. Русин.о , Ь'ська Гута, 
Руська Поляна, Руська Лозова, Рурський Ба- 
нилів. Руський Орчик, Руські Тички, Русо- 
Криклйвець, Русовичі / see Русичі/, Руська 
вулиця /у Львові/; FN.Русин,-ський,Руснак, 
Русндчок*ми&.Руси/н//і456/,ОКк.Рус'Ь/1368/ . 

The origin of the name is disputable; the 
most persuasive is its explanation from adj.pycnM, 
advanced by P.C.Стоцький. 9 Slavistica No-6,pp.5- 
18; here are his findings: 

W. A. Moshin in his study: Variago-Ruskii Vopros (Slavia, 
vol. X, 1931, p. 109-36, 343-79, 501-37) gave a survey of the 
linguistic explanations thus far offered. He showed that the 
word Rus’ according to the various theories, comes from a wide 
diversity of sources. It is supposed to come (1) from the Ukrain¬ 
ians, (2) from the ancient Baltic Slavs, (3) from the ancient 
Finns of the Volga, (4) from the Finns of Finnland proper, 
(5) from the Lithuanians, (6) from the Magyars, (7) from the 
Khazars, (8) from the Iranians, (9) from the Goths, (10) from 
the Georgians, (11) from the Yaphetides, (12) from an unknown 
people, (13) from the Celts, (14) from the Hebrews. 

As a particular view regarding this problem we should 
like to mention the opinion of W. Brim (Proiskhozhdenie ter- 
mina Rus’, Rossiya і Zapad, 1 1923) who maintains that the 
origin of the nawe not m one sphere of civilization, but in se- 

veral*Two other theories do not try to solve the problem of the 
origin of the word but limit themselves to the explanation of 

959 

the social group termed Rus’. The first of the Ukrainian 
scholar M. Korduba (Najnowsze teorje o poczatkach Rusi, Prze- 
glad Historyczny, X, 1930) which supposes that Rus’ was 
similar to the army of Wallenstein during the thirty years war. 
It consisted of soldiers of many races, nations and beliefs, 
amongst whom, during the ninth and tenth century, the Slavic 

element assumed the leadership. The second theory comes from 
the Soviet scholar S. W. Iushkov ((a) K voprosu o proiskhozh- 
denii russkogo gosudarstva, Uchenye zapiski moskovskogo 
iuridisdicheskogo instituta, N. k, IU. SSSR, 1940; (b) Do 
pytannia pro pokhozhennia Rusi, Zapysky Akademii Nauk 
USSR, Instytut movoznavstva, 1941). He regards the Rus’ 
originally as a merchant class, which bought goods in Slavic 
territory and then sold them in Byzantium, Khazaria, and even 
Arabia. At the same time they were professional soldiers, who 
entered the services of the Byzantine emperors and the Khaza* 
rian Kagans. This merchant-soldier class was the organizing 
force behind the new Rus’ state, then emerging. 

At present the problem of the origin of the word Rus’ is 
a subject of lively discussion in the Soviet Union as anyone 
can see from the book of N. S. Derzhavin: Proiskhozhdenie Russ¬ 
kogo Naroda, (subtitle) velikorusskogo, ukrainskogo, beloruss- 
kogo, Moskva, 1944. The old battle between the Normanists 
and the Antinonnanisfls is going on merrily. The authority of 
the great A. A. Shakhmatov (Drewneishie Sudby Russkogo 
Plemeni, Petrograd, 1919) is unceremoniusly set aside and 
the etymological theory of N. T. Mar (Rus’ related with: et-rusk; 
Etruscans) is erected into a dogma of Soviet philology, together 
with his fantastic views about the Goths (from Gog-Magog of 
the Bible). On page 76 Derzhavin writes: “against the theory 
of Shakhmatov as representing the Norman theory in general, 
we uphold the theory of sitate development as represented by 
Marx, Engels, Lenin, and Stalin...” 

We prefer to defend the theory of Shakhmatov and to pro¬ 
pose a new explanation using semantic material. Therefore we 
should like to add to the etymologies presented still another 
explanation from the point of view of Slavic semasiology. 
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In thinking over the explanations hitherto offered we have 
come to the conclusion that these etymologies have partly dis¬ 

regarded two (important methodical principles for the clearing 
up of the word Rus’: 

(a) the first principle has to do with the history of Ukraine. 
By this we mean that we must always bear in mind the continu¬ 

ity of the historical process of this territory with a part of which 
the term Rus’ was so closely connected. That is to say, we must 

take into consideration not only that historical period whose 

records first contain the word, but we must also examine the 
question of whether the preceeding period might not have 
already created it; 

(b) the second principle is concerned with the linguistic 
explanation of the word. The importance of this principle be¬ 
came evident to us while engaged in semantic study of Slavic 
words and their mutual relations. It is a well-known fact in the 

life of languages that every word, especially a noun, has recipro¬ 

cal relations not with all the words of the language in question, but 
only wiith a limited circle of words and meanings, which taken 

together constitute the semantic field of the word. As a human 
being living in a large city does not know all its inhabitants, 
but from thousands knows only a hundred and keeps friendship 
perhaps with a dozen, often only wfith several persons, just 
this same phenomenon do we meet in the life of the words of 

a language. Therefore if we wish to revive and understand the 
original meaning of a word, we must take into consideration 
not only the word itself but also the semantic area in which it 
is or has been rooted. 

Coming now to our attempt to explaan the word Rus’ — 

while rejecting "W. Brim’s explanation, we regard his idea about 
the ‘‘necessity of looking for the sources of this word not in 

one, but in several cultural spheres” as correct and proven by 

the course of historical events. In our opinion we must look for 
the origin of the word Rus’ and its meaning in the following 
cultural spheres: 

(I) The maritime expeditions of the Vikings from their 
Scandinavian mother country to the West, South, and East 

resulted in the latter quarter in the establishment of Viking 

settlements in Finnish territory and in the Dvina river basin. 

Here developed the centres of their power to which the Finns 

were compelled to pay tribute. 
The Finns called these Vikings: “Ruotsi” in conformity 

with their clan traditions concerning their origin from 

Ros-lagen. This word means “seashore” and the old Scandina¬ 
vian words: rors-folk, rors-maen, “fishermen, inhabitants of 

the seashore” form the basis for arriving at the original mean¬ 
ing of Ruotsi, with which the Finns even to this day call the 

Swedes. 
These Ruotsi-Vikings sailed down the Volga to the 

Caspian Sea, later down down the Don, perhaps also down the 

Dnieper. On reaching the Black Sea they probably mingled with 
the remnants of the Goths who held Crimea. On the present- 
Kuban-peninsula they establish the Tmutorokan Rus’. Due to 

historical events the importance of the Volga as an avenue of 
commerce later decreased and the Dnieper became the prin* 
cipal route of trade between the North and the South. Therefore 

a new trade and power centre arose and developed south of the 
Finnish Ruotsi territory, namely Holmgard - Novgorod. In 
the occupation of Kiev another rival Viking force under the 

leadership of Hceskuld - Askold and Dyri-Dyr anticipated these 

Ruotsi until Helgi - Oleh, probably a Viking of princely descent, 
overpowered them and established the rule of the Ruotsi-Vikings 

also in Koenugard - Kiev. 
Thus we see that the designation Ruotsi traveled from the 

North to the South along the Volga, the Don and the Dnieper, 

while on the other hand the same term was carried from the 
Kuban-peninsula along the shores of the Black Sea northwards 

along the Dnieper. 
Ruotsi, in a slavisized form, was the clan name of these 

Vikings. Their professional name as an armed force, as a retinue 

of soldiers attendant upon their leader was: варяги, also from 
the Scandinavian: waering “one who has taken an oath of 

allegiance”; the members of the retinue took a mutual oath 
of fidelity. The word is related with: war “oath, sworn fidelity”. 

The slavisized form of Ruotsi was only one of the old 

Scandinavian Viking words which during the Viking period 
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were transplanted to the Eastern Slavic territory Thi, 

not be ignored in studying „nr proble°mV these '“'s ”»* 

латіап Euotei, ь'іГвіаlistedІотт^теХеі^Ш,' Ле ^^еГі 

Kie™“ -k * - 

ing of the^Tcfen,’ w.rTrn^e': df ГГ the 0rigi”al Ше“- 
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We are »„t“7^“; а" "ЄРНЬ "ав Seemed class” 

of *.\Z"irrZ^Z'ZZ^o™and deTelopm“‘ 
here is to establish the fact that in this ” ‘“T""11 concern 
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vnataaa сеть n. Ь „ j a r, the common 
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people rose against the bojars (nobility).’’ The meaning of 

cern’ as a social class is here quite clear. "We had also a collec¬ 

tion of quotations in which the social contrast of cern' to Rus* 

was quite apparent, but they were lost in the conflagration after 

the raising of Warsaw and it is impossible to replace them. How¬ 

ever, the text of one of them (a letter of a Moscow prince) we 

remember and it runs thus in translation: ‘ ‘this writes to me the 

Rus’ (Kievan territory), the bojars and the cern”, = the com¬ 

mon people”; the bojar class developed later, originally Rus' 

and cern’ opposed each other. 

This word is formed by the suffix - ь from the adjective 

(given as example) old Bulgarian: cbnrb as a collectivum: 

сьгпь — сегпь. Here it is important to add that this adjec¬ 

tive from the most ancient times was a special term to denote 

the color of black hair. 

From this fact we conclude that the designation of the 

governed or oppressed classes in the Kievan Empire took its 

rise from the color of their hair. What meaning this word had 

before this period we shall explain later. 

Let us now examine by the same method the meaning of the 

word Rus’. Naturally it is clear that during the Kievan Empire 

it meant the ‘‘ruling class” including the retinue ■ of soldiers 

and partly the nobility. But what was the original meaning of 

this ancient word rus’, which, in our judgment, existed to¬ 

gether with cern’ long before the Kievan Empire and was the 

basis of the amalgamation with the foreign Ruotsi? 

The natural linguistic feeling, the instinct of every Ukrainian 

for his mother tongue may serve us here as a guide post. Without 

reflection the Ukrainian at once perceives that rus’ is formed 

from русий — русявий, a special adjective denoting the blond 

color of the hair. According to Walde-Pokorny: Vergleichendes 

Wcerterbuch der- Indogermanischen Sprachen, Vol. II, 1927 

p.359 ukr. rusyj, old-Bulgar. rus^ (*reudh-s-o or *roudh-s-o) 

“reddish color of fair hair” is from the stem reudh - “red” rela¬ 

ted with *reu-t-, Lat. rutilus “reddish”, Rutuli “a people’s name: 

the people with the reddish fair hair”. This word rus’ is also 

formed with the suffix -ь as a collectivum. This evident con¬ 

nection of the word rus’ with русий is the reason why several 



964 

scholars also derived the term Rus’ of the Kievan Empire from 

this adjective. This we consider incorrect. Before we discuss 
the original meaning of this word we should compare rus’ and 
cern’ in order to present the following common features: 

(a) the common suffix in their formation; 

(b) the common basic meaning of the adjective stem, 
namely the color of the hair; 

(c) the common collective meaning in a common semantic 
field; 

(d) the common mutual antithesis of the meaning which 
we are going to describe. 

All these common features are evidence that such an ancient 
rus’ word existed (it belonged to the color-group which in 
present Ukrainian is represented by: зелений ‘‘green” _ зе¬ 
лень, білий “white” — (біль, etc.) and that together with 

■*em’ it originated about the same time as the latter in the 
incienfc Slavic territory. 

The rise of these two terms with their original meanings 
vas the result of special historical circumstances, at which we 
mn only guess. 

We think that these words are a distant echo from the 
Gothic Empire in these regions. About 166 A.D. the Goths began 
Their migration from the shores of the Baltic Sea to the pre¬ 
sent Ukrainian territory. Moving partly through the marshes 

4f Pinsk they reached the Dnieper and here in the following 
decades established their supremacy by force of arms. The 

fentre of this powerful state was Dniepranstad on the Dnieper. 
By virtue of their military prowess the Goths eventually became 
the ruling class probably of the whole Slavic world of that 

time. In the first place they subdued the ancestors of the present 
Ukrainians who were fated to be the oppressed class in this 
victorious foreign regime. 

Nature itself established a difference in this state between 
ihe ruling and the oppressed classes by a strikingly sharp dif¬ 
ference in the color of their hair. Reche (in M. Ebert: Real¬ 

lexicon der Vorgeschichte, s.v. Haar) declares that blonde hair 
*s a natural feature of the peoples of northern Europe. In all 
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other parts of Europe and the world in general the natural 

color of the hair is a variety of black. 
Regarding the Goths all classic accounts emphasize as their 

characteristic feature the blond, even reddish color, of their 

hair. Cf. also the generally accepted etymology of Oetro-gothae 
from austro-, cf. Lat. aurora “dawn”, Lith. ausza, E. 

east; the original meaning “the radiant (the bright) Gothsw; 
Wisi-gothae, according to S. Feist is from an original meaning 

“worthy, good attribute, excellence”. In our opinion in both 

terms the basis of the meaning has something to do with the 

blond hair of the Goths and its magical interpretation in eun- 
worship as the “representatives or childen of the Ught-suh”. 

In contrast with this W. Shcherbakiwsky and other scholars 

maintain that the ancestors of the Ukrainians certainly had black 

hair. Therefore also the Ukrainian folksongs even at the pre¬ 

sent day glorify as the ideal of beauty: соті осі “black' eyes”, 
соті browy “black brows”, соті kosy “black braids of hair”, 

etc. Only in the Kievan Rus* period, that during the rule of the 
Rus’, do we find in the “Tale of the Host of Ihor” a new ideal 
of beauty mentioned, namely “the braids of blond hair of the 

Gothic girls”. This shows how the ancient Gothic period lived 
on in popular tradition and how deeply felt was the difference 

in the color of the hair. 
It is therefore natural and quite intelligible that this 

characteristic feature of the blond-haired Gothic rulers was used 

as the designation of this ruling class. It was the most con¬ 
spicuous mark in the physiognomy of the Goths, semantically 

speaking: the dominant attribute. Thus there originated during 
this period the ancient word rus’ (we write it with a small 

letter) as the name for these blond guests from the North, 

from Scandinavia. On the other hand, the ancestors of the East¬ 
ern Slavs, in the first place the ancestors of the Ukrainians, 
became keenly aware that their own black hair marked them 

off as a people distinct from the dominant invaders. Hence the 

word cern’ came to be used as the designation of their own 

class, i.e. that of the subjugated and governed. On the one hand 

were the humbled Slavic cern’, on the other the dominant 

Gothic rus’. 
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From what has now been said we may safely infer that 

the original meaning of these words included the following: 

(a) the racial difference (blond hair with corresponding 
complexion and black hair with corresponding complexion); 

(b) the “national” difference: Goths and Slavs (the term 
national used cum grano salis...); 

(c) the social difference, the dominant rulers and the sub¬ 
jugated masses ; 

(d) the “national” and social antagonism between these 
two classes during the Gothic period in the country now held 
by Ukrainians; 

(e) a possible secondary antithesis between soldiers and 
cultivators. 

We should also like to express our view as to the time when 

these words were formed and their respective meanings finally 
took shape. The realities of life must have necessitated their 
rise and the development of their meanings as early as the 

Gothic invasion. But our attention is drawn to the fact that a 
similar meaning as the Ukrainian: cern7 does not exist in other 

Slavic languages. But it existed respectively exists in. White 
Buthenian and Russian. (The Polish: czern7 is supposed to be 
of Ukrainian origin.) 

Therefore we assume that the ancient rus7 and cern7 finally 
crystallized when the ancestors of the present Ukrainians, the 
Antes, began their fight against the Goths after the defeat of 
King Eripanarich by the Huns and the expansive migration of 

the Slavs to the West and South was in full swing. The western 
and southern Slavs did not experience the bloody antagonism of 
interests between the ruling and oppressed classes, the enmity 
of the cern7 against the rus7, as did the ancestors of the eastern 

Slavs. Consequently we hold that during the 3rd and 4th cen¬ 
turies the words rus7 and cern7 acquired their final connotation, 

though the primary roots reach back into the second. 
As already explained, we be'ieve that the words Bus7 — 

rus7 and cern' are inseparable. There is amp'e reason to assume 
that the word rus7 was formed at the very beginning of Slavic 

history and that when the Vikings of the Finnish and the Ttnu- 

torokan territories took possession of the present Ukraine, bring¬ 

ing, of course, the word Ruotsi with them, they found there the 
old word rus7 in actual use. This old word was by its meaning 
peculiarly suitable as a name also for the new blond conquerors, 
the Vikings. Thus rus7 and the slavisized form of Ruotsi were 

side by side. 

These two coalesced to form a single word. Thus the old 

Slavic word rus7 which originated in the Gothic period and 
the foreign Scandinavian term Ruotsi constitute the sources of 

the new word: Bus7. This again, in the IX — X centuries became 
the name of the ruling class of the Kievan Empire and later the 

name of the state, the nation, the country, and the language. 
With a few further remarks we shall close this discussion. 

With the growth of state-consciousness due to the rule of great 
personalities such as Woldemar - Vladimir - Volodymyr and 

Jarisleif - Jaroslaw the word Bus7 acquired the meaning of 

State and Nation. Then the new Rus7-word which by the original 
rus7-word had a close association with русий “blond77, began 

to be felt as unsuitable, because the course of events had given 
this word another meaning. The black- and the blond-haired 

people had become citizens of the Rus7-Empire: Русини, along 
the Dnieper from Novgorod down to Kiev. The Code of Jaroslaw 
in particular represented a great advance toward the establish¬ 
ment of a constitutional state (Rechtsstaat). This change in the 

meaning of Bus7 was encouraged and accepted by the ruling class. 
But the primitive outlook of the common masses, who sub¬ 

consciously think in symbolic images, surely felt the necessity 
of keeping the old difference alive. This again it seems to us, 

gave rise to two other terms in course of time, namely: Btla - 

Bila Rus7 and Cerna - Corna Bus7, the White Rus7 and the 
Black Bus7. (The later Polish term: Czerwona Rus7 “Red Bus77 
has originally no connections with adjective cervonyj “red7 , 

but is derived from the name of the town: Cerven7). 

In explaining these terms the striking contrast must be noted 
between the blond hair of the present White Ruthenians and the 

equally conspicuous black hair of the inhabitants of the terri¬ 

tories of White Ruthenia and Ukraine which were called: 

Corna Rus7 (the first around Nowogrodek, the second around 
Lemberg-Peremyshl including Cholm-land; cf. Beauplan7s 
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“Carte de 1’Ukraine”, Paris, 1665, “Russie Noir”, reproduced 
at M. Hrushewsky: A history of Ukraine, edited by 0. J. 
Frederiksen, 1943.) 

The old tradition was still alive in the popular conscious¬ 
ness. Hence the blond Rusin-s felt the need of making a line of 

distinction between themselves and their dark-haired brothers. 

Since “rusa” Rus* would constitute an unpleasant tautology, 
the expression: Bhla —Bila Rus’ was formed, for in Ukrainian 

and White Ruthenian the adjective is employed to denote fair 
or blond hair. Then in antithesis to this expression Gorna Rus’ 
arose. 

An attempt was made to explain these terms by E. F., 
Karskij in his monumental work on the White Ruthenians. He 

explains the term “white” by referring to the white garments, 
which the Ruthenians wore and connects the word Black-Rus* 
with the black coats of the people. 

But this explanation cannot stand a critical test: 

(a) in the firsts the white garments have been worn in 
many other parts of Eastern Slavic lands; 

(b) again, the same applies to the black coats; 

(c) finally, if color is made the determining factor in ex¬ 
plaining the terms, is it not more logical to apply this principle 
to the hair with which nature has so characteristically endowed 
its children, than to the color of the clothes? 

Already Karskij reached partly the same conclusion, de¬ 
fending his view by referring to the most prominent characteri¬ 
stic of the White Ruthenians, that is, their bright blond hair 
and their blue or grey eyes. But he failed to see the real reason 
for the origin and application of these terms. N. S. Derzhavin 
believes the problem of these terms is not yet solved. 

This we attempt to do in this discussion together with a 
“working hypothesis” of the origin of the word Rus’ for the 
use of historians and linguists. 

Into the same color-problem belongs in our opinion also 
the term “White Chorvatians” mentioned in the Kievan 
Chronicle. J. Brutzkus, the Khazar Origin of Ancient Kiew, The 

Slavonic and East European Revue, Yol. ХХД, derives the word 

Croats-Chorvatians from the hill-name Khoriv — in the Kievan 

neighborhood. The term “White Croats” supposes also a 
“cern’ ” in the Kievan territory or a black-haired Croatian 

tribe. We draw the attention also to the old terms “White 

Serbia— White Serbs” originally located on the northern slopes 
of the Carpathian mountains. As we see not only the Rus’ was 

divided in black and white, but also the Croats and Serbs. 

Wc are conscious of the many problems connected with our 

explanation and should like, at the end, to present some 

suggestions which were excluded from the foregoing lines in 

order to limit the investigation of the problem to the old Rus’ 

territory. 

The color of the hair and eyes together with that of the 

whole complexion is even now a very peculiar characteristic of 

races and plays a decisive role in the esthetic feelings of men. It 

must be accepted that the esthetic value of blond hair was 

greater in earlier times, because it had certain cultic and even 
magical aspects. Cf. Wilhelm Koppers (Pferdeopfer und Pferdekult 

der Indogermanen, 1936, p. 292) uotes from Slavic cults this impor¬ 

tant fact: to Svantevit was sacrificed a white, to Triglav a 

black horse. Greek women treated their hair with special creams 

and bleached it in the sun in order to achieve the favorite red¬ 
dish blond color. In the Old Turkish language the adjective 
sarysyn exists, derived from sary “yellow”, “pale” with 

the meaning “blond, beautiful”. These facts may suffice to show 

the esteem for blond hair existing in a black-haired nation. 
We believe that the primitive Slavs were from the point of 

view of race, rather mixed at the beginning of the Christian 

Era. The western Slavs intermingled with the Nordic race and 

blond hair and blue eyes were no rarity amongst them. It is also 
reported that Budini had “reddish hair and bright eyes”, but 

Tacitus is not sure whether they were Slavs*. The remaining Slavic 

tribes, however, were predominantly black-haired with dark 

eyes. The Celts, Thracians, and Iranians were also similarly 

endowed. 

* F. Paudler: Die hellfarbigen Rassen ihre Sprachstaemi 

Kulturen, und Urheimaten, Heildelberg, 1924. 

ii 
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The oldest name for the Western Slavs in history is 

V enedae, a term the etymology of which is still insufficiently 

explained. But one etymology, accepted also by the American 

Slavist S. H. Cross*, is that V en e d a e is based on the old Celtic 

word vindo-s “white”. The dark-haired Celts gave this name 

to the blond Western Slavs. 

A special problem lies in the background of our explanation 

of the term Rus\ That is, the fact that we have (a) a report 

about 160 B.C. concerning the 0 s u n (W u- s u n) people in 

Asia, who according to the Chinese Chronicles had blue eyes 

and blond hair; (b) that the Alans, according to Ammianus 

Marcellinus, were tall, handsome and their hair inclined to 

blond. Much has been written about the bright race of Alans, 

and some scholars attribut their fair features to the close con¬ 

tact with the Goths. In addition, the “reddish hair” which is 

found in Central Asia and the Caucasus (Ossetians) constitutes 
a special problem according to K. Moszynski**. 

This Polish scholar has investigated these facts, and came 

to the following conclusions: 

(a) The traces of a fair-haired race in Asia are a proof of 

the influence of Europe on Asia. 

(b) It is an established fact that in the centuries of the first 

millennium A.D. there were a fair number of representatives of 

the blond and blue-eyed race in central Asia. 

(c) The reports and later traditions about the blond 

Scythians, Sarmatians, and Alans present no conclusive evidence 

because they are either too general or date from times in which 

the expansion of the northern European peoples had already 

begun. Therefore we cannot be absolutely sure that the descrip¬ 

tion of the Alantic, Scythian and Sarmatian “blonds” (the old 

reports say little about the eyes) actually refer to the newcomers 

from the Baltic Sea. 

* Samuel Hazzard Cross: Slavic Civilization Through the 

Ages, Harvard University Press, 1948. 

** Kazimierz Moszynski: Badania nad pochodzeniem і pier- 

wotna Kultura Slowian. Rozprawy Wydzialu Filol. Polskiej 

Akademii Umiejetnosci, v. LXII, No. 2, Krakow, 1925. 
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(d) The report, however, which proves that in Scythia the 

custom of dyeing the hair blond-gold and reddish existed, 

Moszynski believes to be decisive for the conclusion that the 

population was a black-haired race. 

(e) With the exception of Pliny, all information about the 

autochtonism of the blond race in Asia is dated later than 500 

A.D. Therefore, historically, there can be no proof of the exis¬ 

tence of blond races in the steppes of Europe and Asia in the 

pre-Christian Era. On this point the date of the Chinese reports 

deserves to be carefully checked. 

Generally speaking, and cum grano salis these observations 

exclude the possibility of the existence of the fair-haired, blue¬ 

eyed human beings in Eastern Slavic territories in the period 

preceding the invasion of the Goths. The black-haired and 

black-eyed Slavic people therefore regarded the blue-eyed and 

blond Goths as a contrasting and amazing race and called them 

“the Blondes” and themselves ,,the Blacks”. In this connection 

it is very instructive to remember that in Indian „caste” 

originally meant “color”. 

These names may thus be said to have been created by the 

imagination of the Slavic people and it does not seem possible 

that they could have been influenced by similar examples of 

names found amongst the non-Slavic peoples — for example 

“White Ugrians — Black Ugrians” or “Black Bulgars — 

Silver Bulgars” and the Chinese tradition, according to which 

the four directions of the horizon had each its specific color 

(black for the north). Such a term as the “White Tzar” must 

be discounted, since it is of Mongol-Tartar origin. In addition, 

according to the Polish orientalist V. Kotowicz, the expression 

“white bones” means “aristocratic origin”, similar to the 

phrase “blue blood”. So the name “White Tsar”1 means the aris¬ 

tocratic heir of Genghiz Khan, and serves to distinguish sharply 

from the subordinate vassals or “black bones”. The Muscovite- 

Russian Tsars used to confer the titles of their Tartar predeces¬ 

sors such as the “Great Beg”, the “White Khan”, etc. upon 

themselves, bcause for centuries they were obedient servants of 

the Tartars. 
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For the sake of biblioeranh-f„ * 
of Uk. works dealing with fhf " ?omP,etene«s 

*U8' the following titles °f the name owing titles Should be mentioned: 

зви°"Іуоь»; "К;*ЦЬ’ЧСВВ: П«°Д«ннл на. 
оавдрГґванінїса ,Ц^?ГЬ"0Ї зеилі" С*е«~ 

р ьекція 1, Рим-Торонто 1977 (296 р 

authfr'snt«iufd “л “P-ated VerSl°n °f the same' 
OnUVAN No.8 tt95‘j™ eumnus Toponymy of ten In 

Ва^ь Чалленко: Походження назон "Русь',' 
Рось та споріднених із ними назов і слів. 

Український Технічно-Господарський Інститут 
Наукові Записки;* Мюнхен 1973, РР. Ю5 - 121, 

being a bizarre attempt to explain this name from * 
Adyghe language data, viz.: 

The first component of "Rufi" originated in a 

S Ciple >" ( * English transcription ) 
Which meant something that fell" and,semant¬ 

ic £ally,maLhave had connection with things 

І^іг Мій “de fr0m,a fallen b™nch, wlth 
hair, falling over one's shoulder, or with a 

waterfall This may be the origin of many ho¬ 

ed1^ 1 C?mP°nent C°uld have been combin¬ 
ed with a nominative case flexion "r" 

triwJ7 forma}l Srammatical addition,’ con¬ 
tributing nothing semantically. According 

er РЇГЄ^С regU,;lariiies retained in the mod- 

"oo" or8%" a T" C°Uld Change t0 sound 

?игкІ a°Un >SUCh/S f°Und ІП Adygh^an and 
iurkmenian names for Russian "oorys","ors" 

Iou„r%"d CO?p°nei,t-"hI=h also became a single 

-f a °riginated in Participle "sy",which 
In Adyghi means "burned" and.when appHef to 
human hair or beard,could denote "shorn" or 

f 
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"shaven11. In combination, the two components 
acquired the meaning of "shaven head"; this 
was the original meaning of "orys",.. or "orsV 
The head-shaving process resulting in a ritu¬ 

alized haircut characterized by a prominent 
remaining tuft of hair,as worn by the Kievan 
Prince Sviatoslav, was denoted by the word 
(compare with English "ruse") with in modem 
Adygh£ retained the meaning of "twisted". 
Thus, eventually, the word "ooroos" was form¬ 

ed. First,this could have meant the headman 
of a tribe, who favored such haircuts, then, 
the entire tribe - an ethnonym. Later,the"oo" 
or "o" part became a preposition and the part 

"rus" alone was used to denote the head with 
tufted haircut...( verbatim from an E, sum¬ 
mary on pp.120-121); on account of linguo- 

historical, onomastic and factual data Chaplenko's 
"haircut"-theory of the origin of "Ru5" is unaccept¬ 
able. The same might be said of Omeljan Pritsak's 
"inaugural lecture" at Harvard: The Оггдгп of Rus9. 
Harvard Ukrainian Research Institute, Cambridge, 
Massachusetts,1976 (28 p.):In discussing briefly 

the Normanist controversy from its start in 1749 
the author recognizes three elements which contrib¬ 
uted to the emergence of Ru& on the historical scene: 
(1) the desertion of the Roman "limes" in Eastern 

Europe; (2) the Avar empire (568-799) and (3) the in¬ 
trusion of the Arabs into the basin of the Mediterra¬ 
nean Sea (c.65Q); in his opinion, the Rus in Rodez 
Gaul ("Rusi" in Middle French) went north and became 
Rus9 by 770 (Bravellir battle). He states literally: 

Helped by Frisian intermediaries the Rodez/ 

Rus trading company had at their disposal 

skilled navigators disciplined by fierce Scan¬ 
dinavian kings, the komngar. They soon developed 

a "Danish" society."the nomads of the sea"and 
by the end of the eight century started their 
atractivity as Vikings, (p•2 I ). 
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In reviewing briefly Pritsak?s lecture 

in SEER. 56:1(1978),pp.135-136*David M. Wilson 

termed it "nonsense" - "not helpful to those 

who are struggling with the main political pro¬ 

blems of the Baltic in the ninth and tenth cen¬ 

turies" (p.156).- Apparently Chaplenko's Adygh£ 

etymology of Ru^-name remained unknown to Wilson: 

in fact, there are two "nonsenses" in this re¬ 

spect, not one : Chaplenkofs "haircut"-theory and 

Pritsak’s "Rodez/Rus"-hypothesis —both extrava¬ 

gant in argument, statical in logic, sclerotic in 

outlook and therefore scholarly unacceptable. 

* 

One of the serious arguments against the 

Norman-theory of Ru& < OFinnish r/u/otsi is the 

linguistic consideration of the necessity of the 

change of -ts- into SI. -£- should the name re¬ 

ally derive from Scandinavian; this difficulty 

was partly removed by ПІЄВЄЛЬОВ'з 
viz. :" 

supposition. 

The cluster jt£ was still not tolerated 

in SI at the time of the first Slavo- 

Scandinavian contacts: OR Rusb if it is 

to be derived from OFi rotsi ( from OSw 

roPs (gen sg) (ШеввЛЬОВ 189). 

Unfortunately,the author does not include 

the -ts->-c- transformation in his chronological 

table on pp.635-636 thus leaving the whole prob¬ 

lem in the air; the matter requires further com¬ 

parative-historical study. 

* - 
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РУТЕНЕЦЬ EN.' Ruthenian * , BRu# рут ЄНЄЦ, 

Ru. , MB. руТ6НЄЦ, po* Ruteniec • 
Deriy. рутенка, рутенський, по-рутен- 
ському,-ськи, рутенщина, рутенськість. 
§уп. /в Австро-Угбрській імперії:/офі¬ 
ційна назва українського населення^Бу¬ 
ковини, Галичини, Закарпатської України; 

/істор.:/назва українців і білорусів у 
церковних римських документах; /ірон.:/ 
призирлива назва вислужників австрій¬ 
ського уряду. 

In his series ONOMApTJCA (OnUVAN) No,5 
(1953) ,pp• 5**12 JBR*reprinted B.O,Unbegaun*s 

study of the origin and history of this 
name ; here are his findings in this respect: 

Le nom des Ruthenes est celui par lequel les Occidentaux 

designent parfois les Ukrainiens, moins frequemment les Blanc- 

Russes, mais qu ’ils appliquaient, au moyen-age, aux Slaves 

orientaux. Alors que les noms slaves de Rv,sses et df Ukrainiens 
ont 6te Tobjet de nombreuses etudes, Torigine de celui de Ru¬ 

thenes, de fagon paradoxale, n’a pas retenu la curiosite des 

chercheurs. Si meme un savant comme M. Hrusevskyj n’y a 

pas prete la moindre attention, on comprendra que l’excellente 

et si bien informee Enciclopedia Italiana n’a pu qu’ecrire en 

1936: . Rutheni non e altro se non la forma latina, o meglio 

latinizzata — di formazione pero non ben .chiara — di Russi» 

(XXX, p. 350). I/auteur de cette notice prudente n’a pas 

voulu, apparemment, faire sienne l’assertion categorique de 

D. Dorosenko: «Es ist sicher, dass Ruthenia aus den griechischen 

'?оз<тіа entstanden ist» (*). II est evident que cette 

(x) «Die Namen Rus, Russland und Ukraine», Abhandlungen des TTkrai• 
nischen Wissenschaftlichen Instituts in Berlin, III, 1931, p. 7, note 1. Cette 
assertion a 6t6 reprise r6cemment par Blie Borscak, dans la Bevue des 
Etudes Slaves, XXIV, 1948, p. 171. note 1. 
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etymologie est indefendable non seulement parce qu’un mot ne 

peut pas provenir a la fois de deux mots differents, mais aussi, 

et cela est plus grave, parce que les sources grecques, tout en 

offrant les termes de T«s, Tмої, 'Рачгіа et les adjectifs 4FW*6s, 

Townxos, 'PwtnaKos (nous laissons a recart les fameux Арорїтаї), 

ignorent la forme "Povdrjvoi (sic); si les sources l’avaient connue, 

ajouterons-nous, elles l’auraient, au moins, accentuee correcte- 

ment. II est vrai que Strabon parle des TovtyjvoL, mais ce sont les 

Ruteni celtes (z). II faut done chercher ailleurs qu’en grec 
l’origine de notre terme. 

On la trouve facilement en la tin et elle n’a rien d’enigma- 

tique: e’est le nom d’une tribu gauloise, celle des Ruteni de 

Cesar, applique aux Russes en vertu d’un procede courant au 

moyen-age et qui consistait a donner aux peuples nouvellement 

apparus sur la scene historique des noms familiers de l’antiquite. 

Les memes Russes n’ont-ils pas ete арреі&з Scythes, Tauro- 

scythes, Sarmates, Roxolanes, etc.? Plus tard, lorsqu’ils-ont 

ete connus sous leur veritable nom, toutes ces denominations sont 

devenues, pour ainsi dire, vacantes. Et c ’est ainsi que Thietmar 

de Merseburg a pu s’emparer, au xi® siecle, de celle des Scythes 

pour designer les Lapons. Les Petchenegues ont ete baptises 

Daces et Parthes, les Prussiens — Getes, et ainsi de suite. Le h 

apres le t n’est qu’un ornement orthographique que Гоп trouve 

frequemment au moyen-age, meme dans le nom des Rut(h)eni 
celtes ainsi que dans celui de leur ville, la Rut(h)ena civitas 
(Segodunum, aujourd’hui Rodez) (*). 

II ne s’agit plus que de savoir quand et comment le nom de 

Ruthenes est entre dans Tonomastique de TOccident. 

(a) Paully-Wissowa, Real-Encyclopadie, II. Keihe, 1, col. 1246. 

(3) Volci ce qu'on lit k ce sujet dans l’ouvrage le mieux documents sur 
les Ruth&nes celtes: «Les auteurs latins, jusqu’au ve siecle, donnent tous la 
forme Ruteni et les auteurs greCS les formes 'PovTijwi, ’Povrawi et ’Povratvoi. 
L'h fautif apparait pour la premiere fois dans Gr6goire de Tours (civitas 
Ruthena, urbs Ruthena, terminus Ruthenus) et il s’est maintenu dans 
Ruthenois, nom des habitants de Rodez» (A. Albenque, Les Rutines: Studes 
d’histoire, d’archeologie et des toponymie gallo-romaines, Rodez, 1948, p. 24, 
not 4.) 
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Le premier nom sous lequel nous decouvrons les Russes dans 

les chroniques latines est Rhos; il figure dans les Annates Ber- 
tiniani sous Pannee 839 et designe encore Russes norinands ( ). 

Ce terme, qui correspond au grec 'Pojs, n’aura ete qu’un hapax 

dans la litterature latine. 
Des les Xе et xie siecles nous enregstrons deja la forme 

moderne a orthographe variee: Rusci, Rusi, Rucif Russi, Rusii, 

Razi, pour le peuple, et Ruscia, Rusia, Rucia, Ruzia, Ruzzia, pour 

le pays. On pourra en trouver plusiers exemples dans les 

Annates Ilildesheimenses et Quedlinburgenses, dans les Lamberti 

Annates (5), Chez Liutprand (e), dans les Annates Barenses (7), 

dans la Vita Chounradi II Imperatoris de Wipo (8), dans le 

Chronicon Universale d’Ekkehard (e), dans le Chronicon de 

Thietmar de Merseburg (10), das les Gesta Hammaburgensis 

Ecclesiae d’Adam de Breme (u), et ainsi de suite. Il serait 

initule d’enumerer tous les exemples. 
Les textes du xe siecle connaissent encore un autre nom pour 

les Russes, plus rare, mais suffisamment atteste: Rugi. On le 

trouve, par exemple, dans le Continuator Reginonisi ce texte 

mentionne quatre fois les Russes (aux annees 959, 960, 962 et 

966) et chaque fois sous le nom de Rugi (u). De meme dans les 

Annates Mag debar genses (а Гаппее 959) (и) et dans VAnnatista 
Saxo (а Гаппее 968) (“). Plus tard ce nom figurera egalement 

dans la Historia Normannorum de Guillaume de Jumieges (vers 

1070) qui parle d’un «Juliusclodius rex Rugorum» (e’est-a-dire 

le Grand-prince Jaroslav) (1S). Enfin, la Genalogia Welforum, 

un texte du premier quart du xiie siecle, mais fait avec des ele- 

(4) Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, I, 434; abreg6 dans 
la suite en SS. 

(5) SS., Ill, pp. 60-61, 63, 80. 
(e) Ibid., pp. 277, 331. 
(7) Ibid., V, pp. 53, 54. 
(8) Ibid., XI, pp. 264, 269. 
(*) Ibid., VI, pp. 207, 216. 

(10) M.G.H., SS., Nova series, IX, 1935, passim. 
(n) 3e 6d. de B. Schmeidler, Hambiirg und Leipzig, 1917: 12 fois Ruzzia, 

2 fois Ruzia, 2 fois Ruzzi. (1Д) M.G.H., SS., I, pp. 624, 625, 628. 
(“) Ibid., XVI, p. 147. (U) Ibid.. VI. n. 622. 
(1°) Recueil des Historiens des Gaules et de la France, XI, p. 48. 
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ments anciens, contient le meme terme (ie). 

On a ici un exemple de plus d’un nom anciennement connu 

et applique a un peuple nouveau a la faveur de l’identite de la 

premiere svllabe. Les veritables Rugi etaient des Germains 

orientaux venus des rivages de la Mer Baltique s’etablir sur 

le Danube, en face du Noricum Ripense. Nous possedons sur 

eux des renseignements abondants dans la biographie de saint 

Severin par Eugippius, du ve siecle. Le meme nom apparait 

aussi, tout au debut du Xе siecle, dans VInquisitio de theloneis 

de Raffelstetten, de 906 (1T). Y designe-t-il vraiment les Russes 

ou n’y est-il qu’une survivance litteraire des Rugi germaniques, 

disparus bien avant le Xе siecle? II existe une abondante li¬ 

terature sur cette question controversee (18). Ce qu’il faut 

ecarter resolument, c’est l’hypothese qui voit dans les Rugi les 

habitants de l’ile de Riigen, dans la Baltique: ces derniers n’ont 
jamais ete appeles de ce nom (w). 

Le terme de Ruteni, applique aux Russes, semble apparaitre 

pour la premiere fois dans les Annates Augustani sous l’annee 

1089: «Imperator [Henri IV] Praxedem, Rutenorum regis 

filiam, sibi in matrimonial^ sociavit» (M). Depuis Ruteni/Ru- 

theni devient extremement frequent, surtout au xiie siecle. 

Suger, dans la Vita Ludovici VI, parle de «rex Ruthenorum» (S1), 

de meme qu’un Excerptum historicum de la meme epoque (M). 

L'Annalista Saxo (vers 1139) mentionne les Rutheni (M), et la 

Vita Chunradi Archiepiscopi Salisburgensis (vers 1177) donne 

a la Ruis subcarpathique le nom de «marchia Ruthenorum» (24). 

La chronique polono-latine de l’Anonyme Gallus, de 1110-1113, 

mentionne elle aussi frequemment les Rutheni (^j. II serait 

(“) M.G.H., SS., Xlli, p. 734. Le meme r6cit (d’ailleurs enti&rement 
fantaisiste) est repete dans la Historia Welforum, ibid., XXI, p. 460. 

(17) CapiUdaria, II. p. 251, 6. 
(18) La mise au point la phis recente se trouve dans l’etude d’Erich 

Zollner, “Rugier oder Russen in der Raffelstettener Zollurkunde?”, Mit- 
teilungen des Institute fiir Osterreichische Geschichtsforschung, LX (1952), 
pp. 108-119. L’auteur lui-meme defend la th&se germanique. Pour la thfese 
slave, voir, entre autres, A. Florovskij, Чехи и восточньїе славяне, I, 
Prague, 1935, pp. 159-161 (Prdce Slovanslciho Ustavu, XIII). 
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facile de multiplier des exemples pour ce nom qui est en passe 

de devenir la denomination officielle des Russes. 

Les textes que nous venons de citer, tout en employant le 

nom de Rutheni pour le peuple, continuent a se servir de Rusia, 

Ruscia, etc., pour indiquer le pays. Ce fait nous aiderait peut- 

§tre a comprendre pourquoi pr6cisement le nom des Ruthenes 

«eltes a ete choisi pour designer les Russes. Certes, l’identite de 

la premiere syllabe Ru- a ete decisive et a servi de point de depart. 

Mais il se peut que le suffixe -n- у ait contribue egalement. En 

*ffet, le vieux russe opposait le collectif Bus, qui designait a la 

fois le peuple et le pays, au singulatif Busin qui designait «le 

Russe». On peut se demander des lors si. en vertu d’une phone- 

ftque approximative, 1’opposition : Bus/Busin ne se reflete 

pas dhns 1’opposition Rusia/Buthenus. Dans quelques textes on 

trouve la forme Bucenus qui est encore plus proche de Busin 

que ne Lest Ruthenus: la deuxieme partie (1040-1077) des Lam- 

berti Annates mentionne a quatre reprises le grand-prince 

Izjaslav appele «Ruzenorum rex» (M). Le Codex 2 de Thietmar 

de Merseburg, c’est a dire, le remaniement de son Chronicon 

fait a Corvey au xne siecle, off re un «Ruscenorum rex» (”). 

Enfin, la Chronica Slavorum de Helmold (1169) donne a la Mer 

(ie) Voir T. Milewski, «Pierwotne nazwy Rugji і siowianskich jej 
mieszkanc6w», Slavia Occidentalism IX, 1930, pp. 292-306; W. Steinhauser, 
‘Riigen und die Rugier’ , Zeitschrift fur slavische Philologie, XVI (1939), 
зр. 1-16. 

(*) M.G.H., SS., Ill, p. 133. 
(n) Recueil des Historiens des Gaules et de la France, XI, p. 61. 
(22) Ibid., p. 157. 
c*) M.G.H., SS., VI, p. 770. 
(2i) Ibid., XI, p. 74. 
(2!5) Monumenta Poloniae Sistorica, ed. Bielowslci, I, Lwow, 1864, pp. 

390-484. 

(") M.G.E., SS., V, pp. 219, 230. 
(”) M.G.H., SS., Nova series, IX, p. 529. 



980 

Nmre 1є nom de «Rucenum mare» ("). L’adjectif Rucenus est 

a la fois proche de Rusin et forme correctement sur Rucia a 

1 aide du suffixe -enus, frequent au moyen-age dans les noms de 

peuples (comme Saraceni, Sclaveni). C’est cet adjectif qui a 
pu determiner le choix de la forme Ruthenus. 

Le terme de Ruthenia pour Russia n’apparait que vers le 

milieu du XIIе siecle. Le premier exemple semble se trouver 

dans une lettre ecrite vers 1150 par Matthieu, eveque de Cracovie 

a saint Bernard de Clairvaux: «... in Ruthenia, quae quasi est 

alter orbis» ( ). Vers la meme 6poque on trouve un autre 

exemple dans la biographie de 1’eveque Otto de Bamberg par 

Herbord (1159: «Ruthenia tota» (*). Mais cette forme, rare 

durant tout le moyen-age, n ’aura aucun sueces et la combinaison 
courante restera celle de Rutheni/Russia. 

Le terme de Ruthenus a ete appliquS egalement au nom 

dynastique de la famille princiere de Reuss (en Thuringie) et 

cela des sa fondation, a la fin du an* siecle, par Henri ’de 

Plauen-Reuss, fils de Henri Iе' de Plauen. Le nom de Reuss 

apparait pour la premiere fois en 1289 (-) et la forme Ruthenus, 

qui n en eonstitue que la traduction latine, en 1292 (**). L’ori- 

gine meme du nom de Reuss n’est pas tout a fait claire. II existe 

une these qui le met en rapport avec les anciens noms allemands 

pour le terrain defriche, reuth, riute, geriute, geroit, etc., qui 

рЇ,\2- "і6- 
ne se sert que de la forme Rucia F designer le pays, Helmold 

(“) Monumenta Polonaie Historica, IT, Lw6w 1872 t, i« 

<4 £IS ЙГЇ £ "h- ^ p. i47 
nennit; ЙіЙ'd^vSgt^von'wlida лЄр,ПШ11 der Ruse 
herausgegeben von Berthold Schmidt, Jena?^'No.Ш, 

nenniti UrTuZlnbvlTd^r Vdgf^Zn тМаВ‘гІЬЄП'1\ІШ'’ No' 259> P- 

Plach,Bie UMen der regte S 
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ont donne d’ innombrables noms de lieu (Rodungsortsnamen) 

(33). La these traditionelle, cependant, continue a mettre le 

nom de Reuss en rapport avec celui de Russe. N’oublions pas 

que le fondateur de la dynastie avait pour epouse une petite-fille 

du prince Daniel de Galicie (a4). Quelle qu’ait 6te la veritable 

origine du nom dynastique de Reuss, il ne fait pas de doute que 

des le debut ce nom a ete compris comme 1’equivalent de Russe, 

d’ou sa traduction en latin par Ruthenus. Le doublet Reuss/ 

Ruthenus a ete courant jusqu’a l’epoque moderne. 

II convient d’ouvrir ici une parenthese pour dire que le 

terme de Rutheni pouvait designer au xne siecle non seulement 

les Russes, mais aussi les habitants slaves de l’ile de Riigen dans 

la Mer Baltique. Le nom latin de l’ile figure ordinairement sous 

la forme de Rugia, Rogia, Rugiana, Ruiana, Rana, celui de ses 

habitants sous celle de Rugiani, Ruiani, Ruani, Runi, Rani. 

C ’est encore le debut Ru- qui a du mettre les chroniqueurs sur 

la piste des Rutheni. Cette forme n’est pas frequente; je ne l’ai 

trouvee que chez deux biographes d’Otto, eveque de Bamberg: 

Ebo (1158) et Herbord (1159) ; on a vu que ce dernier emploie 

Rutheni Egalement pour les Russes. Les deux auteurs se servent 

egalement du nom de Ruthenia pour designer Tile elle-meme (“). 

L’evolution du couple Rus(s)i/Rus(s)ia vers Rutheni/Rus- 
(s)ia semble avoir determine aussi celle de Prussi/Prussia vers 

Prutheni/Prussia «Prussiens/Prusse». Lorsque les deux nations 

sont mentionnees dans un meme texte, elles accusent ordinaire¬ 

ment des formes paralleles: Rucia/Prucia chez Thietmar de 

ту • -'-v ' '-'t'• WVO twov IOI/ПСІЬ XV WfflC'IM JXcUifo. 

Beitrag zur Kenntnis der Urgeschichte des Voigtlandes, Gera 1874 p 11 
C est grace k l’obligeance de M. Gunther Stokl, de Vienne, que i’ai pu utiliser 
les donnees de cet ouvrage tr&s rare. 

C34) Robert Hansel, Russische Genealogie . . Jena, 1940, p. 57 (Bei~ 
trage zur Mittelalterlichen und Neueren Geschichte, Bd. 13). 

(») Monumenta Bambergensia, pp. 665, 684; 821-823. On notera que 
dans \ article cite de T. Milewski, consacre specialement aux anciens noms 
de 1 xle de Rugen et de ses habitants, on ne trouv^ aucune mention des 
tormes examinees, pas plus d'ailleurs que des formes curieuses Verani et 
Veranw employees par le m@me Herbord (pp. 808, 809). Celles-ci sont 
etudiees par Steinhauser, art. cit., p. 15. 
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Merseburg, Ruci/Pruci chez Helmold, Rusia/Pruscia dans les 

Miracula s. Adalberti (xie siecle) (M), Russia/Prussia dans la 

chronique de Kadlubek (”) ; «Pruthenos et Ruthenos» dans la 

chronique de Boguchwal (M) ; «ad perfidiam Rutenorum et Pru- 

tenorum», dans une lettre du pape Gregoire IX de 1232 f3*), et 

ainsi de suite. Le terme de Pruteni etait suffisamment courant 

au XVе siecle pour qu’un historien polonais, le chanoine Jan 

Dlugosz, ait pu donner a sa description des etendards pris aux 

Porte-Glaives allemands a la bataille de Griimvald en 1410, le 

titre de Banderia Prutenorum (Cracovie, 1448). 

Dans 1’usage latin de PEurope Occidentale et Centrale le 

terme de Rutheni etait synonyme de Russes, n’en etant que la 

simple traduction. Cette terminologie a permis de dire au baron 

de Herberstein, ambassadeur de l’Empereur a Moscou en 1517: 

« . . . populi omnes qui lingua Slavonica utuntur, ritum et fidem 

Christi Graecorum more sequuntur, gentiliter Russi, latine Ru¬ 

theni appellati ...»("). A. Guagnini, historien italo-polonais 

du xvie siecle, emploie les memes termes: «... Roxolani (quorum 

posteri nunc Rutheni sive Russi dicuntur)» (41). Aussi tard 

qu’en 1828, le chemiste G. Osann, de 1’University de Do^pat. a 

baptise ruthenium le nouveau metal qu’il venait de decouvrier 

parce qu’il Pa trouve en Russie et dans du minerai provenant 

de PUral П. 

Cependant, si on lit attentivement les descriptions de Her¬ 

berstein, de Guagnini, ou de tel autre ecrivain latin du xvie 

siecle, comme Possevin, on remarque facilement que le terme de 

(w) SS., IV, pp. 613, 615. 
C87) Monumenta Poloniae Eistorica, II, p. 279 
C38) Ibid., p. 486. 

(") Eistorica Russiae Monumenta . . ab. A. I. Tureenevio I St- 
Petersbourg, 1841, p. 32. ’ ’ 

C40) Rerum Moscoviticarum Commentarii, premier chapitre* cite d’apr&s 
Eistoriae Ruthenicae Scriptores Exteri saeculi, XVL edidit’A dp stnr 
czewski, Berlin et St-P6tersbourg, 1841, Ier vol., I, p. 3. 

(u) Rerum Polonicarum tomi tres, Francfort, 1584 II p. 16. 
(42) Annalen der Physik und Chemie, vol. XIII, Leipzig’, 1828, p. 291. 
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Rutheni est employe de preference lorsqu’il s’agit d’opposer 

globalement les Slaves de PEst aux autres Slaves ou au reste 

du monde. Et comme la religion orthodoxe est aux yeux de ces 

ecrivains le lien le plus caracteristique qui unit ces Slaves 

orientaux, le nom de Rutheni apparait chaque fois qu’il est 

question de l’Orthodoxie orientale. Mais des qu’il s’agit de 

faire des distinctions a l’interieur meme de ces Rutheni ortho- 

doxes, les memes auteurs se servent plus volontiers du terme de 

Moscovitae pour designer les habitants de l’Etat Moscovite, c’est 

a dire les Grands-Russes. Quant aux habitants du Grand-Duch6 

de Lituanie, c’est a dire les Ukrainiens et les Blancs-Russes, les 

ecrivains continuent a utiliser le terme de Rutheni qui acquiert 

ainsi une seconde valeur, plus restreinte. C’est de cette deux- 

ieme fagon qu’il faut comprendre le passage ou A. Guagnini parle 

de la diversite des langues slaves: «Moschovitae a Ruthenis 

aliquantulum, Rutheni quoque a Polonis et Masovitis, sic etiam 

Bohemi, Croatae, ab invicem idiomatis expressione, accentibus 

et prolatione, verborumque immutatione differunt, ita ut sese 

intelligere difficile possint» (**). 

Cette specialisation du terme de Ruthenes et son opposition 

a celui de Moscovites a commence a s’imposer au xvi® siecle en 

Europe Orientale, et plus particulierement en Pologne, dont la 

population etait en partie сотровЄе de Ruthenes. Le сЄієЬгє 

ecrivain polonais du xvie siecle, Stanislas Orzechowski, пЄ en 

Galicie Orientale et petit-fils d’un pretre orthodoxe, pouvait 

dire de lui-meme: «gente Ruthenus, natione Polonus». On sait 

par ailleurs que la terminologie officielle de 1’Autriche-Hongrie, 

et cela jusqu’a une epoque toute recente, designait les Ukrainiens 

de 1’Empire du nom de Ruthenes*.. 

C43) Op. cit.f II, p. 14. 
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РУЧИСЬКО,ручище,ручний... : рука. 

РЯ! interj. - a variable of гряк! q.v. 
» 

РЯБИЙ 'speckled;-pock-marked;spotted' ,ModUk., 
BRu. рябьі, Ии.рябой- Deriv. рябйна, рябіт^, 
рябкб, ряботина,рябуватий,рябуха,рябцун, 
рябчун; compounds: рябо-крилий,-листиЙ,-кб- 
рий,-шкірий,-щ6кий. - Syn. покритий пляма¬ 
ми,що виділяються на основному фо'ні,віспу¬ 
ватий; брижуватий, 

PS.*г^ЬЬ/дb/’ts’, IE. nasalized root**reibh- 
:**rembh- ’spotted,pock-marked*, cf. Pokorny 859. 

РЯД* row,line,file; rank;range*, MUk.,OUk., 
OES. pafll^BRu. ,Rtu ряД.Ви.рвД ,OCS.r^dK,SC. 
red, Sin.red,Cz.rad,Slk.rad,Po.rzqd,LoSo.r6d, 
UpSo.rjada. - Derip-.рядб/ЧО/JK, РЯДЧИК,ря- 
дюга, рядовий,ряднб,ряднина, рядний,ря¬ 
дити, а і. -,у-]зяд, урядити, урядувати, у- 
рядбвець , урядовий , урядник, -НИЦЯ • - Syn 
шеренга,лінія,л^ава; місця в кіно,в теат. 
рі йтп,,розташовані в одній лінії;(арх. 
договір,угода; черга, 

PS.*г^db ts’,ІЕ. root **re/n/d—,evidenced 

in Lith.(Zhem.)rinda ’line’ Latv.rida,ridams’in 
a line-order*, cf. Eraenkel 2,735,Pokorny 60, 
a. o. 

_ * _ 
» 

c 
C, c. — the twenty second letter of the Uk. alphabet, 

MUk. and OUk. name слово from OCS slovo ‘word’; nume¬ 

rical value —200; Огіенко Азб. 82 ff., Истрин 50 ff. 

C- prefix = 3fbefore к, П, T, X 

see p. 402. 

Сабад SoCp. 'free, clear, open, etc.', ModUk. 
first recorded Jn XX c. (Гнатюк ЕЗб, ЗО, 346), 
- Deriv. нем сабад 'must not'. fn. Сабадош, 
Subst. можна, вільно. 

From Hg. szabad 'ts', ГнаТЮК, 1. c. 

сабія BrazUk. 'Braz.'nightingale*,first re¬ 
corded in 1926 ( Карманський 13). . subst, птах 
якого називають бразилійським словейком. * 

From Braz.Port. sabii »ts*. 

СабОВ SoCp. 'tailor', ModUk. first recorded 
Іп^хх C. (Гнатюк ЕЗб. ^30, 346). FN. Сабо, 
Сабов. - Subst. кравець. 

From Hg. szabo 'ts', Гнатюк, 1. c. 

CAM, сама,само see Самбір,Само# 
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САМЕ IP, Gsg. Самбора^ GN.Sambir ,BRu. ,Ru. 

Самбор, Po. Sambor,etc.- Deriv.caM6ipKa, сам- 
бірський,по-самбірському,-ськи; gn. Сам- 
бірщина. Старий Самбір} FN. Самбір/6ькиі% 
Самборський, Самбур/ський//Богдан 253/. 

PS.* Sam/o/borgb - a possessive anthroponymic 

formation, f/e. explained as Сам бір ’forest 

only’; the author devoted two articles to Сам— 
бір - one published in 1935 in Jpzyk Polski20, 

pp.105-110, another in Zeitsohrift fur slavisohe 
Philotogie, Vol.19, pp.69-74 (later reprinted in 

OnUVAN 15,pp.29-31); the following are his final 

conclusions re. the origin of Самбір: 

Nachdem ich den Ortsnamen ukr. Sambir^Tpoln. Sambor 

in Galizien (sfidwestlich von Lemberg) als eine Possessiv- 
bildung vom Personennamen Sam(o)bor und Suffix- jb erklart 

habe2), ist fast gleichzeitig eine andere Etymologie dieses 

Ortsnamens von V. Skoryk aufgestellt worden, die die Her- 

kunft dieses Ortsnamens mit dem Pflanzennamen sambir — 

Turpurweide, Salix Purpurea* L. in Zusammenhang bringt3). 

Diese Etymologie wurde spater von V. Kobil'nyk in einer 

Besprechung meiner Hypothese unterstfitzt4). Da zwei ganz 

verschiedene Etymologien desselben Ortsnamens nebeneinander 

nicht bestehen kfinnen, mfichte ich im folgenden nochmals 

einige Bemerkungen fiber den hier uns interessierenden Orts- 

*) Aus meinen dialektologischen Notizen im Bojken- und 

Dniestrmundartengebiete in den J. 1935—1938 kann ich hier fol- 

gendes Material anfuhren: do 4'* mb ом ^ f J 

h & r ^ t €ic . 

a) O nazwie miejscowej Sambor, 1. cit. JP. 

3) Pochodiemia nazvy mista Sambora, Litopys BojkivSCyny, 

Sambor 1935, Bd. V, S. 40—50 
4) Litopys BojkivSCyny, Sambor 1936. Bd. VII. S. 71. 
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namen vorbringen und vor allem das Verhaltnis zwischen dem 
Appellativum sambir und dem Ortsnamen Sambir klaren, was 
ich in meinem ersten Aufsatz unterlassen habe. 

Die Etymologie Sambir aus: sambir ist unhaltbar und dies 
aus folgenden Grfinden: 

1. Die geographische Verbreitung der Ortsnamen Sambir, 
Sam(o)bor, Samborz, ist grfiBer als die des Appellativums: der 
Ortsname kommt auf dem ostslavischen sowie auf dem west- 
und sfidslavischen Gebiete vor, dagegen begegnet die Pflanzen- 
bezeichnung sambir nur auf dem ukrainischen Gebiet und zwar 
— wie es scheint — nur in den westukrainischen Mundarten. 
Die Ortsnamen Sam(o)bor, Samborz sind nur als Sam(o)bor + jb 
zu erklaren. Und: 

2. Die historischen Belege weisen darauf hin, daB der Aus- 
laut des Ortsnamens Sambir noch im 18. Jahrh. palatal gewesen 
ist, was in der polnischen Form Samborz (neben: Samborza)1) 
ftir diesen Ortsnamen zum Ausdruck kommt. Es ist also fur 
die ukrainische Sprache eine ursprfingliche Form * Sambor an- 
zunehmen; daffir kfixmte auch das Beispiel вг Самбори aus dem 
18. Jahrh. als Bekraffcigung dienen1). Den harten Konsonanten 
des Ortsnamens Sambir kann man mit der Tatsache erklaren, 
daB die ukrainischen Mundarten, in deren Gebiete die Ortschafb 
Sambir liegt, die Tendenz zur Entpalatalisierung des r aufweisen, 
wie schon i. J. 1923 Nitsch im Jfzyk Polski, Bd. VIII, S. 83, 
hervorgehoben hat. Daraus folgt, daB der heutige ukrainische 
Ortsname Sambir in Zusammenhang mit den Ortsnamen Sam(o)~ 
bor und Samborz gebracht und so wie diese erklfirt werden kann. 

3. Neben der Bezeichnung samb Hr haben wir ffir die Purpur- 
weide noch zwei parallele Benennungen: samb Hrka und samb Hrika 
verb1 a, wie Skoryk (a. a. O. 48) angibt. Die Etymologie dieser 
beiden Bezeichnungen kann man in folgenden analogen Fallen 
bestatigt finden: poltavka ,,Triticumct Art Weizen Makow.2) 381: 

1) Vgl. das in dem oben zitierten Aufsatze ,,0 nazwie miejscowej 

Sambor(( angefiihrte sprachhistorische Material. 

2) St. Makowibcki, Slownik botaniczny lacidsko-maloruski, 

Polska Akademia Umiejetnosci, Prace Komisji Jezykowej Nr. 24, 

Krakau 1936. 
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ON Poltava, sudomirka ,,Triticum“ Art Weizen Makow. 381: 

ON Sudomir, kolomyjka „Achillea nobilis” Art Weizen Makow. 4: 

ON Kolomyja9 sambirka „Salix Purpurea L.<£: ON Sambir 
und weiter: oves podilskyj „Avena sativa L.“ Makow. 51: LN 

PodilVa, oves kavkaskyj „Avena sativaL.“ Makow.: LNKavkaz, 
oves sybirikyj „Avena sativa L.“ Makow.: LNSybir, kukuruza 
bukovin&ka „Zea Mays L.“ Makow. 407: ON. Bukovyna, verba 
sambirika „Salix Purpurea L.“: ON Sambir. 

DieEntstehung der beiden mit sambir alternierenden Formen 

ist also mit dem Ortsnamen Sambir verbunden; wenn es keine 

andere Etymologie fur sambir bis jetzt gibt, so ist anzunehmen, 

daB diese dritte Form auch von dem Ortsnamen Sambir ab- 

geleitet worden ist. Diese Annahme diirfte man nur in dem 

Falle bezweifeln, wenn durch historische Belege bewiesen 

werden k6nnte, daB die Pflanzenbenennung sambir alter ist 

als der Ortsname Sambir. Bis jetzt ist dies aber von Skoryk. 

(und Kobil'nyk) nicht bewiesen worden und darum muB man 

diesen Ortsnamen weiter aus Sambor + jb erklaren. 

- * - 

NOTA BENE! 

THIS IS THE FIRST SELECTIVE EDITION 

OF PARTS 17-22 
/pages 401 & ff./ 
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САМО 'Samo (name of the SI. ruler,623-658)\ 
ModTJk. ; BRu.,Ru.,Bu. ,Ma. etc. ts. - Syn. Н^зва 

Болодаря першої західно-слов^янської дер¬ 
жави, в склад якбї входили землі чбхів,мо- 
рав'ян,словаків,словенців, хорватів і ін. 
/623-658/. 

In his article in Names 12:3-4,215-219, the 

present writer discussed the etymology of Samo as 

follows: 

In 623 A.D., under the leadership of Samo, the Slavic tribes in 

central-eastern Europe successfully revolted against the Avars. 

Following the victory, the Slavs elected Samo their ruler. Because 

the Avars were not in a position to immediately organize a cam¬ 

paign of revenge the first historically known state of the Slavs thus 

came into being. Encouraged by the victory over the Avars Samo 

led his Slavs against the Teutonic Franks. He was successful again: 

under him the Slavs defeated the Franks under Dagobert near the 

Vogaste Castle in 631 A.D. Yet, Samo’s empire, which comprised 

the area known today as southern Moravia, western Slovakia, and 

lower Austria, did not last very long. It disintegrated soon after his 

death in 658 A.D. 

Nevertheless, considerable literature exists about the Empire of 

Samo.1 The most recent critical survey of this body of material was 

written by F. Tiso in Slovak Studies I: Historica 1, published in 1961 

by the Slovak Institute in Rome. In his article, “The Empire of 

Samo (623-658)” (pp. 1-21), the author deals with several aspects 

of the problem, including the etymology of the name of Samo. He 

1 To quote only a few works: J. Goll, “Samo und die karantanischen Slawen,” 

Mitteilungen des Institute fur die osterreichische Geschichte 11, Wien 1890; M. Kor- 

duba, “Persa der^ava slovjan&ka,11 Zapysky NTS, 13, Lviv 1896; G. Vernadsky, 

“The Beginnings of the Czech State,” Byzantion 17 (1944—1945), 315— 328; G. La- 

buda, Pierwsze panstwo slowianskie. Panstwo Samona. Poznan 1949; K. Oettinger, 

Das Werden Wiens. Wien 1951, a.o. 
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explains it as being of Celtic origin, following A. Holder who in his 

work, Altkeltischer Sprachschatz (Leipzig 1904), lists a large number 

of Celtic personal names containing a compound-forming element 

Sam-, Samn-, Samo-, etc. Tiso concludes, “Today the Celtic origin 

of the name Samo is beyond any doubt” (op. cit., p. 16). Yet, in my 

opinion, there are serious doubts as to the Celtic origin of this name. 

First of all, there is no historical reference to Samo as having been 

a Celt. Some medieval chroniclers designate him as a Slav, cf. Samo 

nomine quidam Sclavus,2 or Samo dux Sclavorum ;3 the others refer 

to him as to a Frank, cf. Homo nomen Samo natione Francus de 

радо Senonago.4 Thus, there are only two ethno-lingual kinships of 

Samo historically proven - Slavic and Teutonic (Frankish). 

IE root **som-: **som- ‘the same; alone, etc./ is evidenced in both 

Slavic and Teutonic languages by the same radical vowel -a-; cf. 

OCS зать, sama, samo ‘alone/ and the Slavic personal names Sam, 

Samo, Sambor, Samobor, Samotulius,5 all reflecting the long 6- 

vowel (IE **som-) and meaning ‘alone/ The Teutonic correspond¬ 

ences are based on the short o-vowel (IE **som-), cf. OIc. samr, inn 

sami ‘the same/ OHG der samo ‘the same/ Got. sama-kuns ‘of the 

same кіп/ E. the same, etc.6 As far as the meaning is concerned the 

Slavic forms are more convincing with reference to a ruler: while 

Teutonic material testifies the meaning ‘the same/ the Slavic cor- 

respondances have support in Greek compounds as, e.g., auto- 

maxos = SI. Sam/olbor,6 or autokratos = SI. *samodbrzbCb, Russ. 

2 Cf. “Conversio Bogoariorum et Carantanorum”, Monumenta Germaniae 

Historica, 9, Ch. 4. 

3 Cf. Monumenta Germaniae 13,7, quoted after F. Miklosich, Die Bildung der 

slavischen Personen- und Ortsnamen, Heidelberg 1927, 94. 

4 Cf. “Chronicarum quae dicuntur Fredegarii Scholastici libri IV,” Monumenta 

Germaniae Historica, Scriptores Rerum Merovingicarum, 2, Ch. 48. 

5 Cf. Miklosich, l.c. 

6 Cf. J. Рокоту, Indogermanisches Etymologisches Worterbuch, 1 (Bern-Mimchen 

1959), 902-905. 

ea Cf. J. B. Rudnyckyj, Onomastica 15, 29-31. 
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samoderzec, etc.7 

There are, however, some arguments for the Slavic character of 

the name Samo which so far have been disregarded, and which the 

present writer would like to bring to the attention of scholars. This 

argument is based on the historical fact that Samo was actually 

the ruler of Slavs from 623-658, and, consequently, his name 

wasusedby the Slavic speakers of that time in association 

with the genuine Slavic words based on the pronoun 

еать, sama, samo ‘alone/ Even admitting the Teutonic (or very 

doubtful Jewish or Celtic) origin of the name nobody can deny that 

the Slavic subjects of this ruler pronounced and associated this 

name only with their own onomastic and appellative material 

which, in its ultimate instance, led to this pronoun. 

Samo appears on the historical scene as the first ruler of Slavs. 

This fact suggests another argument which supports the above state¬ 

ment. Whatever was his ethno-lingual background (i.e., 

Slavic, or Teutonic) his first historical appearance is con¬ 

nected with the Slavic element of the 7th century of our 

era. Accordingly, his name must have been used by historiographers 

of that time in its Slavic form, setting aside the problem whether it 

was of Proto-Slavic or of Teutonic origin. 

Hitherto there has been a basic error in the investigation of both 

the origin and name of Samo; namely, the identification of the 

ethno-lingual affiliation of the ruler himself with the origin of his 

name. Meanwhile, it is a well-known fact that personal names not 

7 The explanation of Samo as an abbreviation of samoderzec is suggested, among 

others, by G. Vernadsky: “While the name Samo may be derived from the Celtic, 

it also may be explained as a Jewish name (an abridgement of Samuel) or derived 

from the Slavic pronoun sam (of such composite Slavic words as samoderzec auto¬ 

crat”); cf. his “The Beginnings of the Czech State,” Byzantion 17,323-335; Tiso, 

op. cit., 14 calls it a “fantastic speculation with respect to the name of Samo” 

forgetting that his own speculation seems to be more “fantastic” than that of Ver¬ 

nadsky! 
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necessarily must be identical with the ethnic origin of their holders. 

Thus, e.g., George, the name of kings of Great Britain, does not 

necessarily mean that their national origin was Greek; 

In our case, similarly, the name of Samo must be kept separately 

from all possible ethnic affiliations of him as a personality. In other 

words, the above-quoted data of Fredegar (homo nomen Samo) must 

be kept separately from natione Francos on the one hand, and the 

statement of other chronicles (Samo nomine, from quidam Sclavus) 

on the other. Most historians, including Tiso, identified both aspects 

of the investigation; and this error naturally led to their conclusions, 

biased in one, the Teutonic,8 or another, the Slavic,® direction. Very 

few scholars considered the name exclusively as a name without 

the ethnic kinship of its holder. Among this latter group, F. Miklo- 

sich compared this name with Slavic anthropo- and toponymic 

material as well as with Teutonic selb and Greek autos and, quoting 

only Samo dux Sclavorum, did not emphasize his national back¬ 

ground.10 

It is clear that the fundamental assumption underlying Miklo- 

sich’s etymology of the name is the supposition that Samo, being 

dux Sclavorum, was actually called that name by the Slavs; and, 

consequently, even if the name was not of a PS origin, it was 

adopted by them in association with the pronoun вать, sama, samo. 

In the latter instance we would have a kind of “onomastic folk 

etymology” based on the native material. 

8 E.g. V. Novotny, CeaU dijiny 1,1, Praha 1912, 211; G. Sappok, “Grundzuge 

der osterreichischen Herrschaftsbildungen im friihen Mittelalter.” Deutschland und 
der Oaten, Leipzig 1942, 20.220-21, a.o. 

9 E.g. F. Palacky, Dijiny ndrodu ieakiho v Gechaeh a na Moravi, Praha 1930, 

64.65; G. Krek, Einleitung in die slaviache Literaturgeachichte, Graz 1887, 321; F. 

Fasching, “Konig Samo.” Zweiter Jahresbericht der k.k. Staatsoberrealschule in 

Marburg, 1872, 5—8; V. Pogodin, Iz iatorii alavjanakix peredvi&enij, St. Petersburg 
1901, 157, a.o. 

10 Op. cit., 94. 
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In quoting Teutonic correspondance of Slavic зать, sama, samo 

Miklosich draws our attention to another possibility; namely, that 

the name Samo could have been a caique, a translation of OHG selb 

which was the basis of such names as Selbo, Selbstherr, etc.11 Some 

scholars saw the origin of the name Samo in the first part of the 

*samodbrzhCb, i.e., self-governor, autocrat, monarch (Vernadsky, 

l.c.). Bachmann and Oettinger go so far as to deny the onomas¬ 

tic character of Samo and consider it as an appellative, a Slavic 

term designating the ruler in general. According to Bachmann, 

Samo was derived from the word *samovladbca 'self-governor, auto¬ 

crat5 and was given to a new ruler only after his election to this 

post by the Slavs.12 This hypothesis, however, must be rejected on 

account of the historical evidence. Samo is explicitly quoted by the 

chronicler as homo nomen Samo, i.e., as a man named Samo.13 

The main weakness of Miklosich’s etymology of the name under 

discussion is its final -o which hitherto has not been satisfactorily 

explained. Besides Samo, Miklosich quotes a Czech name Sam which, 

according to structural development of Slavic, is not only clear as 

far as its gender (m.) and form are concerned but can be success¬ 

fully compared to such names as Mai 'little,5 Mil 'misericors,5 Pah 

Validus,5 a.o.14 Masculine names in -o are not so frequent in Slavic 

onomastics. Moreover, they are considered as a kind of innovation 

in the Slavic onomatology.15 A closer analysis of such names, how¬ 

ever, like, 

Old Polish Zyro 1198, 

Old Polish Wroto 12th c. 

'4 * 

11 Cf. A. F. Pott, Die Peraonennamen, insbeaondere die Familiennamen, und ihre 

ErUstehungearten. Leipzig 1859, 154, 227. 

12 Cf. A. Bachmann, Geachichte Bohmena, vol. 1, Gotha 1899, 86; Oettinger, op. 
cit., 55. 

18 Cf. Tiso, op. cit., 14. 

14 Miklosich, op. cit. 72, 74, 84. 

15 W. Taszycki, Najdawniejsze polekie imione osobowe, Krak6w 1925, 52. 
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Old Polish Boglo 1290 

Old Polish Sfdo 13th c. 

Old Polish Falo 1289 

Old Polish Niego 13th c.ie 

and other names of that kind indicates that Samo is well motivated 

by the Slavic anthroponymic system, particularly in its early 
historical development.17 

Paper read at the Annual Meeting of the ANS in Chicago, Dec. 30, 1963. 

A lively discussion developed after the reading of this paper, A. Salys, J. 

Pauls, a.o., supporting the above explanation of the name of Samo. 
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CBEPEP t 
Св4дер,аІ80 свидир AmUk. 'sweater % first 

recorded in 1934, (BilastL 572) . - Subst. светр, 

светер. 

From E. sweater fts?, BilasK, 1. c., Ko- 

shelanyk 631. 
• ^ • 

t 

СВИРИД/0Н/ * СПИРИД0Н PN. see vol.2, 

p.845.,the ultimate $ouy«e Veing Gk.SP7^&^basket1, 
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СВЯТ, СВЯТИЙ see the following entry. 
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СВЯТОГОР 4 Svjatohor, Svjatogor1* C name of the 

hero of bylina) ; ModUk.; BKu. ,Ru. ,Bu. ,Ma. etc. 
ts. Syn. назва героя однойменної бил£ни* 

In his article in Names 10:4,229-232, the, 
author of this dictionary discussed the origin 
and meaning of this name as follows: 

Unlike the literary and historical research work on the 

Eastern Slavic bylina about Svjatogor the linguistic and onomato- 
logical investigation of the subject is not quite satisfactory. The 
latest word in this respect comes from Max Vasmer who in hie 
etymological dictionary offers the following explanation: 

“Svjatogor — ‘hero of the Russian folk-poetry with a supernatural 
strength.* He was regarded as *svjafo Jegorb = Greek £уюс Гєбр- 

умc, ‘Saint George.* On the other hand some etymologists derive 
it from Svjataja Gora ‘Holy Mountain/ cf. Mazon, Revue des Etude* 
Slaves 12. 196 and following pages. According to Sobolevskij. 
iiivaja Starina 1, 2,103 there is no name Svjatogor in the Old Russian 
anthroponymy, yet several place-names of that kind can be found, 
e.g., Svjatogory (Vologda), Svjatogor (Perm) ,Svjatogorki (Orel), 
Svjatogory (Kostroma) a.o.** 

Obviously the name Svjatogor, which is doubtlessly a compound, 
has not yet been satisfactorily explained. Both views quoted by 
Vasmer belong to the sphere of folk etymology. Since the bylina 
about Svjatogor is older than the Christianity in Rus* (Vladimir the 
Great, 988) the name of its hero cannot possibly be connected with 
Greek &ую<; Гєбрую^* Equally uncertain is the explanation deriving 
the name from SvjatyjeGory ‘Holy Mountains* which was put forward 
by V. Miller in 1881. Slavic topographic names of persons usually 
have suffixes -ь$кь, -ьсь, -£піпь j-janim, -акь, -itjb, etc. Thus, if the 
name of the bylina hero were derived from Svjatyje Gory, he would 
be called: 

Svjatogorbskb or Svjatogorskij 

Svjatogorlninb or Svjatogorjanim, Svjatogorec, etc. 
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Even such names as Svjatogor in Russian toponymy go back to 

suffixal formations Svftogor + jt being possessive types of place- 

names like JaroslavV, PeremySV, DobromiV, etc. 

The first scholar to doubt Svjatyje Gory as the explanation was 

Myxajlo Hrusevskyj in his Istorija ukrajinSkoji literatury (History 
of Ukrainian literature), 4. 223. Many scholars — he says — wonder¬ 

ed where, in effect, these Holy Mountains were, and nobody had 

proved their existence. Thus — Hrusevskyj concludes — perhaps 

there were no mountains under this name, and it is quite possible 

that they were entirely a literary creation. Unfortunately, however, 

Hrusevskyj does not offer any theory regarding the origin of the 
name Svjatogor. 

The bylina about Svjatogor contains no mention of the Holy 

Mountains*, on the contrary, it emphasizes the open field as the 

place of the action. Let us first of all examine the contents: 

Svjatogor prepared himself to take a ride into the open field, 
He harnesses his good horse 

And rides into the open field. 

There is no one with whom Svjatogor can measure his 
strength, 

And his strength in his veins is overflowing. 

The strength is adding to his weight like a heavy load. 
And so Svjatogor says: 

“If I could find the point of departure of the earth, I would 

lift the whole world up.” 
Svjatogor finds a saddle bag in the field. 

He takes the whip, hits the bag — it does not move. 

He pokes it with his finger — it does not move again. 

Pulling with his hand from the horse, it cannot be lifted. 
“For many years I rode around the world, 

But I have not come upon such a wonder. 

I have not seen such a wonder! 

A little saddle bag that does not move, cannot be lifted.” 

Svjatogor gets off the good horse. 

He tries to lift the little bag with both his hands. 

He lifted the little bag above his knees, 
And Svjatogor sank into the ground up to his knees. 

And on his white face, no tears, but blood is flowing. 

Where Svjatogor falls, from here he could not get up. 

Here was his end. 

From the above text we see that Svjatogor's main characteristic 

is his unusual strength. However, he never applies it for a useful 

purpose. He likes to boast and waste his strength carelessly. Little 

wonder, therefore, that he has to die. As such Svjatogor has abso¬ 

lutely no saintly qualities and in the bylina he is presented as a 

negative hero. 
Keeping in mind that primitive names originally were consistent 

with the character of the individuals concerned, we come to the 

conclusion that the first part of the name *$v$to- has nothing to do 

with 'saintly, holiness,' but with the primary meaning of the term 

— ‘strong, mighty.' Such a meaning was ascribed to this root by the 

“patriarch of Slavic onomastics,” Franz Miklosich. In his work on 

the formation of Slavic persona names he states the following: 

DaB bei dem Thema svftu in Personennamen nicht an den christ- 

lichen Begriff heilig zu denken ist, beweist das hohe, in das Heiden- 
thum zuriickreichende Alter der damit zusammenhangenden Na- 

men: so wie heilig auf den Begriff heil, so muB svetu auf den Begriff 
stark zurtickgefiihrt werden ... Vgl. goth, svinths 8uvoct6<;, laxiiov, 

taxopo? Ztschr. 8. 58. ієР6<; Ztschr. 2. 274. Vgl. ahd. suind violentus 

Forstem. 1135; Еєро<;, Еєро&єо<;.. .” 

This view was accepted by other Slavists, such as A. Brttckner, 
V. Machek, a.o.; and such names as Eastern Slavic Svjaioslav, 

Svjatopolk, Czech Svatobor, Svatopluk, Polish Swiqtobor, Swiftomir, 

etc., were connected with *$vfto~ ‘strong, powerful. 
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As far as the second part of the name is concerned we refer the 

reader to the root *gor- ‘incendium5 (Miklosich), gorjg — goreti ‘to 

burn’ (Berneker). It is known from such names as Polish Gorzyslaw, 

Cieszygor, Dalegor, Dziwigor; 0 Czech Horivoj; Bulgarian Gorislava; 

Eastern Slavic Gorislav(ic), Horyslav, etc., and the simple suffixed 

names Gorin, Gorun, Goreta, Gorzesz, etc:1 The name *Sv$togor would 

correspond exactly to the name *Bohjegor (Polish Bolegor) 2 having 

an adjectival root in the first and a verbal one in the second part 

of the compound. Furthermore *Sv§togor is motivated in the Slavic 

anthroponymic system by such names as Bolebud, 3 Hrdebor, 4 

Dobrovit, 5 Dragokup, Dragoljub, 6 Radsul (from *Rado$uh), 7 etc. 

In this connection the name Svjatogor would mean ‘one burning 

with power, one who is superfluously strong.5 This semantic ex¬ 

planation is wholly supported by the contents of the bylina. 

In conclusion it might be stated that the name Svjatogor is 

an onomastic hapax legomenon — and a “meaningful55 name il¬ 

lustrating the contents of the bylina itself. HruSevskyj’s assumption 

that it is a poetical creation is supported by the above etymology 

of the name. It might be considered a folk-poetical interpretation 

of the name Svjatogor on one side, and an onomastic neologism in 

the field of namelore on the other. 

(Prom a -pape*" 
read at the Annual Meeting of the American Name Society in Chicago, 

December 30th, 1961. 

A lively and interesting discussion developed after the reading of this paper. 

The author is indebted to M. Semchyszen, J. Pauls, and especially to A. Senn for 

their criticism and advice, which enabled him to refine his etymology. Thanks are 

also due to V. Kiparsky for his remarks and particularly for his contribution of a 

Russian dialectism zimogor ‘a winter-dweller in Northern Russian bushes’ which 

structurally supports the author’s explanation of the name Svjatogor.} 

■° Witold Taszycki, Rozprawy і stadia polonistyczne. I; Onomastyka. Krak6w, 

1958, p. 68. 

1 Miklosich, op. cit. 50. 

2 Taszycki, l.c. 3 Miklosich, op. cit. 35. 4 Miklosich, op. cit. 52. 

5 Miklosich, op. cit. 56. 6 Miklosich, op. cit. 58. 7 Taszycki, op. cit. 66. 
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Святополкович,Святополківна.- 

FMAt * Urltb'dto*?' A*P*p(*K*> 

фасмер3,585,Петровский 196. 

fT,il gee also the preceding entry. 

СВЯТОСЛАВ ?fi. 5VЦ&£o4 fйл/ 0(Jh. А ЛЄТА 
Kb rtb*ИА& cBATVCaAм lbVb 

мҐпАМ Mb* Г « K C & А Г0 C Л A£ * M * H I 

(XI c ), (K Соф грлф/тс ;• .Святослав. - 

Святославович 9 Святославі вна • - 
Святослав(Богдан 295)•- 

(40* * Wftzitfm’g'jirt*f&Уа 
жаміппЧ «64.НвТРОВСКИЙ, 196,197, ЩаіО' 

*%kVt£nf,(’"іт-5• / 
✓ 

See also СвяТОГОр. 

СВЯТОСЛАВА S Святослав 

СВЯТОША : Свято-полк,-слав. 
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СЄКСОТ SoyrUk. t|?-rtso‘v\e-r-tv|ov'|wey 

ft 4 fill ^ ^ 
WooLUk. , Я <x. . c <* K c ОТ. 

HOiUj Wi K 

Fro 

у УУ-Орг* < ^ KO +-I ц 

7? c* . cei^cor 

5 w»-6 >/•, ДО - 

Соті» ТУ* •ник 
cck'co— = се^ет^ь/и 

G-ZsKe-r 176 

СЕЛО ’ village' > MUk., OTJk. ,OES• село,кпо™ 

to all other SI. - Derlv. СЄЛИ1ЦЄ, СІЛЬЦв,П0- 

сетення, сільський^селянин; SovUk.: сіль-: 
-актив,-рада,-виконком ітп. -syn. немісь 
кий населений пункт. 

PS.*sedlo ’ts’, IE.root **sed- ’to sit’ with 

formations in most IE.lgs.,cf. 884-887. 

СЕЛЮК, СЕЛЮХ s село’. 

- * - 

слово к уитєлннклм 

справедливий и ^ациим: 

у • л ® вбл’шбй [прйци] сашсА постарійте, 

ИН’ШНК HU6H6 0VB6C6AAHT6 ! 
JBR. / Л.З . 
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сЕмйн, симон, **сЬ симеон М. 5ещіл, 
ГУ10Ц SCMOPh ;М0К'С1627 Беринда), 
Симо'*А,СЧ'и>«*,Сн»,М,*Х?*£А)#* .Ом*^См)Л,Сі- 

((-ти НА., (ь**НА (rf4.{ 1484 Пом'_яник), 
0UkW*A hVncr* 0* иГ ЇЇРЄ&А0Н(А PA6A tit HA AHA 
П>ПлАЦ/Ь <И*ЬЮАс tin- <w<), fhПОМ0*НpA0OY 
СОС&АіОУ С'bMWNCS і* rtytjШЬННМЧМЛОТ* ФС%ТІІЛ 
Tricn>*by САН с'),*$а.**арк &>-К- агонпСокнугА 
НРНАА &***ИМ/ЬП>ІМ'Нб*І*Н» 0&0ОАОХАА trtpM* 
Ггдн> «нЬмкн» нфлгпопьі попннг ** ч*/*\ 
£hm наоПА тїльн стмп+ка **%Ааьио#*їьм**нч*н* 
ХаНнК» іИАШСЬМьнНІМНААЛ екШЛ0ЦМНЧЬН&МІ 
ИМїЧ»*ЬТ*А0ГьтбШ 09% НАіЬА КОЙ ШйвНЧ** 
Atntlt3#W>ktWb Т*** ПОСАДІ КІЯН 
ГЬШНВШРА ЯЬААААКАйКМІ^іМСЛУ%ГйНШ % «60 
лин Ai'iTOAbAfAH^HA СЛМИІТУ - C%HC)t СК 

Соф ГРАфіТО)} Ки. Семен.- 
.1) Ущ/’. С емено вич, С емені вн а, Симоно вич ,Си- 
монівна,Симебнович,Симебнівна,Семенко, 

Сеник,Сень.- 
-Г^.Сембн,С еменченко,С еменчук,Семенчик, 
С еменчипшн,С єменців,Сєменця,С емене ць, 
С еменечко,С еменбнків,С емененко,С еменів, 
С еме НКО,С еменб ВСЬКИЙ,С еменб3,СЄМЄНС Ь КИЙ , 
Семеняк,Семенбка,С еменик,С еменипган,Семе- 
нхік, Семебнів, Сіменбвський у Сіменович,СІ- 
мещук,Сіметюк,СімкбуС1мон,Сімо нчук,СІмо- 
ненко,Сімонович (Богдан 257,273).- 

Семенівка,- -ц* 

- UftKT' ИОа..СаІха#ЧЇИ AGHttA їнш*Г627, Берин- 

. FlfOAi Stfsnun , •fAt UltfHipfU 'PruACC 
M.f/U/HdHs < А/АЛ4*з’ F/гм з*'?'»* 

'/uAW-aC’, tf/a'st z, /^45*,Петровский 198. 

/Т.$,/ 
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СЕМКГКНІВ GN. ' Semyhyniv (name of a WUk. 

village)’, ModTJk.; Po. Siemiginiw. - Deriv.ceMH- 

гйнівський, по-семигинівському,-ськи. 

The author devoted a special article to the 

explanation of this name in ONUVAN 15,48-49;here 

are his findings in this field: 
Мгмає в топономастичному українському, чи 

взагалі слов’янському, назовництві подібних місцгвих назов і нгмає 
тим самим із чим її порівняти, Історичні записи тієї назви тгж нічого 
на кажуть, бо вони — наприклад, d е Syemygynow, 1472 A.G.Z.1) 
XIX, 542; 1491 A.G.Z., XVIII, 306; in villa Szyamygynow, 1501, 
A.G.Z., XVIII, 544; versus Szamygynow, 1534, A.G.Z., XIX, 590, 
і ін. — вказують тіпьки на та, що ця назва продовж століть на підпала 
ніяким формальним парамінам. 
Народні пояснання цаї назви такі: За татарських нападів на сало 

„щ о самий гинув" у боротьбі з ними. Інший знову параказ по¬ 
дає, що в часі татарських нападів у салі найшовся такий добрий лучник- 
стрілаць, що вбивав на дужа далеку віддаль, „що самого татарина". 
Отже, тому, що кожний „самий із татарського загону гинув" 
у тому місці, тому й сало прозвали С а м и г и н і в2). Та ці пояснання, 
хоч які дотапні, на видержують критики, коли взяти під увагу слово¬ 
творчу будову цаї назви. 
Наросток -is (*-ovb), що його можемо баз труду виділити в назві 

Самигинів, вказує на те, що її треба лучити, як тип із такими 
топографічними назвами, як, наприклад: Львів, Харків, Ста¬ 
ни с л а в і в, Болахів і ін. Такі назви признано, у слов’янській оно¬ 
мастиці (з деякими влучними застереженнями9)) за присвійні 
(посасивні) назви. Вони вказують здебільшого на закладчика або 
власника оселі, отже: кн. Л ь в а, (якогось невідомого ближча) X а р к а, 
Станислава, Болеха й ін. Так само місцева назва Семигинів 
вказувала б на те, що місцавина, означена нею, належала колись до 
людини із прізвищам С а м и г и н, отже, що ця місцева назва нале¬ 
жить до присвійного типу назов. 

Тільки ж залічивши відіменну місцеву назву до присвійного типу, 
ми ще на вияснили її зовсім. Треба ще розв’язати особову назву, що 
находиться у пні місцевої назви, т. зн., вияснити щодо значення й по¬ 
ходжання особову назву С а м и г и н. 
З уваги на формальну будову особова назва Сгмигин ца скла¬ 

дена слово із двох планів: Семи- й -г и н. Щодо плану г и н, то він 
звязаний формально та значанаво з дієслівним коренем, що нахо¬ 

диться у таких словах, як українські: гинути, польські: ginqc 
московські: гинуть, стцсл.: Гм$н.атк й ін. 

v АИа grodzkie I ziemski*.. Archlwum І. zw. Bernardynskiego we Lwowie. 

*) Із власних записів у терені влітку 1937. р. 

■f) Fr. Miklosich: Die Blldung der slavishcen Personen und Orlsnamen (1860-74). 
Передоук: Гайдельберґ, 1927. T. W o j c j e c h o w$ lei: Chrobacja, Rozbior, sforozyl’ 
noici stowianskich, I, Krakow, 1873; Fr. Bujak: Sfudia nad osadnictwem -Matopolskl. 
Rozpr. Wydz. HisMilozof. Ak. Urn., XLVII, 1905 і ін. 
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He такий ясний перший член: Семи та його значеневий зв'язок 
із словом -г и н. Щоби це збагнути, треба порівняти його з іншими 
українськими, чи взагалі словянськими особовими назвами, де висту¬ 
пає цей член. Тут у допомогу приходять такі назви, що їх можемо від¬ 
творити із наших прізвищ*'), як Семикрас (прізвище: С е м и к р а- 
сич, Жар.*), Ill, 178), Се ми рад (прізвища: Сємирадський 
Жер., IV, 117), Семир-Семимир (прізвище: Смиренно) й ін. 
й такі, що їх можемо відтворити з місцевих назов, наприклад: Семи* 
гост (білоруська місцева назва: С є м і г о с ц і ч и) й ін. Ці назви 
вказували б на те, що слово семи- можна лучити з числівником с і м, 
семи (7), що виступає в першій частині таких складених слів, як 
самираманний, семикутник, семибічний, самистін- 
н и й і ін. 
Коли порівняти такі старо - польські особові ймення, як 5 і а* 

mowit, Siemomysl, (SiamimysO, Siamirad, Siamistaw ін?) чи 
їх українські відповідники в роді Сімовит (прізвища: С і м о в и ч), 
то вийде ясне, що першу частину цих назов треба вязати з коренем, 
що тепер в українському слові с і м я, сі м*є вий. Чергування цього 
корення в теперішній українській літературній мові с і м я: сам я 
сімєвийгсемєвий вказує на та, що й згадані вгорі назви С а м и- 
рад, Самим и р, Самигост, могли виступати й у формі Сіми- 
рад, Сімимир, Сімигост, хоч така до сьогодні в українській 
мові не вдержалася. 

Все ж така зіставлення назов каже виразно вязати коріньуна- 
з в а х типу Самовит, Семирад: Сімира д ) і ік. первісно 
не з числівником сім: семи (7), але з іменник ом с е м*я: 
с і м’’я. З цим теж іменником треба зв’язувати перший член особової 
назви Сгмигин, що находиться в місцевій назві Самигинів. 
Коли ж іде про значанаву сторону назви Самигинів чи інших 

угорі наваданих назов, то тут тільки приблизно можна подати, що вона 
могла вперше відноситися до „людини, якій вигинула сім’я", так як 
назви С і м о м и с л, до людини, що думає, „дбає про егмю". С г м и- 
спав до „людини, що славна (наприклад великою) егмєю", Семи* 

м и р до „людини, що славна з мирного, сімєвого життя" й ін. 
Збираючи в висновки вса вгорі сказане, треба ствердити, що місцева 

назва Семигинів у Стрийщині ца: 
1. в і д о с^> бова назваприсвійного тилу, 
2. і і пень творить складана особова назва Сгмигин, що 

має в паршій частині корінь сам (я), у другій гин(-ути) й визначала 
колись у давнину „людину, що їй вигинула самя"; ця назва стоїть у спо¬ 
ріднені з такими словянськими особовими назвами, як Сімовит, 
Самигост, Семирад, Семимир і ін., і сягає до дуже глибокої 
(передісторичної) старовини своїм походженням. 

3. людова гтимольоґія цаї назви „що самий гинув" це пізніш до¬ 
роблена пояснення до готової вже назви; воно спирається на звуковій 
подібності: Сгмигин ів: самий гину в... 

') Е. В Є Г n е k е г: Slavisches efymologisches W6rterbuch, Ган/сльбсрґ, 1908—13 
235—6 crop. 

*) Пор. Яр. Рудницький: Чому Ярослав Галицький названий »Осмомислом«?. 
Життя і Знання, X, (1937), 278—9. стор. 

‘) Жерел-а ДО історіі' Украі'ни-Руси, видає Археографічна Комісія Н. Т. Ш. у Львові, 
т. III., 1903. 

') W. Taxzyck»: Nojdawniejsze polskie imiona osohowe. Polska Ak. Um., 
Краків, 1925, 94—95. стор. 
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СЕРЕБРО, СРІБЛО' 'silver*. МШ<. > 

• с. ССМ 2),омк ОF4геп * , сеРебР°/ср«5ро 
Ребро", OCS.ibrebro* Ро.РЄзгРЄЬ^С^сРО/СРПЄбР-0’ Ru9Ce~ 

ний.срібняк/серЛренник ^ si* " °erxv% срі6" 
мегаль; OUk. срібна монета Бо™’ ?0р0Г0цін™Я 

монета Володимира Великого: 

ruler on Obverse and Jesus Christ°on reverse" Th? Г shows the 

PS,srr::: tr,s ~ лвд.-я. 
Orient, cf.Vasmer1 3, 6Q6. llkely a borrowing from 

СЕРЕД ’amongst; between’, MUk.,OUk.,OES. 

Середі,, Сред-ь/ срІдпь .known to all other 

середніТ' Свр!Д^»ПОСвРеД> середина, 

зосередити, aoeeDpjrerwe . середа, 
середньо-вґдний "!^ї 'Сервдаяк» 
у 7 нии,- язиковий, середо- 

пістя.-хреоний, свредодня, серед МИЙ 

’«.в умова* ,оро5£; • 'Ір0и1ж-‘п1д 

pS.*serdt ’ts’, IE.root **l^erd- ’heart’ 
cf. Pokorny 579. * 

1007 
/ f 

СЕРЕДА : серед, see the preceding 

entry. 

СЕРЖАНТ ModUk. - 

сарджвНТ AmUfc. Tsargeantf, first recorded 

In 1963 (Bilash 556). - Subst.MOJIOAIIIHM старшина. 

From E. sargeant TtsT, Bilash, 1. c. 

серкувати BrazUk* *to enclose*$ first recorded 
in 1965 (Wouk 53)* - Subat*обгороджувати,Сне.13f11• 

From Port* cercar fts** 

CEPTT СІЇСІ{ІЄ^У ModUk, t 

bit otlye-r /VlooL SC . - Dt'rCu-. се/гти*-, 
/ w / 

CZfynoQU*^ J се//7 6 f серп n e e* •* . 

✓ " f 
— Jy -vi. ^?И 1 *<>•<&. 

^ k }f CL > O , 
Tr f" r*y Л 

Kk о Ли X 7// - St2 . 

r 

СЕРПЕНЬ 
: серп. 



1008 

'hearti centre' ,MUk.cep*ue,OUK., 
OES.сердце, сьрдце,сьрдьце,ерьдьце, 
Known to all Otfier Q1 T\ ** cnej SI. - Derxv. сердень- 
ко,-ечко, сердечний, сердити/ся/, сер¬ 
цевий ,уСерцевбна, с ерцв-в£дець,-зна¬ 
вець,-ід,-биття ЙТДо -Syn. центральний 
орган кровоносної систеіси; (переносно:) 
осередок почуттів,настроїв,переживань 
людиниj форма любовного звертання# 

PS.* sferdbce a dimln.form of *s6rdo ,ІЕ. 
root **feerd-: **krd- 'heart' with formations 
known to most IE.lgs.,cf. Pokorny 579-580. 

СЕСТРА + MUk., OUk.OSS. cec-^a, 

3(^ч. OCS. 4€sf/‘a/ Вц. cec- 

Tp a. S C. і ebfra , Slk. t ~Po. 5»oj / va 

V?rCs. сестри 4Я/ сестри w/"e«^k-«s, сесг^х/- 
СЦ , CQcr/oy H ft , cec Тронькд, Cec- 

* 
tec,ynHetjt , - c * K* 7T ° c & * / />A j 7Г & СЄС~- 

1^ ** us * ' с,ж, ; /і ere <a/so : cec- 

/WO',Oyrtd „ _ " 

Cec'/>0. = <7y,c\ 
MUk.. ce. e,„ € ^ fa]' t се/. 

, Ollk, OES. cttT)1e,„H/ fe<- 

b hi & £ ^ v о к 7 . ж * -H о*y e 

г±лу >кекнї| n^fioj o #' So lx. 0 3 о]Ф л Ґ+, / у 'ТЄу/>*і/0/' (Joko^o, /\ r , y 

mopt'bH Щн* ; pi'trn* сестрі, Бурячок 7t, 

Ses+y“^, J Е .** svli - sor Vs5, 

A 
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CH„ W,M Uk.%OJw-fOeS. сьіяї/^А 

OCS.sy^^o.^syvu^bOW'H 4-0 ДІ/ 

^L- - JPeWtr- СИМ°Н^ си+.о«ь*о. 

си¬ 

нус ь JpJ у C И4і 
' / / 

WKO 
CHfi/iT^o , синеня ІТКІ>3 , си- 

Ч И *Г О ІС , Cvikk'r Ok; 

r 

стін ичоК, с Vn -Mb® 

синуИЬК^, сіЛ^іьЧЬо, симуИЬЦ^0/^ * / 

С кі +^//1Ь К СИ PJ Гко? , С ^ с Ь ^ ^ ^ ^ j f и 
f / ' / , ^ -1 ' / 

■и VO Г* , с І* И Я ґ~& t СИЙОвиИ ^ННі^Г'Зо^'С^киИ^, 

/ь - у-сино8и Tut , y-cui/tog л St 7 w ^ Ujo( .8* у ‘ 
1 J і / 

CUtlOSAKHJd Tt^ ' е>- у - симоіілякпя , 8-у-си+іо8-. 

А4-оЬе^+н ♦-« Я ^ м t> k . chiHOYOKZ , У с *>іпе.н и Е. , Оу c«*t- 

wotiAeVtii £ ІзЄ.|5И«>іі 16 2.7 \ J О U k ., О Б £ . СЬІ- 

Но VC'S СЬІнОіЗЕНи К , ОуСЬ/ЧИ"и; ОуСЬІ*іАТИ 

С/7//1ЯЧОК 3S}, с<0,н° ггоро>кл.е«и(е, енно коло- 

у\< с -н ut С£>' НОТ& О fob СТ S о * Ке-re dU S О AlootUlr. 
^ a А « 4 

ЯЧОК Cto Г Н О 

СИ+IOS І" ІН Г7& с.и,*ч.«з Іс /s^ А 

/ /> 
Ate пл a k > 9 8 /_) . 

L/k. 4-«v~: ✓ 

WOAOftcfro^' С7ї О /5 с-Н ЄНсЗСГі^ 77 ° ^ Я CW / и> лсіі t f 

імог~о стуґтц у • хлоп 41^ 6, -3-2, 

P.S. 4 5у ;/£ uc S ‘4-S*; root 

г + о >5, 'С€ t 6e^et ^ о^оС 

uxrcVk 0nrL5 01 ki і vi ^ +/) € Cvo-t-v-v 

,1 7^ c<t ФокоіГлч 9^3, 

5ч- 

ІЛ 

uxTc-fk ОтГс^ . w\ <. {k n I VI ^ +7) € oOfn. o-»i e. , 

с/. 7)еССтЛ'с(с 4ьЗ--Сі!Г<7, Фокотии у 9/3, K'/lc- 

3* 337, Fy^fVOK , Тру&АЧЬЧ 

а.о- ; ьег also 4k . s EJ).vqI,2. a. o £J),vot. 2, J/3. 
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СИНГИЧ—АГАЧ, also Джан-гйс-агач ?sol^ 
itary tree', the former used by T.Шевченко in his 
poem У Бога лежала сокира^ the latter under a 
picture of the said tree, cf. Шевченко 2,249; 

like Недосвіт, a.0. , it seems to be Shevchen¬ 
ko’s hapax legomenon. 

In a special article devoted to this word in 

Київ 12:3,pp.25-26, the present author extensively 
discussed the origin and pertaining literature re. 

сингич — агач ; he came to the conclusion that it 

was Shevchenko’s borrowing.,, from Kirghiz 

dzangis-agac with a methathesis of 4s” and “dz,” vowel assimilation 
“a” to “i," and unvoicing of the final “dz” to “c”: “singidz" — “single” 
Janow: through Ru. mediation, Studia 8, 203-209. The word cannot be 
derived from Tartar Sinderik-Agatsch (Br. Zaleski 1865) as suggested by 
Щурят, „Шеиченкове дерево надії" offprint: Львів 1925. 

The following are the details of this 

В поезії „У Бога за дверми лежала сокира14 Шевченко передає в поетич¬ 
ній формі зміст казахської легенди про „каіізака" (казаха), що вкрав в Бога 
сокиру, яка за кару зрубала всі дерева на казахській землі та спалила села. 
Осталося тільки одне „святе дерево" на казахських стенах: 

Одним-єдине при долині, 
В степу край дороги, 
Стоїть дерево високе 
Покинуте Богом . . . 

Це дерево Шевченко називає „сйнгич-агач11 і дає цій назві пояснення- 
ігримітку: „Одно дерево" (цитуємо за виданням „Кобзаря" Василя Дома- 
ницького з 1910 року, стор. 355 і 594). 

Шевченкове пояснення залишилося єдиним до 1925 р„ до статті Василя 
ІЦурата п. з. „Шевченкова поема надії14. Щураг зв’язує „сингич-агач" із 
словом „синдернк-агач“, що його як татарське наводить у своїх описах 
киргизьких степів Бронислав Залеський, приятель Шевченка з Оренбурга, 
надрукованих по-французькому в Парижі в 1865 р.: La vie des steppes 
Kirghizes, description, recits te contes. Paris 1865. Залеський дає образ 
цього дерева й старається пояснити його назву з татарської мови, а саме від 
слова „синдирмак" — ламати, розривати на шматки. „Святе дерево" — це 
дерево покрите шматками матерії, одягу. Згідно з старовинним казахським 
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звичаєм, проїжджі вкривають це дерево різними прикрасами, а зокрема 
шматками матерії, щоб переблагати Бога за свій гріх. Шевченко згадує про 
цс ще в своїй повісті „Близнецьі", а в наведеному вірші пише: 

І кайзаки не минають 
Дерева святого, 
На долину заїжджають, 
Дивуються з його 
І моляться, і жертвами 
Дерево благають, 
У їх біднім краю, 

іі так закінчує свою поезію. 

Пояснення Щурата(-Залеського) не вдоволяло дослідників. Проти „та¬ 
тарського44 виводу слова „сингич-агач" промовляли не тільки формально- 
звукові дані („сингич" дуже далеке від „синдрич"), але й те, що згадана 
легенда не татарського, а казахського походження. 

В 1958 році в виданнях Польської Академії Наук у Варшаві надруковано 
статтю професора Яна Янова п. з. Pochodzenie slowa syngicz-agacz w poezji 
Tarasa Sz6wczenki.:* В цій статті Янів дає огляд цього питання й стверджує, 
що назви „сингич-агач" не можна пояснити з літературної спадщини Шев¬ 
ченка. Шевченко залишив образ згаданого дереьа й власноручний підпис 
„Джан-гис-агач". Ця назва дозволяє, на думку Янова, відтворити автентичну 
казахську „джангнс-агач" із значенням „самітнє дерево**, отже таким, як 
його подав у поясненнях до поезії „У Бога лежала сокира" са.м Шевченко. 

Переміну „джангис" в „сингич" Янів пояснює метатезою звуків і при- 
подібненним „а14 до „и“, отже: „джангис" -- „джингис", „джингис" — „син- 
гидж. Як посередник грала тут ролю, на думку Янова, російська мова, що не 
знає африкати „дж" й заступає недзвінким „ч", отже: „чингнс“> „сингич". 

На нашу думку про цьому поясненні можна обійтися без посередництва 
російської мови: обездзвінчепня кінцевого „дж" в „ч“ згідне s законами 
української фонетики й форму „сингич" можна дуже легко вивести в „син- 
гидж". Це тим більше , іцо йде про іншомовне слово й така фонетична зміна 
оправдана в ньому 

Насувається питання, чому в своїй поезії Шевченко назвав „самітне 
дерево" „сингич-агач", а під малюнком написав „джангис-агач". Проф. Янів 
переконливо пояснює це хронологією: в 1848 році Шевченко ще не довго 
перебувай на засланні в казахських степах. Він, мабуть, „познайомився з вер¬ 
сією киргизької легенди в якомусь російському або українському середо¬ 
вищі, де „святе дерево" носило назву „сингич-агач", пізніш, коли рисував 
це дерево, записав його назву в постаті близькій до киргизької „вимови і по¬ 
дав як титул образу" (стор. 208 цит. праці). Нам видається можливим і таке 
пояснення, що Шевченко чув назву цього дерева в формі „сингич-агач теж 
і з уст казахів, як гоноровий варіянт оснрвної назви „джингис-агач" 
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СІКТИ 

O&S’ с*чи. 

€ 4-е . 

' ,/j 7 < +. >> Мик. OUk.r 
£ Wa. ТЧе сечГ^ ' ^ / * 

*ЧИ , kVi . се^ь OCS- SZt+l , Po.s.ec, 

3)еччхГ. на-, ло-ск-ги; ' 
- . / 

: січень 

сі '(неііии • £ /у/. Січ. С і ч є сл<^В. JКр Л - 

Ун гьі< і Сі чов і Стр І А Ь Ч Л — Усс // У<у - 
<-У < 1st ‘ /» ТТіТїЬКЬ Сі'У - Тс Із К І 

' г ' ГЧ 
< / ч о в И < u-t . 

Гй . 
X 

VI * 1^ І 
З /V 

7S.*se(cf,’ с+>\ l£. "sekti '+Scf. 

u+in. Lsl/cfJ c^o ІЄсЧє’, 5ЄСЛ^Є 

< .f o cccf ’ ; Л-5-jec^ C3 **»~o v-p£ ' , e • , P° ^0>r-* 

■v»^ S9S~S96; &..o. 

СІЛЬ, Gsg. СОПИ ’salt’, MUk.,0Uk.,0ES. 
СОЛЬ Renown to all other SI. - Deriv. co- 

лйти, солений, coлянка»росіл9соло¬ 
нина , солонець,солончак,солянокис- 
лий/FN. СолІй^олошЬ^Солоницький,,, 
Солянко,Соляник^Соляр,Солило,Соля¬ 
нка, Солила, Солюк, Соляк (Богдан 
282-283);CN.СолбтвинІв/9 Ясениця Сіль- 
на, -Бупхлористий натрій; мінерал із 
цим складником; гірська порода або' 
джерелб з хлористим натрієм, 

PS.*solb 'ts', IE.root **sal-,known to 
majority of IE.lgs.,cf. Pokomy 878-879;un¬ 

known, however, to Eastern IE.lgs:"curiously 

enough not being mentioned In the Rig-Veda" 

Kluge 295. 
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СІМ 'seven'» МЛс.седмь CXVTI c« ЛСЛ,229), 

OUk. седе(м) (1449 ССМ.2,332),еем«(і447 i- 
bldem. З семи Gsg.Dsg.(1387 Ibidem), OES-ee- 

ДМЬ (XI С,0СТр,еВ,), Ru.CEMb.OCS. sedmb, Bu. 

SC. s&dam, Sin. sed$m,Cz, sedm, Slk. sedem,Po. 
siedem,LoSo.sedym, UpSo.sedom,Plb.sedm. -Deriv. 

семеро,с£мка,сьомий (діял0:еемий), сім¬ 
надцять, сімдесят, сімсот; compounds: семи¬ 
кратний ,-десятник,-ріпний,-денний,-ракий, 
ітд* —5уп.назва числа й цифри 7* 

PS.*sedmb Т7Т,derived from ordinal *sedn>3 
Tseventhf,goes back to orig.*sebdm6,IE.**septmos 
(cf.Lith.septynl,0Pr.septmas,Lat.septimus,etc), 
occurring in two IE.groups with the voiced >-pt- 
group: besides PSfsebdmB, also in Gk.hebd/o/mos, 
the precise reason for this voicing before -in¬ 

being ипкпотепШевельрВ 194 , Pokorny 909,Seme- 
reny ВЯ. 4/1967,9. 

/ / 
СІМ’Я I* 'seed; germ;spermT, BRu. СДМЯ, 

Ru. ceioi ,0CS. s5m§,s£mene, Ви. СЄМЄ ,SC.sjSme, 
Sin.seme, Cz.sfme, Slk. semeno, Po.siemie,LoSo. 
symjo, Plb.sema. - Deriv. СІМ'ЯЧКО, СІМ’ЯНИЙ, 
сім’яник, сім’яниковий,сім’янистий,СІМ’Я¬ 
ВИЛИТТЯ, -вшюрс кування, -вм£сг ище,-провід, 
-утворення йтд.; PN. Сіменович* Оіменовсь- 
кий,Сім’|^к (Богдан 273)* - Syn. нас£ння;те 
саме,що сперма, Слумс ,224 

PS.*sfemg,Gsg.sSmene 1tsт, IE.**s£men:root 
**se/i/ - Tto sow (seed)' common to IE.lgs.,cf. 
*s5jati ModUk. cftfTH , Pokorny889-890, Klu¬ 
ge 294, Vasmer23,600-601,a.o.; see also the 

following entry. 
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СІМ'Я 2*also сеИ'Я ’family’, MUk. ,OUk. ,0ES^. 

СЄМЬя/с^МЬЯ, known to ВЯи.СЯМЯ and Ru, СвМЬЯ, 
wanting in other SI. у Deriv. сімейка, СІМЄ0Ч- 
ка, еімеїще, сімейний,-ність, -но,сімей- 
ство, сімейщина* - syn. родина,фамілія* 

A coll.formation from сІ&ь ’ person1, like 
братия^Ьmothers1, cf. Ляпуяов Сборннк Соболев- 
скому 257-258} yet,according to Трубачеві» 164, 

the word derives from IE.root**kei- ?to lay ;campT^ 

cf. Pokorny 539-540,pointing to the common place of 

living of SI.family. 

/ 

січень : ci'tfT*. 

СКИТ 1*'СКІф EN. ’Scythian’, MUk. Скифь), 
или говоря правильнеє Скити, бьіли Славяне 
/ИстРусов 19/» Владимірт» бьіЛЬ дійствитель- 
но Князь Рускій Кіевскій,а не Московскій, 
от»ь Скифов'Ь происходящій /там таки 135 /, 
OUk.,0ES. 5т Скуфт. /1377 Лавр. 11/і BRu-скіф, 
Ru. скиф, Ро. Scytowie. - Deriv. скитський/скіф- 
ський,скитянка/скіф»янка, Скитія / Скіфія, 
ouk.,OES. Великая Скуфь /1377 Лавр.13/,Вели¬ 
кая Скоу /там таки 29/, скуфія /1347/.Syn. 
степовик, що жив на території сучасної півд. 
України в 1 тисячелітті перед і після Хр., 
найправдоподібніш іранського похбдження. 

From Gk. Skythes fts', Klein 2,1407,f/e. 
based on the Scythian self-appellation Skolotoi 
(Herodotus IV,6") of uncertain origin and meaning; 
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"Soviet scholars (e.g. Udaltsov) have in general 
followed the etymology of Marr,who identified its 
root, skolo; with the root of the old name of the 
Slavs in the Greek form skla CSktabenoi}u,cf. 0. 
Pritsak in UCE.1,8; for phonological ,historical 
and chronological reasons this explanation is not 
convincing; the same might be said of its connect 
tion with the name чудь , cf.Staszewski 262-263. * 

СКИТ 2* ’hermitage, secluded monastery1, 

MUk. скит-ь /ХУІІ c. ЛСЛ.232/,ски/т//іб27 
Ееринда/, OUk. ,0ES. скитт> , btd скиті/ вт» 
СКЬІТІ /ХІУ C./;BRu. СКІТ,Ии. ,Bu. ,Ма. скит. 
Deriv. скитник, скитатися, -ання,скиту¬ 
вати, -ання, скитальник, -иця, скитальс- 
тво, скитки, скиток, скитський, скитниць¬ 
кий, MUk. скйтникть ,скитанїє,скитаюся / 
ХУІІ с. ЛСЛ.232/, скитник, скитанїє, ски- 
таюся /1627 Беринда/, 0Uk.,0ES. скитьскьій, 
скитяне, скитбнина Gsg., сктяном'ь.Срі,; GN. 

Скйтна, Скит Манявський^ RN. Скйтско,Скй- 
цька /Богдан 277/. ~ Syn. /у православних 
манастирйх:/ невелике житло ченц^в-саміт- 
ників, розташбване віддалік від основних 
манастйрських будівель; манастир або не¬ 
велике поселення манастйрського типу в 
безлюдній околиці, Слум.9»267« 

From Gk. Sketis - name of a desert In 
Egypt, where first Gk. monks settled, Vasmer 23, 
640$ less persuasive is its derivation from Gk. 

asketes - asketerion ’ascetic,hermrt; place for 
exercizing ascetism’, suggested by Matzenauer 
LF.20,8; 

СЛАВА, 

СЛОВО see the following entry. 

j 
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СЛОВ'ЯНИН, folkl. & poet. слав*янин /Шев¬ 

ченко 2,262 /‘Slav’; мик.Славяне/Кет .Русов 42/, 
also словака 'Sclavus,Sclavinus,Slavus’ (XVII c. ) 
more used in deriv.,see further; 0Uk.,0ES. Словіне 
Словенинть, Слові НІ), Словені, Слованє, Словянь», 
родом*ь Словенинть-; вии.славянІн, Яи.славянин , 
CS. (SC)словінин*ь, словіне, Ви. словенин, Ма. ts, 
SC. Slaven, Sloven, Sin.,Cz.,Slk. Slovan, Po.slowia- 
nin. - Deriv. слов'янка, слов’янський, Слов'ян¬ 
щина, по-слов'янському, /Шевченко і.с. :/слав>- 
янський, слав'янофіли, Слав'янщина, Шк. у сла- 
венском перекладе /ХУІ с. КрехАп./,Славенскїй, 
Лексіконг славенорбсскїй /Беринда, Київ 1627/, 
словенская земля Sclavonia (XVIIсЛСЛ.237/,Слав- 
янскоє племя /Ист.Русов 42/, OUk. ,0ES. на Сло- 
віньское писмо, Словіньскьіи родт>/XII с./, 
вь Словіньскь язьїкь, вь Словіньскои страні , 
Слов^ньк'Ьіимть кгзтясом'ь /1263/, Словески, Сло- 
віньскьі /ХІУ с./; GN. Слов'яносбрбськ, Слов»- 
яно-Сербія, Слов'яногірськ, Слов'янськ, Слов- 
янські озера.-Syn. ї велика група споріднених 
мовою та культурою народів, що живуть у серед¬ 
ній і східній Еврбпі та півн. йГзії, а теж у 
розсіянні в обох Америках, Австралії, тощо. 

PS. *slovenin%\*sloVQanin%'Slav'; in his study 
of the origin of this namef published in Names 8:2, 
pp.65-74 and successively reprinted in OnUVAN 21,the 
present writer wrote as follows* : 

Since the classical geographers knew very little about the north¬ 
eastern regions of Europe, the first historical reports about the 

4 Presidential address delivered at the 8th Annual Meeting of the American 
Name Society in Chicago, III., December 27th, 1959* 

3 Of. a similar survej' in Polish; Sluszkievvicz, E., “Rzut oka na dzieje etymologii 
nazwy 'Sloivianie1 “ [The History of the etymology of the name “Slav1’], Przaglc^d 
Klasyczny, No. 9-10 (Lwow, 1936), pp. 731—798; in Ukrainian; Rudnyckyj, J. B., 
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Slavs were insufficient and relatively very late. It was not until the 
first century A.D. that any more detailed information about north, 
eastern Europe was revealed. So, e.g., the anonymous cosmographer 
of Ravenna located the Scythians, from among whom the Slavs 
came, east of the Normans, Danes, and Finns. 

Greek and Roman writers began to take more interest in the 
northern “barbarians”, Germans, Slavs, and other peoples, when 
invasions of the ancient Roman empire by the Germanic tribes began. 
It is to them that we owe the first historical records regarding Slavs 
(Pliny [1st century A.D.], Tacitus [1st century A.D.], Ptolemy [2nd 
century A.D.]). The Slavs appear in their writings under the name 
Veneti-VenedL 

This name is also known to the later historiographers. For ex¬ 
ample, the medieval Latin historian Jordan, bishop of Crotone 
(550—552), in his history of the Goths, calls the Slavs Veneti and 
Vinidi. He also notes that this name differs from tribe to tribe and 
from place to place; but nevertheless they are also known as Slavs 
and Antae. 

In the Middle Ages the Germans called the Slavs in the neighbor¬ 
hood of the ElbeWenden, and Poland was called by the Anglo- 
Saxon writer Orosius Weonodland. The name Wenden is still pre¬ 
served in the German language with reference to the Lusatians (in 
Eastern Germany) and Winden — to the Slovenes (in Yugoslavia). 
According to R. Trautmann both forms are derived from the Proto- 
Gerinanic *Winidos or *Winithos.A) 

Although the Veneti-Wtnden were undoubtedly Slavs, the name 
itself was not considered of Slavic origin. Some scholars derived it 
from the IE root **#епт *to love/ cf. Old Indie vdnati 'loves*, Lat. 
Venus, thus Veneti were in general 'friends, allies'.6 The Russian 

“Регбі vistky pro slovjan. Nazva slovjan” [First informations about the Slavs. 
The name “Slav”]* Vriup do slovjanoznavstva [Introduction to Slavistics], Ukraini¬ 
an Free University (Munich, 1948), pp. 52-64, a.o. 

8 Cf. Bose, W. J., “Cradle days of Slavic Studies - Some Reflections’1, Slavtoica, 
No. 23, Ukrainian free Academy of Sciences (Winnipeg, 1955), p. 9. 

4 Trautmann, R., Die elavischen Volker und Sprachen. EirCe Einfiihrung in die 
Slaiiistik (Gottingen, 1947), p. 22. 

6 Cf. Much,< R. in Hoops, Reallexikon der germanischen Altertumskunde, IV, 
508—509; Schrader and Nehring, Reallexikon der indogermanischen A Uertumskunde, 
II, 590; Kosinna, G., Manus, IV, 183-287. 
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linguist A. Sachmatov identified Slavic Veneti with the Celtic tribe 
in Western Brittany and derived it from Celtic.6 In a special article 
0 nazwie \V eneddw [On the name Wenedi],7 J. Rozwadowski pre¬ 

sented a linguistic analysis of all names connected with the root 

**uen-. A similar survey was given by M. Rudnicki.8 T. Lehr- 

Splawinski held the name to be Slavic and derived it from the root 
*v$t- 'bigger, greater’.9 

The problem of the origin and meaning of Veneti-Venedi still 

awaits its final solution. The same can be said of the name Slavs. 

The name Slavs first appears at the beginning of the sixth century 
A.D. in writings of the so-called Pseudo-Kaisarios of Nazianzus and 
later, more frequently, in the sixth century in Procopius and Jor- 

У^ cilsOj name ^ouopvjvoi is found which, accord¬ 
ing to L. Niederle, is an exact transliteration of the Slavic word 
Slovene —the first and the oldest form of this name (Sg.: SlooSninb).™ 
Niederle puts forward an important question as to whether this 
name was applied to one Slavic tribe only, or to all Slavs.11 He states 

that F. Miklosich was convinced that originally the Southern Slavs 
(excluding Serbs) were called їхЛофт^оі - Sclaveni. A. Bruckner and 

J. Perwolf also accepted this view. Opposing were J. P. Safarik and 

G. Krek; they were convinced that originally this name was applied 
to all the Slavs and was later preserved only among some Slavic 

tribes: Slovaks, Slovenes, Novgorod Slovines, and others.12 In Nie- 

derle’s opinion the name Slavs was used to designate all the Slavic 
tribes in the period of their migrations, but it is doubtful whether 

this was the case before. On the contrary, Niederle is convinced that 
this name originally had a much narrower application.13 

e Archiv fur slavische Philologie, XXXIII, 51 ff. Sachmatov’s hypothesis was re¬ 

futed by K. Buga, Revue Slavistique, VI, Iff. and M. Vasmer, ibidem, I72ff. 

' Bulletin International de VAcademic Polonaise des sciences et des lettres. Classe 

de philologie, de l’histoire et de philosophic, Annee 1925 (Cracow, 1927), pp. 134 
to 136. 

8 Slavia Occidentals, IX, 383-384. 

9 Cf. 0 pochodzeniu і praofczyinie Slowian [On the origin and homeland of Slavs] 
(Poznan, 1946), pp. 15, 20, 89, 100, 147, 159, 166, 177. 

10 Cf. Slovanske starozitnosti [Slavic antiquities] (Prague, 1910), II, 2, p. 469ff. 

11 Ibidem, p. 470. 12 Ibidem, p. 471. 13 Ibidem, p. 47Iff. 
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As far as the etymological explanation of t]iis name is concerned, 

up until the time of J. P, Safarik11 the name was referred to the root 
*sIod- which is found in such words as slava *glory\ slaviti ‘to glori¬ 
fy,* £lavbm ‘-glorious,* etc. Thus elovtne were ‘glorious -ones,’ 
‘glorious tribe,* ‘gloriosi, otlverot”, wfiich, especially .. during the 
period of Romanticism, very well corresponded with the national 
pride of the Slavs and with their aspirations to Pah-Slavic unity. 

Following this explanation, which flourished until the 19th cent¬ 
ury and could be found even today in the popular etymology, 
another one appears deriving the name from the root *sldo- found 
in slooo 'word.* According to this issue the Slavs Were 'a tribe which 
spoke a comprehensive, understandable language* in contrast to 
other tribes, particularly the Germans, whose language was origi¬ 
nally not understood by Slavs. This explanation was very popular 
in German Slavistic literature.14 

Formally with the root *slov- but not in the meaning 'word* was 
the name Slov&ninb connected by J. Dobrovsky, “father of Czech 
Slavistics.” In his study Untersuchungen, woher die Slawen ihren 

Namen erhalten16 and in other papers Dobrovsky defended the so- 
called “topographic** explanation of the name. Analyzing the suffix 
-eninbj-janinbwhich forms names of peoples from topographic terms 
and names, he derived the Slavic name from a supposed toponymic 

*Slovy, 
Dobrovsky’s etymology found many followers. It was J. P. Safa- 

fik who compared Dobrovsky’s *Slovy with Lithuanian salava, 
Latvian sala and Polish zulawa.16 J. Perwolf in the article Slawische 
Volkernamen17 referred to the ancient Slavic capital Slauna (Sfa- 
wena, Zlawe, Zlowe), German Schlawe, Kaschubian Slowno from the 
original *Slovy. The meaning of this name, however, was not ex¬ 
plained by Perwolf. This was attempted later by J. HoSek. Accord¬ 
ing to his etymology the root *slov-b meant 'hill, mountain*.18 As 

14_Schrader & Nehring, op. cit. 417; Diels, P., Die Slawen (Berlin-Leipzig,1920), 

pp. 5-6; Solmsen, F., Indogermanische Eigennamen als Spiegel der KuUurgeschichte 

(Heidelberg, 1922), p. 98. 
15 Abhandlungen einer Privatgesellschaftin Bohmen (Prague 1874), VI, 268—298. 

16 Cf. his Slovanske staroZitnosti [Slavic antiquities] (Prague, 1936-1937), I, 1, 

46ff. 
17 Archiv fur slavische Philologie, VIII, 24. 

18 Cf. liis article “0 vyzname jmen Cechove, Moravane, Slot and" [On the meaning 

of the names Czechs, Moravians, and Slavs], C'asopis Matice Moravske 1891. 
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an opposite opinion Prof. R. Smal-Stocki quotes a Polish anony¬ 
mous publication deriving the name Slav from $lovo> /Sal, Szal 
meaning Rowlands*.19 

In a scholarly symposium dedicated to the Serbian linguist A. 
Belie20 the “toppgraphi c ’ ’ explanation found a-persuasive argumen¬ 
tation by two scholars, M. Budimir21 and J. Rozwadowski.22 Having 
collected several names with the roots *sloo-l*slao- (Slowno, Stowin, 

Slowino, Slawno, etc.) they derived it from **kleu-jklou- with the 
primary meaning 'to flow*, cf. Latin cluere, cloaca, Cluentus,, Old 
Icelandic hllr 'sea,* ‘lake*, Lithuanian $luoju, Maoiau, etc. Accord¬ 
ing to Budimir Slovene j slot) jane meant 'people living on the shores 
of lakes, rivers, etc. . 

The authority of Budimir and Rozwadowski, with their convinc¬ 
ing argumentation and documentation, influenced Slavic scholarship 
for the last several decades. Thus, T. Lehr-Splawinski, discussing 
such names as Slawa, Slawka, Slawica, Slawiec, Slawut(a), Slawu- 
tycia> Slawoczna, Slowna, Slownia, Slowai, Nieslowka, and many 
others, considers the “topographic” explanation of the Slavic name 
one of the most convincing.28 

Finally, M. \asmer, the German Slavist, in his Russian etymo¬ 
logical dictionary wholeheartedly supports the “topographic” ety¬ 
mology of the name of the Slavs.24 

The history of the explanation of this name shows several other 
theories put forward by scholars of high caliber. 

One of such explanations belongs to the famous Polish linguist 
J. Baudouin de Courtenay. In an article on this topic25 he presented 
an interesting idea of the generalization of parts of such names as 
Jaroslav, Miroslav, Stanislav, etc. on the whole tribe. In his opinion, 
the name Slovene j slovjane originally appeared among the Slavs in 
places where they came into contact with foreign tribes, and where 
the slave markets were held, e.g., on the shores of the Adriatic 

% 4 

J9) In a letter of Feb. 2nd, I960 to the author; the title of the book is as follows: 

Bodoivody Slowian. Polska і Ru$ [Genealogy of the Slavs. Poland and Ru$] (Paris 
1861), pp. 11-13. 

20 Zbornik filoloskih і lingvistikih studija (Belgrade, 1921). 

41 Op.cit., pp- 97-112. « op.cit, pp. 129-131. » Op.cit., 79-80 and 190- 

Rvssisches etymologiscb.es Worterbuch (Heidelberg, 1949-1955), II, 656-657. 

Jf-zijk Polski [Polish language] (Cracow, 1916), III, 62-64. 
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sea. Whoever bought slaves of Slavic origin and asked for their 
names always heard the afore-mentioned names. The second, often 
and clearly repeated part of the names, remained in the memory of 

the foreign trader. Thus, the meaning slave was transferred to the 
name Slav. Here Baudouin de Courtenay compares the term Latin 

sclavus, German Sklavet French esclave, etc.26 with such transfers 
of the meaning as Schweizer 'doorman,* WQgier 'travelling merchant/ 

etc. This theory is still living in encyclopaedias and general works 

of reference about Slavs as well as in the poetry.27 So, e.g., one reads 

in the Slavonic Encyclopaedia (New York 1947, p. 1169) the follow¬ 

ing: “The term Slav (from slava 'glory/ slavit 'to glorify’) applied 

to these people, originated probably from the frequent usage in 

personal names -slavy as in Jugoslav 'glorifying the spring/ Mstislav 

'extolling revenge/ Boguslav 'praising God/ etc., which at that 

time was common to the whole people.” 

In a scholarly symposium dedicated to J. Baudouin de Cour¬ 

tenay28 L. Masing gave three etymological articles, amongst them 
one devoted to the explanation of the name of the Slavs. According 
to Masing Slovenim iSlovjaninb means 'a man who speaks not under¬ 

standably/ This name is analogous to the Slavic designation of the 
Germans — N&mbcb 'mute person’ and is derived from Gothic slavan 

'to be silent, to be mute/ 

Masing’s explanation opposes the “topographic” theories about 

the name Slav. Another opponent was A. BrUckner, the Berlin 

Slavicist (1856—1939), who in several articles and books defended 

the etymology from **sleu-jslei- 'slow* referring to less attractive 

features of the character of the Slavs: their slowness, sluggishness, 

laziness, and to such words as Polish slowien, slownia 'Пах (slowly 

ripening)’ and English slow, Dutch sleeuw, Swedish slo, etc.29 As a 

26 Here also Greek axXa[3oc, cf. D. J. Georgacas, “Beitrage zur Deutung ale 

slavisch erklarter Ortsnamen,” Byzant. Zeitschr. 41 (1942), 374—376. 

27 Cf. the poem Slavus - sclavus by Lesja Ukrajinka, Works, T, (New York, 1953), 

pp. 97—98. 

28 Prace linguistiyezne ofiarowane Janowi Baudouinoivi de Courtenay [Linguistic 

papers offered to J. Baudouin de Courtenay], (Cracow, 1921), pp. 84—99. 

29 In his Polish etymological dictionary: Slownik etymologiczny jqzyka polskiego 

(Cracow, 1927), p. 501; in Slavia, III, 199-203; Zeiischrijt jilr Orisnamenjorsehung, 

II, 147-154; Dzieje kultury polskiej [History of the Polish culture], I. 8, etc. 
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result of various historical factors the name Slav spread to all the 

Slavic tribes, and — though it first was disregarded — in time it was 

accepted by the Slavs themselves and was put into general use. 

Bruckner’s etymology does not exhaust the list of the attempts 

in this respect. For the sake of bibliographical completeness 
the following explanations should be mentioned: 

G. Iljinskij s hypothesis: from *slov$ti 'to speak comprehensive¬ 
ly*.30 

M. Rudnicki’s etymology from **sleu-l**$lou-l**slu- correspond¬ 
ing with **sreu-l**$rou-j**srii- 'to flow’.31 

A. Stender-Pedersen’s explanation is similar to that of L. Ma- 
sing.32 

J. Zubaty’s complicated view about the original Slovem — form 
that later was extended with the suffix -enm».30 

J. Mikkola s connection with Greek Xaot; (-< *crXa.F6i£) meaning 
'members of the same tribe’.30 

J. Suttnar’s hypothesis connecting this name with Slavic slouga 
'servant’.30 

Other explanations based on such words as celovlkb 'man,’ skala 

rock, golva head, *$olvii nightingale,* Slavuty -Dnipro 'river 

name,’ etc., were rather folk-etymologies than scholarly inter¬ 
pretations of the name. 

* * * 

Conclusions about the problem : 

a) up to the present time there is no unanimous consent in Slavic 

Onomastics regarding the etymology of the name Slav; 

b) the most attractive and convincing seems to be the ‘‘topo¬ 
graphic” explanation of the name; 

c) the derivation, however, from slow 'word* is not excluded since 

the suffix ’епіпьі-janinb is used to form words not only from the 

“topographic” roots, but also from occasional words, even with 
an abstract meaning (vira). 

30 Cf. the author’s Vstup do slovjanoznavstva [Introduction to Slavistics], 
Ukrainian Free University (Munich, 1948), p. 62ff. 

31 Cf. Slavia Occidentalis, VII, 486. 

32 Cf. his Slavisch-germanische Leknwortkunde (Goteborg, 1927), p. 4. 
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Поміж „іншими поясненнями" існує одне з найперших — народна 

етимологія доби романтизму, що зв’язувала слов’ян із „славою" — „слав¬ 
ними людьми". Цю модну в часах Шевченка теорію находимо висловлену 
в поетичній формі в його творах. 

У в „передмові" до „Гайдамаків" Шевченко пише: „Слава Богу, 
іцо минуло! А надто, як згадаєш, що ми одної матері діти, що всі ми — 
Славяне. Серце болить, а росказувать треба: нехай бачать сини і внуки, що 
батьки їх помилялись, нехай братаються знову з своїми ворогами, нехай 
житом-пшеницею, як золотом покрита, нерозмежованою останеться на віки 
од моря і до моря славянськая земля!" (за виданням В. Доманицького 
з 1960 р., стор. 127). Ще більш натякає Шевченко на „славу" слов’ян 
у поемі „Єретик", точніш у „Посланію славному ,П. І. Шафарикові": 

Слава тобі, любомудре, 
Чеху — Славянине... 
Слава ж тобі, Шафарику, 
Bo-віки і віки, 
Що звів-єси в одно море 
Славянськиї ріки. 

Привітай же в своїй славі 
І мою убогу 
Лепту, думу премудрую 
Про Чеха святого, 
великого мученика, 
Про славного Гуса!.... 

(Згадане видання, стор. 183). 

Це „посланіє" як не мога краще ілюструє семантично-стилістичний 
зміст назви слов’ян у Шевченка: він увесь час думає і говорить про „славу" 
слов’янського племенп й навіть кінчає запевненням, що слов’яни 

Мир мирові подарують 
і славу во віки! (там же, стор. 183). 

У Шевченка, в його виідеалізованому понятті панславізму („щоб усі 
славяни стали добрими братами") і слов’ян, як племени майбутнього, ма¬ 
ємо виразні сліди романтичної інтерпретації назви слов’ян — пов’язання 
її з минулою „славою11 цього племени, з племінною гордістю на геройську 
історію, „нерозмежоваиі" просторії поселення й будучність, яка видається 
поетові світлою під кожним оглядом. Увесь цей зміст, усе це позитивне 

г 

розуміння прийдешнього Шевченко вміщає в самій назві слов*ян і розв язує 
її формою „слав’яне" з архаїчним, старовинним закінченням (-е). Все це 
пказує ла доцільно-спрчмоване вживання тієї, а не іншої форми назви сло¬ 
в’ян у Шевченка і каже рішуче відкинути твердження про російські впливи 
на вживання її, чи теж Івердження про „не-літературність" Шевченкових 
„слав’ян". Така, а не інша форма цієї назви в Шевченка зумовлена фор¬ 
мально-стилістичними й вНутрішно-значеневими моментами і вона повинна 
залишитися в згаданих творах без заміни на „літературні" форми. А втім; 
це не відокремлені випадки в Шевченка, от хоч би порівняти його „Кере- 
півку", „туркеню" зам. Ккрилівки, туркині, „Дніпр" — зам. Дніпро, „Чпг- 
рин", зам. Чигирин ітд. (КиУь 1Z : , Z 
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A special problem arises when the name Slav and its various 

derivatives in English are considered. 

According to the Oxford Dictionary,- the oldest form is Slav 
or (with Latin inserted c) Sclav(e) recorded as early as in 1387 in 

the nominal and as late as in 1887 in its adjectival function. 

In 1555'the form Slavon (Sclaoon) appears; its meaning is *a Slav’ 

(noun). 

Chronologically and structurally very close to this is the adjec¬ 

tival formation Slavonish evidenced in records of 1560. 

Another adjective is Slavonian from records of 1577. 

Compared with the above terms, the adjective Slavonic appears 

relatively late; the first records go back to 1614 (“Slavonique 
tongue”). It is worthy of mention that one of the founders of the 

Oxford Slavistics, Professor W. R. Morfill, used this term con¬ 
sistently. 

Relatively late is also the form Slavic. Its first use goes back to 
1813. The same date refers to the adjective Slavian. 

From all the above terms: Slav, Slavon, Slavonish, Slavonian, 
Slavonic, Slavic three are competing in present-day English: Slav, 
Slavonic, and Slavic. The first one is used in the whole English 
speaking world. The British Isles, Australia, and New Zealand 

employ Slavonic. The United States of America uses Slavic, but 

sometimes Slavonic also.35 As far as Canada is concerned both terms 

are employed. Professor Roman Smal-Stocki 

of Marquette University, discussing Terminological problems of 

Eastern European History?* came to the following conclusions in 
this matter: 

‘‘These terms are in the present literature still competing terms. 

In American Universities are 'Slavic’ departments, but in public 

libraries and in the Library of Congress are 'Slavonic’ departments. 

In some publications all three terms are used simultaneously.” 

“I propose to eliminate the term Slavonic because it is derived 

from Slavonia, respectively from med. Latin: sclavonius (since 1555); 
and is therefore misleading. It is rather a monument of Anglo-Saxon 

ignorance in Slavic matters.” 

зз Svohoda No. 109, Jersey City 1957. 
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собрінь Brazllk. 'nephew', first recorded in the 

** C*# ьІ2' моліния відправили: Преосв. Кир 
Ьфрем z Вцр. о. Іларій Бардаль ЧСВВ 

собріні. Покійного, /Праця ч.9 за 1981 / - 
Subst. племінник,небіж. 

t 

From Port, sobrinho 'ts', 
4 

сокира OUk., OEi. со<ь,м ц 
секьірі. г 7?к . ctlrj,p^l OCS. SekyfA'-pa. 

+0 ЛІІ оЦе*- — 

IS'-rU. <0К«, чи «/і;.. - Jy»,. 

То пір . 

Р5. 'sekyr* t IE. **iek^Z ‘+S +t. 
t^+Єо/ f о сїк*ги t ^ . гг. * 

со/олнти ^2Є ’ м о о(_ 
V і 

'ЗисодзпиТ 

Uk. ' ІВрц,Сйл^ - 

^ / И . f3 Гі Ч у 15 «І 7"Ц 

, с Оґ\0 Пґ\+о Са г 

ии. ^»ИС 3/?ІЛ. J Lex і s иг Л ■/V -ч 

О "Біг е >г Г С , Urc о у- , 
9 

Б”Лі . j 

з ' 

2-S2- /+- 

ІГП Ж 5 <^(fr І /“і 

° і/1 oCt W J Litfy, ьіл tybiV 

Г/ч > 
J 

ґ 

: с- л ✓* f 1 

S м с к* * 

/> 

і К і і А \ 
/L «і /V 

СОФІЯ /нг ‘So/k'Ci' Sfiphca\ M(Jk. Софі * 
(1627 Беринда), ОСОф/^ (1484 Пом 'яник), 
C&jbii,Ософіі, Ocoet & sb. (Пом'яник), 01М- 

Л»4* ІІННРА £Д ,7Г, СТГО Н<7КМКІТА«рЯЛА ?єман> 
к Л/А гьін~н 60*1 ннжеюло* аа пере А Ь СТО *7 
Софн#н> гпреАт>пот>іатУg"w >« ь п on н лгь 
ИА«Н/Мь А^/М нло ЛЛТ^А^Н СТ/УГ7^«^АЛЬКР 
NtXb* 0 $ НУ м н /1 А А\н АР МАР/Л> CfcXbW/Vb^HXflA 

бЛНСА&НЛН УЬ «***£ »A/ViY*1/ViTjfA<>P*T0V6»l<W#l 
наьн* копііаознуьтКАоРі їгг}*гнУьАпербАь 
ТИМИ ПОСЛЇХЬІ КЇПН }ЇМЛН> KMbrilNH еоммп 
$ЬСН>А ВЬААЛА на Hitн сем.ьАес*лі грнGt>H7> 
СОЄОЛНН А ВІТОМЬ АрЛННЦь Сімьсгтї Грне.4*і 
(XII с- /< Гоф грдфіго) • фцсофия,- 

софіїн, Софійка, Софа, Софка , Сохвія, 
Сохв£йка, Сохва,- 

-Р/У.Софа, Софіяя,Софійчук, Софонюк, Софудко, 
Софюк (Богдан 281).- 

*•0*. Софія, Софіївка, Софіївськнй, Соф'в- 
Кіндрітівка,- 

-St/0Sr/HOtf /hVapo / пр*мЇАро , 1627 Беринда. 

fifoM Qsk.SofhtCl 'u/iidtim , fkt- i/LTt/идп- 
toi/t?ci /п/*£ іо/Жі 'мзе'' КЄеі% 
Петровскнй 203,204. 

/ T.S. / 

СПОЛУЧЕНІ СТЕЙТИ АМЕРИКИ AmUk. for 

Сполучені Штати Америки see СШдв 
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СТАР, СТАРИЙ fold; aged; ancient1, ШЛс., 

оик. ,oes. стар'ь *старьій, bru. етарьі Ди. 

стар,^ СТЙрьїЙ, Ви.стар , OCS. Star's,sc.star. 

Sin.star, Cz.,Slk. stary, Po. .stary, LoSo., 

UpSo.stary. - Deriv. старість,-po, старощі, 
старик, старинб, старинка, старинний, ста¬ 
рині, старити/ся/, стариця, старинок, 
старійшина, старіння,старіти/сц/ ,старі¬ 
шати, старіючий,старка, старовинний, 
староста,старостат,староство, старостин, 
старостувати,-ання$ compounds: старо-вірка, 
-вірець,-в!рство,-віцький,-вічний,-дав¬ 
ній ,-давцст ь,-давно,-денний,-дення,-ді- 
ді вський, -друк, -друкований , -жил, -жилка , 
-китець,-житній,-житність,-завітний,-зє- 
ВІТНІСТЬ,-вітно,-можний,-мбдніс ть,-мод- 
но,-обрядець,-обрядка,-обрядникуОбрАд- 
ництво, -обрягдниця , -обрядницький, -обряд¬ 
но ,-бранка,-брний,-перелогбвий,-режйм - 
ний,-режимність,-річище,-річчя,-росій - 
ський,-москбвський,-руський,-сВІтний,-но, 
-світський,-кість,-св!тщина,-слов»янізи, 
-слов'янський,-церковнослов'янський,-ук¬ 
раїнський ,-пбльський,-пруський,-болгар¬ 
ський ітд.з їИ.старак,Старчввський,Стар- 
чук,Старчинський,Старосельський,Старо- 
сбльський,Старосілець,Старомансь кий,Ста¬ 
риць кий, Старостенко йтд, (Богдан 286 - 
287) •^.старий СамбІр,СтаробІльськ, Ста- 
рокостянтйнів,Старомихайлівка і ін.-Syn. 

немолодий,неновйй,колишній,старовинний, 
віковий; бувший,минулий;(арх•:)вбтхий• 

PS.*starS/jb/ ’ts’, IE.**stlros ’full-grown; 
vigorous,robust’, root **sta- ’to stand’ known 
to majority of IE.lgs.,cf. Pokorny 1004-1008. 
BrUckner 514, Уазтег^зj747o. 

« 

Степан ,asuA. CTESAn(>n'$t£/>a*t, tfefa*, 
$£epkut \hUk. Стефьм (1627 Беринда) ,СпфA* 
Hbbrt&fMh СгЩ. (1484 Пом *яник )0Ук. 
cfw н стіфлн емсл н б* f а мік return яср(хш-xjycx cry* 
стефляе *»0АН 6 А ММХШ-хиґс )/ * Ч* І*к&№*ЬЛ‘СГгОНП 
|<7АН|ГЇ\ KPHAA}fcMAKM<#Ar>|N-H£0»rt4H> BCHtOAOfAkmpt^l 
СТО tO СОФ Hit it П*РЄАТ>ПОПЬі АТУ&ЦАЦТ(ЗПН^І>ГАЮіМ'іМ 
ІЛНА0. аАГШНСТНП'Ь К0МНХАЛ Ь KWtX t>N0в # уМ#Л АМН 
Art мя^оамішімиш бЛНСААнМН VHi6AMl*ANT>Y ШІЬ 
т%Меьтіібінояг.н\і>*Ампьіло$нуьт%Адп>біг$*тнчьА 
ПеРЬІЬГНМИПМІЇІЬіІІЇПНїїЯАЮМЛГТНМИвіМІоШЮ.Л 
ШалЛАлХИМ(*м*АФСЯГ*грк*Ш C0fM*HAij»TWM4*H4iL 
О-ИЬС JTVГРИЩІ С X Соф rytipore)-, RM, Степан. - 

-Р^.Степанович, Степанівна, Стефанович, 
Стефанівна,СтепАнко,СтефАник,Стефко,Стефь- 
цьо,Стбць,Отецьког- 

-ftf. Отецько,Стецькбвский,Стецкович,Отець¬ 
кий , Стещіра, Стецик, Стецина, Стецйшин, Сте- 
щбк, СтАфа, Стефа'н, СтефАнченко, Стефанч/к, 
СтефАнців,Стефанбць, Стефанбнко ,Сте;фане- 
вич,С,тефаніцький, Стефанів,Стефанівський, 
Стефанків,Стефанківський,СтефАнко,Стефа- 
нбвський, Стефанович, Стефаник,Стефаниш, . 
С т ефанйк, С,т ефАс і в, С т ефайлгок, С т бфі н, С т ефі- 
шин, С т ефкО, С т ефлібк, С т ефо ник, С т ефуни к, С т е - 
фУра, СтефурАк,Стбфин,Стефйшин,Стефюк,Степ, 
Степа, степачук, степанчук ,^!тепанченко, Сте - 
панчик,Степаненко,Степаніцький,Степанів, 
Степанко,Степанок,Степанович,Степаняк,Сте- 
паник,Степанйна,Степанипшн,Степангок (Бог¬ 
дан 288,289).- 

-6А-СтепАнь. - , 
-Sv&ST.HUlC-AifiAWA, коро**, (ІЬКЩІ, І627 Берин¬ 
да. , , 
Шм 9кМскЦ0і 'Cifh/h' tftlUc Z, Kti, 

Петровский 205,Беринда 234. 

n- $ У 
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СТО ’100’, see <*гем р.515. 

СТРИ И К vfoi ■ С. тр <ЗІ 1-1 (і 64 6 

Бу/оячои- сТрьік% [xvin с . іbitJem )/OUk. 

OES. ст/зЬ/и J с tj>o 

е т |*> Ьі и о . S + 

( SypH'fOK , і с.)> BRu . 

U ' г* -» ' 
С r jj И И у 4-І Ь ІС>J ^ с Тр> И +0 4-і ЬО ^ 

У J ' \Г. СТри £и J К О ^ 

с 7 
Vrt Ии ^ с І*? - 

■?ГНК*' 1‘Р"»”* , tTP„».K, <-т>4гт/і‘л- 

Sx^. Я>са«ии f/7ir £ь-ь«л. ля'ДЬко. AW.also 

Иу£ка> J&R. 

S 

PS . * if УЧ ̂/Jfe +S ^ I l^y tOv\v\ € C+- Є о 

/ ih + - pst-rvy*-, , A-J. 
І-^ітуА. 6-го +U еу- > ; ie^f,tyu4io- 

*~rL+h «»^Г e. a/ xrpf_ ^ *-*s| / ^пащ^е o^. -r>9 «. xrpf_ ^ x ч s^_ 

сІ^У/уЯ^о{с 82, fpyibwzti tf - 8 / ; ^/e ^ 

Z' т^е. 'M d e 

< * /* у l^iVP/ Ст/2 
7 

И и < 

C 

^ryjk 

CC1A f сй-ГС UTl /А f /7 ^ e 

O it C ^ 0 -V7. € -w -А/- 
rj : 

phCc^l ~^h 

o-f- стриїв ( c-rp ьі £ ) see jo 

a e oo -os\. - 
/ / 

■»S e -/-yp e 

/03/. 
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4 
£2 

C 3’C.' -*. 
*-—• *«7’"'>v“- — - ч^ M03U0 
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"W / 

A* 

# ьК0б°Ль 
A-'- 

v *75 
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A*sf A* 33 
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> r^N^—l A ^ ^ 
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IJ 

/ Ar» . 

*?*• X. 
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PoSho 
A*85 

-7 a-»a-j’a.3j 
L ^ ж /“ 4 A-^ /t Ї5А. ,J 
^^•95 у'норо,т,'г4ну 

\A-:08^09 A, lw 

^ AbwoA'fx 

^r.eT’ 
A^1''' a*"* 

4 A3. !?7 

^А&^АО-Д.аЙг ^ ' 

W-w o0e*f^ - 

^^.^*/87 A04 

p A«sA 
J UJ?f>efryfi«Q (ч. 

/С5 
▲'tf? 
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& ±*172 An*- 
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p- ®&/w • ^Tra \Jepwnm} Af203 
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•Л?/ 
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,W A«^fr, 
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775 

7 

/ 7 

/^Ужгород 
hem?1* 3/5 

3/7 

3/6 

Ш 374 
326 

327 

>Лоі 0g« 

777 
777 
J3$ 

2/8 
yfamtufi A 27/ A* 777 

? ОШ-?<?Ь^79 
Подільський OV7*k _ . tv\ 

^057, 

Ar773 
•75/ 
faueu* 

35 4 353 
355 

7X7^^ 

2, ОШ-д» S 3/p 
0-377 

>33 ^ 0*354 
rvP#D‘J45>^- 

0*335 \ 
чЛ' 

<o а'^ 'Хч0* 0*35/ 0*357 

Поширення назб на означення поняття „ рідний. дядько" j 

А/ГАДКО’ІДІЕГКУ0 і nod ОСТРИЙ, СТРЬІЙ і nod- батька іі 
D ВуЙК^УЙКОу (по5^атД?™®СТРИЙК0У СТРЬІК0У /дай-.- 
Ш ВІЙК^ЙК^с/иМ^іяад. ОСТРИК, СТРЬІК і -з 

трр/ і! 

о 
-з> 

о ' > 
'•о < 

0*355 А 355. 

<{ 
V\ 

•s 

f 

•ч 

4L-* 

Апйньії 

44? 

V3 

Ч 
ііишимй ̂ 4 '443 

Geographical repartition of words 

стрий/кс^ дядько, вуйко ,etc.,in Western Ukraine - 

according to Бурячок pp#88*89# 
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CTPHiU'GN-'Stryj c name of WUk. river and 

city)', ModUk.; BRu.,Ru. Стрь»Й,Ро.,Cz.,Slk., 
etc. stryj.- Deriv. стриянин, стриянка,стрйй- 
ський, по-стрййському,-СЬКИ, GN. Стрйй- 

Сч~ назва річки й оселі в Гали- щна. 
ЧИНІ 

- syn. 

In a special article about this name In ON 
UVAN 15,44-47, the present author wrote as follows: 

»-*) 
Дехто ^ виводить цю назву від назви річки, що 

над нею лежить саме місто4). Але коли так, зн. коли 
назва цього міста й річки однакові, то де певність, що 
не навпаки — назва міста дала назву річці. Адже ж такі 
випадки, що річка бере свою назву від місцевими в топо- 
номастиці нерідкі. Ось нпр. назва річки Смоткашт похо¬ 
дить від назви місцевости Смозка (Стрийщина), назва 
потока Короотовець від села Коростів (там таки) й б. ін. 
Тимто таке пояснення, мовляв, назва міста Стрия походить 
від назви річки Стриг*, може вдоволити історика чи гео¬ 
графа, але не вистачає топономастові-мовознавцеві. Він 
далі цікавий знати (1) чому при такій самій назві річки 
й оселі треба виводити другу з першої і (2) що тоді ви¬ 
значає назва (в нашому випадку Стрий) сама з себе, як 
назва річки. 

Щоб розв’язати перше питання треба розглянути 
й порівняти між собою більше таких назов, що спільні 

0 Доломітний матеріях для цієї етапі беру здебільшого з моєї 
докторської дисертації про місцеві назви Бойківирши; короткий, по¬ 
пулярний жмуток міркувань на цю тему я опублікував у стрийській 
„Думці" ч. 68-9 за 1936 р. п. з. „Про походження назви Стрий*. 

2) Крім цієї назви зустрічаємо ще такі: Стрий частина міста 
Турки над Стриєм (з власних записів у тереиі); Стрий село в пов. 
Ґарволінськім, Стрия село в пов. Вілейськім і іи.у nop.: Slownik Geo- 
grafiezny Kroiestwa Poiskiego і innych krajow slowianslcich T. XI(*£G). 

3) Пор. ипр. А. Прохаска: Historja miasta Stryja, Львів 1926, ст. 3. 
*) Про назву ріки Стрий є принагідна згадка в „Siownik-у Ety- 

moiogiczn-ім j^zyka poiskiego" Ол. Брюкнера під гаслом: struga (стор. 
521); правдоподібно за иим пішов И. Галічер в „Slownik-у geogra- 
ficzn-ім, pochodzenie і znaezenie nazw geograficznych", Тернопіль 1935 
і подав : „Stryj do pnia Hmga; Bojki mowi^ ,,w Stryhu", a wi^c wyraznie 
pien struga." Галічерове вияснення необережне; бойківської (й наддні¬ 
стрянської) форми „и &t$yhuu так, як форм: и Sbyu, па Stryu (з власних 
записів у терені) не можна з мовознавчого становища змішувати 
зі словом struga, тобто А в формі « Stryhu виводити з праслов’янсь- 
кого д. Це А на місці і‘, що між голосівками замикає в цих говорах 
(пор. 3. Рабій: Dialekt Bojkow, Sprawozdania PAU T. XXXVlI Nr 6 стор. 
18. а також приклади типу: hdhiuka II hajiuka у проф. І. Яиова: Gwara 
maloruska Moszkowiec і Siwki Naddniestrzanskiej z uwzglednieniem wsi 
okolicznych, Lwow 1926. стор. 22). 
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й річці й оселі. Коли підходити до них із становища їхньої 
формальної будови, то вони укладаються в такі три основні 
групи: 

а) Назва річки й оселі та сама: 
Ллииковатиіі (потік і село — Стрийщина), 
Лукавиця „ „ „ 
Бистриця (потік і село — Дрогобиччина), 
Рибник „ „ „ 
Ропа (потік і село — Горличчина), 
Ростока (потік і село — Турчанщина), 
Сухий Потік „ „ і т. д. 
б) Назва річки впорівень із назвою оселі поширена 

якимсь наростком : 
Сможанка (річка): С.иожа (оселя — Стрийщина), 
Лавочанки (річка): Лавочче (оселя — там-таки), 
If лемка (річка): Млсмия (оселя — Долинщина), 
Лужанка (річка): Лужки (оселя — там*такн) 
Багиоватка (річка): Багпоаата (оселя — Турчанщина) 

й інші. 
в) Назва оселі впорівень із назвою річки поширена 

якимсь наростком або (рідше) приростком: 
Опорсць (оселя): Опір (річка — Стрийщина), 
Дністрик (оселя): Дністер (річка — Турчанщина), 
Слпок, Сянки (оселі): Сян (річка — Сяніччина), 
Осмолода (оселя): Молода (річка — Долинщина), 
За ванн (частина Коростова): Ванн (річка в Коростові 

— Стрийщина), 
Загочеве (оселя): Гочва (річка —Ліщина), 
Засяиіія (частина Перемишля): Сяй (річка) й б. ін. 
В першій групі назов, де назва оселі й річки ті самі, 

коли взяти під увагу значення кожної назви, як от: 
Ялниковатий. (потік, що пливе між ялинками), 
Лукавіщя (річка, що пливе луками, закрутами пор. 

слово: лукавий — м. і. крутій), 
Бистриця (річка, що має бистрий біг, особливо в го¬ 

рішній своїй частині), 
Рибник (багатий на рибу потік), 
Ропа (річка з нафтовою або сільною ропою), 
Росгока (малий потік, що розтікається). 
Сухий Потік (потік, що часом висихає) й ін., 

то в усіх цих назвах мусимо виходити від назви річки; 
назва оселі це вислід передачі назви річки — оселі (зви¬ 
чайно, положеній над річкою). 

Побіч значеневих указують на це й історичні дані» 
ось нпр. село Смерічка (Турчанщина) закладено — як це 
підтверджують історичні акти — in flnvio diefo Smcrcezlca 
1567 SG (під Smerccz/ca); Тисовніря (Самбірщина) — in 
flnvio dido Cziszovticza 1588 SG (під Cisowica) й б. ін. 
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Що ж до груп б) та в) вилічених угорі, то формальна 
альтернація назов типу Бат оваткаї Багновата й Спчок\ Сян, 
вказує недвозначно на те, що в другій групі назов треба 
виходити від назви оселі, а в третій від назви річки. 

На тлі цих міркувань виходить ясно, що 
назву Стрий треба вважати за первісну назву 
річки; ця остання — як це видно при назвах під а) — 
передала свою назву оселі. 

Але приділивши місцеву назву Стрий до групи 
відрічних назов, ми ще її не вияснили зовсім; зостається 
ще відповісти на друге поставлене вгорі питання: що 
визначає Стрий, як назва річки. 

При вияснюванні значеневої вартости якоїнебудь гео¬ 
графічної назви мусимо передовсім виходити з історичного 
матеріялу, щоб ствердити, чи назва заховала до сьогодні 
свій первісний вид чи ні. Давні акти подають нам такий 
важливіший матеріал про назву Стрий: in Stryg 1396 
AGZ ') III 115; de Stry 1421 AGZ ll 64, de Strig 1442 AGZ 
V 115; dc Stry 1473 AGZ XV 162; Strigenses 1499 AGZ 
IX 162; deStry 1500 AGZ XVII 379; Stryi 1508 AGZ XIX 
563; ad Stry І524 AGZ XVIII 574; ad Strey 1525 AGZ XVIII 
575; Striig Прохаска2) 280 s Stry a 1565 Жер.3) II 53; capi- 
t<meatus Sthryensis 1570 Жер. VII 196; do Sthrya 1570 Жер. 
VII 197; in Stryei 1570 Прохаска 206; oppidum Stri 1594 
Прохаска 196; in castro Stryi 1657 Жер. VI 222; Strey 1694 
Жер. VI 71 і ін. пізніші. Всі ці записи — після розв’язання 
деяких давніх латинсько-польських ортографічних особли¬ 
востей — засвідчують нам, що і вдавнину назва Стрий, 
звучала як тепер, отже, що в тягу історії не підпала ніяким 
змінам. 

На основі ж мовознавчих даних можемо назву Стрий 
зіставляти: 

а) з такими назвами, як: Стривігор ІІСтрвпж, Стрипа, 
(Галичина), Струсто (Росія), Strowange (Пруси), Стримон 
(Македонія), • трумгща (Болгарія й Сербія) й ін. 

б) з такими словами як: укр.: струм, струн, острову 
поль.: struga, strumien; ст.-ірляндське: sruaim ‘струм’; 
нім. Stromw; іранське: sruth ‘ріка’; грецьке ‘пливу’, 
Q£vya ‘струя’; ст.-інд. sravati ‘пливе’; лотиське: straume; 
литовське sriatas, strautasу ‘те, що пливе, струя’ ст.-норд. 

0 Akta grodzkie і ziemskie... z Archiwum t. zw. Bernardynskiego 
we Lwowie. 

2) Прохаска op. cit. 
3) Жерела до історії України — Руси, вид. Археографічна Комі¬ 

сія Наук. Т-ва їм. Т. Шевченка у Львові. 

straumr ‘струм’ й ін4). 
Ці всі назви й слова даються звести до одного кореня 

*sren— (із найрізнішими апофонічними формами вокалізму)5) 

що в загальному визначає ‘рух води’, а в дальшому: ‘все, 
що пливе’ отже річки й потоки. З цього погляду 
назва Стрий визначає ‘пливучу воду’ й сягає 
походженням індоєвропейської епохи. 

Коли зібрати коротко разом все сказане вгорі, то 
виходить що: 

а) назва міста Стрия походить від назви ріки, 
б) Стрий9 як річна назва, це дуже стара назва, сягає 

до індоєвропейської епохи своїм походженням і визначає 
стільки, що ‘пливуча вода’. 

*) Пор. Р. Травтмаи: Baltisch-slavisches Worterbuch, Gottingen 
1923, стор. 279, 280. 

5) Приява звука і це — як стверджує порівняльне мовознавство 
— т. зв. вставний звук у групі sr — прикметний побіч слов'янських 
мовам: балтійським, германським та давній трацькій. 
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СХІД, Gsg. сходу , 'East', Шк. .OUk.OES. 

НСХОД *Ь , В'ЬСХОД'Ь , Ро. wsch4dj Cz.vychod, 

In Ru. BOCTOK , у Uk.arch. BOCTOKfrom OCS. 

vfcstokS 'ts' - Deriv. СХІДНИЙ, (діял. ї 

східній), східняк, посхіднячити/ся/, 

сходо- внавець, -знавство, -знавчий, 

далекосхідний. . Syn. одна в чотирьох 

сторін світу, протилежна до виходу; по¬ 

ява над обрів* небесного світила,(ваг) 

Слум. 9, 836-887. 

Deriv. from СХОДИТИ 'to rise'. 

, ✓ Ю37 
СХІДНІ СЛОВ’ЯНИ EN.!Eastem Slavs (Ukra¬ 

inians,Belorussians,Russians) ? , ModUk.; as far as 
the etymology is concerned see СХІД and СЛОВ*Я— 
НИН ; yet, the historical development of the name 
and its semantics require -in view of the Soviet 
distortions of the problem - special considerations; 
in this connection the conclusions from the book by 
Mykola Chubatyj Medieval Busf-Ukraine and the emerg¬ 
ence of the thvee East-Slav nations.ЗНТШ. Vol.178, 
pp.141-149nshould be cited (courtesy of ODTTU Itic.): 

1. The three East Slavic peoples, later nations — Ukrainian, 
Russian and Byelorussian — were formed separately out of the 
ethnic substratum of that population which had been living on the 
present territory of these three nations at least since Neolithic 
times. Archeology shows that in few areas in the world has there 
been through thousands of years so stable a population. 

2. Iti the independent formation of the three East Slavic nations 
there have been three great factors: a) the geographical structure 
of the East European area; b) the connections of the population 
of me separate parts of this area with their neighbors; c) the 
difference in the ethnic substrata since prehistoric times. 

3- The most important factor in the independent formation 
of the spiritual and material life of the Ukrainians, Russians and 
Byelorussians was the division of the East European area into 
parallel zones from the Black Sea to the north; these zones were 
the steppe, the forest steppe, the dense forest and the arctic tundra. 
The thick forests of northeastern Europe in ancient and medieval 
times created a barrier between the peoples and civilizations. 

4. Another important factor which played a role in the for¬ 
mation of the three East Slavic nations was the East European 
river system, especially, the Dnieper, Volga, Dniester, Don and the 
Baltic rivers, the Dvina and the Niman. As the thick forests were 
a barrier, the rivers as always in the periods of primitive civiliza¬ 
tions, were the one connecting link which turned the development 
of peoples toward the course of the chief water routes; that of the 

population of the middle and lower Dnieper toward the Black Sea, 
that of the population of the Volga valley toward Central Asia and 

the Caspian Sea, that of the population of the valleys of the Dvina 
and the Niman toward the Baltic Sea. 
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5. The earliest of the three East Slavic peoples to develop 
was the people of the Rusin-Ukrainians in the region of the steppe 
and forest steppe north of the Black Sea on both sides of the 
middle and lower Dnieper. The remote ancestors of the ethnic 
substratum from which the Ukrainian people was formed was the 
population of Trypillyan culture which lived along the middle 
Dnieper from Neolithic times and established there an agricultural 
and cattle raising civilization at the end of the III and the begin¬ 
ning of the II millenium B.C. The Trypillyans were the stable pop¬ 
ulation of the middle Dnieper valley in prehistoric times. It was 
only supplemented by ethnic elements of the Iranian peoples who 
in the first millenium B.C. constantly intruded and intermiryled 
with the local population and more or less influenced its spiritual 
and material culture. The Iranian tribes of the Cimmerians, 
Scythians, Sarmatians, Alans and others which dominated this 
territory for periods, gave their name and external character to 
the middle Dnieper area, so as later to be absorbed by the old 
ethnic mass. 

6. A fruitful influence on the level of the material and spiritual 
culture of the population of the middle Dnieper was its connections 
with the people of high civilization in the lands on the Black and 
Mediterranean Seas. The most marked influence on the culture of 
the ancestors of the Ukrainians in early historical times was exert¬ 
ed by the Greeks through their Black Sea colonies. 

7. At the time when the Slavs appeared on the historical scene, 
i.e. after the time of Christ, the inhabitants of the middle Dnieper 
valley (at least those west of the Dnieper) formed the eastern 
wing of the Slavic world. During the movement of the Slavs to the 
south and northeast, in the first centuries A.D., the population of 
the Dnieper area was using already a Slavic language. In any event 
this occured before the advance of the Huns in the last decades of 
the IV century. 

8. As a monolithic Slavic group the ancestors of the Ukrainians 
appeared first on the historic scene in the VI century under the 
name of the Anty who were settled on almost those same sections 
of the Black Sea steppe and the forest steppe which is now occupied 
by the Ukrainian people. The spiritual and material culture of the 
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Anty had on one hand the qualities of the old Trypillyan popula¬ 
tion, and on the other, the qualities of the historical Rusin- 

Ukrainians. 
9. From the Roman period, there began in the Dnieper valley, 

and especially in the neighborhood of Kiev, the spreading of trades 

and soon after a pottery, metal and jewelry production which ex¬ 
ported its products along the Dnieper to the north and to the west. 
At this period the old family system was broken up and its place 
was taken by a tribal-territorial system. At that time the prince 
of the Polyane, Kyy, after building fortifications against the people 
of the steppe, founded Kiev (ca, 560 A.D.) and laid the groundwork 
of the first state organization of the Ukrainian people under the 

leadership of his dynasty. 
10. In the course of the VII and VIII centuries, there were 

formed other state organizations on the lands of the Anty, as the 
Oziv or Tmutorokan’ Rus’ in the southeast and the Dulibsky Alliance 
in the western Anty lands. There may have been other local states 
as the White Croatians in the Sub-Carpathians, and the Tyvertsy 

on the Black Sea and the Ulychi. 
11. At the end of the VIII century, the name Rus’ first appears 

as applied to Tmutorokan’ Rus’ (perhaps of Allan origin); soon 
this name was also applied to Kievan or Polyanskian Rus’. It is 
not excluded that the first Varangian groups which appeared in 
the VIII century on the Anty lands had the name of “ruotsi”-Rusy. 

12. In the first half of the IX century, the state organization 
with its capital at Kiev, Kievan Rus’, already had united the entire 
left bank of the zones of the steppe and forest steppe, i.e. the 
regions of Chernihiv and Pereyaslav. The kernel of this state or¬ 
ganization, the land of the Polyane, extended also into the western 
part of the middle Dnieper valley. At the time the Khozar Kaganate 
extended its protectorate over Kievan Rus’ but this was thrown 
off by the Princes Askold and Dyr, the first Christian rulers of 
Kieyan Rus’. Askold and Dyr were violently removed from power 
by bands of Varangians who came from the north, Novgorod the 
Great, under the leadership of Oleh to Kiev and became masters 
of Kievan Rus’ between 879 and 882. 
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Dnieper. The Ilmen or Novgorod Slavs became a basis for a fourth 
independent East Slavic people, the people of Great Novgorod. In 
1473 this was taken by the Prince of Moscow and in time it wa$ 
assimilated by the Muscovite people. 

15. Chronologically the last of the East Slavic peoples to begin to 
take shape was the Russian people or Muscovite, as it is called in 
Ukrainian. The ethnic substratum of the present Russians was 
a Finnish population which had lived in the eastern part of the 
dense forest belt since Neolithic times. It lived by hunting and fish¬ 

ing and led a very primitive existence for centuries while in the 
steppe and forest steppe zones the southern culture had greatly 
developed. After the migration of the Slavs, the areas of the upper 

Volga and its tributaries were colonized from the west by the 
Kryvychi, from the northwest by the Slovini, from the south by the 
Siveryane and the Vyatychi, a Slavic tribe which lived in the trib¬ 
utaries of the Oka and were fully absorbed into the ethnic sub¬ 
stratum of then Russian people. On these border colonized areas 
of the Finnish ethnic substratum there began to be formed at the 
end of the VIII and the beginnig of the IX centuries the territo¬ 
rial-state centres of the principalities of Rostov and Murom, which 
in the middle of the IX century came under the rule of the Nov¬ 

gorod Varangians. 

16. The decisive events in the history of the formation of the 
East Slavic people were the advance of the Varangians on Kiev 
(ca. 879), their domination of the state of Kievan Rus’, the transfer 
by Oleh of his capital from Novgorod to Kiev and the annexation-1 
to Kievan Rus’ of wide areas of the dense forest, i.e. the territories 
of the present Byelorussian and Russian people and also then in 
a period of independent development, of the people of Great 

Novgorod. 

17. The advance of the Varangians under Oleh to Kievan Rus' 
had two results: a) it hastened the union of all the former Anty, 
ethnically Ukrainian tribes into one state — Kievan Rus’; b) by 
the annexation of the former iion-Rus’, ethnically alien regions to 
Kievan Rus’, Oleh created a multi-ethnic state formation — an 
empire with Kievan Rus’ in the dominant position. 
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The dominant position of Kievan Rus’ was evident from the 
structure of the state. It was composed of Kievan Rus’-Ukraine 
and of the territories dependent on it and bound to pay it tribute. So 

the new Kievan Rus’ Empire was characterized by the Byzantine 
emperor and writer, Constantine Porphyrogenitus in the middle 
of X cent. 

18. The establishment of a Varangian dynasty in Kiev brought 
as its first result the union to the dominant Kievan Rus’ of almost 
all the kindred thnic tribes (the Anty), partly peaceably, partly 
through conquest. Thus at the end of the IX century, still under 
the reign of Oleh, all the ethnic Ukrainian lands were added to 
Kievan Rus’ and began to be called Rus’ or the Rus’ Land. The 
common life of the kindred tribes in Kievan Rus’, which represent¬ 
ed the role of sovereign of the empire, produced a feeling of the 
spiritual kinship of the population, called Rusychi or Rusyny. The 
Christianization and rapid growth of the national culture under 
Volodymyr the Great and Yaroslav the Wise ended the thousand 
year long process of the formation of this people. So in the middle 
of the XI century, the Rus’ or Ukrainian people was already formed. 

19. With the creation of one state area from the Gulf of Fin¬ 
land to the Black Sea there opened for this area new markets of 

trade with the Byzantine Empire, with the Balkans and the Arab 
lands of high culture, on the one hand, and with the Baltic lands, 

on the other. The directing nerve of this trade was the long known, 
but now organized and protected by the state administration, the 
line of the Dnieper “from the Varangians to the Greeks”. 

It went from the Black Sea along the Dnieper to the land 
between the upper Volga, the Dvina and the net of northern river 
and lake routes to the Baltic Sea. In the area between the rivers 
near Smolensk was built a transfer of wares by “volok” — carry, 
as in the south so as to avoid the Dnieper rapids. The northern 
station on this route was Novgorod the Great. Smolensk became 
a centre of the territories of the upper carryies, Kiev was the centre 
of the “route from the Varangians to the Greeks”. Thus the empire 
of Kievan Rus' became one economic basin. 
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20. The great profits facilitated the gigantic growth of culture 
in Kievan Rus’-Ukraine and in Kiev itself. The economic advantage 
of belonging to the Rus* state-empire tempered the antagonism of 
the northern non-Rus’ tribes to Kiev but did not completely elim¬ 
inate it. It appeared in full force when the firm hand of Kiev 
weakened and the one entire economic structure fell apart in the 

middle of the XII century. 

21. The factors which brought into one whole the multi-na¬ 
tional Rus’ state were: a) the strong central government of the 
Kievan princes, resting on the military power of the Varangians; 
b) the economic system of the state, which rested on the “Road 
from the Varangians to the Greeks”; c) after the Christianizing of 
Rus' the Christian faith and the one Church under the rule of the 
Kievan metropolitans; d) the growth of culture which along with 
Christianity began to assimilate the many ethnic elements of the 
north by producing a state patriotism in all parts of the empire. 

22. After the death of Yaroslav the Wise the unity of the empire 
tottered and in the middle of the XII century it ceased to exist 
with the results: a) of weakening the central rule of the Kievan 
princes after the assimilation of the Varangians and the lack of 
a foreign armed force: b) the division of the Rus’ land into fiefs 

according to the terms of the Statue of Seniority, established by 
Yaroslav the Wise; c) the destruction of a single economic struc¬ 

ture of the state and its division into separate economic regions 
after the interruption of the Dnieper route by the Polovtsy in the 
southern stretches; d) the intensifying of the centrifugal forces 
resting on the ethnic and spiritual differences of the population 

of the northern territories which had been joined to Kievan Rus’; 
and e) the constant attacks of the nomands on Rus’ from the east. 

23. The assimilative forces of Christianity and the culture of 
Kievan Rus’-Ukraine began to work over the area of the entire 
state in the time of Volodymyr the Great, but Christianity took 
firm root in the northern lands only at the end of the XI century. 
The division of the empire into the state of Kievan Rus’ and its 
annexations became less clear after the death of Yaroslav the Wise, 
when many Rurykovychi acquired fiefs outside of Kievan Rus’. 
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Then the name “Rus’ Land” or “Rus’ state” applied formerly only 
to Kievan Rus’ was applied to the entire state-empire so as to 
arouse patriotism and to interest in the state unity the population 
of all the lands. Meanwhile the name Rus’ remained as the ethnic 
name of the post-Anty Ukrainian Slavs, i.e. was applied exclusively 
to Kievan Rus’-Ukraine. 

24. The concept of “Land” in the legal documents of the day 
and the Chronicles is equivalent to the concept of the state. The 
terms “Lands” was applied not only to the individual fief-states 
of the empire of Rus’, but also to foreign countries (the Greek 
Land, the Lyadska (Polish) Land, the Hungarian Land etc.). 

25. The centrifugal forces appeared soonest in Byelorussian 
Polotsk, even in the time of Volodymyr the Great. The antagonism 
of Polotsk which lay off “the Road from the Varangians to the 
Greeks” and economically was more interested in the Baltic trade 
by the Dvina, appeared in the establishment of a local dynasty of 
Rohvolod and after its annihilation by the inheritors of this dy¬ 
nasty in the female line. Polotsk in the XI century was considered 

almost an independent prncipality. Smolensk approched a political 
anti-Kievan line in the second half of the XII century, after the 
breakdown of the economic system which dependended upon the 
water route of the Dnieper. The union of the population of the 
Byelorussian lands into one people took place only in the Lithuanian 
state, to which these lands were annexed at the beginning of the 
XIV century. 

26. Novgorod the Great constantly rivalled Kiev and so it never 
applied the name Rus’ Land to itself. In the second half of the XII 
century, after the collapse of the economic structure of the Rus’ 
state, Novgorod became politically and economically independent, 
and began to develop its state along the northern border of the 
dense forests as far as the Urals and although it recognized for¬ 
mally the rule of the prince it was transformed into a commercial 

republic modelled on the cities of the Hanza of which Novgorod 
was a member. 

| 
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27. The .chief ethnic base of the Russian people were the Fin¬ 
nish tribes which had lived in the headwaters of the upper Volga 
since Neolithic times. Archeology bears testimony that they lived 
by hunting and fishing with a primitive level of culture. The cli¬ 

mate and the hard conditions of life made them realists,, able to 
work collectively. As a result of the colonization by Sloviny, the 
Kryvychi, the Vyatychi and the Siveryane, the Finnish population 

was slavized and on these areas arose two principalities — Rostow 
and Murom in the middle of IX cent. The annexation of the basic 
territories of the present Russian people — Rostow, Murom and the 
tribe Vyatychi to Kievan Rus’-Ukraine and their incorporation into 
the Rus* empire occured against the wishes of their population and 
this rebelled against the Christianization. 

28. The udilni (feudal) princes, who acquired these principal¬ 
ities as the newly organized Land of Suzdal, governed among the 
non-Slavic or half-Slavic population autocratically, with the help of 

their apparatus of the druzhyna and administration, brouth from 
Rus’, since they did not need as in Rus’ to take into account the 
leading families or the boyars, who did not exist there at first. The 
absolute rule of the prince characterized the princely system on 
these territories from the beginning. 

29. The decisive influence for a separatist position of these 
territories from Kiev and Kievan Rus’ came in the middle of the 
XII century when they were organized as the Suzdal Land, with 
the dynasty of the Yuriyevychi, founded by the youngest son of 
Volodymyr Monomakh, Yuri Dovgoruky. The policy of the Yuriye¬ 
vychi rested on these principles: with all their power to undermine 
the strength and significance of Kiev in the Rus1 state, and at the 
same time to elevate their own principality with its capital at 
Suzdal, later at Vladimir on the Klyazma. So Yuri Dovgoruky’S 
successors Andri Bogolyubsky and Vsevolod Yuriyevych, called 
Large Nest were, a) in constant alliance with the Polovtsy, whom 
they inspired to attack Kievan Rus'. The most telling blow of this 
Suzdal-Polovtsy alliance was the interruption by the Polovtsy in 
the southern part of Ukraine of the trade route along the Dnieper 
and the other trading routes in the southeast, which destroyed the 

entirety of the economic system of the Rus* state and hastened its 
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disintegration; b) the impoverishment of Kiev itself, the Mother 
of the cities of Rus’; c) the alliance of the Yuriyevychi with the 

Byzantine empire against the Kievan princes; d) the support by 
the Suzdal-Vladimir princes of the policy of the Byzantine 
patriarch, who opposed the nationalization of the Rus’-Ukrainian 
Church; e) the creation of their own economic area ( Volga-Novgorod). 

30. As a result of the policy of the Yuriyevychi carried on 
through the second half of the XII century along the lines of these 
principles there arose in the headwaters of the upper Volga a new 
Suzdal-Vladimir state unity politically, economically and spiritually 
so far alienated from Kievan Rus’, that it can hardly be considered 
a part of the Rus’ Land. At the end of the XII and the beginnig of 
the XIII centuries there was formed there a new Suzdal-Volodymyr 
people, as the kernel of the Muscovite or Russian people. But in 
this period there came not only the political but also the spiritual 
disintegration of the Rus’ state-empire formed by Prince Oleh. 

31. The influences of Kievan culture, basically createdTTy the 
genius of the Rus’-Ukrainian people lasted longer than the polite 
ical influence of Kiev on the whole empire. Beginning with the 
second half of the XI century, under the influence of Kievan 
culture and the rivalries with Kiev these began to spring up centres 
of local culture, most rapidly in Novgorod the Great, then in Suzdal 
and Vladimir on the Klyazma, after in Polotsk and Smolensk. 

32. Kievan culture on the territory of the Rus’ multinational 
state during 300 years, with the help of the Kievan Eastern Chris¬ 
tianity, the Kievan literature written in the official Church-Slavic 
language, the Cyrillic alphabet, with the models of Kievan church 
art, with the help of the legal system of the “Rus’ka Pravda” and 
the state administration, left on the cultures of the two other East 
Slavic peoples, the Russians and Byelorussians, lasting features 
that still exist. These common cultural accomplishments form the 
content of the conception of Eastern Slavdom... 

33. The theory created in the Soviet Union and approved by 
the Central Committee of the Communist Party of the existence 
of “a single Pre-Russian People” during the IX-XI centuries over 
the whole territory of the Rus’ state, as an historical doctrine on 
the formation of the three ES. peoples is lacking any scientific 
basis. 

T, т — the twenty third letter of the Uk. alphabet, 

MUk. and OUk. name твердо (твьрдо) from OCS tvrbdo 

‘hard’; numerical value —300, Огієнко Азб. 82 ff., Истрин 

50 ff. 

ТА 'and',MUk.,0Uk.,OES. ts, known to all 

SI. - Syn. i. 

PS.*ta 'ts, akin to *tb,ta,to 'that'. 

TAK 'yes',MUk.,OUk.,0ES. ТАК / TAKO, known to 
all SI. - Deriv. потакувати,-ання,притак¬ 
нути, (діял*:) от&кечки,такало, -syn.SovUk. 

flaj,AwiLfk. 6. 
PS.*tako 'ts',akin to t?6,ta,to 'that'. 

ТАКИЙ 'such /one/', MUk. ,0Uk. ,0ES. Такьій, 
known to all other SI. - Deriv. ТаквИЬКИЙ,0- 
такий,такий-то, сякий-так6й,так£сінь - ^ 
кий,-ічвий,-syn-саме такий,про якого була 
мова,вище згаданий,поді б ний,наступний• 

PS.*takVjb/'ts, akin to *tako,q.v.(; так)> 

TAM 'there', MUk.,0Uk.,OES. TAM6 /TAMO,known 

to all other SI. - Deriv. о/н/там, таМЦЧКН^ 

тамошній, тамтешній. - §уп, У тому місці, 

подекуди; потім,згодом,незабаром;крім 

того, до того,(за:)Слум.ІО,29-30* 

PS.*tamo 'ts', abbr. to :TAM in Uk.,BRu.,Ru. 
Po. and some other SI. 
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таманки Pr^zUk. ‘.s^bofs^ + 

■feeoy-cJed <n ІУ 8j ( Xai <fc>j7c£~ Hi). 

— £U~bІ f ."Таманки" - деревинні черевики. 

Fro^ ~Роґ-Ігі J e 

й £ * a VI i* f e - 7Ty>t 
l‘ 
Л + >VT_0/-1 o(. И, ^ 

C £ fc ь ' — C rs of- iSr&Zt 1 

h^ve A. : Ol Є , f 

ф 
M. V У" у c о а ■/- ^ 

i^rA i 
c 6 

V 4 ✓ 

H'f Л O * у AS» I-V) d ■■/-.. 

Є/id / 
1 -1 

r . v- -O 7 «ski vi 

4 

7 ;T^- 

ҐЛ AH l« ; и CO іП Ь сі и cJ o X" 

а n t-jf d — 1 Є Д 
• 

^ V" бсу*о і s 

* 
L ^ 

s 

f 

>Vejb '/>•£*! C 

T АРАБ AH, тарабанити - an o/p.variable 
of барабан,барабанити. 

< / 

ТАРАС PN. 'Taras' .MUk.Tapacciu (XVII c. ) 

Тарасий (ХУ c. CCM*2,42I),Ru.Tapa'c/Hd8/. 
- Deriv. Тарасович,Тарасівна,Тарасик. 

f I • 
From (?k. Tarasios : tarassein to stir up, 

to frighten? (of political matter:) to agitate, 
distract1. 

ТАРАСКАТИ /Ья/ o/P- ’making/hecoiriing dirty. 

і 
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■f h 

' /\/\ 

'TfiTTO Cdbc}f fix ^)ЄтГ 7 fit і f те oav o( e ОІ f 4 Є 

| C IaTixw fl IM 0 Ok.' Ot £ j-U. Onj ly. Ui«o( 

+li«. toUaa • lo.^ t bypsiVOK /9 • 8$.^- Td.- 

XVM C IaTiXw fl t 

r«^ , R^. tj 

Vo,txto ■ 
' , / 

» 

T^TyfibO , T&TyHQ-^KiOj - Wv>4 o; TAT 

ГАТо Vko 
f f 

r _ - /• 

У м У 
снко - в -и fe> K" o 

_ ^ 7 ' ^ 
і у НЬЧіО Te^ і у л (> О , Т дч - 

. / 
TZyiCO f - е-иько^ T«ATj/Hie -V Mt+1bKo Т^т 

^ ' ' ■£ ' 
*e-blUKO' Тьтуст<, ТАТ^к , Т&тіньргчь, ■> 

Т-' f ' / 
Tt+4bveof Т^Т^ЬО / ТАТЦЄ.Н b «О , т^г-6 о та7 

. _ ' / У ^ 

У 

X- 

У 

/ f t 
'Р А К- О / -Иц|<>/ 

. 7А Тчу 

л т /гл^ 

(аі Ял • 

і— 
ИЬО ; ЛЄЛЯ у г'ЄДЯ , <JtAtO / ,Л£д <Ьо, Ьу - 

чок 2о - ZI. 

А п otof Y4^CcJ?/iCfcA\V£ -^6^.W\ &”Аі <3-*n ■fy«rvVl 

^ ^ с.К t CoC^g 'г t і "PS.* +&+А , 

с/. SkV\ /afa , Sy- 

/) я V o k- /9, і p у £ * y * & I f Zl - , 4-o. 

ТАТРИ ste- Карпати* 
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ТВІЙ '\АО Я ТЛО 4 У 
f fto я f TBо €. у 0Uk., Ots. ТВОи t тьо* t T0O Є 

k-wo^„ +o all St. - Dt-riV. ТВОЬНЬкИг,' 

^оесенькиїї » 

To tTt\ 

7 
-V\ * Ьрч] H ^A Є 1-І и n* 

*X 
~PS. * tvoj ь , ’‘J'v'yAj *ivoje * І.С, 'ro'3t 

c-f • ~Рок~о-гууу /&У7. 

ТВІР, Gsg. твору 'work.creation; artifact’ 

MUk, ,0Uk. ,0ES, "гвop's y творе+іие ; kwo^o-и also 

to O+.lj Є-Г SC. — TJe-TcV. TBOjbe^J,^ сотвори- 
» a 

о /91Л - 

ТЄ,<Ь , Т6о|5иЄО/ Тбо'^^и ^ * ‘/йгь , [би-, біД-, 

НА-( ТГо - , с _Jr В о/а и г 41 Ви-; Лір.-' НД-, 7Го-С~ 

ТіЬо^^уДГИ( _ т»? ojy т/т ц ; ^рхита'ір. ~ Syn. 
/"• 

,eiH ° <3 

VS. іur-ov^ /-J / Б. * у \ 

"То of 

tucoy- *о holgl* JVAip \ brcfy ^Г( 

Po 6с О У" ч/ / / O / , 

-Vl © /і, / 6 . ^ . , c/. . 

у 

ТЕБЕ 
t 1 » 

%v/»s.^ О/ ТИ 

ОУк.' O t$.TeE'e; . !£&л Т>, 

- VS. ■ 

Т 0і и ) 

Uk. Го5с 

•tebe :4s' rf 

^ С,*Ь ! t ' С -t-C . 

/Є. **t<14e 4f( 
^ * 

3f е 

і^Г ibices fro 'V’VX З 5>Р . *-f ебе 

Vonofvik і - 70:;*. о. 

.у 
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ТЕЙЯРДИЗМ ’Teilhardianism — philosophical 

system of Pierre Teilhard de Chardin (1881 - 1955)*t 
ModUk* ; Ru* тзйярдйзм. - Syn. філософічна 
система П.Тейярда де Шардйна,французького 
філософа й палеонтблога,що брав участь у від¬ 
критті т.зв.пекінської людини в Китаї (1928- 
38) й залишив багато нових концепцій у ді¬ 
лянці онтології й філософії взагалі; Ол.Ю* 
Рудницький зібрав його ідеї в таких точках: 

1) Реінтеграція людини й феномену духа в рамки природних, 
науково з’ясовних явищ; 

2) відкриття нової феноменології всеосяжне?! й синтезованої 
науки про природу ї про людину, яка вивершує біосферу 
ноосферою, тобто пояс нерефлективного життя поясом 
рефлективного життя, людської культури; 

3) відкриття закону ’Тскпадности-свідомости". тобто космічно¬ 
го самоппиву матерії в напрямі стану щораз то більшої комплекси- 
фікації. де свідомість виявляється специфічною властивістю тієї 
комплексифікації, доведеної до крайньої напруги й зосе¬ 
редження; 

4) створення "перспективи майбутнього", передрікаючи 
виникнення, наслідком співрефпексм й соціялізації людства, 
збірного надлюдського, яке перевершить поточні здібності 
людського рефлексивного думання; 

5) виявлення конвергентного характеру тривання, що його 
виповнює змагання між уніфікованим складним і неорганізо¬ 
ваною безліччю. Підпорядкований законові складности-свідо- 
мости цей процес зумовлює психічно конвергентну структуру й 
криву розвитку світу, Людство, захоплене загальною течією 
еволюції, являє собою унікальне видовище біологічної вітки, яка 
згортається в собі органічно й психічно для остаточного 
об’єднання з психічним центром універсальної течії — з точкою 
Омега, Містичним Тілом Христа, трансцендентним часові й 
просторові, Велике відкриття Тейяра це — Христос, рушійна сипа 
еволюції; Христос, воскреслий у своїй космічній функції, 

і Сучасність,ч.б/і977,стор.57/. 
Deriv.from the FN. Theilhard, JBR# 
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ТЕКТИ, wd. ТвЧИ ’to flow',мик.теку (ХУІІ с. 
ЛСЛ.262),*течи ї тече/т/, текоут (ХУ-ХУІ с. 
ССМ.2, 430) ,0Цк. течи, 0Е5. тещи, +о 

те/ S{.. - 3)ert\r. ви-,за-,на-,с-текти, 
ви-,за-,на-,про-,с-тікати,-анкя, іфовотеча, 
текавий V*.цікавий ( < Ро.сіекаму, see Vasme*1 
4,36). - Sn/п. плисти. 

vs.'+ekt; ‘h\ IE. *‘Ukztz '*>' «пі-h 
t-w 

i.o. 
■^osf 

TEJIEBI3°P. AmUk. ТЄЛЄВІЖЄН, 
Вгагик.телевізои ‘television, TV.' ModUk. known 

н» V “ /eriУ; .телевізійний. ЗиЬз+телеба- чення, дале/ко/бачення. 

A modern neologism based on Gk# telos »end‘fa-r» 

and Lato visio 1 sight1) . AmnL- * 
y ' і Amuko - from E#, BrazUk# — 

from Port# 

ТЕНІС •tennis1, ModUk.,known to all other 

ModSl. - Deriv. тенісовий, тенісівка. - Subst. 
м»ячикова гра ракетами. 

From E. tennis 'ts', Kirkeonnell 7. 

ТЕНОР ’'tenor', ModUk., known to all other 
ModSl. - Derivтенорок, ТвНОрбчОК, ТЄН0- 

ровий, тенористий.-^.ВИСОКИЙ чоловічий 
голос; співак із таким голосом, Слум.10. 

From ModHG.Tenor 'ts',the ultimate source 
being It.tenore’ts'. 

> 
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ТЕОДОР, ФЕДІР, ХВЕДІР, abJ,. ФЕ0Д0Р, ФЕД0Р f 
*TtCcU>l 7^ [cj (Un, TkwcLH !мОк&ео 

?лхлри A. нцА* 
^вДораТнйніл 

«і» 

(К П с ). НфЬМАГАвІ-Т- стґр цп[4лнТтмрн** 
А пин*гіш-и ІМН*(И*90Ш*А пері АІ СТО* соф* 

ошАЬ пспгі/сгХїшіптн»інгн*гііАЛ*нм 
МТіЛІИСТНП*к9МН*АМ&#ЬЖЬ*МііуМ*ЛАА»М 
ПАр*0СЬ"М«,1**'‘ЬЛі*ЧСЛ*НМН'ІЬкбАіП>ІА»ІТ>'М*‘к 
ТУгклР7.ТбУбУ.чСаі .НЛЬІгА КС(\-к!ЛОЯНЧк1ШР-Ь £1*5* 
гнуь/іпірі'Агтн*інассА)(нт>іі<УПй}(*лУкмАгинніоі* 
ІЩІЇЬСИ? .А ВіААЛАМНЬїКгіСЇШЬ It САТІ ГРкШЬ С*&>лім 

A6lT0*fkA?lNHUiLCt+U,<,‘frV<V*tibH‘T>m CXtl ch 

сі— ~-+(МАНГЛ С*\с),СКС*ф 
гол amrrJ • 

- JH&t/- Теод6рович,Теодорівна,Федорович, 

Фе д <5р івна,Хведорович,Хведбрівна,Феодоро- 
вич,Феодорівна,Федбрович,федирівна,Федо- 
рик,Тодір,Тодірко,Хв6дик,Хв6дь,Хведьк6, 
Хведірко,Хведбрко,Дорко.- 

Федь,Федацйнко,Федак,Федалюк,Федан, 
Фед арч^тс, Фе д арук. Фе д йш. Фе д аюк, Фе дчак, Фе д- 
ч^-к, Федчин, Федчйна, Федчишйк, Федц^н, Федеці* 
Федйчко,Федельч^к,Федйнко,феденяк,Феденвк, 
Федерйк,Федерчук,Федеренко,Федорович,Фе- 
дерк6'вич,Фед6рко,Федерович,Федевірик,Фе- 
девич,Федей,Федбйко,Федій,Федіош,Федір- 
ч^к. Фе дірко,Федірков,феДІШ,Федів,Федійш, 
Федійчук,Фед6,Федолйк,Фед6нь,Фед6ра,Фе- 
дорак,Федор йшко,Федорчйк,Федорчбнко,Фе- 
дорчук,Федорйнко,Фед6рі,Федорів,Федорів- 
СЬКИЙ , фе дбрківуфедбрко ,Фе дьорко, Федорняк, 
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Федорочко, Федорончук, Федоронько, федор^к, 
Федорбвський,Федор6вич,ФедорУк,Федорусь, 
■Федоряченко, Федоргічка, Федбрик, Федорйка, 
Федорйнський,ФедоринюкіФедорйшин,Федор^к, 
Хведер£к,Хведор^к,Теодбр,Теодорків, Тео- 
дбрович (Богдан 61,62,119,301).- 

-!SuSiT. Мі/*6**АаР, 1627 Беринда. - 

fo* 9ц. Jhwoltm 'a. of fiW,' a 
Then X/w' aJuV pfjto* 

(С^й' ICZtUi Z,/6>0Z, Петрове кий 215, 
Ееринда^гіО. /Т,S / 

ТЕОКТИСТ, ТВ0ФАН,ТЕ0ФІЛЬ pN. see vol.2, 

p. 845, and also PN. under БОГ vol.1,158-159. 

ТЕПЕР/ А/ % первий, перший. 

ТЕПЛИЙ ^jajnn’, MUk.,0hk.,0ES. теШПі ,ТЄП- 
ЛЬІЙ, known to all other SI. lgs.- Deriv. 

тепленький,теплесенький, літеплий, тепло, 
теплінь, теплоти, теплішати,-ання,тепли- 

✓ 

ця, теплитися; compounds : тепло-віддаван- 
ня, -віддача,-вій,-вбдий,-воз,^-дайний, 
-еле ктро центр аля , -енергетика, - ємний , -ні ст ь, 
-захисний,-ізоляційний,—кровний,-люб,-но, 

-мір t-носій,-обмін,-плав,-провід,-продук¬ 
ція, -реґуляція^иловий, -стійкий, теплота, 

ітд. - Syn, Із досить високою температурою, 

/пг/сере'дній між гарячим і холодним. 

PS. *tepI6/jb/ fts’, IE.root **tep-’ warm*, cf. 
Pokorny 1069-1070. 
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ТЕРЕБОВЛЯ,Wd. Трембовля,Тримбовлe(JBR.) 
GN.Terebovla’, BB“., Ru. ts, Po. Trembowla, dial. 
Trgbowla. " Deriv. теребовельський, по—те— 
ребовельському,-ськи;GN. Теребовельщина. 

PS. * Tevb-ov-lt Settlement of Tech'S' with 
two suffixes - one possessive -ovz3-ova3-ovo and 
other "neutral" -lb used for substantivisation of 
the adjectival toponym; the author devoted a spe¬ 
cial study to the origin, history and development 
of this name in Jgzyk Polski 22,pp.134-140; here 
are his findings^: 

Nazwa miejscowosci Trembowla 
nalezy do tego rodzaju nazw geograficznych, ktdryoh wy- 

jasnienie ze stanowiska opisowego natrafia na liezne trudnoSoi. W polskiej 
postaci tej nazwy Trembowla (obok Trqbowla por. SG3)) niejasny jest 
przede wszystkim stosunek niezrozumialego pod wzglgdem znaezeniowym 
pnia tremb- (tr§b-) do przyrostka -owla, spotykanego n&dto w takich na- 
zwach miejscowych, jak Lubowla (miasto na Spiszu, SG), Narotola (pow. 
rzeezyeki, SG), Niegowla (pow. bobrujski, SG), Turowla (pow. polocki, 
SG), Witowle || Witobel (na terenie Wielkopolski Paw.4) I 36, 38, II 88 
і SG) і in. 

Zestawienie tej nazwy z dzisiejsz% jej postaci^ w jgzyka nkrainskim 
Tere¥ovta% gen. Tereftovl'ie) wyjadnic moie tylko cz^Sciowo wartodd zna- 

^Reprinted successively in Canada in OriUVAN 
15, pp. 17- 43. 

3) Procz tej nazwy spotykamy na terenie czeskim nazw^ Tfebovle 
(por. Fr Oemy — P. VaSa: Moravska jindna mistni, vyklady fUologickd, 
Brno 1909, str. 39) oraz na terenie sloweiiskim: Trebovle (por. Fr. Mi' 
klosich: Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen, przedruk 
Heidelberg 1927, str. 579). 

3) Slownik geografiezny Krolestwa Polskiego і innyoh krajow slo- 
wianskich, Warszawa I (1880) — XV (1902). 

4) A. Pawinski: Polska XVI w. pod wzgl^dem geografiezno-sta- 
tystyoznym, Wielkopolska t. І, П. Zrddta dziejowe t. XII, XIH, War¬ 
szawa 1883. 

e) W j^zyku ludowym postac tej nazwy nie jest jednolita; mgr K. Deyna 
zapisal w okoiicznych wsiach: do TrtjmtyoqV§ (Trybuchowce), do Trym~ 
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r “ x . r . K. t • » I 

‘ ^czenioW^ pnia; wsk^zuj^c, ze nalezy go l^czyo z pierwiastkieia trzeb- 

'iff9 *terb^X Tvystfpujacym w takieh wyraz'afch, jaknp. p. trzeba ‘‘oftara, 
potrzeba', trzebic 'czyscic. fearQzOWac', ukr. treba, /st.-ruskie tereba, ukr. te~ 

rebyty 'ts’, scs. trebdy trebiti *tsV);- 4, ■ 
Polsk% postaci^ pnia tremb- (trqb-) w Trembowli zamiast oczekiwa- 

nego trzeb- (a wi$c: *Trzebowla) zajmowano si$ ze stanowiska j^zyko- 

znawczego o tyle, o ile chcdzilo o wyjasnienie jej nosowego elementu 

; datychczasowe badania w tym kierunku (por. JP I 49, a takze St. Bunc: 

•0 genezie wtomej nazalizacji w j^zyku polskim, Lud Slowianski III A, 

151) stwierdzily w tej nazwie rozwoj elementu nosowego »samoistn% 

■drog$ fonetyczn%« t. zw. wtornej nosowosci, jak np. w wyrazietrqbulka і in. 

Na podstawie materialu historycznego, zebranego przeze mnie, do- 

dam, ze pierwsze historyczno-j^zykowe przyktady postaci Trembw j$- 

zyku polskim pochodz^ z 2. polowy w. XV, por.: Tribunus Trembovlien- 

sis 1477, AGZ2) XIX, 528: Trembovliensis Capitanei 1476 ib, 286 і in. 

Wiek XVI zna jeszcze star% form§ Trebowla (np. u Stryjkowskiego, por. 

SG XII 459); ginie ona zupelnie w XVII w., pozostawiaj^c w uzyciu 

jedynie postac Trembowla, spotykan^ takze — obok postaci z pelnoglo- 

sem Terebovta — w zabytkach staroruskich tego wieku, poi*. Trembovlb 

1675 AJZR3) XII 286; podb korodoms Trenbovlemz 1673 AJZR XI 

309 і in. 

Najprostszym wyjasnieniem nazwy Trembowla ukr. Tereb'ovVaby- 

loby utozsamienie jej pod wzgl^dem formalnym і znaczeniowym z wy- 

razem pospolitym, ktory spotykamy w j^zyku ukrairiskim jako terebHvVa 

'miejsce oczyszczone z zarosli’. Znajduj^c nazw§ topograficzn^ na Rusi 

-Zakarpackiej Terebla (por. Miklosich, o. c.330), mielibysmy mi^dzy na- 

zwami Terebl'a} Terebovl'q, taki sam stosunek, jak np. mi^dzy wyrazami 

pospolitymi w dzisiejszym j^zyku ukrainskim: к'ирГа, kupHvl'a *kupowa- 

nie, kupno’4) z naturalnym w nazwach brakiem ikawizmu w przyrostku 

WoiiVy (Jablonow), do TrymNoul'i (Kobylowoloki), s ТгфтЬоцІ'й (Sorocko); 
dyr. A. Musianowicz poinformowal mnie, ze we wsi Warwarynce lud mowi: 
Те?ге?Ь^оцІ a1 s Te?re?b\ouVa] w miasteczku Budzanowie і we wsi «Janowie 
stwierdzilem istnienie form: ТеггеуЬ1оиГа1 do Те?f&Woul'i. 

A) 0 znaczeniowej stronie wyrazow zwi%zanych z praslowianskim 
pierwiastkiem Herb, pisze ostatnio J. Wachtlowna w artykule pt. »Pdl. 
trtbd tribna« Slavia Occidentalis ХП 299 id. 

2) Akta grodzkie і ziemskie z czasow Rzeczypospolitej Polskilbj 
z Archiwum t. zw. Bernardyriskiego we Lwowie- t. I—XXlII, Lwow 
1868 id. : - 

*) Akty otnosja§6ijesja kb istorii Jufcnoj і Zapadnoj Rossii, sobran- 
nyje і izdannyje Axcheografideskoj Kommisijej, Petersbug, t. I 1863 і d. 

4) В. Нгіпбепко: Stovar ukrajinskoji movy, Kij6w 1907, t. IX 
327 і 766. 

-otcto Takie meskompjikowana і bardzo przejrzyate wyjasnienie tej na¬ 
zwy, ktore m. і. przyj^o sklonni Al, Вгйскпег1) і M. Budnioki»), nie 

mozK} вщ jednak utrzymao wobeo materialu histoiyozno-j^zykowego ’ Oto 
w aktaoh histoiyoznyoh postac tej nazwy z przyrostkiem -owla nie jest 

najstarszq am jedynq. Obok zapisdw takieh, jak np.: Trebowla 1384 

Janko z Czarnkowa1); de Trebowla 1403 AGZ IV 14; 1463 AGZ TTY 

169; 1472 AGZ VI 158; in Trbowla 1441 AGZ XIV 504; in Trebow- 

lya 1451 AGZ XIV 319; Trebowla XVI w., Stryjkowski, SG ХП 459- 

Trembowlia 1570 2er.‘) VII 121; to Tr^bowli 1667 AGZ I 66 і innych 

zapisow tej nazwy z przyrostkiem -owla, spotykamy w zabytkach hi¬ 

stoiyoznyoh staroruskich postao tej nazwy z przyrostkiem -ovh, np • 

w Kodeksie Laurentynskim z r. 1377 (wyd. Komisji archeografioznej 
w Petersburgu, 1873) pod r. 6605 (= 1097): Terebooh-, pod r. 6651(= 1144); 

a moj Terebovh; і ide k Terebovlju; inne: a korolevskoje veliiestvo s* poh- 

skims vojskomt stoitz podz horodomz Tereblevimz, oiidajetz litovskoho vojska 
a Terebovz otz Kamenca dvinadcatz mih 1673 AJZB XI 299; podz horo¬ 

domz Trenbovlemz 1673 AJZB XI 309; podz Trenbovlemz 1673 AJZB ХІГ 
248; iez podz Trembovl'a 1675 AJZB ХП266; izz Podhajcovz poiolz koro¬ 
levskoje veliiestvo protivz neprijateVa kz TrembovVju, a neprijateh Trem¬ 

bovlb imejetz vz osadi 1675 AJZB ХП 286; vojska vsi sobiraiutca na HU- 
njanoms Pole і v Trembovle ib. і in. 

I w najstarszyeh polskich zapisach tej nazwy spotkac mozna postac 
z przyrostkiem -owl, np.: Trebowl 1392 AGZ П, 34; Trebovl AGZ XII. 
154 і in. ^ 

Wymienione przyklady z przyrostkiem -ovh щ rodzaju mSs- 

kiego і wskazuj% na to, ze nie podobna przyrostka -owla w nazwie 

Trembowla, Terebovl'a traktowac na rowni z przyrostkiem -ovl'a w t«b.V.b 

wyrazach pospolityoh, jak ukr. hodHvVa, budHvl'a, pol. hodowla, budowla 

ltp., tym bardziej, ze ani w j^zyku ukrainskim ani w polskim nie ma 

wymiany przyrostka -oolb (r. m.) z przyrostkiem -ovl'a (r. 2.) w wyrazach 

pospolityoh tego typu, oo hodowla, budowla. Odpada zatem mozliwosc 1^- 

czema nazwy nkr. Terebovl'a z wyrazem pospolitym terebHvl'a 'miejsce, 

oczyszczone z zarosli’, innymi stowy odpada mozliwosd tlumaczenia tej 

1! Sf^.k .fymobgiezny j^zyka, polskiego, Krakow 1925, str. 579. 
) tlistona olqska od najdawmejszyeh czasow, 1.1, Krakow РАП 1933 

Spo^,Wstr.r Ш. ^ Woi°iech0Wskieg0: Najstarszy ustroj plemienno- 

1872,”tPlT «°П626вПІа PoIoniae Hi8*0"0», wyd. August Bielowski, -Lwow 

ietoiyji tJkrajiny-Busy, wydaje Archedgrafібпа Komisyja 
Nank. T-va im. Sevdenka u Lvoviv Lwdw t. L. 1895 i d. 
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nazwy jako nazwy topograficznej, zwi^z&nej oo do swego pochodzenia 

z 'trzebieniem, karczowaniem lasu9. 
Drugie tlumaczenie tej nazwy, wyprowadzajqce j$ od imienia oso- 

bowego Tereb і dopatrujqce si§ w przyrostkn -ovh || -ovVa zmieszania dwu 

sufiksow dzierzawczych1), tez nie jest zupelnie przekonajq.ce. Pomijajqc 

ze stanowiska czysto formalnego dziwne zmieezanie dwu przyrostkdw 

o tej samej —■ dzierzawczej — funkcji znaczeniowej, przeciw takiemu 

pojmowaniu przyrostka -ovh j| -ovl'a przemawia jeszcze inny wzgl%d. Oto 

przymiotniki, urabiane przy pomocy przyrostka -bsAa od nazw miejsco- 

wych dzierzawczych o sufiksie -Jbt wykazujq po spotgloskach wargowych 

na gruncie wsch.-slowianskim brak -l- t. zw. epentetycznego, np.: 

sb Bratslavlemz: bratslavskii 1434 Kur.2) 155, 161; 

Jaroslavh : jaroslavskii 1370 Kur. 171; AGZ VII, 13; 

Izeslavh : izeslavskij Ukaz.8) 118, 119; 

Perejaslavh : perejaslavstij Ukaz. 330; 

Putimh : putimskije Ukaz. 383 і in. 

Gdyby zatem -l- w nazwie Terebovh, TerebovVa bylo epentetycz- 

nym, wowczas przymiotnik na -bskby utworzony od tej nazwy, brzmialby: 

*terebovb&Hjb; tymczasem juz w najdawntejszych zapisach spotykamy wy- 

Iqcznq postac przymiotnika z zachowanym -l- np.: terebovehskii 1386 

Kur. 170; terebovhsko* 1411 Kur. 170; u terebovhskii 1393 Kur. 170 і in. 

Tak samo zachowuje si$ -l- w przymiotniku terebodeV s'kyj і w dzisiejszym 

jqzyku ukrainskim. W zwi^zku z tym nawet z czysto formalnych wzglq- 

dow nalezy odrzucic hipotezQ o kontaminacji dwu przyrostkdw dzierzaw¬ 

czych -ov- і -jo- w nazwie Trembowla, a wobec tego nalezy szukac in- 

nego jej tlumaczenia. 

Samo przez si$ nasuwa si§ zestawienie nazwy Terebovlby Tere¬ 
bovVa z innymi nazwami na -ооЩ-ооІ'а, a wi^c takimi, jak: Drogowel [| 

Drogowle Kozier.4) II 399, SG; Litovel (Lutovl 1270) |] Litovle Oem^- і VaSa 

1. c.; Rad owl || Raclowel SO ХП 325, SG; Sqdowl ]| Sqdowel Kozier. II 399; 
i 

1 

2) Por. Oemy і V&Sa, 1. c.; takie J. Haliczer: »Tiembowla, strus. 
Terebowl\ -l- forma zmi^kczenia, oznaczajqca wlasno£6, a zatem 'wlasnodc 
Terebowa, syna Tereba’; podobne formy Lubowla і Luboml, Nie nalezy 
nazwy tej pojmowac w zwi%zku ze slowem *trzebi<5’, karczowanie lasbw,. 
ktorymi zamek Trembowelski jest otoczony« (Slownik geograficzny, po- 
chodzenie і znaczenie nazw geograficznyob, Tamopol 1935, str. 255). 

3) Wlad. Kuraszkiewicz: Gramoty halicko-wolynskie XIV—XV w.T 
Krakow 1934. 

*) Ukazatelb кь pervimb osbmi tomamb polnago sobranija russkichb 
Rtopieej, t. П, Petersburg 1907. 

4) Stanislaw Kozierowski: Badania nazw topografioznych dzisiejszej 
archidiecezji poznaiiskiej, t. І, П, Poznaii 1916. 
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Turowl Ц Turowla SG; Witowel Ц WitowlaL) Kozier. II 399, SG; Lubowla 

1386 AGZ II 23, SG; Narowla SG; Niegowla SG; Uniewel Kozier. II 399, 
SG; Zaborowle (dzis Zaborol) SG і in. 

An&liza gramatyczna tych nazw, a wi^c podzial slowotworczy 

typu: Drogowel — Drog-ow-el, Lutowel — Lut-ow-el, Lubowla — Lub-ow-la, 
Radow(e)l — Rad-ow-(e)ly Sqdow[e)l — Sqd-ow-(e)ly Turowl{a) — Tur-ow-l(a)x 

Uniewel — Uh-ew-el, Witowel — Wit ow-el і in., pozwala nam bez trudu 

wydzielic pierwiastki, znane poza tym jako nazwy osobowe і w wi^kszej 

cz^sci zapisane w aktach historycznych. 

Stwierdzenie to nadaje wszystkich cech prawdopodobienstwa przy- 

puszczeniu, ze przyrostek -owl} -owla w tych nazwach jest przyrostkiem 

zlozonym, ktorego cz$3c pierwszq stanowi przyrostek dzierzawczy -ovz. 

Cz$sc drugq tego przyrostka -l || -el || -la mozna wyja^nic, zestawiajqc obo¬ 

cznosci takie, jak: Lubow — Lubowla SG; Lahodow Jabl.2) VII 159 — 

Lcthodowla ibid. 59 B; Narowa — Narowla SG; Nie go w, Niegowa — Nie¬ 

gowla SG; RadoWy Radowa — Radowla SG; Sqdow — Sqdowl SO XII 325; 

TuroWy Turowa — Turowla SG; Witow, Witowa — Witowla SG; Zabo- 

row, Zaborowa — Zaborowla SG і in., a wreszcie і cytowane wyzej przy- 
klady: Terebovb — Terebovh (-Va)*). 

Zestawienie to wyja^nia wcale dokladnie charakter przyrostka -(e)Z, 

-1(a), W polqczeniu z przymiotnikami dzieizawczymi па -ооь, jakimi 

nazwy miejscowe LuboWy Lahodow, Radow ltd., posiada on zwyktq for- 

malno-gramatycznq funkcji przyrostka urzeczownikowiajqcego (substanty- 

wizujqcego) przymiotnik. Wskazuj^ па Ц nentralno-strukturalnq funkcj^ 

dowolne wahania rodzajowe і formalne przyrostka — raz drugi raz 

postac -la —, wskazuj^ na to wreszcie apelatywne formacje z tym sufi- 

ksem jak kaSel (^= *kasljby por. W. Vondrak: Vgl. slav. Gr.2 I 567—8), 

rola(^=*or-ljay por. or-ac), gdzie przyrostek ten poza strukturalnq funkcjq 

innej nie posiada. 

W nazwach miejscowych sufiks ten mialby funkcji urzeczowniko- 

wiania przymiotnikowych nazw niejako w zast^pstwie wyszlego z uzycia 

cztonu utozsamiaj^cego 'grod’, a wi$c w naszym wypadku zamiast ztoio- 

nego wyraZenia Terebovb horodz fgrod Terebowy t, zn. Tereba’ mielibysmy 

jednowyrazowe jego zast^pstwo w postaci Terebovh (-Ha). 

U Na podstawie takich obocznosci, jak: Radow11| Radowel; Sqdowl || 
Sqdowel і in. -e- przed -l- w nazwach typu Witowely Drogowel і in. na- 
leiy uznac za -e- wstawne, jak w wyrazach ogie% окіещ wicker і in. 

2) Aleks Jabtonowski: Polska XVI w. pod wzgl^dem geograficzno- 
statystycznym, t. VII, cz. I Ziemie ruskie, Rus Czerwona, Warszawa 1902, 

*) Zestawienie tych obocznosci і wyplywaj^ca z nich jedynie moz- 
liwa analiza slowotworcza typu: Lub-ow-lay Nieg-ow-la... wyklucza podzial 
slowotworczy Rado-wly Wito-wle.. , wysuniety przez prof. M. Rudnic- 
kiego (SO XII 325-6). 
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бету і VaSa w cytowanej pracy dopatruj^ si§ takiej neutralno- 

strukturalnej funkcji w przyrostkach -кц -гка w takich nazwach, jak 

Malovec (op. oit. 22), Bobrowka (op. cit, 170), jednakowoi wobec wyraz- 

nej funkcji deminutywnej tych sufiksow (w przeciwienstwie do sufiksow 

-la) trudno bez w£*tpliwosci orzec, kiedy przyrostki -ec, -ka w nazwach 

typu Lubdw, Lubowiec, Lub&wka (SG) pelni$ funkcji deminutywn^, w kto- 

rym za4 wypadku funkcji urzeczownikowiania przymiotnikowych nazw 

typu Lubow. 

Opieraj^c si$ na powyzszej analizie przyrostka -ovlb, -ovl'a, mozemy 

nast§puj$co scharakteryzowa6 og61nie typ nazwy TerebovV(a), Trembowla: 

jest to nazwa odosobowa dzierzawcza, utworzona przy pomocy neutral' 

nego formansu rzeczownikowego -Г(а), spotykanego poza tym w takich 
nazwach topograficznych, jak Turowla, Lubowla і in. 

Z kolei rozpatrzymy imi§ osobowe tkwi^ce w tworzywie nazwy 

Trembowla, Terebowta. Z pracy prof. W. Taszyckiego: Najdawniejsze pol- 

skie imiona osobowe, Krakow 1925, str. 101, mozna tn przytoczyc nast§- 

puj^ce imiona dla porownania: Trzebko, Trzebna, Trzebost, Trzeboszka\ 

z pracy Miklosicha (op. cit. str. 107): czes. Tf-ebata, TPebota, Tfebek; rus- 

ТегеЬібка. і in. oraz nazwy miejscowe: czes. Tfebohostice, Tfebihost, Tfe- 

bomyslice, Tfeboradice;p. Trzebuchowo, Trzebiegoszcz, Trzebieslawice; z pracy 

Tupikowa (Siovarb dr.-russkichb lifinichb і sobstvennichb imenb, Peters- ' 

burg 1903): Terebunecz 1552 (str. 309), ТегеЬисШпь 1688 (str. 781); wre- 

szcie z materialu do slownika imion staropolskich, przygotowywanego 

przez prof. W. Taszyckiego: Trzeba, Trzebiemyet, Trzebich, Trzebiebor, 
Trzebieslaw, Trzebor, Trzebomyst, Trzebowit і in. 

"W cz$£ci podstawowej nazwy miejscowej TerebovV {а) тату do czy- 

nienia ze wsch.-slowiariskim pelnoglosem tereb Herb-). Wnioskowac 

st^d nalezy, ze na terenach wsch.-stowianskich musialy ongis istnied imiona 

tego typu, co p. Trzeboslaw (a wi^c st.-rus. Tereboslav), Trzebomir (st.rus. 

Terebomir) і in., xxdmo ze materia imienniczy z tych terendw takich nazw 

nam nie dochowal. O istnieniu imienia skroconego Tereb na tym gruncie 

3wiadcz% jeszcze takie nazwy topograficzne, jak Tereblicze, Terebowo і in. 

(por. SG). 
Form^ skrdcon^ Tereb zamiast jakiegoS niezachowanego *Terebostava 

czy in. tatwo wyja^nid na tie wlalciwo^ci strukturalnych calego stowiari- 

skiego systemu onomastycznego. JeSli bowiem obok petnych postaci imion 

Oodostaw (Taszycki o. c. 74), Lqkomir (ib. 82), Miroslaw (ib. 82) і in. mo- 

gly istnied imiona skr6cone: God, L$k, Mir і in., to tym samym obok 

Trzeboslawa, *Terebo$laoa musial istniec niegdys skrot * Trzeb, Tereb za- 

chowany wlaSnie w nazwach: TerebovV(a), Tereblicze, Terebowo і in. 

Nie tak wyrainie przedstawia si§ dzis wartoSc znaczeniowa imion, 

posiadaj^cych w pierwszym czlonie pierwiastek Herb- (= pol. trzeb-, ukr. 
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tereb-). Nie mniej jednak musialy one, jak wogole imiona wlasne, posiadac 
znaczenie dodatnie, zawierac w sobie przychylne zyczenie ua drog§ zy- 

ciowfi, a wi$c w naszym wypadku moglo imi$, z ktorego siQ tylko pierw- 

ksza cz$sc Tereb zachowala, oznaczac czlowieka fslawnego z ofiarnoSci na 

rzecz bogow* lub 'slawnego z trzebienia lasu* czy t p. Takim rysem cha- 

rakteru powinien si$ by! odznaczac cztowiek, ktory to imi§ nosil. 

* * 
* 

Streszczaj^c pokrotce rozwazania na temat pochodzenia і znaczenia 

nazwy p. Trembowla, ukr. TerebovV || TerebovVa mozna ponad wszelk% w^t- 

pliwoSc powiedziec, ze: 
1. jest to nazwa odosobowa dzierzawcza, utworzona przy pomocy 

przyrostka -ov-, rozszerzonego neutralno-strukturalnym formansem -V(a\ 

2. posiadaj^ca w swym tworzywie skrocon^ nazw^ osobowq. Tereb. 

Na powstanie dzisiejszej polskiej postaci tej nazwy: Trembowla za¬ 

miast *Trzebowla, wptyn^ty, jak to juz wczesniej wykazano (JP I 192): 

a) ukrainskie TerebovVia) і b) rozwini^cie t zw. wtornej nosowki przed -b-. 

ТЕСТЬ-ги<ьііь,Ги‘г4 1 father-in-law^ 

MUk. ,y Tf сгя (X'flUc.ihicfJ 

0Uk.,0ES. тесть, ТЬСТЬ fxi c. Ocry,. ee/)^ BRu- 

Ru.-recT6 t6st6, Bu. T^cT ,SC.tast , 

Cz. test, Po.tekb\ TJpSo.test. - Deriv. TXsTo нь~ 
> * * ^ . t 

xoy т Є сТень , rttic'toK, TetTCok, reci<.^6< 

7 Є C ги K , TtcTvi t ^ c rJ% , ~Te fr>o\ ТЄ- 

re4d 
^4 x+otj*), 7ЄСТ& O&A, Mel -ТЄСЬЩорьь / 

— Syn. **w H 

< T^O , те C re і, 

/ 

PS. *tbstb ftsJ being a derivative of *titti, 

IE.root **tit- akin to *teta, see TETA; Miklosich 

370, BrUckner 569, (extensively:) Бурячок 110* 

III, Трубачвв І, 121-12Б. 
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тітА , d,*|. -І. а гетл , т-.'глтьо'гя, 4bo7V>'aq„+’ 

JViyfc., Лет,*-. ; re-к-а (І5оо A 5 p i 20il ’ 

гю-ка ( f 6 98 Вуряуоис 8S) OUk., 0£5 rtT* 
D«3. (/^рячак, і- <•), T«TK'4 ('.-Ьіоіе-л), BRu. 

чегка, к’и. тегя , Бм.тета/ sc. tiU , Cx. 4t tj 

ГО. ciotif СІОСІ*Ал Ті t [owJkA , ТЄТ0Ч- 

ka , ті'тоньк^ , тітуся , ті ту се.-нь ка , - fc***ca, -гГ- 
ту Н Я / хьогу+ія ) ГЬОГЮНЙ J "ГЄ'ГИ)-Н Я І T-Єтгу н я > 

тьотічк^-ілька, т Гту-м ь ч я , т і т и с ь ю о, - *» іц е j 
ТіТЧИи^е (ТіТуХА, т®Т+охА, »T»iVm и и , Тітч лн Ик, 

I Vi..' С Тітмииик, т і'т v ь -н к а # т 

Ml/vc. тетуся t тетюка 

ете ч -н Ии І тботеч-нии 

аси и«*Я V|І С , 

ЕурЯЧок и(М. цьоця, ЦЬОТКА^ 

(p*.~rbaf->\ vv.vxolev* То . U е*и }. ~ х>71 • U Є v> с. о. >1 ї * f/ І — 9 ' 

О j ^7бКО- 

й* , сестра, ТАгОЄй; 

с*'-тра; А^>-. Uk . енс і у J 81?. 

PS. *+еІ"А ОГс<^. ■fa+^e-rV SlS+ЄУ" AS a^A/nSy- 

^O+Kev'i 'S»S-|-eV' > ^ ®/■> V-e. S € Лл, У s ІИ Зи- 

c і ■ftv\4* 'f'yp-e O^. ay- eo( I» hi,' /у y-^V^n^S 

Lth &s * іпй иоа f: * ma+i J , t *nj » hji-l 

»enjA I * "Є v\a , Cf. b урячок 5^,T|jy^avee 

yp-t 

S сссЦ AS * 

* to enj& j * 

1 у 8б; *\ . O . 

Y\ 

теща <><t€ ec-Tb. 
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ТЙ’ thou, you' ,MUk. ,0Uk. , OES. ТИ/їЬІ, known 

to ail si. - Deriv. тикати,-ання , тикатиоя- 
близької “ /- * * 

в протилежність до пВии. 

PS.*ty ’ts', IE. **tu ' ts' cf. Pokorny 1097. 

ТИЖДЕНЬ, Ca-g,ТИЖНЯ 'week*, MUk. ,0Uk. ,0ES. 

тьіждень, тьіжьдень,ТЬІИЖЬДЬИЬ (ХІУ С.), 

Ро. tydzieA, Cz. tyden, Sln.tjeden, In other SI. 

неділя о? се'дмерица/седкица.-Derir. тижне¬ 

вий, -ик. - Syn. сім днів: нонед£лок (= 

no/після неділі), вівторок (= вторий-2ий 

день)} середа (середина тижня), четвер(= 

4ий день),п*ягниця ( = 5ИЙ день), субота 
Із овр. еаббат), неділя (=день " неділеш¬ 
ня п - відпочинку). 

As Indicated by OUk. тьій ЖЬ^Ьнь it is a com¬ 

panded formation: *rtj6-ze-d6nj6 ’the same day - 

repeated in cycles of 7 days’, cf. Brdckner 588. 

ТИП ’ type’, ModUk. , Ru.ТИП .Po.typ , etc. - 

Deriv. ТИПИК, ТИПОК, типаж, ТИПОВИЙ,-ВІСТЬ, 

-во, типізувати,-ання,типіза/ція; типо- 

графія, -літографія, -логІя,-Мвтрія.-* Suhst. 

зразок,модель,форма; дивак,неконформіст. 
✓ 

From Gk. typosTblow • 
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ТИСА GN.*Tysa, Tisa (river in the Carpa¬ 
thian mountains)*, ModUk.; BRu-іДіса, Ru.,Bu.,Ma. 
Тиса, Gz. ,Slk. Tisa, Po. Cisa,etc. - Syn.назва 
річки на Закарпатті,допливу іунаю 

In a special article about this name in Or- 
bis 8:1,158-159, JBR.wrote the following 

Der alteste, d. i. in den bisherigen Quellen zuerst erscheinende FIN 
ist der des Theiss-Flusses. Neben der griechischen Form Pathissos (I 
Jhdt n. Chr.) ist hier die lateinische (latinisierte) 7 Form Tisia (VI Jhdt 
n. Chr.) zu erwahnen. Man halt diesen FIN fur unklar und auf alle Falle 
fur keinen slavischen Namen (x). In die magyarische Sprache soil dieser 
FIN aus irgendeiner tiirkischen Sprache, warscheinlich aus dem Bulga- 
rischen gekommen sein. Darauf soil das kurze і im magyarischen Tisza 
hinweisen (2). —Um diese Ansicht auf dem slavischen Boden weiter 
zu entwickeln, muss man annehmen, dass entweder die Slayen auch den 
Theiss-FIN aus dem Tiirkischen (Avaren, Bulgaren ?) ubernommen 
haben, oder dass sie schon vor der Zeit der Avaren und Bulgaren also 
vor dem VI Jhdt ihre eigene Benennung fur diesen grossen Fluss gehabt 
haben. Im ersten Falle mtisste dieser FIN in den heutigen slavischen 
Sprachen gemass den slavischen Lautgesetzen als Ca (aus * Tsa, das aus 
* T6sa und das aus Tisa mit kurzem i) lauten, was im deutlichen Wider- 
spruch mit den sprachlichen Tatsachen steht. Daher ist es nur die zweite 
Moglichkeit anzunehmen, und hier kann es sich nur darum handeln, ob 
wir in diesem FIN eine slavische Bildung, oder eine Ubemahme aus 
einer anderen Sprache (thrakischen, germanischen ?) mit langem і vor 
uns haben. Solange es keine feste Etymologie fur diesen FIN gibt, ist 
methodisch das einfachste, seine slavische Form mit der slavischen 
tis- « Eibe » -Bezeichnung zu verkniipfen. Mit Riicksicht aber auf die 
Form des ersten Beleges Pathissos, wie auch auf die zeitlichen Verhalt- 
nisse, miisste man hier eine slavische Volksetymologie fur urspriin- 

(1) Vgl. Melich, Symbolae Grammaticae I. Rozwadowski, II, 1928, S. ioi u ft., 
Kniezsa, Archivum ECO IV, 1938, S. 370. 

(2) Melich, i. c., 108. 

, . ■ 1065 
glich fremden Namen annehmen/Darauf konnen hinweisen : 1) analoge 
Behandlung des anlautenden t dieses FIN in alien uns interessierenden 
slavischen Sprachen (vgl. ukr. Tysa, Slovak. Tisa, poln. Cisa, Serb. 
Tisa neben ukr. tys, Slovak. Tis, poln. cis, serb. tis) (1) ; 2) der Suffix 
-a, der durch solche ukrainische FIN und ON wie Duba (galizische Kar- 
paten), Javota (ibid.) Stnoza (ofizielles Smorze, ibid,), die Von den Pflan- 
zennamen dub «Eiche», javir « Ahom », smorz « Morche ь abgeleitet 
wurden, ganz gut motieviert werden kann ; 3) viele FIN und ON mit 
der tis- « Eibe » -Wtirzel, die in den Karpatengebirgen zu finden sind, 
wie z. B. ukr. Tysiu neben Tysa, Tysovec, Tysovyca (2), Tysannyk, Tysyn, 
Tyska, Tysysce, Tysova, Tysola, Tysoluv (3) u. a. Man kann auch in dem 
grichischen Tissos, und besonders lateinischen Tisia den slavischen FIN 
Tisa sehen. Auf alle Falle ist die Entstehung der slavischen Form — 
wie es schon oben erwahnt wurde — auf eine friihere Zeit, als die der 
Einwanderung der tiirkichen Avaren und Bulgaren in diese Gegenden, 
also vor das VI Jhdt, zuriickzufiihren. 

Cf.also Yv, Уж. 

ТИСЯЧА * thousandf, MJk.ТиСЯЩД (XVII c. 

AC A- 262), Tbl CXSVA , Тис яча (XV c.CCM.2,454) , 

ОШ. -ГЬІС^Ч^ /тьісл^чь (xrv С. ibidem)» tysia- 
cza( 1395 ibidem) ,0ES. т, rb,<?L 7£. 

'Ь'СЯЧД ,0р. tys^sti/tyspsti, Po. tysi^c, etc.- 

Deriv. тисяцький, тисячка, тисячний,-НИК, 

-ниця, тисячо- верстий,-гол6вий,-голосий, 
-кілограмовий.-кілометровий,-їфатний,-літ¬ 
ній, -ліття,-окий,-разовий,-pfчний, -річчя* 
-тонний,-устий.- Syn. назва числа й цяфрш 
1000м; (пе]зен($сно:) велйка кількість,сила 

силенна чогось. 

PS.^*tys£tja/*tys£tja with parallel forms *ty- 

s^tji/tysptji 'ts1 2, IE.root **tGs- 'ts.'; (:**tGsen- 
tia/**tnsontja) Pokomy 1083; re.other etymologies 
cf. Vasmerz4,133, 
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ТРАВА’grass’ ,MUk, ,OUk. ,OES . ,BRu. ,Ru. 

Tpae^ OCS. trava, Po. trawa,etc. - Deriv.T*/^- 

B И ну ТрІЬХД, “туз а €. J7^ Т/з^Зи ЧКсЧ ; Трав ЄИР' 

Трйвне Ви* } і4*с. “Syn. $ТонКьллл 

^лЄ^Иал С Г Є <Г* 4 М . 

PS.*trava ’ts’, derived from 

ТРАВЕНЬ : ТРАВА. 

травити^ q.v. 

1Q67 
ТРИЗУБ •tryzub—trident (lfk«national and state 

emblem)# historically documented since the Xth c## 

cf • 

(coins of Volodymyr the great and 
Jazoslav the Wise) 

^ТРАВИТИ ’to consume’,HUk. ,0Uk. jOES.TpvVgMT^Ru. 

Т/>*2И“6, OCS. traviti, Po. trawi£,etc. - Deriv. 

ne^e-; С-Т/7де»ИТ и , c Т^А0а ( Туїайеі ? 

“ SyTl /Зс) cу /*л у 3d Ги e 

PS.*traviti,'ts’, IE.root **ter-'to rub'cf. Ро¬ 
коту 1071. 

ТРИ 'three', MJk.,0Uk.,0ES. три, known to all 
other si. - Deriv. тро'є,трійка,тринадцять, 
тридцять,триста, тричі, три-вимірний,-м£- 
сячний,-р£чний,-тижневий,-ніг,-н£жок,-нб- 
гий,-палий,-пілля,-поверховий,-процентний, 
-р аменний,-рядкбвий,-с вічник,-святий,-тбм- 
ний,-тбмник,-членний,^-щогловий, ітд., див. 
теж:^ тризубі Тригуб/а/, Тригуб вико. Три- 
губишин, Тригук, Трихре'ст,Трил£г, Тринад¬ 
цятий, Триріг, трйскок, Триструга(Богдан 
306-307) ,GN. Трипілля, трипільський.- Syn. 
назва числа й цифри "З". 

PS. *tri 'ts', IE. **trl : **trei- 'ts', known 
to all IE.lgs. including Ht.tri-, ToA. tre,tri- , 
ToB. trai,traya, cf. Pokomy 1090-1091, a.o.; see 
also the following entry. 

/Coat-of-arms of the Ukrainian 
National Republic in 1918 &. ff./ 

wanted in Sovlik. and Sovfki. dictionaries for okw> 
vioue (political) reasons; Po. trojzab. - Qsriv. 
тризуоець,трнзубовий• - Syn. знак із трьо¬ 
ма зубцями у грошовий знак на монетах Воло¬ 
димира Великого й Ярослава Мудрого; держав¬ 
ний герб Української Народної Республіки 
/від 1918 р./; державний герб Барбади /від 
1966 р./. 

% 

Derived from t три '3* & зуб 'tooth*.sea 
s.v.; as to the origin of the trident itself there 
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are several hypotheses;one of them is that by 

РССтоцький 4: 

Die Urgestalt des ukrainischen Wappens auf einem Runenstein 

(Aus: Norske Oldfunn, Vr Oslo 1925} 

1069 
Gk. tradition relates trident to the three¬ 

pronged spear forming a characteristic attribute 

of the Sea god Poseidon - Neptune ’• 

(JBR.Arch.133) 
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The most persuasive is its derivation from the 

local (Uk.) ornamental tradition, cf.,e.g. 

Тризубоподібні орнаменти в фресках Свято-Софійського собору в Ки- 
єві з XI сторіччя. 

ч 

• 

/JBR.Arch. 133 / (Календар Світла 
на 1982; р. 155) 

1071 

ТРИНИ Npl. threshed straws; sawdust * ,ModUk., 
BRu.boV^wHb*j Ru. вогринл; Ви. три h,SC. tr'inje,Sln. 
tr:fca,Cz. triny.Slk.oteriny, Po. trsyny. - Deriv. 

Т/зин-НЯ, Тр^Нин^ІЯ. 
< 

PS.*£&rini ftsf, derived from *£brti, 
Uk. ТЕРТИ 1 to rub! 

тубарон IrasUlc* •shark1# first recorded in 
1981 ( О.Корчаґін,Календар Світла на 1982, 
р.98 )ф - Subst# акула; AmUk* шарк; cf. also* 

Тубарон це риба, що ввесь 
час інших пожирає і завжди го¬ 
лодна. Вона така метка й силь¬ 
на, що пливе швидше, ніж інші 
морські створіння і може пожер¬ 
ти навіть цілу людину. 

а уиаронами називають у 
Бразилії людей, які збагачують¬ 
ся, використовуючи других. Во¬ 
ни то підносять високо ціни иа 
свої продукти, аби дістати як¬ 
найбільше гроша. 

( Корчаґін fJUe.) 

From Port, tubarero 'shark'. 

^ . У / 

тусик dial. for: татусик : тато* 

TYT ’here’, MUk.,0Uk. T,yr ° . т/о/у T z t 

TJhr (ССМ-Л *>*0, 0Є S. T«r z,T#70t 

Ru. TYT, Po. tu ( > Wd. ry) ,tutaj , Bu. TY-KA, 

OCS. tu. Sc. tu. Sin. tu,Cz. tu/to/,Slk. tu." 

Deriv. тутки, тутечки,тут/к/а; туткиво. 



тутешній, тутещняк, тутовий. - Syn. 

У цьому місці; у даному випадку, при 

даних обставинах, Слум.10,329. 

PS.*tu-to 'ts' without IE. correspondence, 

cf. Brllckner 583, Vasmer24,126. 

ТЮРМА ' jail,prison,gaol', OES.r+ofj- 

м*/ "К^.тюрьма, Po. turma. - Deriv.тюрем¬ 

на, тюремний, -НИК,-НИЦЯ. -Subst. м£сце 

ув'язнення, в'язниця, (діях.:)кримінал, 

Фурдйґа, фурдиґарня. 

According to BrUckner 585 the word comes 

from ModHG. Thurm the ultimate source being 

Lat.turma 'tower'; yet,some scholars derive it 

from OTk. *t(lrma 'jail',cf. Tt. tBrma, Kirghiz 

tUrma 'ts', Vasmer2,4.137, Menges Language 20, 

69,a.o. 

ТЮТЮН 'tobacco', ModUk., BRu. щоцюН, 

Ru. ТЮТЮН. Deriv. тютюновий тютюни¬ 

ще ,ТЮТЮНИСЬКО, тютюнний,-ик,—ицтво, 

“ИЦЯ, FN. Тютюнник,- S ub s ь.тря в * янис т а 
нікотинна рослина. 

From Tk.tUtUn'ts', cf, Miklosich TE.l, 

2,181 and his ED. 365, Vasmer24,138,a.o. 
I 

У 

У, у — the twenty fourth letter of the Uk. alphabet, MUk. 

and OUk. name укь from OCS оикг '?’ numerical value 

(Glagolitic)—400 Огієнко Азб. 82 ff, Истрин 50 ff., the 

problems of the [pre]historical change of 9 (jus) > u 
as well as the phonetic “elevation” of o>u without stress 

belong to grammar and dialectology, cf.e.g. Рудницькии 7, 

45, 76-77; 

У prpvy-pref.=B,B-. 

УБРУС , also OBPYC 'tablecloth; (afch.:) 
woman's head attire', OUk. ,OES.y^/>yct,Ru., 
Ви. убрус, OCS. ubrus^, SC. Elbrus,SIn.ubrus, 

Cz.ubrus, Slk.Po.obrus. - Deriv. убруоиж/ 
обрусик, убрусовий/©брусовий, - Syn. 
скатерть,скатертина,(apx.J) старовин¬ 
ний жінбчий убір на голову, 

ч 

A prefixed у-/о- formation Based upon 

*bi?6sngti: *brysati fto grate,grind1, cf.Ber- 

neker l,90-91,Vasmer24,144,a.o. 

УВ s у + в between consonantal clus¬ 

ters, see s.w. 

УВЕРТЮРА, wd. увертура (Львів,Стрий) 'over¬ 

ture, prelude', ModUk., Ru. увертюра, Po. uwertu- 

ra,etc. - Deriv. увертюрний, Wdv уверТЗфНИЙ. - 

Subst. оркестровий вступ до опери,балету, 
драми,кінофільму йтп. 

From Fr. ouverture 'ts'; Wd. увертура via Po. 
uwertura, 5WO . 792.• 

1073 
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УТf УЖ GN. fUh,Uzh (river in Carpatho- 

Ukraine)’, ModUk., BRu.,Ru.,Bu. ,Ma. etc.ts. 

-^Deriv. Ужбк, ужоцький, Ужбччина, У- 

жанщина.^_ syn. Назва річки на Закар¬ 
патті, допливу Тиси, 

In a special ayt^cle on this hydronym 

in Orbis 8:1,159, the present author wrote 
as follows: 

Der karpatoukrainische FIN, der auf die urslavische 

Herkunft hinweist, ist der des Ung-Flusses. Obwohl hier ziemlich spate 

historische Belege zu finden sind, kann man auf Grund der sprachlichen 

Angaben diesen FIN vor das X Jhdt festlegen. Die slavischen Formen 

fiir diesen Namen : Uh neben U£, wie auch die magyarische Ung, lassen 

hier eine Urform * Qg- neben * pf ansetzen, die am nachsten der slavi¬ 

schen Wurzel * Qgr- neben * p£- Natter Aal steht Die magyarische 

Form, die noch den slavischen Nasalvokal und g Laut erhalten hat, 

zeigt darauf hin, dass die Magyaren diesen FIN noch vor der Zeit der 

slavischen Denasalierung iibemommen haben, also dass die Slaven diesen 

FIN schon vor dem X Jhdt gebraucht haben. Die Tatsache der Beibe- 

haltung des slavischen Nasalvokals durch die magyarische Sprache vor 

allem in den FIN und ON ist nicht vereinzelt; vgl. Beispiele bei Moor 

124, Kniezsa 309 u ff. iTysa, 
Die beiden oben angefiihrten Namen konnen uns nur das Slaventum 

des heutigen karpato-ukrainischen Gebietes vor der Zeit der ungarischen 

Landeinnahme bezeugen. Den Namen aber des Nebenflusses von Tysa : 

Terebla (auch ON), der von Magyaren mit Liquidadissimilation als 

Talabor iibemommen wurde, muss man als Beweis hinstellen, dass es 

sich auf diesem Gebiete nur um eine ostslavische Sprache handeln kann, 

d. i. um die ukrainische Sprache. Was es fiir einen Zusammenhang zwi- 

schen diesen FIN und der urslavischen Wurzel * terb- geben kann, darauf 

habe ich schon bei der Erklarung des ON Terebovla JP, XXII 134 ff. 

hingewiesen ( cf. also EDUL.vol.2,p.986 & ff.). 

, , , 1075 
україна, dial.&folkl. вкраїна,украйна,y- 

KpalHafaieanings in the Ukrainian language:) 1.* border-land, 

march1; 2. 'any remote area1; 3. 'country in general* J 

see also край* 

УКРАЇНА,poet.& folkl* Україна,Украйна,Вкра¬ 
їна GN. Ukraine, (old:) Ukrainian — *the 
habitat of the people constituting the Ukrainian nation and of 

their culture! 
1 

BRu. Україна, Ru. Украйна,poet. Украйна, 
Po. Ukraine, Cz.,Slk. Ukrajina,etc. - Syn. 
земля українського народу в його етно-мов- 
них границях; держава українського народу! 
Русь/-Україна/, Козацька держава,Козакія, 
Козаччина, Українська Нарбдна Республіка - 
УНР; /російська колонія:/ Малоросія, Укра¬ 
їнська Радянська Соціалістична Республіка- 
УРСР. 

The original meaning of the term as we find it in 

chronicles of the 12th century and in books up to the 16th 

century is likely to have been “border-land”. In the 17th cen¬ 

tury, however, parallel to the growth of the Cossack state, the 

term which was formerly applied to some portions of the ter¬ 

ritory only began to extend to the whole country and at the same 

time its meaning was broadened according to political facts: in 

the conscience of the people the Cossack state was a political 

power whose historical mission was to act as bulkhead against 

the Asiatic hordes and to protect Christianity and European cul¬ 

ture from an invasion out of the East. The term “ukrayina” 

then meant: 1. territory of the Cossack state; 2. boundary bet¬ 

ween the Asiatic East and civilised Europe. 

The book by Le Vasseur de Beauplan “Description d’Ukraine” 

made this name popular throughout ttfe world, as did his maps 

“Delineatio specialis et accurata cum suis palatinatibus” (1650). 
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On the geographical maps subsequently drawn, the- term 

“Ukraine” appears continually (see L. Bagrov: “Die ersten 

Karten der Ukraine im 17. Jahrhundert”, Beitrage zur Ukraine- 

kunde, herausgegeben vom Ukrainischen Wissenschaftlichen In- 

stitut Berlin 1935). 

National consciousness increased as a consequence of oppress¬ 

ion by Russians and Poles, in spite of whose resistance the 

name “’Ukraine” as a special term for the Ukrainian territory. 

spread quickly, thus emphasising the fact that there is a diffe¬ 

rence between the Ukrainians and their neighbors in the spheres 

of language, race, culture, national feeling and policy. 

In Tsarist Russia the name "Ukraine” was the symbol of the 

Ukrainian people’s struggle for independence. It was therefore 

abolished and replaced by -“Little Russia”, a term very much 

hated by Ukrainians... (quoted freon the author’s article 

in: Ukraine and Its People ,Munich 1949 >PP* 1^-2), 
For historical documentation, deriv.,semantic de¬ 
velopment, appellativisation, the name in other SI. 
and non-Sl.languages as well as for extensive crit¬ 
ical survey of the pertaining bibliography see JBR. 
in OnUVAN.l» reyiewed by Yury Serech in AUA.2:4,435 
-443 and (in reprint) in G.Y.Shevelov1s Teasers and 
Appeasers .Munchen 1971,pp.199-206. 

Re. УКРАЇНА GN, UKRAINA (OUKRAINA) in Ca¬ 
nada cf. JBR. in OnUVAN*2,72-74 and his Manitoba 
Mosaic of Place Names, Winnipeg 1970,pp. 206. 

There are seyeral toponyms, street and park- 

names YKPAIHA on various continents, yet their 

gathering as well as data re. circumstances of 

such name-giving are the tasks of future toponymic 

research. 

* * 

* 4 

Ф 

Ф, ф — the twenty fifth letter of the Uk. alphabet, 

MUk. and OUk. name ферт-ь from OCS ferts ‘V, nume¬ 

rical value —500, Огієнко Азб. 82 ff., Истрин 50 ff.; dial, 

substitution of ф by x[b] belongs to grammar and dialecto¬ 

logy. 

фазенда 3-fA?.Uk’ f/Azen<sfa 

^Au”ev»c/A f / /tVif Гесо-Гвіеа/ 

in +h €. XX tif. фазендяр} 

фьзендер/о/. - Sut6i+. ферма, госпо - 

дарство. 

Ft 0\л<\ Vor-h. 

ФАМІЛІЯ ^Uk. фск/vu діц 

f >59 , x, фб мьілі и ( £уу>яч oK I oi) , 1?M. флм и* 

Ь-г О w\ 

р Ч О к (. с . 

1 ^ * , ро А и+, д . 

fbmi ііь Ро. X 

1077 
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феста BrazUk. '•feast, especially a. 

saint's day celebrated in Port«speaking coun¬ 
tries', first recorded in the XX c* - Subst. 
СВЯТО. 

From Port» festa 'ts'« 

, ФЕСТИН, dial, фестин ( Стрий) ,хве- 
СТИН 'feast,festivity; picnic', first re¬ 
corded in the XIX c«; Po« festyn. - Subst» СВЯ¬ 

ТО ,забава під одвертим небом. 

From Fr, festin »ts'. 

фіскалізувати BrazUk. 'to inspect, check 
control'« first recorded in 1965 (Wouk 53) • - Subst 
пильнувати. Сне.13,11. 

From Port* fiscalizar 'ts*. 

флат/флет AustrUk. ' flat',first recorded 
in 1970 (Sydney JBR*). - Subst. . Кондоміній, 

c^# Пані Стефа Пеленська, яка після 
смерти мужа інж. Євгена переїха¬ 
ла з Сіднею до Торонта, придбала 
собі затишний і^ондомінюм (так на¬ 
зивають канадці флети чи юніти). 

/Б.Подолянко*Вільна Думка 29/1981/ 

From Е, flat 'ts'. 

флю AmUk. abbr. of інфлюенза, see 

енца. 

інфлю- 

j. 

фоґет©BrazUk. •rocket*, first recorded in 
1926 (КартаНсЬкпи 45)©— 5ubst© ракета* 

From Port* foguete *ts*. 

Фбйса BrazUk© * scythe *,first recorded in 
1926 by Карманський il©-Subst# серпуватий 
прилад до витинання &уш;ів,Карманський,І©с© 

From Port, fouce »ts*. 

форзиція alaQ, хворзиція ' Forsythia .* forsythia' , 
first recorded in 1980’s (V.Biljajiv in America 21/1980), 

Ru. f-ортщм, f fQ.fovsyo.ja. - Subst. рослйна з 
родини маслинуватих / маслинових -, оіеасеае ^ / 
походить із Далекого Сходу, в Україну перене¬ 
сена з Хнглії, а звідсіля в Росію; кущі форзи- 
ції садять в огородах, парках, для прикраси зо¬ 
крема з весною, коли вони цвітуть перед озеле¬ 
ненням листками. 

From Е. forsythia 'ts', named after William For¬ 

syth (1737 - 1804) E. horticulturist, SW0.229, Klein 

1,613. 
> 

ФОРУМ 'forum', ModUk.,Ru. ts, Po. forum, etc. 

Subst. площа, майдан, ринок в Римі,Кузеля 
315; широкі представницькі збори - з'їзд, 

конференція, конгрес, Слум,І0,629* 

From Lat. forum'public place,it»arke.t' . 
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фркТЦ So IT Uk. c Q d И pV4 $ Ov\ «V* 

/?cc. c/°^ 4 • 6>f. л/дч «і*Ьки ^ eo ^ 

6‘ИНОТТОЛО+І.ЄМЬ'ІЧ # 

Г-Го 

Sou y^r € 

Я? 
ioQ C 

uc С/’Л U. Uj ^ e U. (t t' w«l *414- C 

3 MooiHc-. P/\/. F-rtVi 
G-blU-r I9r- 

ф/ЖЬ B'fA.zU^.. ‘ітоіс* >.J «/. ' 

пішов та й до дохтора Давида. А він ме¬ 
не збадав та й каже таке: Знаєш, що, 
чоловіче, коли хочеш бути здоровий, то 
перше кинь смушити фуму■'•ffya/fti 1. Нt) 

F 
6 Ди/оі о'к / 

У О WI 7> О У / 
фурА НҐА, Фурд И Г'а р Н S, Ьее Х.урлнг’л 

Xyftрм Я, 

Uk.t А С//г. с ■foot', fi'^t 

ГЄ<С-Га/ео/ 'и /?/2 fBiUst) 729). 

t\ СТОЛА . 

Fro »1 Є. /oof V, ’ 

- * _ 

X 

X, х — the twenty sixth letter of the Uk. alphabet, 

MUk. and OUk. name хізрь from OCS xers 'V, numerical 

value —600, Огієнко Азб. 98 ff., Истрин 50 ff:; see also ф. 

ХАЛЕПА1 distress, trouble,bad luck' , ModTJk., 

Ru. халепа 'wet weather'- Subst. нещастя,кло— 

піт,прикрість* біда,лихо,Кузеля 317. 

From Gk. xalepos 'hard,severe' - Npl. ta xa- 
pa 'hardships,sufferlngs'; less convincing is 
its derivation from халуй — холуй ,Vasmer2 ,4 
217-218,a.o. 

ХАЛТУРА 'bungling,scam-work,botch work', 

ModTJk. ,Ru. ' ts' . -Deriv. халтурний, -НИК, -НИЦЯ. 

- Subst. недоброякісний твір,товар. 

From LLatcKartularium 'belonging to paper = 

register of the deceased' (: charta 'paper') with 
specialized meaning: 'spoiled paperwork of art 
of inferior quality'. 

ХАЛУПА ' cottage, house', ModTJk., Po. chalu- 

pa 'ts'. - Deriv.халупка,халупний,-ик,-иця. 
-Subst. ХАТА. 

From Po. chalupa 'ts', the origin of the 
latter being uncertain, cf. Vasmer*4 ,219, Труба- 
ЧЄВ ibidem,(little convincing:) Bruckner 
175-176. 
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ХАРКІВ, Ed,ларьків GN. ’Kharkiv (city 

in Ukraine)*, ModUk.BRu. Харкоу,Ки.Х&рьков, 
Po. Chark6w,etc. - Deriv. харківець9 -вка, 

харківський, nc-харкІЕСьком^,-ськи. 

The present author devoted a special 
article to the explanation of the origin and 
meaning of this name in O'^UVAN. 15, 50-54;here 
are his findings: 

He вважаючи на цінні праці з історії заселення Слобо¬ 
жанщини, зокрема на праці акад. Д. І. Багалія, назва міста 
Харкова не дочекалася досі в науці якогось окремого й оста¬ 
точного вияснення, коли не залічувати сюдн загальних ен¬ 
циклопедичних заміток на цю тему. Так, напр., у відомому 
,,Енциклопедическому Словар-і” Ф. А. Брокгавза й І. А. Ефро- 
на (том. 37, Ст.-Петербург 1903) під гаслом „Харьков” читаємо: 

,,В первьіе десятилетия XVII в. местность, занятая ньт- 
нешним Харьковом, представляла ,,дикое поле”... К пол. XVII 
ст. одна из ватаг, переводимая своим „осадчим” Каркачом, о- 
села на старом, неведомо кем і когда обитаемом городище меж- 
ду реками Харьковом и Лопанью и образовала поселенне, по 
реке, долучившеє название Харьков. Год основания Харькова 
неизвестен, но, судя по тому, что в 1656 г. московское прави- 
тельство назьівало Харьков еще новостроящимся городом, 
можно признать вполне правдоподобньїм мнение проф. Ба- 
галея, относящего начало Харькова к 1654-55 ...”*) 

„Українська Загальна Енциклопедія” — Книга Знання, за 
ред. проф. Раковського, подає тільки загальні відомості з іс¬ 
торії Харкова, ие торкаючись справи походження міста („...За¬ 
снований в 2-ій половині XVII в. виселенцями з Правобереж¬ 
жя, скоро став важним оборонним пограничним містом, ко¬ 
зацьке полкове місто 1756...”, т. III., стор. 1103). 

Тоді, коли більші енциклопедії, як, напр., цитована Брок- 
гавза-Ефрона, відносять походження назви міста Харкова до 
річки Харків, П. Семенов у своєму „Географическому Словарі 
Российской Империи” (Ст.-Петербург, 1885 р.) зв'язує похо¬ 
дження міста Харкова з легендою („преданием”) про першого 
поселенця козака Харитона чи Харка, від якого місто взяло 
свою назву. Ось відповідне місце з Семенова: 

„Точиьіх сведений о времени заселення Харькова иет. По 
преданию, первьім поселенцем бьіл казак Харитон или Харько, 
по имени которого и заведениьій им хутор получил иазвание ... 

*) 3 технічних причин у цитатах змодернізоваио скрізь пра¬ 
вопис. 
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Из царской грамотьі Чугуевскому воеводе Сухотину, 1556 г. 
видно, что в ото время поручено вовну Селифонтову построить 
в Харькове крепость ..(т. V., стор. 468-9). 

Працюючи з 1935 над українським місцевим назовництвом, 
ми звернули між іншим увагу й на цікавий факт у топомоно- 
мастиці : тотожність водних і місцевих назв. Отак, напр., у сту¬ 
дії „Про місцеву назву Стрий” (Науковий Збірник в ЗО річницю 
наукової праці проф. д-ра І. Огієнка, Львів 1937, стор. 125-8 і 
окрема відбитка), ми розглянули й порівняли більшу кіль¬ 
кість назв, що спільні річці й оселі й ствердили, що „в першій 
групі назов, де назва річки й оселі ті самі... мусимо виходити 
від назви річки; назва оселі — це вислід передачі назви річ- 
ки-оселі (звичайно, положеній над річкою). Побіч значене- 
вих вказують на це й історичні дані..(стор. 126). 

Маючи до розгляду дві назви „Харків” — одну назву річ¬ 
ки, а другу назву оселі, ми з цих теоретичних міркувань визна¬ 
ли першу назву за первісну, другу за похідну. Коли б було нав¬ 
паки, цебто коли б назва оселі перейшла на назву річки, то 
ми б мали згідно з законами української ономастики: „Харкі¬ 
вець” (потік), „Харківка” (річка), „Харков'янка” (річка), а 
тимчасом таких назв немає. На цій основі, а теж і на основі 
згаданого вгорі пояснення Брокгавза й Ефрона, що це — „по- 
селение по реке, получившее название Харьков”, ми подали в 
статті „Українське назовництво” в „Енциклопедії Україно¬ 
знавства” (НТШ, Мюнхен—Нью Иорк, 1949, стор. 366) теж 
і пояснення назви „Харків” від назви річки „Харків* 

Історична легенда („предание” ) зв'язує по ¬ 
стання міста Харкова з козаком Харком: „по преданию, первьім 
поселенцем бьіл казак Харитон или Харко, по имени которого 
и заве денний им хутор получил название” (Семенов). Цій ле¬ 
генді перечать не тільки згадані вгорі структурально-ономас- 
тичні дані про назву річки (брак назви „Харківець”, „Хар¬ 
ківка” чи як там), але теж історичні дані, що їх уперше в на¬ 
уку впровадив акад. Д. І. Баталій у своїх цінних матеріялах 
до історії Слобідської України. Вони беззаперечно вказують на 
такі вирішальні для цілої справи факти: 

1) назва річки Харків старша, давніша, від міста Харкова, 
бо згадується в історичних документах вже в другій половині 
XVI ст.; 

2) місто Харків засноване в половині XVII ст. н а д річ¬ 
кою Харковом й Лопанню. 

Третій факт, що випливає посередньо з двох наведених, 
є ствердження, що той, хто виводить назву річки від назви міс¬ 
цевосте, не знає історичних свідчень про всю цю справу. 

Насамперед наведемо місце з документу „Роспись польсь¬ 
ким дорогам времени Федора Івановича” (отже із другої 
половини XVT ст. — 1558-1598 рр.), що його надрукував Д. І. 
Баталій у праці „Материальї для истории колонизации и бьіта 
степной окраиньї Московского государства (Харьковской и 
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отчасти Курской и Воронежской губ) в XVI-XVII столетии 
собранньїе в разньїх архивах..Харків, 1886 р. 

„А по речке поУдоме лес большой єсть же а против того 
городища за рекою за Донцем лес большой и бор на городе 
лесу много а позад того городища до речки Харькова поле чнс- 
тое верст с ЗО а по речкам по Харькову и по Лопину н по 
Удам и до большие до Муравские дороги леса все большие ” 
(стор. 4). 

В цім документі ясно й недвозначно згадано дві річки_ 
притоки р. Уди: Харків і Лопань в безпосередньому сусідстві 
Коли б у тому часі існував хутір, чи город „Харків” на цьому 
місці, його б автор „розписі” напевно згадав, бо ж це був би 
важливий орієнтаційний пункт, та він же й згадує там інші 
місцевості, напр. „Чугуево городище”. Виходить, що в другій 
половині XVI ст. була вже річка Харків, а оселі Харків іще 
тоді не було, навпаки, в цьому місці було ,,чисте поле”. 
Щ°Д° Цієї останньої (оселі Харків), то документи з пол. 

XVII ст. згадують про неї ось що: 
„Лета 7171 ноября в 6 день по государеву цареву и велика- 

го князя Алексея Михайловича всея великия и мальїя Росии 
самодержця указу и по грамоте из розряду за приписью ділка 
ифонасьія Зьїкова воєвода Еремей Офонасевич Сибилев при- 
нел у воеводьі у Василья Сухотина Харьков город ставлен ду- 
бовьім острогом ... (стор. 38). 

Це*ї Д°кумент свідчить знову про наявність Харкова — го- 
рода в 1656 jp., тобто про трохи пізніше виникнення міста, як 
хоче Багаліи — в 1654-55 рр. 

Пізніші свідчення про місто Харків трапляються побіч 
згадок і про річку Харків. Так напр. під р. 1663 читаємо: — 
”■ .* * от Реки Харькова’' (стор. 39), а під р. 1688 знаходимо таке 
місце: . чтоб из моровьіх мест в Харков и в полевьіе и в укра- 
инньїе городьі на люди морового поветрія не нанесло” (ст. 151). 

дві ті самі назви: одна назва 
річки, друга назва міста, подібно, як, напр, Стрий (назва річ¬ 
ки и міста одночасно), Дністрик (назва річки й оселі), Бист¬ 
риця (назва річки й оселі), Рибник, Ропа, Ростока й багато 
інших. 

Із цих міркувань виходить ясно, що назву річки „Харків” 
треба визнати за первісну; ця остання передала свою назву 
пізнішій оселі, що її закладено над річкою. 

далі треба ствердити, що супроти історичних свідчень 
всякни вивід назви міста Харкова безпосередньо від особової 
назви „Харко , а не від назви річки Харків, іде виразно в роз¬ 
різ із науковою правдою й клясифікується як типова псевдо- 
логія. 

Приділивши назву міста Харкова до групи відрічкових 
назв, треба теж розглянути трохи ближче й назву річки. 
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З формального боку тут не буде ніяких труднощів. Назва 
„Харків” в’яжеться з особовою назвою Харко, що в своїй стар¬ 
шій формі Харько зводиться до українізованої первісно грець¬ 
кої особової назви: Харитои (пор. Грінчеиків „Словарь україн¬ 
ської мови”, т. II, стор. 1072). Правда, не виключена тут і інша 
основа для скороченого Харко, а саме Захарія —Захар—За- 
харко. Проте на нашу думку, перший вивід, а саме — від 
Харитоиа імовірніший. 

Хто ж був цей Харко, чи Харько, з назвою якого зв’язане 
найменування річки, а опісля перенесення її иа „город”? 

Історичних свідчень про нього не маємо. Є тільки здогади, 
сперті на народніх переказах чи легендах. Один переказ по¬ 
дає, що цим Харком був козак (пор. вище цитату з Семенова). 
Другий переказ, який перед першою світовою війною чула в 
Харкові п. Катерина Антонович, оповідає про Харка — роз¬ 
бійника, що відбирав добро в багачів, а давав його бідним. Тре¬ 
тю легенду подає М. Андрусяк (пор. вище цитату з „Українсь¬ 
кого Робітника”) про „козацького сотника Харка”, що в 1654 
р. начебто заснуваь місто. Можливо, що є ще й інші легенди. 

З конфронтації з історичними матеріялами виходить ясио, 
що коли вперше появляється назва річки Харків, то в околицях 
Харкова було в тому часі „поле чистое” (XVI ст.і) й щойно в 
пол. XVII ст. воно почало заселюватися. Отже ніякого Харка 
при повстанні оселі не було, місто названо за річкою. Цікаво, 
напр., що в перших списках мешканців Харкова не знаходимо 
назви чи ймення „Харко”. 

Супроти вищеиаведених даних єдиною розв’язкою справи 
носія назви „Харко” може бути визнання первісної постаті з 
цією назвою за неосілу людину, можливо уходника, що захо¬ 
див у ці сторони з заселених місцевостей, побував у тих сторо¬ 
нах більше разів і зв’язав назву одного з потоків із своїм імен¬ 
ням. Це мусіло бути ще перед половиною XVI століття. Не 
виключена можливість, що иад цією річкою згинув один із 
уходників на ймення Харко. Не виключене врешті, що до цієї 
річки могли постягатися терени діяння (пасовища, уходниць- 
кі лови тощо) людини з іменням Харко. Причиновий зв’язок 
між особовим іменням і назвою річки мусів безперечно бути, 
одначе більш як певне є те, що він не випливав із первісного 
поселення цієї людини в цих околицях. Інакше ми б мали тут 
до діла не з первісною назвою річкн, а з первісною назвою 
оселі. 

Доки ие знайшлося певних історичних свідчень про особу 
Харка, з яким зв’язана назва річки Харків, доти всі тверджен¬ 
ня про нього будуть мати характер більш або менш правдо¬ 
подібних здогадів. Певним залишиться тільки те, що назва 
міста Харків походить від річки Харків, не від імення „Харко” 
безпосередньо. 
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хвеяул ?Н. 'HMt/ccUtC, Thtoc(uCltfii\)K. 

•ЬмМлі (і627_Беринда)*-*А>А#ЛА frtg.( 1484 
ПОК'ЯНИК), ГНПОМСІНГМУСЇСЇМУ пітеу 
<+ЄОАуЛСу (KUt.K Ссф ГрлфіТе)'^ її. Фе дул,- 

Хведулович,Хведулівна. 
-ГЯ. Федуль (Богдан 52). - 

-5ивЯ.НМк. 9t Г* рА^І627 Беринда. 

From G*. Thitttiutii ' е>/ fod' 
04>Лі?4алцр *f 7/і/iff ' 4tif ' 4#з dseUei 'jfcSf' 

Петро вскиі* 218,Беринда 210. 
/Т. S . / 

0 Я 

хворзиція see форзиція. 

Х&ОЯ, оіі'аі. фо Я f^?i‘v\e f- +nr«J ; € « о/ 6е 

JAcoHJn. , kvtou^vt -fo &l| ofl) «f —Реу-Дг 

Хізобвии ; F/\/. Xq О И K £ . — *Y~- ‘«««»; 

cot 4-ій, 

T>S.*xv-oj* l£.**skb 

i.t4-K. skx^jl '+S, L*+\T. sUctjA 

VJ-FU OlTv\ ^ 

X ЬЬ ( Ш«аелЬОв /99, a. o. 

С/ч / c/- 

t-b /v. 5c e 

VdiW\ £w~ 

I 
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ХМІЛЬ, Gs9« хмелю *Hamulus lupulus L«t 

•hops’, MUk.HMeAb (XVH c. ЛСЛ.242) Хми/іь 
Asj- (»453 CC/V\ Д^Ові.Оик.Хліїль (= pyf. 
1412. •bi'ol.^,Хм 4ль^ 0£S. лмель 

( |i^5>+ occct/fewce ; Moarof>oA 

Rm.^u./Bu., M*. кллаль, ОСь, ж^ле/jb, 

SC, bvn«tj, 5U- h™ay,hvrt£l, Cx.tb^e^ 
Slk-ch™^','Tb. o^ybul, Ц>‘ 
5o. . “ Зсгсіг, амЄлик, ^єаи- 

НК ;Х/МЄлЄЛИИ / хдіі АЄ ви и г^МеЛЬОіЗИ»1, 

[mV, ■ПО-"]^ЛЛ*ІАити[ся]^ ПіДХ АЛ^де-НИЙ , 

ЛОх/у^'аа/і^ FW* Х^^лЬ /Ха^»#ЛЬ^ХмЄА».'- 

Hni^WlCii Ц , Ха'ЄЛЬИи чУ>С,Хл»вАбОвС^и и, 

Хмсл4с б/ізі* > Х>иГл« в*ь k-HJi * ХміЛі*- 
єь><иіилХ/Иі/аи<; Х*^аЯ,Х'и,'ч*£>£ Б^г^ан 

С-/У. ( hy ^V“° му»^ї) ^ М;^е * Кмб- 

ЛиН<а^ Ха*«-л^сТии 7 Х/^^А* м^" 

К*у Х/М«.Л+<3 0 А ти и , Х/П Є- А А+1 и * а / Хл^е- 

МО0Д; Х/лЄАЬОвиЙ ; X** А ЬН И К# 

^(М(ЛЬ ВИКОВА, Х/^ілЬничкА (ХМ,ЛІ,^ИК * 
(С ПУ, 590); ( + OjyO 1Л. у WX ь * ) X в. - 
ЛЬОВе^ ХмЇЛЬ4/Ак^ Хмелин и і^Ь о£- 
л^сГ4 ;Ха'^аьниі(Ькии ( (ко lc)SA - /Тр^- 

ck^p*',ft — £у*х* >Г0У ОД- 

НОрИНИА ДАОДО/М+І^Х РиТКИХ рОС/\ИН 
1 і ✓ Xі 

рОДИНи LUCfllCO ви^у W€^// 
/ » '* ✓ 

. « ж л Є d Jk Є 4 * m & * Л t — ^ А - - . — І f І а ^ кл • шийки щіУ yt>or лим и р u4° 2>н»с oj^^-' 

CToByt-oTbeff Ь nи«&«в>ф-иі*й 

гао /5,575 ;AlUk. 

хллель LiX^vA-S 5*чС ІсГЛ Г І ul S (s ^cr 

tід -) (Х\//| с» АСлf 282.)» 
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4 Ь>’, зетлеухіїу re- 

93.T<Jed is і borf»^'s,j fs-ок,^ OSw\ 

h і* ки ьі;, Ole. h U лі I I tJ Hv> e\- ( І ( ^ ^ c I ) 

C^. C^hl€.Vlbeck Arc/jnJ IS, HQSjKtbi- 

<^e ISZ, X‘°'J Ассого/mj to Bzty\<tke-r 

Йуаиєи -2*9, Mbcfjek* A°)j±- 
O.J Нл e, j> C ■ buro л<д/ c o v^i e-» f ^ •'-3’ "4 /Ir 

f^uVdiA Xdm // X d »л-» І Зч < о /с/ 

* u. v^. / a. jr * hop*> • feett'tx + Ly 7^y- 

ІАуеа m ЬГ* 
v^ceol іулк'Іаи e+ykm о/o-^ 

SI • * Х"Ь m <? (jb Vі^ e У-r c 

0*ЬеІі'«іИ) X ьс ИП. ae П 2^5"^ I *xu; 
rv> /А/Zag- <**h ац^л- c 5«ac/"ec/, tю — 

СІ f jViy' (i + t VK1 i^L ь-tt 'ntf) 

e/ctr&cfeol prowa корі C') 

CO ЛтГ €^s j^O-WflLs <iterO'Vvole^y^-^^'^^ СуУ" 

^есньїлл °fy*3 О Ai ) -fo G£S, (>/o«^- 

^OfO otc 3h ) n°flyvi O'/ Х-ЛАвЛб 

‘онья+ісине^мель’, аио* k * Л* 

w> of<e f ХМ6ЛИОИ Н^ТГИТок 

t;+. іHz);Mc^3h ^ i°°$eo*- 

Vcru |* »J. T> y&^e&’s Concept old- 

svrv-гь e П t C о *1 о/ f/)e JcAo/- 

r Це*- S+t*dy. bHу кгогіоі й*о/ fu c 

III I 
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XOJIM ’hill*, MUk,;Ol!k: OES* xo,лмі; 

'/.ТБЛАІ'6 /xaTSA^J АИОІ (i*ri+h Aecowof- 

3ify jjkojiKoK'y •) ХЇАЇА1 ІГ^ c/j^Ric, 

ОІ*,АІ. ХОЛОЛА VJ. Literary XOAAA^OCS. 

X I ^ rv> 'fc Би. хїАЛЛі 5C./h/blmySiY\, 

k61 ил , Cx. ct^l м r« , -$I k. t-Ь Im , To. 

&H. Cheiml”о/, Л>5о. t#,o4m,OpSo. 

kh Ol П1 Д>егі v. ХОЛ/ИИК c/|a/. 

xo/rt jHkl'j СЛГі Х°ЛЛЛ ; ХоАЛЛЦИ« & , 

Холлюгори • F/V. /рлеїлоіопу »-и '*) 

X оллл ськии .Syr». *.Ави»4**е 

/л/сЦе? гореГ* гор^. . 

АсГОГс/і'кі^ /о РССтоЦЬКИи 5^5‘. 

PS.*xblJn^ «ти, hillock”; in modern Slavic also used in topo- 
graphical names: Pol. Chehnno, Ukr. Cholm, and as a designation 
for the "boundary - hill - marks between properties"; from P G. 
*X ulma -j xolma- "an elevation above the ground or the Surface 
of the water"; cf. cognates: G. Holm "river, sea-island" (Bornholm), 
related to E. hill "(originallyi4)natural elevation of the earth's surface 
rising more or less steeply above the level of its surrounding." 

It must therefore be supposed that the invaders located their farms 
"on the hill," and the hill-farm became later a fortified place, a 
stronghold which allowed the invaders to have a clear view over the 
neighboring countryside. The later G. Burg "castle" is the end of 
this development. Into their farms the guests also brought a special 
breed of dogs. It is supposed that: 

PS. ♦ch'brtT) "greyhound"; which we find in all Slavic languages, 
is from P G. * x rufrjan -"big dog," cf. cognate Anglo-Saxon: (h) 
rop, hryj3j>a "the male dog" originally * growler." 

4 
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ХОРТ see холлл. 

хоругва,хоругов see корогва. 

хорунжий see корогва* 

. ХОТЬ 1.,№^е» concubine^' jOUk.OES.Ru. ts,Po. 
ef>oc • -Deriv. Хотимйр,Хотйн.-іуп.ж£нка* 

The word derives from *xoteti 'to desire'. 

ХОТЬ2. dial.for ХОЧ 'although'. 
V 

христбс PH, ' khvjitc*, 
ХС,І627 Бвринда, 9UH. 1C XC NH KA ( / 

/Ги.Христос,- 

христосуватися, 

- fVK. Хрестів,Христіян, Христ<^в,Христбнко, 
Христич,Хрестик,христйна,Христинець,Хри- 
стинич*Христия'н (Богдан 118).- 

~5p6sr.At(Jb Месї* , (І0и*іі**іи,і}іб27 Бвринда. 

Яйом CrK-fuitis 'амОі'лМ', тні икт- 
//И4Гі SOURCE BUN*- 4 ^4Л AOf . Mb- ГПАіПіяЬ, 

HUlu І, Бвринда 241. 

/Т* 5 •/ 

ХРИЩЕННЯ, ХРИСТЙТИ/ся/: хрест 'cross’. 

ХТО ^ KTO <, PS.^kbto 'who1. 
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ХУЙ 
9 

"incLe СЄЛА+ uvrovo/ 

I 
. І'/ 

$ S > І ТЛС лл^ ^ОгГ eot^-A/ovn 

all S(. 
/ 

r » 

28i ^ O t 

T>*rio-. *.y £ 
* * , 

- '*4e , И «5 

Я £c * T H , . - ^ 
t 

Opr&H ; ^А'л/ 

ПeVi i'c 

O L4> v-v V" 

'M 

x'v - 

ИЛ. :J) , 

?S. * X IA J b f J 
■ч-в од 

ХУРДИГА, хурдиґарня, Wo/. <a/so фурдиґа,фур- 
диґарня ( Рудницький 3,125) 'j*iI, prisonf dч.*- 

jeon'p'cbo / ’, M&oLUk., To. diAl. 

( 6r«f/f-v\ey 2 wj. .5 v-4.6 s-f. тюрі«д 
I ^Я2 

H И ц Я . 
3 

fcoyo/i -vx в^''с/c •VI p Ле. ^ 

W'oVaI Co еь / 
r ^ 

kordegarda ^ 

XV/( c.j kortygardaj+^e tcWt'wi^^e 5^ c e 
i vt 

If. cowrie all ос */W a , f-T. Co 
+t 

ол 

Jb-Tole ‘ ju^>. 
n ■/■/7 IS COviv» всУ'іО 

Uk. хурдига/фурдиґа *-re to b« considered cUrrf. 

°-f ^rc^. хурдиґарня/фурдиґарня. 
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ХЇСТ GN. »Khust,Hust (in Karpatho-Ukraine}1 
BRu.»Ru. ts, Fo. Chust,^ 51k. Chust,Hust, Cz. 
Chust. - Deriv. Густе, Густець; /хустсь- 
кий, хустчанин,-анка,- 5уп. місто - 
столиця Карпатської України в рр.1938- 
1939. 

Historical data and the origin of this 
name was exhaustively discussed by Михайло 
Возняк,Львів, in 1938, viz. 

Переказ говорить, що на дер¬ 
жавній землі жив якийсь Хустівід 
нього пішла й навва міста (Корнн- 
*о Заклинськнй. Народні оповідан¬ 
ня про данину, с. 41). Одначе нау¬ 
ка не може поважно трактувати 
Такого легендарного пояснення 
назви міста. 

Micro відоме під назвами: Хуст, 
Фуст і Густ. Друкуючи в першо¬ 
му томі свого збірника »Народньія 
ігЬсни Галицкой и Угорской Руси« 
(Москва, 1878, с. 151) пісню з по¬ 
чатком: 
Писала країна до Чісаря листя: 
На всім Хусті, лед;іні, до вуйни 

берігся! 
Зазначив Я. Голонацький її похо¬ 

дження такими словами: »Из*ь Ху- 
ста или Фуста городка Мармарош- 
ской столицьі««. Одначе над запи¬ 
сом коляди «Новая радость« над¬ 
писав Голювацький ужетільки »Изь 
города Хуста Мармарошской сто- 
лицн« (т. II, с. 97), як ця назва 
приходить також у записі пісні: 

Писала Україна _ 
З Хусту до Будила (с. 549). 

Якщо є мова про Голювацького, 
треба сказати, що він багато при¬ 
чинився до поширення назви Хуст, 

t 

і 
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уживаючи її в своїх .численних 
статтях про географію, етногра¬ 
фію і мову Карпатської1 України. 
Назва Хуст видніє і на доданій 
до збірника пісень мапі Якова Го- 
ловацького з заголовком «Зтню • 
графическая карта русскаго наро- 
донаселенія вт> Галичині}, Сіїверю- 
восточной Угрій и Буковині. За 
прикладом Голювацького йшли де¬ 
коли інші вчені, як Ооболевський, 
і вживали назви Хуст. Зворот у 
Головацького наступив недовго 
перед його смертю. Виданий у 
Бильні 1884. р. його »Географиче- 
скій словарь западнославянских'ь 
и югославявскихь земель и рри- 
лежащихь страш>« приніс звістку 
також про «Гусгь, Густое, или 
Хусть«, подаючи, що він маїв тоді 
5.427 мешканців, а з них 2.742 душ 
нашої народносте (с. 95). Але на 
доданій до згаданого словника ма¬ 
ні п. з. «Карта западнославянских'ь 
н югосліавянских'ь земель и приле- 
жащихь странь«, укладу Якова Го- 
давацького, має місто назву Густ: 
Безперечно, на Головацькогб 

могла, мати вплив традиція назви 
Густ в географічних каргах. Напр., 
протягом XVIII стол. має місто та-, 
ку назву в французьких каргах 
Польщі з 1734 й 1781 рр. і в ро¬ 
сійській карті Польщі й Молдавії 
з 1769 р. Шафаринова мана елю - 
вянських земель із 1842 р., заміїгна 
тим, щ-о подає українські назви 
в несфальшованій вимові, має наз¬ 
ву Гует. Таку саму назву подає й 
,,зтяографичеекая карта Венгріи” 
Водяна, додана до його брошури 
«Мадьярьі и національная бюрьба 
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вь Венгріи« з 1878 р. й також до 
збірки пісень Карпатської Украї¬ 
ни з 1885 р. З пізніших мал зга¬ 
даю «Зтнографическую карту сла- 
вянскаго міра« Любіора Нідерлє 
з його «Обозр'Ьнія современтаго 
славянства« з 1909 р. й зокрема 
«Етнографічну7 карту Угорсько" 
Руси« Степана Томашівського з 
1910 р. — з назвою Густ на обох, 
при чому Томашівський подав у 
виказі місцевостей Карпатської 
України: Густ, Густе, Густоє. 
Так пояснив назву міста ЯківГо- 

ловацький у свойому географічно¬ 
му словнику, так пояснив її й ма¬ 
дярський дослідник у недатованій 
і виданій в Сиготі праці. В iietp- 
шому томі «Нарисів з соціяльно- 
господарської історії« теперіш¬ 
ньої Карпатської України (Ужго¬ 
род, 1936, с. 31) подав Олександер 
Мицюк до назви. Хуст таку при¬ 
мітку: »На погляд їоз. Попа назва 
»Хуст« не. німецька, а словянська 
— »Густе«; його околиці вкривали 
такі густі ліси, що і вдень пану¬ 
вала темрява, так що тяжко бу¬ 
ло з лісу вибратися«. 
В повоєнних часах розпаїноши- 

лась назва Хуст, хоч низка чесь¬ 
ких (напр., Ян Гусек), російських 
(напр., А. Петров, вельми .заслу¬ 
жений дослідник Карпатської У- 
країни) й наших учених уживає 
назви Густ, як її уживав Рігтіх у 
«Славянскомь мір-Ь« (Варшава, 
1885), Роман Заклинський в ,«Гео¬ 
граф і-ї Руси« з 1887 р. (с. 72) та 
інші'. Збірку пісень Мармарощини 
видав Михайло Врагель, а в ній 
знаходимо записи Михайла Бря- 
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щайка в Нанкові, густянськаго по¬ 
віту, й учителя Йосифа Сивча » 
Густі. Назви Густ уживає й автор 
короткої географії Карпатської У 
країни Михайло Григашій. 
На картах австро-угорського Ге¬ 

нерального штабу місто має назву:. 
Husrt (мадярське sz читається, як 
наше с), а потік на схід від міста; 
HuszHca. На докладнішій карті 
цього самого штабу маємо назви: 
Huszt для міста, Husztica для по 
тока, Hu.sztec Polyana для місце¬ 
вої; ти, з якої він вишшває, а 
Huszlicaberg для гори, на якій 
стоїть густянський замок. В Пра¬ 
зі 1929 р. видав А. Петров «Карпа- 
торуоскія межевьія названій из*ь 
пол. XIX и изт нач. XX в.« зо спи¬ 
сом географічних назв Карпатсь¬ 
кої України на підставі записів і 
анкет різних людей. От тут потік 
у Густі названий Хустец, в Ізі Ху- 
стиць, у Нанкові Хустиц, у Села- 
щі Хустець. В Копашні частина. 
села, луг-пасовище й потік має 
назву Хустець, а в записі латин 
кою Hustec. Щ|о г і х імішаються, 

бачимо з назви частини села Край- 
никано: Гвостик і Хвостик, або 
Новоселиці: Глинищі побіч Хли. 
нище. До того маємо назву гори 
Густий у Задній, пасовища Густи¬ 
ни у Воронові й Husti в Шашва- 
рі. Коли ж додати, що в Карпатт 
ській Україні приходить Гущова- 
те, як назва гори, ліса й яру, й 
Гущава, як назва ліса, легко зро*. 
бити висновок, що столиця \Кар 
патської України виводить свою 
назву від ння »густ«, що г зміша¬ 
лося з х, а ,х з ф (напр., »фуств- 
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гтратих в пісні з Карпатської У- 
краіни). 
Назви гір і рік без сумніву дав¬ 

ніші від назв місцевостей, що не- 
раз беруть свої назви від назов 
гір, рік, тощо. Існування гори »Гу- 
стий«« і прикметникові назви мі¬ 
сцевостей в чоловічому роді т 
дуже дораджують давати назву в 
середньому роді »Густе« (Густоє), 
тим більше, що наголошеному -в 
тяжко відпасти безслідно. Здріб¬ 
нілі назви: Густиця чи Густець до¬ 
пускають існування назви Густ а* 
аальоґічно до таких прикметни¬ 
ків, як біл (топори- звенят, біл ка¬ 
медь тешут), жив, мил, тощо. В 
польському словнику Лінде прихо¬ 
дить »густ« у значінні «багатий*. 
Може колись Густ мав додаток" 
(ліс, бір, замок), що з часом від¬ 
пав. Це вже здогад, безсумнівне 
те, що Хуст мас назву від прик¬ 
метника »густий«. 

М. Возиш 
(JBR. Arch.133) 

In full agreement with Voznyak's 
view the name XYCT is to be considered 
older FYCTx from PS. * ggsts * dense', 
see ГуСТИЙ; later change into XYCT 
occurred either under Hg. influence 

(Huszt), or the adideation to XYCTA, 
XYCTMHA'handkerchief'taken from rhyme 

in popular folksong , 
... ДО Хусту, 

... вишиваную хусту. 

ц 
Ц, Ц — the twenty seventh letter of the Uk. alphabet, 

MUk. and OUk. name ци from OCS сі T, numerical value 
— 900, Orif«K0 Азб. 99 ff, Истрин 50 ff. 

VW4*W v ^ 

lov 621), Po. cap,^ Cz. , Slk. ,Sln. cap. - Deriv. 

цапеня/тко/, цапик,цапок,цапина,цапиний, 

цапком, цапувати,-ання, цапиха, see also : 

кацап;fn. Цап,Цапар,Цапер,Цапко,Цапик,Ца¬ 

пі цький, Цап*юк, Цап*як, Цапун ( Богдан 
ЗО). -Syn* козел. 

From Rm. tap 'ts'.the ultimate source being 
obscure, Cioranescu 823. 

ЦАР 'tsar, czar,emperor,monarch', MUk.,OUk. 

царь,цар-ь,цдр* (ХУ - XIУ c. CCM.2,523), 

Ru- Царь ( Ivan the Terrible since 1547,Vasmer24, 

290), OES.and 0Ufc. цісарь , Po. ,Cz. ,Slk.. car. 

- Deriv. царенко, цареня, царизм, царик, 

царинник, царист/ський/, ^цариця, царицин, 

царівна, царство (арх.їцарстві©),царст¬ 
вувати, царський, царьок; Ріт.цар,Царук,ца¬ 

ринник, Царюк (Богдан ЗО).-Syn.володар. 

From orig. cbsarb, going back to *c£sar6 (= 
UR- nfcap ), the ultimate source being Lat. 
PN.Caesar, cf. Berneker 1,126-127, Kluge 161, 
Vasmer^4,290-291,a.o. 
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ЦЕБЕР 'large bucket, wooden wash-tub or basin', 
M Uk. цчберть XVII c. ЛСЛ. 285), OUk. Цебровскій 
(1424 CCM. 524) ; in his Probeseiten of EDUL* (cf. 
Volume 1, VIII) the present author gave the follow¬ 
ing eetry re.this word: 

сбЬбг (-bra) m ‘Zuber, Eimer’, vaukr. auch 
Ц€*рь, цебро, seit 13. Jh. belegt, Selud’ko NE 
52; wr. ceber; г. (та.) цЬберь, цібарг; p. 
ceber ‘ds.’ 

Hierher: cebryk, cebrybok, Dem., cebbrka, 
cebryc’a ‘eiserner Eimer’, cebryty vodu ‘das 
WaGser [in e-m Zuber] tragen’. - Ccbryna 
vgl. c’ambryna. 

Das Wort wurde falsch als e-e Nebenform 
des allsl. НьЬегь ‘labrum, Kufe’ betrachtet, 
MEW 37 (*6ьЬгь)у BEW 165 (*бьЬьгь), wobei 
durch. die Annahme e-r „Masurierung “ im 
p. ceber das c statt b erklart werden sollte, 
Bruckner KZ 45, 25ff., ZslPh 9, 331, BSE 56, 
Kiparsky 24. Nachdem aber *ЬьЬьгь als 
echtsl. im Zusammenhang mit *ЬьЬапь (s. 
zban) gesetzt wurde, Obnorskij Izv. 19, 4, 
101—102, Kiparsky 24, ist ceber als e-e Ent- 
lehnung aus mhd. zuber, zober ‘Gefafi’ anzu- 
sehen (vgl. auch RStoc’kyj GdE 174) und 
die beiden Worter sind trotz semasiologischer 
Ubereinstimmung formell voneinander zu 
trennen. 

Im Ukr. war die p. Vermittlung moglich, 
vgl. Selud’ko NE 52, BSE 56. 

Though publiehed in 1944 (and later in re¬ 
print in 1962.) it remained unknown to Slawski 
1$ 55 and to later compilers of ED* 

ЦЕЙ, ЦЯ, Це s/o/r + cfH, /°ІТ 4 fя, /о/rf сt. 

ЦЕРКВА, ітгсіт церков MUk,,0U^. 

церковь, цр'ьковьдрьковгь (ХУІІ - XI с»)90Є$. 
цьркьі,црькьі,церкві,церькви (Срезневский 
3,1444)^ OCS.crbky, known to all other SI.- Deriv. 

церковка,-вця, церковний,-ник,-ниця.- Sy*. 

Божий дім, храм. 

PS.*cbrky,Gsg.cbrk6ve 'ts' being of Goth.-Gk. 
provenance:*kiriko<kyriaka , cf. Berneker 1,132,Klu¬ 
ge 175,Vasmer245300,a.o.;see also p.293 of this ED. 

Ч,ч   the twenty eighth letter of the Uk. alphabet, 

MUk. and OUk. name черв-ь (чьрвь) from OCS. crbVb 

‘worm’, numerical values: Glagolitic —1000, Cyrillic 

90, Огієнко Азб. 99 ff., Истрин 50 ff. 

чадо arch* 'child'} in his Probeseiten of 
this ED* the present writer published the following 
entry re. this word: 

cfido n ‘Kind’, aukr. чад» || шдв seit 11. Jh., 
Sr 3, 1467ff., r. чадо ‘ds.’, wr. badd ‘schlimmes 
Kind’; aksl. b$do ‘xbtvow, infans’; ap. cz$do 
‘Kind’; аб. fad, bad ‘Knabe, Jungling’; s. kr. 
Шо; bg. Шо ‘Kind’. 

Hierher: badeiiko, ma. bddejko Dem., 
[na^sbadok ‘Nachkomme’, ndabad, ndsbdda, 
ndsbadok ‘Anfang, Ursprung, Abstammung, 
tJberrest, das Erubrigte’, nahbad'yty chlopc9a 
iinc'i ‘e-n Knaben dem Weibeerzeugen’, ~«’a 
‘s-n Anfang nehmen, aufkommen, zur Welt 
kommen wolleu’, na s'vit ~«’a ‘aufkeimen’, 

nasbadnyj ‘von der Nachkommenschaft, erb- 
lich’, dosbad[k]u, dosbdtu, do-naibadu, do- 
ndsbady, ma, znasbadom ‘ganzlich’ (eigent- 
lich: ‘bis auf die Nachkommenschaft, bis auf 
die Kinder’), z-nasbada s\ita ‘von Uranfang 
der Welt’, auch: dosbbntu \\ usbbnt \\ dosbbtu 
(aus dem P. entlehnt). 

Ukr. bddo aus dem Ursl. (*b$do) ererbt, 
nicht, wie im BEW 154 u. a., aus dem Aksl. 
entlehnt. Die si. Eormen wurden fruher fast 
allgemein fur ein ursl. Lehnwort aus germ. 
*kinda-(> as. kind) \ \ kinpa- (> ahd. kind) ge- 
halten. Die Bernekerieche Etymologie a. a. O.: 
si. *b§~do zu *b§-ii (za-bfti ‘empfangen, conci- 
pere’) wie si. «to-do zu «to-/i wird in der letzten 
Zeit vorgezogen und das Wort fiir echtsl. 
gehalten, vgl. Kiparsky 22—23, wie auch: 
Obnorskij Izv 19, 4, 99ff., Bruckner KZ 46, 
52—65, BSE 542, Vondr&k SIGr. I, 144. 

cf• Vol#lfp. VIII* 
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четв , MUk-'itjoBz OUk-tOSS. 
/ 9 

чьр&ь, ~Ru. defies . ОСS. сгбгґь 7Ь. c^e^nr e/c 

■h • ’ ' ' 
- J/Є Тіv. Черв**; червень t че/>8" ev* Z; A<ve 
a/s 

«ИГИ, <WV. 4tf, ,3 OH J?yt( 

Ro.sa , Черве«с(,к; г0р.л^(. Ч*р,г*нг\ 

-Sy-n. -густь ; хра^к. '/' У' V 

ps. * г 
# 

" cь-rirfe сАл ^ /£• **k*'r-u- : 

** ‘ ; cf. Lt'+iy. sk^trc'** 

‘ *и a>if ; /ctVwnis Cuo-o^v^4 > 

Sk-f. - * tv- O У *-vx > /4(6. k-rC-mp c£y> 

Ql-T. CiTm-l wi °/> f A.O.- ВвУ**л еке-Г //73, 

V^svv, eVAif, 3 5 S’-33 б . T^ufwninv, 

V"trt -мД 

V^svv, e-fAif, 3 3 S’-33 б T^ufwninv, 

Fo котГпу 6A9, a.o. 

ЧЕ-РВЄНЬ : ve/>e . 

ЧЕТВЕР <*^гве^я : четвертий. 

ЧЄТ&Е Р ти и »* е ‘to ти' у, . 

V/V1l/\(, ЗЄЄ A^Al/‘/lfo. 

с. (Wevy. o(evioft'vi^ л sudUevі 

, Module. ; #«.. A$ , Po. cwefc/~ 

])етс if. Чл*о кл-тп f ~3kHHSij *1 & k н у ті*. . - Syvt X 
tj/no 4: / T^CCto U ̂ 1 3, 187. 

Aw 4 W> і -Aow. ^ ^ 6 ^3. t' Vt Aew . 

1101 

"lOAOfciK ‘'тіїг; h<^« Ьа*-і , MOk- чоло^ІХ^ 

0so3 Byp яуо к l0E)f 3^ Другого ЧолоЬнкь ^ і ^жа ( 

/7#fe %yp> 9\4 o hr t L. c. t OUk.f0€S ч ел 

C'b«oL), k 

O0i‘k'| I 4 a o - 

'VI O ілГ vi 4-0 2>/( О^бб/Л ' " JttTiV. 

М0л01^)‘гоіс/ 4OA0ft(VwJbJ<O/ Чоло f^t Ч ХЛС^КО-ЦН^Я 

ІОЛ0 £> Я ^ Ч&ЛО&іЧцїґ^ *-f о AV&tboAJ-Oife^b Х^>и - 

Г ' 0 С 3 * *“* Ьу-уг., л+ои+і*. /ІУУ^ИЛА 40 АОа/уо / СГьТі 
І*У»< ; Л|17>ЧИКІ :) ХЛОП^ СГ^ИИ ^жиіг, 

T/^eV"t ‘ S VIO ^ 4-у^У ОІ Q ij у 0 ^ 4^\(^ і л^>л d f € +■ у 

^о *, 140 - /41 , ь-ГОГоС л cS^COfoi t^v\ ^ иі оі омоюиrv\q тс 

^. *■ C^Lq\> Є fc~h і s 

? ^Ио| — \Л С "<Г С 

/0 о , * с е£о — 

і <vv й і з /1 f и ц * * ■ / 5 7 -1 / 9 S 

; ф^ртун*- 

]пГ о-(уо£ о / vw S 

^ ^ 
с о ̂ '/'А £ -Г oof 

С о /тJ-cek'Z ( cb/’spek's ; rovi VI во1! VI сі 
. Ґ J 

-pkt ІлГоУо/ WP/t^At 

с/. 6 У /з я ‘Т о / О V<^ S vvi £-Г A >3-^^ y<^*0. 

Ч0РНИИ 1 blbck) MUk.t ouu. Чор/гіньїи , 

Чорньї t чернь, и , Ч’ріНн (XV - XIV c. CCM . ^., 
_Wf 

^ чьрньїк t qfrjfob» 

киоілгм У*о а// о/*4^у 5(> 

/?и 
3>{*tir. 7*A 

+1 fi ~ 
f ' w \ • ^ w • / 

И чорненbK^t H f Чорнови *r YOpHy 
_ / __' T. J 

Ш ^ 

yohHX> 

3e^ ^ 
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—fy и И у . Vo/? Н ^1 *-г ? *1 oh+i t 
' ' . . / ' 

4 

-н о Го /?<А У О/о 
в ' / 

' \J ' / t 

f?» ±) Уо/Щ Є /чо/ое , Уо/^J .лі^к-А; 

' _ s^vficbk^ J; 
О г « ^ 

Sy-H . i*yv*e 

" ^’n*IJ4 ts', IC-rooZ ~*k?+/s/-:* 

4?lzck-\ ?оісогк^ 5ЯЗ, V4S vk,*^4^, 346. 

ЧОТИРИ 'four',MUk. ,0Uk. Чотьіізи Чотьі не Чо- 
ть.рь. , iZTbifit.' v вть,/, ч , метили, чегь,рї V*- 
Tvipn, чЗ>ьу,и , -ют^и (XV - *,</ с. 

2,5^ <9^); OTJk. ,0ES. Чогк!ри , четьіре г Четьі р и , 

Ru- четьі;з-е ^OCS.Setyre,known to all other Sl.- 

Oeriv. чотирнадцять,чотириста,четвертий,чет¬ 
вер ( Gsg.4eTBepra) йтд,- Syn.назва числа й цифри'V. 

PS.*£etyre 'tsMe.root **kyetyer-'ts' .Pokorny 643, 

nr> tt 'foreign, alien», MJk. Чюждь ( XVII c. 
u^flw?0 * ЧЮЖИЇ> ЧЮЖОЄ /чужего Gsg. oy 
ОіТі чі^дь 7*““ Gp^; (XV ■=• CCM.2,55), 0Uk„- 

Гі». чухйна, Жїеіь K«. „ °- 1 S1- 0e- 
гіти/м/, відчтомта>ої/ ’ Ч*ениця, відчу- 
ложний, -лбжити-мбвний;ПНЖІ»ТЬ; ЧУ*°- 
ний; -чуж°слов> /п.Штада 

«яй, .і власний; ^нозбмний^^горбнній"0 РІІ' 
FSf ч-wjwt.. of g, (Gothic) p„ri"in;cf. 

SrSS .'Л'”8- 
people, Сетамїс • rf " Iа belonelnR to the Germanic 
E ПІ r Г ' uCI- Cognates: Anglo-S.-xon^eod «people ” 

“Жуй 7 »tл ї £E? “r“u“- 
Slavic languages^"g^t^^mo^er^wonde^ " “soTheter^ h^h" 

III 

Ш, ш — the twenty ninth letter of the Uk. alphabet, 

MUk. and OUk. name nia from OCS sa ‘?\ numerical value 

(Glagolitic) —800, Огієнко Азб. 99 ff., Истрин 50 ff. 

Жаб лі AmUk.,AustrUk. 1chablis,light,white 
Burgundy wine1, first recorded in 1949 (JBR. 
Winnipeg). - Subst. бґле бурґундське ВИНО* 

From E. chablis ftsf, the ultimate source 
being town of Chablis (Departement of Yonne 
in France), Klein 1,264; cf. also 

The white burgundies are found in the Yonne, 

Cote d’Or and Saone et Loire Departements of the 

Burgundy Vineyards, the first producing the Chablis, 

the second the Meursault and Montrachet, and the 

third the Pouilly. Montrachet perhaps heads the list, 

possessing body, distinction, and flavour. Chablis is 

more universally known, these wines being the 

driest type of White Burgundy, crisp with a subtle 

bouquet. They are a celebrated companion to 

Oysters and Shellfish, and equally memorable with 

Chicken, Turkey or Veal. Many people think that 

Chablis is the name for all White Burgundies, but 

though.Chablis is a White Burgundy, not all White 

Burgundies are Chablis/ (-JQft- A . /3 і ) 

ШАБЛЯ 1 saber, sword f,MUk.шабля (ХУТІ С*ЛСЛ# 
29Г),под-ь...жабляшї (1496 ССМ.2,552) ,Ро# 

/ / 
szabla. - Deriv-шабелька,шаблюка -Syn. меч. 

From Ро.szabla'ts',the ultimate source being 
MHG.Sabel 'ts', Kluge 293, BrUckner 538,a.o. 
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T?rszU1<* 'section of land», first occur¬ 
rence: 1926 ( Карманський 57). - Subst. наділ зе¬ 
млі, частка. 

From Port, chac/a/ra «dwelling on the out¬ 

skirts of a town»* 

шарутіньо JWl/k. 'holu he} 

ІЯ8 t C ХаГ Cr-a^ o g Sit 

■ голу cT^ ( * голу 

Голубці /"шарутіньо" з на¬ 
чинкою з Каші, цебто сарацинсь¬ 
кої ігаениці/с ; ь cj. ) 

From Port, charutinho (dimin. 
• charuto «cigar* — here because of the 
similarity of form). 

шваґер,пгваґро Щ.; ШОВҐОр SoCp.'brother- 

’ M°drk.,Po. szwagier. Deriv. пгваґерка,пгваґ- 

рова, шваґе'рський, шваґерство.-Syn. шурй&пгу- 

рак; брат жінки,ж£нчин брат,Бурячок ІІЗ. 

From.Ро.szwagier 'ts', the ultimate source being 

HodHG. Schwager 'ts', cf. Brtlckner 559, Kluge 325, 

Бурячок II3; SoCp. пговґор comes directly from 

Hg. sogor ,Дзже 174. 

✓ 

ШЕРРІ ’sherryj, ModUk. - Subst. рід anеритиб- 
ного вина; херес, Подвезько 557, 

k 
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From E. sherry ftsf - wine of Jerez,Klein 

2,1435; cf. also ( JBQ. ЛМ, : 
‘sherry’ is a corruption of ‘Xeres\ which the 
Spaniards pronounce ‘Hereth’, and of all wines, it 
is the maid of all work. It can be found in an almost 
unlimited variety of form and flavour, to suit a 
diversity of palates and occasions, although it is 
usually limited to the beginning of a meal. Sherry 
is a fortified, blended wine, and does not normally 
owe its excellence or otherwise to a single vintage 
year, but to a judicious composition. Its individu¬ 
ality depends on the skill and taste of those who 
prepare it, and the preparation is a long and expen¬ 
sive process. The name of Sherry was once restricted 
to the products of the vineyards of Jerez de la 
Frontera in the Province of Cadiz, but has now 
extended so as to cover the vineyards of Spain. 

Шімарон 3ra*Uk »mate(tea)«, first re¬ 
corded in 192.6 ( Карманський 7), - Subst. 
гіркий бразильський чай,Карманський, 
I. с. 

From Port, chimarrao «mate,tea (without 
sugar)'. 

ШІСТЬ, Єрі. ШЄСТЙ/шІСТЬОХ 'six' ,MUk. ,0Uk. 

шесть, шестч» ,жисть (CCMe2,557-559) ,0ЕШесть, 

known to all other SI, - Deriv. шістка. Шістнад- 
* % 

цять,шістдесят,шісТсот, шостий, шестеро;шес- 

ти-денний,-місячний,-річний,-десятник, ітп.; 
FN. Жестак,Шестопольчук,Шестополько,Жестов - 

ський,Жеста'чка (Богдан 264).“Syn. назва чис¬ 

ла й цифри И6П. 

P5.*sestb 'ts, IE. word **kseis/**s/u/eks for 

"6", cf. Vasmer24,433-434. 



11 Об 

ШУРХ! interj.interchangeable in ModUk.vith 

. interj. to express sudden motion, e- 
vasive movement,etc. - Deriv®ухнути, ^ 

-аннл; w. Щух, Шухевич.-Буп.шуг! ' 

An o/p. formation like Шурх! • „ re.FN. 
ШуХ the following might be quoted from AME- 
рика, ч. 84 /1975: 

з покоління на покоління 
і переходило передання в роді Ці у- 
хевичів, що >їхні предки походили 
із Запорізької Січі;, говорив про 
це прапрадів генерала, о. Микола 
Шухевич, парох села Раківця, 
пов. Городенка (Галичина), зга¬ 
дував про ие прадід генерала, о. 
Йосиф Шухевич, парох села 
Тишківці, повіт Городенка, роз- 

■ ^яяував про це дідо ге нр рала — 
. проф. Володимир Шухевич. Я чув 
про це .родинне передання від' о. 
Зенона Шухевича^’сииа а Йоси- 
фа, який був парохом мого рід-, 
ного села Тишківці впродовж 67 
років. Він розказував, що рідШу- 
хевичів походив із козацького 
роду „Шухіви і козак „Шух“ 
щойно на Галицькій землі *став 
„Шухевичем" (Шухом звали Ро-, 
мана в Пласті). Згадував теж ча¬ 
сто про цю козацьку традицію 
„Шухів і отаман УСС та відомий і 
адвокат у Львові, д-р Степан Шу¬ 
хевич.., 

Михайло Петруняк 
Чікаґо, Ілл. 

(JBR. Arch. 133) 

Щ 

Щ, щ — the thirtieth letter of the Uk. alphabet, MUk. 

and OUk. name ща from OCS sta no numerical value, 

Огіенко Азб. 99, Истрин 50 ff. 

ЩАСТЯ‘luck, happiness, f ortune’, MUk. щастїв 
(ХУІІ о.ЛСЛ.294),щаств , о щастю (ХУІ о. 
КА.І47), 0Uk.,0ES. сьчаотиье; Ru. счаотье, 
Cz.^t&sti ,Slk.£t’astie,Po.szcz$&cie. - Deriv. 

щастячко, щасливий,щасний,-но,/по/щаоти- 
ти/ся/ Щасливий,Щалцук^(Богдан 262 )•- 
Syn. стан вдоволення й радости; удача,до¬ 
сягнення, усnixj доля.талан,(ваг)Слуи. II, 
573- 574• 

PS.*sT>-£§stije ’ ts’, being a deriv. of*6gstb 

’part’ (ик.часть). 

ЩЕ , also 1ще,йще ’yet,still,more,again*, 

MUk.,OUk. еше.etittt ,ещо,еШЧЄ,ИЩИ,'ЬЩИ,,ЬЩЕ 
(ХУ-ХІУ c.CCtf. 1,351 ),ОЕ5.още,ВКи.аще, Ru. 
еще, Ви. аще, OCS.jeste, Po.jeszcze,etc. -Syn. 

додатково, знов^у/, до того ж$, до цих 
пір, до цього часу, більше, більшою мі¬ 
рою (ніж). 

Of uncertain etymology) according to Grappin 

EES, 25-26, from PS.*jest+je ’this is’; re.other 
explanations see Berneker 1,454, Zubaty KZ.31,12, 

Vasmer22,30-31. 
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r W ^ТІІ181^0 ' ' т/ШО ' ™ » 4°> CO, cьо • what; 
that , MUR.,OUk. ЩО,Ш/Ь/ТО,ЩТО,ЧТО,ЦО (XV- 

xrv c. CCM.2,257,562-565), OUR.,0ES. ЧЬТО , Ru. 

что,Ви. що ,0CS.6bto,SC.£to,Po.co.UpSo.5to, 

etc*,- Deriv. що-не'будь, щось,щойно,щоб/и/ 
ледащо, ледащий/ледачий, ніщо', Wd. Нич, 

■ Ч ;щогодини, щоденний,-ик,щомісячний 

іикневийУХїк щ6 йно, * щонайменше, що си л и, щі - 

s у.л. займенник на визначення зйіиту про 
чо^9ЄІ'2В??в,Д^Ю 'ЙТП# * (прислівниково:) 

. припини? навіщо?ск£льки? я- 

ПІДРЯДНІ ре"еиня^за! 

PS.*ibto, IE.**Ryi-to/d/ 'ts',PoRorny 647, 
Vasmer 4,374,a.o.; its development into ModUk. 
u^O presents one of the most complicated and, 
at the same time,controversial problems of ES. 
etymology; a critical survey of all theories in 
this respect was presented by M. M. 0НИШКЄВИЧ 

І?а11?ЄЛ„^/М.аТ* ?,37~!І7 CwIth a and.nat- 
ГГ ДГ13 °n ° some bourgeois" scholars,as 
e.g. ОССтоцький 301,viz.: "Aksl.ffcT^im Alt- 
ruthen. bald zu uiro erleichtert,seit dem 12. 
Jahrhundert ЦіО geschrieben und offenbar Шчо 
ausgesprochen; das ч vor dem o der anderer Ka- 
sus mag dazu verleitet haben. .:«) ; 0НИШКЄВИч>5 
review was condensed in E. By Shevelov in his 
Historical Phonology... pp.486-487 with a clear 
support of a morphological" explanation of Цо 

°lfe"±^ ®*®1“вич Ювілейний збірник 
?a пошану М.С.Грушевського...УАН,Київ 

642-647, Viz.: z 6oho>*X 2oho>Wd.*&?o- 
no > sco; yet, more persuasive is ОНщпкевИЧ’і 
explanation seeing in що "the result of a con¬ 
tamination of the forms шо and чо" (op.cit 
43); as far as the origin of the hitherto un_ 
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noticed form цо Is concerned (first occurence: 

1421,cf. CCM.2, 257;cf. also : Рудницький 7, 
38),it comes from Po. co (< £bso,cf.Sfawski 1, 
1073; finally, the co (so)-form^mentioned by X# 
Панькевич iv* his Нарис історії закар¬ 
патських говорів, Прага 1958, р.122, 
should be explained; according to this author 

it comes from the hyper-palatalized so (шьо)- 
c^* ^-n this connection FN-СЬОкалО ('a person 
pronouncing ШЬО like СЬо’,ІВК.;СтрИЙ) . 

ЩОБ, щобудь,щойноS що. 

/ 

ЩОКА 'cheek; jaw', ModUk., BRu. пащека, Ru. 

щека, Po. szczeka/szcz^Ra. Deriv. ЩОК&СТИЙ, 
пащека, пащекувати: he re also ^ТЦеко» - leg¬ 

endary brother of Кий, see Київ. —Syn, час¬ 
тина обличчя^ від вилиці до нижньої ще'- 
лепи; бокова,переважно плоска,поверхня 
якогось предмету, якоїсь деталі,частини 
пристрою,механізму,(за:) Слум. 11,604. 

Of uncertain etymology; some linguists refer 

it to Ic.skegg 'beard', the others щогла 
'mast' ,cf. Vasmer24,499. 

ЩУР 'rat'.МЦк.щурТь (XVII c. ЛСЛ. 294),Po. 
szczur. - Deriv.ЩуроК, ЩУРИТИ/СЯ/, Щуреня, 
щурка,щуролов; Щур,Щуренко,Щуркб, Щу- 
рбвський (Богдан 262).- Syn. пацюк}стриж, 
Слум. 11,611. 

According to §trekel) Archiv 28,515irelated 
to Gk.skiouros 'squirrel'; against this etymo¬ 
logy: Трубачев in Vasmer2,4,511 (without 
offering a new one). 



ю 
Ю, ю — the thirty first letter of the Uk. alphabet, 

MUk. and OUk. name ю from OCS ju *?’, no numerical 

value, Огієнко Азб. 99 ff., Истрин 50 ff.; the problem of 

the [pre]historic change of jg > ju belongs to grammar, 

Рудницький 7, 76 - 77. 

КІИЙ 1. PN.'Julius';ЮЛІЯ/НА/ PN.'Julia’, see 

the following ewtry. 

ЮЛІЙ 2.-ЮЛЬ also Іюлій.іюль arch. ‘July',MJk. 
OUk* OES. ИЮЛИИ і ИЮЛЬ,Ки. ИЮЛЬ , OCS.ijulii.-Subst. 

лйпень, Кузеля 139. 

From OCS. ijulii »ts', the ultimate source being 
Gk. ioulios < Lat. Iulius (mensis) ‘(month of)Julius 

(Caesar)1» Шанский 2 : 7, 141, Klein 1» 835 >cf« 

also джулай. 

ШИЙ 'young', MUK* юньїй (ХУТІ с#ЛСЛ. 

295), OUk. ,OES. ЮНГЬ , юньїй /ун*ь ,унь!й »Ru. 

ЮНЬій,OCS. juris,, Ви.юн with deriv. in other 
Si.,cf. SC.junac, Sin.jGnota.Cz.jinoch.^Slk.ju- 

паї,, etc. - Deriv.юність,-но,юнак,-ацтво, 
-ацький, ЮНЬ, SovUk юнкор.-Syn. молодий# 

PS. *juriS/jb/'ts',ІЕ. root **ieu- 'young' 
with BS. *jouno-'ts',cf. Lith. jaunas,Latv.jauns 
'young'; Pokorny 510, Vasmer24,531, Trautmann 

106-107, Berneker l,459,a.o. 
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юній, юнь, also іюній, іюнь arch# ‘June*, 
MUk., OUk.,OES# ИЮНИИ, июн/ь/, Ru. июнь, OCS# 
ijunii,ijunb » - 5ubst. червень, Кузеля 139. 

From 0C5. іjunii,ijunb *ts‘, the ultimate 
source being Gk. iounios < Lat. Iunius ‘(month de¬ 
dicated to the goddess ) Juno1, ШанСКИЙ 2:7,141, 
Klein 1, 836 ; cf# джун* 

юніт AustrUk. •flat,unit*,first occurrence* 
XX c# - Subst. sse флат/флет. 

From E# unit *ts *• 

ЮРІЙ TN. 'Jurij.George' t MUk. ,OUk. ,OES. 

Юрьй,Юрей,Юрїй, Гюрии, Юрьии,Юри (ХУ-ХЇУ с. 
ССМ#2,575), Гюрги,^и. ЮрИй,Р°• Jerzy. - Deriv. 

Юрійович, Юріївна} Юрко', Юрцьо,( a№r. { )Юра, 
Ю£,Крась,Юрць6; f/f. Юр,Ю|)4к,Юр6х,Юрйнка,Юр- 
чипшн,Юрашко,Юрашак,Юрцаба, Гї)чик,ійрців, Ю- 
речків,^енко,ЮРевич,Юрейчук,Юрів,ЮРІЇв,Юр- 
к^вич,Грків,Юрк£вський,Юрко,Юрк6вський# Юр- 
шак, /1фський,і5рич,# Юричко, Юринчук, Юринеці, 
Юриняк,Юрйш,Юрисхо'вський (Богдан 332-333 ), 
Юрша (1437 ССМ.2,575); гірківці, OUk. Юрковци 
(1448 ibidem).- Syn. (арх#:) Георгій ; MUk. 

землед£лец<ь. #. земледілскїй,албо орач*ь, 
ролю справуючїй, 1627 Беринда. 

From Gk. GeoVgios (: ge 1 earth1 and ergon 
Vork1), in OUk. changed to Гюрги > 
Unbegaun RES. 16,66, ІркЛІеВСЬКИЙ І68,ПетрОВ- 
Ский 235, Klein 1,651, а.о. 



Я, я — the thirty second letter of the Uk. alphabet, 

MUk. and OUk. name я from OCS ja *?’, no numerical 

value, Истрин 50ff.; the problem of the [pre] historic 

change of g > ja belongs to grammar, cf.e.g. Рудницький 
7, 76 - 77. 

Я I;me', MUk.,OUk.,OES. я( since Ц_зо) ,яз*Ь 
азт>, BRu. ,ru я, OCS. aztl.^(rarely:) jaz'b.Bu. аз ' 
SC. ja, Sin.ja,jaz, Cz.ja,Slk.ja , Po. ja,LoSo. 

ja,UpSo.ja, Plb.jo. - Syn. особовий ЗЯЙМЄННИК 
першої особи ОДНИНИ. 

PS.* az* 'ts\ IE. **e£/h/- 'ts'known to all 
IE. lgs. , cf. Pokomy 291, Vasmer24,538,a.o. 

ЯБЛУКО .dial, яблоко 'apple', MUk. яблоко 
(X7II c. ЛСЛ. 195 ),OUk.,0ES-ЯбЛ'ЬКО, ЯбЛОКО, 
RU Яблоко. Pc. 3abfKo.etc. “Deriv яблучко, ^лу¬ 
ня,яблунька, яблуння, яблуневий, іілуч- 
нии, -ник. - syn. ялі, яблуні (перові- 
лястої форми), предмет або плід,що мав 
кулясту форму, Слум. 11,619. 

PS. ЛаБІ^ко 'ts', IE.root **abel-:abol-:abel- 
known to most IE.lgs., cf. Pokorny 1-2. 

ЯГА, баба-яга, wd. вндза 'witch, hag' with 
ts root as ягілка see the following entry. 
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ЯГІЛКА, dial, ягівка, гагілка, гагівка, га- 

їлка,гаївка,галагівка,маг£лка, лаголбйка, 
галі/вка/ 'secular Easter spring dance and song 

performed by women',ModUk. only. 

In his treatise about the origin and history 

of this word,published in Науковий збірник УВУ. 

5, 1948, 161-167. the present writer summarized 

his findings in E. as follows: 

In his treatise the author examines the various words tor the Ukrainian fo»- 
dance performed by the women on Easter Sunday— “haivka**, “hailka**, “jahivlci^* 
“jahilka", “hahivka**, “hahilka**,' “halahivka", “jaholojka**, “mahilka4\( ”ЇЗДо1фка*\ 
“hali“ and rejects the interpretation of this word hitherto current which was 
either on popular etymology (from the word haj = the grove) or on artifjriaUy: cdn^ 
stucted forms (hlaholka) that did not in reality exist, or which finally sheeted і' 
out of the whole complex of designations — and that the least common 
explained it alone (“halahilka"). ’■■$*-*>. 

On the grounds of his examination and analysis of fomial-s 
semantic data the author connects the origin of the word “jahffitd** (In hjj^ 
the root form along with “hahilka“) with the old Slavonic root 4a g*» (also occurring 
for instance in the words jahoda. t-aboda, vyn jaga/etc.) which in 
of *o g - (or reduced^eg^ goes back to ancient Indo-European times and 
served to form words with the root meaning of “grow**, “produce**, 

.. *. „ т ' /і. 

.'iC.v 

ЯГНЯ «lamb', MUk. агня (ХУІІ C. ЛСЛ. 7), АгнЬ- 
ЧЇИХ Gpl. , ЯГНІЧЇИ ffpl. (XV с. ССМ.2,578), OUk.OES. 

агня (ХІІ-ХІІІ с. СРЯ.І,2І), OCS. agne/agnbcb,Ви. 

агнв,ЯГНЄ, SC.jagnje, Sin. jignje, Cz. jehnS, Slk. 
jahna, Po. jagnie, LoSo. jagne, UpSo.jehnjo. -Deriv. 

ЯГНЯТКО, ягниця, ягничка, ягнйтися, ягніння, 
ягнятина, ягнячий,ягнятник. FN. Йгнич,Ягну- 
пгевський (Богдан 327); (arch.:) Агнець Божий. - 
-syn. маля вівці; (перено'сно: )покірна, лякли¬ 
ва людина, Слум.II,624. 

PS. *agng/*agnbcb 'ts',IE.root **agUh -n- 'ts* , 
cf. Lat. agnus, Gk. amnos rtsf, Pokorny 9,Berneker 1, 
24-25, (extensively:) Трубачев 3,71-73* 
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ядрити argot:»* 
Дзендзелівський si 
ГЕОЗдйТИ , кпиплити• 

соіге», first recorded by 
.23,205 .- £ +S г' * 

Deriv*from ядро ‘nucleus’ with the 

basic meaning 'to penetrate'jsee the following 

entry. 

ЯДРО 'kernel,stone; nucleus; Canatomy:) 
testicles', MUk. ядро C^VII c. ЛСЛ?9б),OUk. 
OES.ядро » Ru. ts, known to all other ModSl, 
“Deriv. ядеречко, ядерний,ядерце,ядре- 
яий, ядристий,яд^яний; ядрозброя, яд- 
рострільнб;£лЛ Ядерник (Богдан 327).- 
іу*.внутрішня частина илбду (горіха,на¬ 
сіння, зерна іти.),покрита оболонкою 
або шкаралупою; внутрішня,центральна 
частина чого-небудь; кулясте суціль¬ 
не стрільші для^ударної дії в гладко- 
ствбльній артилерії; важкий металевий 
ггрйлад у виді кулі для нищівної воєн¬ 
ної дії. 

PS.*j$dro 'ts' with no certain IE.corres¬ 

pondences, cf. Berneker 1,456, Trautmann 107, 

Vasmer^ 4,547,a.o. 

ЯК, dial. ЯКО 'how; as,like', MUk.,0Uk., 
OES. ЯКТ>, ЯКО,HKbl^JBRu. ЯК, Cz. ,Slk. ,Po. ,LoSo. 

UpSo. jak. - Deriv. ЯКО-такО, HlffK,ЯКОСЬ , 

ЛКНебуДЬ, якбудь; here also: який, який- 
небудь, якийбудь,якийсь,ніякий, ніяково, 
dial, позаяк. - Syn. яким спо'собом; коли, 
нкщо. 

From orig. PS.*jako 'ts'.abbr. as TAK < TAKO, 
TAM< TAMO,etc., cf. Siawski.1,490-491; Miklosich 
107,Berneker l,417,a.o. 
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яким fflf,'Уа/<у/77,1oachitn 

ШЯКИОЛ f /йМ*7>И (1627 Беринда), 
ІСАНЧМА, ІА^НМА ,АкНМЛ , £ $4А 1484 
Пом 'яник), Оі)к, АЦд ,Х Ctf0 гіфлЧІ 
ТА І<рНЛА } Є£Ш£ KNA СЬі*- B0YANH) Ш$0/кЬ 
%Mxa*ptAi сТ0*і0фик*>аФРіАЬпепьілтУ 
ЬЬІАЬМПННіШНМ'ЬАгМнАСПАТШНеТНіПКО 

МН* А А ФАНСМИННуь К5А *1 №1> ЧИНЬ ТК+ОфЬ ТО 
НОПИЛОвнЧЬТЧ 

ТНМНПОілУХ’ЬІПУПН НькНКНЬГЬШіОППНОьиО- 
МЬАлААМ ArrfH 0УН\ і.0 вол н и л 9% 
TOMk AOANHUfbt+WrtTlirfHOMfb - (ПЦс. н соф, 
грлф,г*У, Ху. Аким. - 

*'0/АЛЯкимович,Якйгівна,Яктгець, Якимко,- 

" Якімчз^с,Якімців^!кімечка^Якіменко, 
Якімо в, Якімо'іфич, ЯкІмик „^їкімишин, Яким , 
Яким^,Якимченко,Якиучук,ЯКимв'ш>,Яки- 
мечко,Якимецький,Якименко,Яким£цький, 
Яктсіщак,Якимішин, Якимід,Якимі^ський, 
Яктсо вець,Якимбвський,Якимик,Якимикив, 
Яктшщак,Якимипшн (Богдан 327,328).- 

"<гК,Якимівка. 

у Щ Ш Г* (9 ГЧ fF F Г » ^ Г? f~ F Wrr- * J ¥ Т Г* 

mot гготоерх-пу. а'Оі плн% ЬітЬЧІІСф, 
1627 Беринда. 

FtUm Hb 'УаАме 

168*^ UІ3* ,ПвТР°вский 117, Withycombe 

/ T.s./ 



якзгн P/V.' уьнип, На***',Оі)к.п0мг}н 
рЬбуОСОЬНуО +НУ*І0 ( XHC.jK Соф Грл4н70) 
ІйлЯкун.- 

• OUtnt Якунович, Якуні вна. 

ffw/n ОСНЇсанЖ Цйноп^ьіУлг-гЬіЬьг. 
IT.S.I 

ЯРИЙ 'young.Vigorous.high-spirited,ardent', 
MUk.,OUk.,OES. яр-®»Й, ЯрПЬ, Ru. ЯрЬІЙ , OCS. 
jarb, known to all other SI. - Deriv. ярість, 
яро, ярець, ярина, яринний, яриця,ярка; 
PN. Ярослав, Яромир,Ярополк,Ярогнів,і!- 
ршіі,Ярота,Яркозgn. Ярослав, Ярославль. - 
Syn. надмірний у своїх виявах щодо юности, 
енергії,, гніву,лготости йтп.; молодий,га¬ 
рячий, юний, енергійний; однорічний (про 
сільськогосподарські культури). 

PS.*jar6/jb/ ' ts’, IE. **iero-:**ioro- 
'year ;summer', Pokorny 296-297. 

ЯСЕН, ЯСНИЙ 'Bright,shining', MUK.,OUk., 

ясньій, ясн'ь, OES\ ясьно, Ru. ясен, яс- 
ньій, 0CS.jasn6, known to all other SL -Deriv. 

ясненький, ясніти, ясно-жовтий,-зелений, 
-6кий,-волосий, etc-- Syn. світлий,чистий, 
виразний,очевидний. 

PS.*/j/gsri6/jb/ ’tsME. root **еі- :**еі- 
1 reddish,mottled1, with correspondences in Lith. 
aiskus/eiskus 'ts', Vasmer24,565, Pokorny 297, 
Trautmann 4,a.o. 
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ЯТРІвКА } oli'al. аііо ятровкі ( ЬурЯчок »*>г) c*»s+e/- 

Гкі - /в w 

У * 0 ч Г 

\ MUk. ятроькь (l 661 Буряно VC OUk. 
Г „    it ^ JT S * > 0 E5 . hXX|, bl ; Crly 

(£yf> I ' J t ■ - м -y— l "fr 1 * u ** (-C.J 

*Tfioyk9t/ Rue. ртровй, OCS .j^ try f 8u . в т zp- 

® ^ і $C • fir a # .Slvt - jc + тггга ; 4 VI і ( * юі -/-і ( 4~U €. 

Х/іс.,Мв-и s*L>f-;+„+ec,( <Cy s Vd yd , * M. M ei 

“DertV. *трї вочкь f arp/zoHbKijl 
*трїлОНЬКл. A ev-e a/io o-w 

, *~pyx* , ятруш Z+thKA . 
; у - a / 

Хіт p o з о > ^ f 

Oy-^.. 40 дав/- 
к ° ІІ0Г0 bh Л >CiiW(<A кіпо. /> . ' 

/ Л А'ЛЛ. 
[bykon^ *±,Ьурх'Гаіе 4%}. 

+ f4S /£ . **/Є и e/“ 
H £.*/*. j,„+.,e> Sb+ yitif 

C-lc. eo*. ' а П ; # V.’ Syptt'H ,)}, 

B-r U c U -2°-3, Ttyyf&'reQ tf t}7-!i8. 

* 



ь — the thirty third, last, letter of the Uk. alphabet, 

MUk. and OUk. name єрь from OCS jen *?’; no numerical 

value, Огієнко Азб. 99 ff., Истрин 50 ff.; the problem of 

the historical evolution of ь > e in strong syllables and its 

transformation to “soft sign” in the weak ones belongs 

to grammar, cf.e.g. Рудницький 7, 78 - 79. * 

NB. Due to the official proscription ofX 
in the SovUk.alphabet Слум. (Словник укра¬ 
їнської МОВИ,Київ 1970-1980) and other 
Soviet dictionaries designate b as the thirty 
second letter of the Uk.alphabet. Moreover,the 
letter и/'forgotten" in vol. 3 of Слуи0 (1972) 
was reinstated in Addenda to this dictionary, 1 
vol.11 (1980),p.684. For the above reasons the 
letters ґ and И had been properly counted and 
extensively treated in the present dictionary 

pro rei memoria aetema. 
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POSTSCRIPT 

/Quod/legis,ut noris, 
Accipe posteritas. 

P.Ovidius Naso 

The successful publication of two editions of 
the present dictionary in 1962 and the following 
years in Winnipeg was interrupted by the authorfs 
retirement from the University of Manitoba and 
his subsequent settlement in Eastern Canada - Mont¬ 
real/Ottawa in 1977. Transfer of materials and 
and card files to the Public Archives of Canada, 
arrangements with the new distributor - University 
of Ottawa Press, contractual work at the Library 
of Congress in Washington in 1977*1979, followed 
by a similar assignment at the National Library in 
Ottawa in 1980*1981 * all had effected the estab* 
lished rhythm of producing this dictionary at re* 
gular annual intervals. Moreover, the death of 
Petro Holinka (23. III. 1977), a devoted and high* 
ly qualified type-setter in Winnipeg, soaring pri* 
ces of production in the 1970s accompanied by ever- 
climbing postage costs in Canada resulted in the 
decision to change the hitherto adopted system of 
publication. The dictionary would appear not in 
yearly installments as it had prior to 1977, but 
in larger sections, comprising at least five parts 
printed together. It would be also a selective 
work in manuscript form in its first edition, awai* 
ting future, enlarged and more complete renderings. 
After all, the primary function of the present 
dictionary was achieved: until the publication of 
Metropolitan Ilarionfs "etymologic-semantical die* 
tionary" (Winnipeg 1979 and ff.) and the Kievan 
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11 etymological dictionary11 in Ukrainian it was the 
only Ukrainian dictionary of its kind in Slavic 
linguistics. In fact it retained its scholarly 
function even after the publication of the new 
dictionaries. As the only Slavic-English etymo¬ 
logical lexicon on the shelves of the library re¬ 
ference departments the present dictionary served 
and will serve the English speaking world as tools 
of research in the field of Slavic and Balto-Sla- 

vic etymology. 

In analyzing both new Ukrainian etymological 
dictionaries as to their contents one is confron¬ 
ted with the fact that they also bear all signs of 
selectivity though for different reasons in each 
particular case. 

As stated in G. Lucyk-Mulyk's introduction 
to Metropolitan Ilarion's dictionary it is an un- 
finshed work published by Society of Volyn because 
of pietism for the author, a distinguished Orthodox 
Church dignitary. It reveals a strong tendency 
towards selectivity of entries motivated by the 
author's religious and puristic inclinations. 

The Kievan dictionary on the other hand, is 
selective for party and political reasons. 

Moreover, both publications cautiously avoid 
Ukrainian emigre neologisms, in particular lexical 
innovations of the Ukrainian diaspora (Americanisms, 
Canadianisms, Brazilianisms , Australianisms, etc.). 
Such premeditated boycott of the global aspects of 
the living Ukrainian language might be excusable in 
orthoepic school dictionaries, but not in scholarly 
works. An objective linguistic approach requires 
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the inclusion of all possible regionalisms of the 
living language in its vocabulary. Thus in order 
to remedy these deficiencies of both dictionaries 
the present work includes more than in its previous 
parts Ukrainian regionalisms from various Western 
continents. 

As far as the selectivity of the above men¬ 
tioned dictionaries as well as of Parts 17-22 of 
the present (first) edition of EDUL is concerned 
one should bear in mind the fact that this is not 
an exclusively Ukrainian phenomenon in the etymo¬ 

logical research. In this connection the recen¬ 
tly published selective Brazilian etymological 
dictionary Dicionario de etimologias da lingua 
£ortuguesa by R. F. Mansur Guerios (Companhia 
Editora Nacional - Editora da Universidade Fede¬ 
ral do Parana, Sab Paulo 1979) might serve as a 
classical example. Having Guerios' pattern in 
view and following more than before A. Bruck¬ 
ner's example of inserting etymological-encyc¬ 
lopedic articles into the main body of the text 
(cf. his ED. pp. 37, 52, 78 a.o.), the present 
writer made extensive use of both methodological 
devices. In other words, Guerios and Bruckner 
greatly inspired him in the final stages of his 
work (particularly in preparing pages 401 and ff.) 

* * * 

As it was planned at the outset the author 
is proceeding with his work on the second edi- 
tion of parts 17-22 of this ED and hopes to com¬ 
plete It in due time. After all "a true scholar 
never retires" and the forty years of etymologi¬ 
cal research became an integral part of his scho¬ 
larly endeavours. There is also hope in the 
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author's heart and mind that this first selective 

manuscript edition might encourage some scholars 
of the younger generation to collaborate on its 
second edition. It refers also to the planned 
additional volume containing indices, supplemen¬ 
tary entries (in particular re. cross-references) 

and new bibliographical listings and abbreviations. 

In the meantime the author would like to con¬ 

clude with the starting motto of this dictionary 

taken from L. Zyzanij: 

"Receive well my friends this modest 
work of mine; take care of producing 
a larger one thus pleasing me and 

others 
( 1596 ) 

П І СЛНМОВА 

/"HE МОЖНА Б БУЛО БЕЗ НЕЇ"Д 

Два видання першого тому й першої 
секції другого в роках 1962-1977 були 
можливі завдяки постійній авторовій 
присутності в Вінніпезі в тому часі. 
Користаючи з послуг друкарні "Тризуб'} 
зокрема з технічної допомоги Ольги 
Войценко й фахової друкарської праці 
Павла Голінки, автор зміг не тільки 
випустити в світ частини 1-11 й 12- 
16 /тобто півтора тому/, але при збе¬ 
реженні лінотипного складу /набору/ 
приготовити виправлене й доповнене 
друге видання цих частин. Іншими сло¬ 
вами ввесь перший том і половина дру¬ 
гого вийшли двома виданнями - небува¬ 
ле, як підкреслювали критики,явище в 
історії видавання етимологічних слов>- 
ників. 

Тим часом у другій половині 1970их 
років зайшли події, що перервали ритм 
більш як 15-річної систематичної дру¬ 
карсько-видавничої праці над окремими 
випусками й подвійним видаванням цьо¬ 
го словника. Насамперед автор-з уваги 
на вік- пішов на емеритуру з Манітоб- 
ського університету й переїхав у 1977 
з Вінніпегу на схід Канади /Монтреаль 
-Оттава/. Багато часу пішло на паку - 
вання й перевіз матеріялів: карточки 
й рукописні тексти приміщено в держав- 
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йому Публічному Архіві в Оттаві/ =jbr. 
Arch.133/,а надруковані випуски слов¬ 
ника передано в розпродаж видавниц¬ 
тву Оттавського університету. Свою 
підручну бібліотеку автор примістив 
частково в Оттавському університеті, 
а частково в приватній робітні етимо¬ 
логічного словника в Оттаві. Саму пра¬ 
цю продовжувано несистематично з уваги 
на часті виїзди автора то до Европи,то 
до Австралії,то до США, а там і через 
перевантаження новими пекучими проек - 
тами: описом україніки Конгресової Біб¬ 
ліотеки в Вашінґтоні /1977-1979/ та 
подібним описом україніки в Національ¬ 
ній Бібліотеці в Оттаві /1980-1981 /. 
З систематичного дотеперішнього опра¬ 
цьовування гасел за абеткою перейдено 
на писання /рукою або на машинках/окре- 
мих гасел згідно з зацікавленнями авто¬ 
ра, чи на переклеювання його й інших 
етимологій, друкованих у наукових журна¬ 
лах /головно в ділянці ономастики/. 

Тут треба було змінити й методу 
подачі матеріялу, не завжди придержу- 
ючися основної схеми - етимологічної 
формули, а теж перейти на офсетовий 
друк - репродукцію готових сторінок.Це 
останнє було зумовлене не тільки подо¬ 
рожчанням лінотипного друкування, але 
й передчасною смертю Павла Голінки /23. 
III.1977/. Друкарня "Тризуб"виявилася 
не тільки задорогою, але й непридатною 
для поважної науково-видавничої праці, 
зокрема з відходом із неї О.Войценко. 
Автім і друкування "на віддаль" /автор 
у Оттаві - друкарня в Вінніпезі/ вияви- 

1125 
лося непрактичне,а то й неможливе,че¬ 
рез поштові страйки,підвишки оплати 
за пересилання друків, пропажу поси¬ 
лок тощо. Залишалася одним-одна мож¬ 
ливість - приготовляти окремі сторін¬ 
ки словника власноручно /наклеюванням 
мате ріялу/ й давати їх до офсетової 
друкарні "Бонанпа" в Оттаві. Отак про¬ 
довж двох літ /1980-1982/ надрукова¬ 
но кінцеві частини 17 - 22 цього слов¬ 
ника /стор. 401 і дальші другого тому/. 
Вони виходять у світ 

ПЕРШИМ ВИДАННЯМ 
НА ПРАВАХ РУКОПИСУ, 

завершуючи оцим сорок років авторової 
безкорисної праці /1941-1981/ та двад¬ 
цять років поборювання друкарсько-ви - 
давничих труднощів й приватного фінан¬ 
сування всього видавництва /1962-1982/. 
Це останнє торкається зокрема частин 
17-22 /сторінок 401 ід./, що їх автор 
був змушений оплачувати з власних фон¬ 
дів з уваги на відмову субсидій з боку 
Шевченківської Фундації при КУК у Він¬ 
ніпезі, Канадського Інституту "Україн¬ 
ських Студій" у Едмонтоні та ін. уста¬ 
нов і фундацій. 

Випускаючи власними заходами та 
"тщаніем" селективну частину цієї пра¬ 
ці /згадані сторінки від 401 вгору/, 
сподіваємося, що в майбутньому знай¬ 
деться більше зрозуміння для неї й що 
друге видання цих сторінок гармонізу¬ 
ватиме з таким же виданням сторінок 
1-400 та й цілого першого тому. 

Крім того сподіваємося, що в май¬ 
бутньому вийде заплянованнй дальший том 
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праці з індексами слів із обох томів, 
повним виказом скорочень, повною біб¬ 
ліографією й,головно, з доповненнями 
і гасел і нової етимологічної літера¬ 
тури, що зростає з кожним роком. 

Наприкінці складаємо подяку всім, 
хто таким чи іншим способом причинився 
до появи цієї праці. Зокрема дякуємо 
паням Ользі Войценко й Тамарі Зальц- 
берґ за фактичну допомогу в праці й 
головно за розуміння ваги її в науко¬ 
вих мовознавчих дослідах. 

А всім майбутнім критикам,маль- 
контентам і більшезнаєнкам заздалегідь 
відповідаємо словами Л.Зизанія з 1596: 

... а ш вбл’шєй [праци] сошса постарійте, 
HtPUHK Ш6Н6 0VB6C6AAHT6! 

АНГОР 

Оттава,2.2.1982 

1127 

NOTE ON CHRONOLOGY 

The following abbreviations denote the 
chronological data as used in this ED.: 

IE. - Indo-European 
BS.— Balto-Slavic 
PS. - Proto-Slavic 

OES.- Old Eastern Slavic (see p. 1036) 
OUR. - Old Ukrainian 

HUk. Middle Ukrainian 
ModUk.- Modern Ukrainian 

SovUk.- Russified Soviet-Ukrainian. 

Schematically the diachrony (i.e., history and prehistory) of the Ukrainian 

language and its sound changes may be given as follows: 

Indo-European epoch - 2500-1500 B.C. 
Balto-Slavic epoch - 1500-1000 B.C. 

Proto- (or Common) Slavic period - 1000 B.C.-500 A.D. 

Proto-Ukrainian as individualizing itself component part of the late Proto- 
(Common) Slavic epoch - 600-10th century; 

Old Ukrainian as parallel component part of the Old Eastern Slavic dialects 
11th century -1450; 

Middle Ukrainian (without subperiods) 1450-1798; 
Modem Ukrainian from 1798 onwards. 

Soviet Ukrainian from 1917 onwards. 

* 
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