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ЕТИМОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ. 10. Н Е В І Д

У статті розглядається походження слова невід, яке не має загальноприйнятої, надійної
етимології. Автор вважає, що в праслов’янській мові первісно існували два слова на позна
чення рибальської сітки: * у о с іь «пересувна (рухома) рибальська сітка», утворене від дієслова
*УЄ8Й (< *уе<ІЇеі) «вести» (із заміною кореневого е на о, що характерно для архаїчних іменни
ків), і * п є у о с іь «непересувна (нерухома) рибальська сітка», утворене від заперечної частки
*пе «не» і дієслова *уевй (< *уе<йеі) «вести».
К л ю ч о в і сл о в а : етимологічне пояснення, спорідненість, балто-слов’янська епоха,
індоєвропейський корінь, традиційні германські відповідники.

Слово невід наявне майже в усіх слов’янських мовах (за винятком македонської
і словенської): укр. невід «велика рибальська сітка», ст. нєводь «невід», рос.
невод «велика рибальська сітка», діал. «рибальська снасть для зимового лову ри
би», бр. невад «велика рибальська сітка», діал. невод «найбільша пересувна ри
бальська одностінна сітка», друс. неводь «велика рибальська сітка», п. піє\ уосі
«велика рибальська сітка, яку тягнуть на двох човнах», ст. піешосі «велика ри
бальська сітка», ч. пєуосі «т. с.», ст. «велика рибальська сітка, яку тягнуть», слц.
ст. пєуосі «велика рибальська сітка», вл. ст. гц'ешхЗ іоп «пересувна сітка або вели
ка рибальська сітка», нл. па\уой «невід», болг. невод «велика рибальська сітка,
невід», діал. навод «велика рибальська сітка, якою ловлять рибу на Дунаї»,
серб. / хорв. ст. пєуосі «сітка», ст.-сл. неводт» «невід, пересувна рибальська сіт
ка». Це слово, безперечно, праслов’янського походження, в усіх слов’янських
мовах воно означає «велика рибальська сітка», що дозволяє і для відповідного
праслов’янського слова встановити таке саме значення, яке тотожне значенню
«невід».
Досліджуване слово справедливо вважається етимологічно неясним *. Існує
велика кількість пояснень походження цього слова, основні з них такі:
1 Черньїх П. Я. Историко-зтимологический словарь современного русского язика: В 2 т.—
5-е изд.— М., 2002.— Т. 1.— С. 564; Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий
зтимологический словарь русского язнка.— М., 1971.— С. 287; Преображенский А. Г. Зтимологический словарь русского язика : В 2 т.— М., 1959.— Т. 1.— С. 598; Зтьшалагічньї
слоунік беларускай мови.— Мінск, 1991.— Т. 7.— С. 298; Вогуз Ж 81о\упік еІуто1о§іс2пу
_)§2ука роїзкіедо.— Кгако\у, 2005.— 8. 364; Ке]гек Севку еіутоіодіску віоупік.— Вто,
2001.— 8. 411; Младенов С. Е т и м о л о г и ч є с к и и правописен речник на бьлгарския книжовен
език.— София, 1941.— С. 347; Еіутоіодіску кіоупік ^а2ука вІаговІоуепвкеЬо.— РгаЬа, 1999.—
8ез. 9.— 8. 542; Щітку С. ІІгзІауізсЬ пєуосіь «§гоВез 2и§пеІ8» // Іп(1о§еіт. Рог8сЬип@еп.—
Вегііп ; Ьеіргі§, 1932.— Всі 50. Н. 1.— 8. 59; ГончаровВ. І. З історії термінів невод і сак II
Мовознавство.— К., 1982.— № 3.— С. 60.
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псл. *пєуос!ь «невід»— запозичення з фінської мови (фін. пеиуоі— мн. «зна
ряддя») 2, з фіно-угорських мов (фін. пеиуої — мн. «знаряддя», пиойа «невід»,
ест. поої «т. с.» )3;
псл. *пєуосіь «невід», що складається з *пе — можливо, частки і кореня
*уой-, спорідненого з лтс. уа<І8 «велика рибальська сітка» 4;
псл. *пєуо<іь «невід», що складається з *пе — мабуть, аблаутного варіанта
прийменника *па «на» і кореня *уо<і-, спорідненого з лтс. уасіз «велика рибаль
ська сітка»5;
псл. *пєуосіь / *пауос1ь «невід» з *пеу-уосІь/*пау-уосІь «велика рибальська
сітка, яка закидається з човна» (на відміну від бредня, котрий тягнуть, бредучи
по дну), що складається з двох коренів: *пєу- / *пау- «човен» (з чергуванням го
лосних е : а ), спорідненого з дінд. паиЬ «корабель, судно», гр. уаіЗд, лат. пауіз,
дірл. пай «т. с.», і *уосі-, спорідненого з лтс. уасіз «велика рибальська сітка», свн.
\уаїе «рибальська сітка»б;
псл. *пеуосіь з *пєуо-уо(І'ь «пересувна сітка», що складається з двох коренів:
*пєуо-, спорідненого з дінд. пауаїе «іде, рухається», гр. уєбю «киваю, хитаю»,
лат. пио «т. с.», і *уосі-, спорідненого з лтс. уасіз «велика рибальська сітка» 7;
псл. *пєуосіь «невід», що складається з *уос1ь «те, що ведуть, тягнуть (по озе
ру)», похідного від *уе8іі, *уескі «вести» і спорідненого з лит. уМаз «рибальська
сітка», лтс. уасіз «велика рибальська сітка», нім. ^ а іе <фибальська сітка», та за
перечення *пе8; при цьому А. Брюкнер не називає причини, чому додано запере
чення *пе, а В. Борись вважає, що заперечення *пе додано з мотивів табу (для
введення в оману риб або водяних духів, щоб не перешкоджали в ловлі) 9;
псл. *пєуо<І'ь «щось плетене, в’язане», власне «сітка», що складається з коре
ня *пєу- (<*(з)піи- «шити, ткати, плести, в’язати»), пов’язаного з псл. *8поуа1;і
«снувати», і суфікса -осі-, наявного в *]а§ойа, *8УоЬос1а, *1оЬосІа10;
псл. *пєуос!ь «невід», що складається з іменника *уойь «невід», спорідненого
з лит. уасіаз «рибальська сітка», уесіеіа «рибальська сітка, яку тягнуть дві людини»,
лтс. уасіз «велика рибальська сітка», двн. \уаїа «рибальська сітка», свн. \уаІе, снн.
шасіе, нім. ^ аїе, \¥а<іе, дангл. \уа<іи, дан. уосі, шв., норв. уасі «т. с.», дісл. уабг «ка
нат, мотузка, волосінь вудки», і заперечення *пе «не», доданого до *уос1ь , оче
видно, з мотивів табу (щоб риби не впізнали небезпечного для них предмета) п;
2 Грот Я. Филологические разискания.— СПб., 1885.— Т. 2.— С. 498.
3 8аиг V. К еІуто1о§іі пекІегусЬ зіоу па пе- / 8Ь. ргасі Рііоз. іакиїїу Втепзке Ипіуегеіїу.
Ка«1а^а2укоVе(1па.— В то, 1976.— £. 24.— 8. 35.
4 МіМозісНР. Е1уто1о§І8сЬе8 \УбгІегЬисЬ <1егяІауівсЬеп ЗргасЬеп.— \Уіеп, 1886.— 8.214.
5 Ветекег Е. Уоп сіег Уегігейтд <1е8 і<1§. Іи і т ЬаІЇізсЬ-яІауіясЬеп 8ргас1тауеі§ // Іпс1о§егт.
Рог8сЬип§еп.— ЗігаззЬшд, 1899.— Всі 10.— 8. 166.
6 Погодин А. Л. Следн корней-основ в славянских язиках.— Варшава, 1903.—
С. 222-224.
7 Горяев Н. В. Зтимологические обьяснения наиболее трудннх и загадочннх слов в русском язьіке. К сравнительному зтимологическому словарю русского язьїка (Тифлис, 1896 г.).
Новьіе дополнения и поправки.— Тифлис, 1905.— С. 26.
8 Вгйскпег А. 81о\иіік еґутоіоеісгпу ієгука роїзкіеео.— ТЛГагега\уа, 1957.— 8. 362;
Вогуз Ж. Ор. сії.— 8. 364.
9 Вогуз Ж. Ор. сії.— 8. 364.
10 Щігізкі] О. Ор. сії.— 8. 61-62.
11 Етимологічний словник української мови / За ред. О. С. Мельничука.— К., 2003.—
Т. 4. — С. 59; ФасмерМ. Зтимологический словарь русского язьїка : В 4 т.— М., 1971.—
Т. 3.— С. 55-56; ШанскийН. М.,ИвановВ. В.,Шанская Т. В. Зазнач, праця.— С. 287; Еіуто1о§іску 8Іоупік ]агука зІагозІоуепзкеЬо.— 8. 542-543; РгаепкеІЕ. ЬіїаиізсЬев е(уто1о§І8сЬе8
\¥біїегЬисЬ. — Неіде1Ьег§ ; Сбйш§еп, 1962.— Всі 2.— 8. 1177; МйМепЬаскК. ЬейізсЬ-сіеиІвсЬез \¥бгїегЬисЬ / Кед., ег§. ипсі аЬ^ексЬІоззеп уоп І. ЕшЗгеІіп.— Кі^а, 1929-1932.— Всі 4.—
8. 431; Мотузенко Е. М. З т и м о л о г и я и семантика.— Кишинев, 2006.— С. 152.
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псл. *пєуосіь «невід», що складається з *пе — мабуть, повного ступеня ін
доєвропейського прийменника *п «в» і кореня *уосі-, спорідненого з лтс. уа<І8
«велика рибальська сітка», лит. уесіеі а «рибальська сітка, яку тягнуть дві люди
ни», свн. \¥а1е «рибальська сітка», снн. \уаде, нім. \¥аІе, \УасІе «т. с.» 12;

псл. *пєуосіь «невід», пов’язане з лтс. уасіз «велика рибальська сітка», нім.
\¥аІе «рибальська сітка», шв. уасі, фін. пиойа, ест. пооі «т. с.»; усі ці слова є дуже
давніми, запозиченими невідомо звідки, мабуть, «праєвропейськими»; заперечен
ня *пе додано з мотивів табу (щоб риби не впізнали небезпечну для них сітку) 13;
рос. невод «невід», що складається з префікса не-, який виконує особливу
функцію — заперечення тотожності при наявності схожості (так само, як у рос.
неклен «клен ясенелистий, Асег пе£Шіс1о Ь.», похідному від клен «клен платановидний, Асег ріаіапоісіез Ь.»), та іменника вод «дуже великий невід» (пор. рос.
діал. вод «дуже великий невід» 14): обидві снасті (невод і вод) при всій їхній схо
жості мали якусь відмінність (наприклад, невод міг мати значно менші розміри,
ніж вод) 15;

псл. *пауосіь «невід» (> болт, навод «т. с.»), як і ткацький термін *пауосіь
«просовування ниток основи через бердо» (> болт, навод «т. с.»), походить від
дієслова *пауе8Й «навести», *пауескі ( > болг. наведа «т. с.»); буквальне значення
іменника — «те, що направляє риби в одне місце (у сітку, пастку)» 16;
псл. *пєуосіь «невід», що складається з кореня *уосі-, пов’язаного чергуванням
голосних з *УЄ8Й, *уєсіо. «вести» і спорідненого з лит. уасіаз «рибальська сітка»,
уесіїуа «рибальська сітка, яку тягнуть дві людини», лтс. уасіз «велика рибальська
сітка», двн. \уа1;а «рибальська сітка», снн. \уасіе, шв. уасі «т. с.», і заперечної час
тки *пе, доданої з міркувань табу (щоб риби не впізнали небезпечного для них
предмета) 17; при цьому автори Етимологічного словника білоруської мови не
виключають й іншого пояснення заперечення *пе: воно могло тут виконувати
функцію заперечення тотожності при наявності схожості (як у рос. неклен :
клен), і тоді слово *пєуосіь означало б «не дуже велика рибальська сітка» 18;
псл. *пєуосіь «невід», що складається з початкового компонента *пе-, який
виник замість префікса *па- (якщо старшою була форма *пауосіь) на ґрунті пе
реосмислення слова *пауосіь (воно стало об’єктом словесної заборони, табу), і
кореня *уосі-, спорідненого з лит. уасіаз «рибальська сітка», уесііуа «рибальська
сітка, яку тягнуть дві людини», лтс. уасіз «велика рибальська сітка», свн. \уаІе
«рибальська сітка», дан. уосі, шв., норв. уасі «т. с.», дісл. уабг «канат, мотузка, во
лосінь вудки» 19;
псл. *пєуойь «невід» з первісного *пауосіь (пор. нл. пат>сІ, болг. діал. навод),
що складається з префікса *па- «на» і кореня уосі-, похідного від дієслова *уез1:і,
12 Младенов С. Зазнач, праця.— С. 347.
МасНек V. Еіутоіо^ісі^віоуш^атукасезкеїіо.— РгаЬа, 1971.— 8.398; НоІиЬ ^ , Іуег 8.
Зігиспу еіутоіодіску зіоупік]ахука сезкеЬо.— РгаЬа, 1967.— 8.334\КеІ2екХ Ор. сії.— 8.411.
14 КузнецовИ.Д. Рьібопромьшіленннй словарь П с к о в с к о г о водоема.— Пг., 1915.— С. 13.
15 Марков В. М. Об одном из способов именного приставочного словообразования в
русском язьіке // Зтимологические исследования по русскому язнку.— М., 1976.— Внп. 8.—
С. 114—115.
16 Херей-Шиманска К. Бьлг. диал. навод II Бьлгарски език.— София, 1981.— Год. 31.
Кн. 1,— С. 49.
17 5ски$1ег-§е\\>с Н. НізІогізсЬ-еІутоІодізсЬез ^огІегЬисЬ йег оЬег- ипсі піе(1ег80гЬІ8сЬеп
8ргасЬе.— Ваиігеп, 1984.— Всі 2. Н. 14.— 8 . 1016;3тнмалагічннслоунікбеларускаймовьі.—
С. 298-299; Бьлгарски етимологичен речник.— София, 1995.— Т. 4.— С. 591.
18 Зтнмалагічнн слоунік беларускай мовьі.— С. 299.
19 ЧернихП. Я. Зазнач, праця.— С. 564. Такою ж, очевидно, була точка зору А. Матценауера, висловлена (не зовсім чітко) понад століття раніше (Маігепаиег А. Ргіяреуку ке
8Іоуап8кепи^а2уко2руїи//Ілв(у Шоі. аресі.— РгаЬа, 1884.— Кос. 11. 8ез. 3-4.— 8.185-186).
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*уескі «вести» (з чергуванням кореневих голосних е : о) і спорідненого з лит.
уасіаз «рибальська сітка», уесіеіа «рибальська сітка, яку тягнуть дві людини»,
лтс. уа<І8 «велика рибальська сітка» (без відповідних германських слів) 20;
ПСЛ. *ПЄУОСІЬ результат скорочення *ПЄСІОУОСІЬ З *ПЄ(І-0-\¥0(ІЬ-0-8 «сітка,
яку ведуть, тягнуть», що складається з двох коренів: \уосИі- «водити», пов’язано
го з псл. *уез1і, *уєсі(і «вести», *УО(і-ігі «водити», і *песІ- «сітка», пов’язаного з
гот. пай, двн. пеггі, нім.
англ., гол. пеі, шв. паї: «т. с.» 21.

Пропонуючи своє пояснення походження псл. *пєуо(Іь «невід», А. Баньковський (2000 р.) зазначає, що всі попередні спроби пояснення не переконують22.
Проте пояснення А. Баньковського теж не переконує пізніших дослідників ети
мології цього слова (зокрема В. Борися, 2005 р.).
Ми вважаємо, що в праслов’янській мові первісно існували два слова на по
значення рибальської сітки: *уос!ь «пересувна (рухома) рибальська сітка», утво
рене від дієслова *уезІі (< *ує(І1:єі) «вести» (із заміною кореневого е на о, що
характерно для архаїчних іменників 23), і *пєуо<іь «непересувна (нерухома) ри
бальська сітка», утворене від заперечної частки *пе «не» і дієслова *ує8і:і
(< *уесИеі) «вести». На існування двох зазначених видів рибальської сітки вка
зують інші мови, пор. нім. ЗсЬІеррпеїг «рибальська сітка», букв, «сітка, яку тяг
нуть» (зсЬІерреп «тягти», Кеіг «сітка; невід»), І,и§аеІг «рибальська сітка, невід»,
букв, «пересувна (рухома) сітка» (гіеЬеп «тягти, волокти») і Зїапсіпеїг «постій
ний або нерухомий невід», букв, «стояча сітка» (зІеЬеп «стояти»).
Пересувною (рухомою) рибальською сіткою ловлять рибу у великих річках
або в глибоких озерах, пор. п. піешой «велика рибальська сітка, якою ловлять ри
бу на глибоких озерах і яку тягнуть (ведуть) на двох човнах» 24. Сітку тягнуть
(ведуть) два рибалки (один з одного боку сітки, другий — з другого), які бредуть
по воді. Сітку можуть тягти на двох човнах. «Особливість лову цим знаряддям
полягає насамперед у тому, що його необхідно тягти за обидва кінці одночасно,
зближуючи їх так, щоб риба, охоплена боковими полотнищами невода, поступо
во збиралася в його центрі»25. Непересувна (нерухома, стояча) рибальська сітка
ставилася стаціонарно в якомусь місці річки (як правило, прилаштовувалася при
греблі, загаті). З часом обидві праслов’янські назви рибальської сітки (*уосіь і
*пєуо(Іь ) перестали сприйматися як такі, що пов’язані з дієсловом *УЄ8І:і
(*уес11еі). Визначальним стало те, що обидві названі рибальські сітки були вели
кими. І *уо<іь, і *пєуо<іь почали означати «велика рибальська сітка». Конкурен
ція між цими двома назвами (*уос!ь і *пєуос!ь ) з однаковим значенням заверши
лася в праслов’янській мові на користь назви *пєуосіь, що може свідчити про
більшу поширеність у праслов’ян лову риби за допомогою непересувних (неру
хомих, стоячих, стаціонарних) рибальських сіток, ніж за допомогою пересувних
(рухомих), а отже,— про відсутність великих річок на первісній території про
живання праслов’ян. Назва *уо<іь «велика рибальська сітка» збереглася лише в
поодиноких слов’янських мовах як реліктове слово, пор. рос. діал. (псковське)
вод «дуже великий невід» 26. Переселившись на нові території, де були великі
20 Зтимологический словарь славянских язьїков : Праслав. лекс. фонд / Под ред.
О. Н. Трубачева.— М„ 1999.— Внп. 25.— С. 82-84.
21 Вапкстзкі А. Еіутоіо^ісгпу 8Іо\гаік ^тука роїзкіе^о.— \Уагз2а\уа, 2000.— Т. 2.—
8.313.
22 ІЬіі.
23 Вогуз Ж. Ор. сії.— 8. 364.
24 ВапкошкіА. Ор. сії.— 8. 313.
25 Мотузенко Е. М. Зазнач, праця.— С. 151.
26 Словарь русских народних говоров.— Ленинград, 1969.— Внп. 4.— С. 330.
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річки (власне заради великих річок праслов’яни і переселялися на нові терито
рії), праслов’яни зберегли слово *пєуос!ь зі значенням «велика рибальська сіт
ка», хоча тепер вони ловили рибу переважно за допомогою пересувних (рухо
мих) рибальських сіток, і слово *пєуо<іь вживалося на означення саме
пересувної великої рибальської сітки 21, пор. бр. діал. невод «найбільша пересув
на рибальська одностінна сітка» 28, п. пієлуосі «велика рибальська сітка, яку тяг
нуть на двох човнах», ч. ст. пєуосі «велика рибальська сітка, яку тягнуть», вл. ст.
гуеткі Іоп «пересувна сітка або велика рибальська сітка», ст.-сл. неводт» «невід,
пересувна рибальська сітка». Як зазначають автори Етимологічного словника
старослов’янської мови, в усіх слов’янських мовах досліджуване слово означає
«велика пересувна рибальська сітка» 29.
Нл. пашосі «невід», болг. діал. навод «велика рибальська сітка, якою ловлять
рибу на Дунаї» — результат видозміни фонетично закономірних форм нл.
*п]е\¥Осі, болг. невод під впливом дієслів нл. па\у]а8С «навести, скерувати», болг.
наведа «навести» (пор. болг. навод «просовування ниток основи через бердо»):
невід сприймався як «те, що направляє, наводить рибу в пастку». Г. Шустер-Шевц вважає, що в нл. пафосі «невід» початкове па- виникло на місці очіку
ваного ще- завдяки депалаталізації іуа- < п)е- (як в нл. діал. паЬогас «свердло»
поряд з гуаЬогас «т. с.» )30.
Псл. *пєуос1ь «велика (пересувна) рибальська сітка» споріднене з лит. уМаз
«рибальська сітка», уесі<уа «рибальська сітка, яку тягнуть дві людини», лтс. уасіз
«велика рибальська сітка». Цілий ряд дослідників вказує на таку спорідненість
(компонента *-уосіь у псл. *пєуосіь з наведеними балтійськими словами або час
тиною з них, зокрема з лтс. уаск) 31. Спорідненість псл. *пєуосіь «велика (пере
сувна) рибальська сітка» з балтійськими словами означає, що балтійські слова
були утворені від того самого дієслова, що й псл. *пєуосіь (від лит. уекгі «вести»,
лтс. УЄ8Ї «т. с.»). На таке походження балтійських слів фактично вказують ті дос
лідники, які вважають, що псл. *пєуосіь утворене від *уез1:і, *уескі і споріднене з
наведеними балтійськими словами (або з частиною з них, зокрема з лтс. уасіз)32.
Лит. уасіаз «рибальська сітка», лтс. уасіз «велика рибальська сітка» дозволяють
реконструювати прабалт. *уасіа§ «рибальська сітка», а оскільки прабалт. *уасіаз
словотвірно пов’язане з дієсловом *уесііеі «вести», можна не сумніватися, що
прабалт. *уасіаз первісно означало пересувну рибальську сітку. У такому разі в
прабалтійській мові мала існувати також назва для непересувної рибальської
сітки — *пеуасіа5. Тобто ми вважаємо, що в прабалтійській мові, як і в праслов’
янській, існували два слова на позначення рибальської сітки: *уайаз «пересувна
27 Вогуз Ж. Ор. сії.— 8. 364.
28 Кривщкий А. А. Из словаря полесских рьіболовов // Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика).— М., 1968.— С. 170.
29 Еіутоіорску кіоупік ]агука зіагозіоуепзкеЬо.— 8. 542.
30 8скизІег-$ем?с Н. Ор. сії.— 8. 1016.
31 Е т и м о л о г і ч н и й с л о в н и к української мови.— С. 59; Фасмер М. Зазнач, праця.— С. 55;
ЧершлхП. Я. Зазнач, праця.— С. 564; ШанскийН. М , ИвановВ. В., Шанская Т. В. Зазнач,
праця.— С. 287; Горяев Н. В. Зазнач, праця.— С. 26; Зтнмалагічнн слоунік беларускай
мови.— С. 298; Вогуз Ж. Ор. сії.— 8. 364; МасНек V. Ор. сії.— 8. 398; КеііекХ Ор. сії.—
8. 411; 8скизІег-§еюс Н. Ор. сії.— 8. 1016; Мшденов С. Зазнач, праця.— С. 347; Бьлгарски
етимологичен речник.— С. 591; Еіутоіо^іску яіоупі^атука кІагокІоуепккеЬо.— 8. 542; МїкіозіскР. Ор. сії.— 8.214; Зтимологический словарь славянских язнков.— С. 82; Ргаепкеї Е. Ор.
сії.— 8. 1177; Маігепаиег А. Ор. сії.— 8. 186; ВегпекегЕ. Ор. сії.— 8. 166; ПогодинА.Л.
Зазнач, праця.— С. 222; Мотузенко Е. М. Зазнач, праця.— С. 152.
32 Зтнмалагічнн слоунік беларускай мовн.— С. 298; Вогуз Ж. Ор. сії.— 8. 364;
8скизІег-§е\мс Н. Ор. сії.— 8.1016; Бьлгарски етимологичен речник.— С. 591; Зтимологичес
кий словарь славянских язьїков.— С. 82.
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(рухома) рибальська сітка», утворене від дієслова *уесі1еі «вести» (з таким са
мим, як у праслов’янській мові, чергуванням кореневих голосних е з а < о), і
*пеуайа§ «непересувна (нерухома) рибальська сітка». З часом у прабалтів, як і в
праслов’ян, обидві назви рибальської сітки (*уасіа8 і *пеуайаз) перестали спри
йматися як такі, що пов’язані з дієсловом *уей1:еі «вести». Визначальним знову ж
таки стало те, що обидві названі рибальські сітки були великими. І *уайа§, і
*пеуайа§ почали означати «велика рибальська сітка». Конкуренція між цими
двома назвами (*уасІа8 і *пеуайа§) з однаковим значенням завершилася в прабал
тійській мові на користь назви *уайа§, що може свідчити про більшу поширеність
у прабалтів, на відміну від праслов’ян, лову риби за допомогою пересувних (ру
хомих) рибальських сіток, ніж за допомогою непересувних (нерухомих, стоя
чих, стаціонарних), а отже, — про наявність великих річок на первісній терито
рії проживання прабалтів. Назва *пеуайая «велика рибальська сітка» збереглася
лише в литовській мові як реліктове слово, пор. лит. діал. пеуасіаз «велика ри
бальська сітка». Наведене литовське слово (пеуасіаз) вважається запозиченням зі
слов’янської (з рос. невод або п. піе\уосІ)33, проте для такого твердження немає
достатніх підстав (Е. Бернекер (1899 р.) пише, що лит. пеуасіаз, звичайно, запо
зичено; В. Шаур (1976 р.) уже не такий категоричний, зазначаючи, що лит.
пеуайаз, можливо, запозичено із слов’янської).
Якщо і в праслов’янській, і в прабалтійській мовах існували такі самі два
слова на позначення рибальської сітки (псл. *уос!ь з *уосіо8 «пересувна рибаль
ська сітка» і *пєуос1ь з *пєуосіо8 «непересувна рибальська сітка», прабалт.
*уасІа8 «пересувна рибальська сітка» і *пеуайаз «непересувна рибальська сіт
ка»), то можна не сумніватися, що такі самі два слова на позначення рибальської
сітки існували і в балто-слов’янській мові — *уасІа8 «пересувна рибальська сіт
ка», утворене від іє. *иес!Ь- «вести», і *пеуасіа8 «непересувна рибальська сітка»,
утворене від іє. *иеШі- «вести» за допомогою заперечної частки *пе «не». У тако
му разі псл. *уойь і *пєуос!ь , прабалт. *уасіа8 і *пеуас1а8 логічніше розглядати як
слова, успадковані праслов’янською і прабалтійською мовами з балто-слов’янської епохи, а не як утворення, що з ’явилися в праслов’янській і прабалтійській
мовах незалежно одна від одної.
Деякі дослідники вважають лтс. уасІ8 «велика рибальська сітка» запозичен
ням з німецької мови (нім. А^аїе «рибальська сітка»)34, що не знайшло підтрим
ки в більшості вчених.
Псл. *пє-уос1ь і відповідні балтійські слова більшість дослідників-етимологів теж виводить від іє. *иесИі- «вести»35. Проте існує й інша точка зору. Ряд до
слідників згадані слова виводить від іє. *иІсИі-, що є розширенням іє. *(а)и«плести, ткати» (отже, псл. *уос1ь — «щось плетене») 36.
33 ВгйскпегА. Біе аІауіасЬеп Ргетскуогіег і т ІлІаиізсЬеп.— \\^еітаг, 1877.— 8. 111; ВегпекегЕ. Ор. сії.— 8. 166; ЗкагсИіш Р. Біе зІауізсЬеп ЬеЬтубгІег і т АШіІаиізсЬеп.— Каипаз,
1931.— 8. 142; РгаепкеІЕ. Ор. сії.— Неіде1Ьег§; Обйіп§еп, 1962.— Всі 1.— 8. 498; §аиг V.
Ор. сії.— 8 . 36.
34 ВгйскпегА. Ор. сії.— 8. 362; НоІиЬХ, КореспуР. Еіуто1о§іску зіоупік ]ахука сеякеЬо,— РгаЬа, 1952,— 8. 244.
35 Зтнмалагічнн слоунік беларускай мовн.— С. 298; 8скш(ег-§т>с Н. Ор. сії.— 8.1016;
Бьлгарски етимологичен речник.— С. 591; 8кокР. Еііто1о§у8кі ц'еспік Ьгуаізко^а ііі згрзкода
]егіка.— 2а§геЬ, 1973.— Кгц. 3.— 8. 580; Зтимологический словарь славянских язьїков.—
С. 82; Ргаепкеї Е. Ор. сії.— 8.1211.
36 Черних П. Я. Зазнач, праця.— С. 564; Кіще Р. ЕІуто1о§І8сЬе8 \УбгІегЬисЬ іег (іеиІзсЬеп
8ргасЬе.— 21 ипуегаші АиЙ.— Вегііп ; № \у¥огк, 1975.— 8. 840-841; ЖаШеА. УегдІеісЬепсІез
\¥бгІегЬисЬ сіег іпсІо§егтапізсЬеп 8ргасЬеп / Нге§. иші ЬеагЬ. уоп і. Рокоту.— Вегііп ; Ьеір2І§,
1928,— Всі 1. ЬГ§ 1,— 8. 16-17.
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З’ясування походження псл. *пєуосіь ускладнюється тією обставиною, що в
германських мовах існують слова, які фонетично досить близькі до другого ком
понента псл. *пе-уос!ь та до лтс. уасіз «велика рибальська сітка» і до того ж озна
чають, як правило, «рибальська сітка». Це такі слова (усі вони споріднені між со
бою): двн. \уаїа «рибальська сітка», свн. хуаїе, снн. луайе, нім. АУаІе, А^айе, гол.
\уас!(сІ)е, дангл. \уасІи, дан. уосі, шв., норв. уасі «т. с.», дісл. уабг «канат, мотузка,
волосінь вудки». Переважна більшість дослідників-етимологів вважає, що псл.
*пє-уосіь (власне другий компонент цього слова) і лтс. уасіз «велика рибальська
сітка» споріднені з наведеними германськими словами (дослідники наводять, як
правило, лише частину з наведених слів або навіть одне слово — свн. \уаіе «ри
бальська сітка»)37. Проте германські слова, на відміну від псл. *пє-уосіь і відпо
відних балтійських слів, не можна звести до іє. *иес11і- «вести; викрадати нарече
ну, одружуватися». Згаданий індоєвропейський корінь у германських мовах
відбився дещо інакше: герм. *\¥Є І- «викуп за наречену» (двн. дуісіато «подару
нок жениха нареченій», свн. \уісіет(е) «т. с.», нім. заст. ^ійш л «удовина частина
майна покійного чоловіка», дангл. \уіїита, \уеоІшпа «викуп за наречену») 38.
Дослідники-етимологи германської лексики виводять згадані германські
слова (свн. \уа1е «рибальська сітка» та ін.) з іє. *иІсіЬ-, що є розширенням іє.
*(а)и- «плести, ткати» 39. Автори Етимологічного словника слов’янських мов,
НаВОДЯЧИ еТИМОЛОГІЮ ПСЛ. *ПЄУОСІЬ (ВІД ДІЄСЛОВа *УЄ8Й, * уєсіо ) , відмовилися від
традиційних германських відповідників (свн. \уаїе «рибальська сітка», снн. \уасіе
«т. с.», дісл. уабг «канат, мотузка, волосінь вудки»): «справа в тому, що останні,
очевидно, пов’язані з іє. *иесйі- / *оизс!1і- “ткати”» 40.
Існує також спроба пов’язати германські слова (свн. чуаіе «рибальська сітка»
та ін.) з фонетично близьким дієсловом зі значенням «переходити вбрід», пор.:
нім. \¥аІе / \¥а<іе «рибальська сітка» — нім. туаіеп «переходити вбрід»; шв. уасі
«рибальська сітка» — шв. уасіа «переходити вбрід» 41. На таке пов’язання
Є. М. Мотузенка наштовхнуло рос. бредень «невеликий невід, яким ловлять ри
бу удвох, ідучи вбрід», утворене від брести «іти вбрід по воді» (внутрішню фор
му російської назви бредня дослідник переніс на германські назви рибальської
сітки) 42. Германські корені назви рибальської сітки і дієслова зі значенням «пе
реходити вбрід» справді збігаються: *\уаб- «сітка» і *луаб- «іти вбрід» 43- Проте
ці два германські корені етимологічно не пов’язані між собою. Германський ко
рінь *\уаб- «сітка» зводиться до іє. *(а)и- «плести» 44 , а германський корінь
*\уаб- «іти вбрід» — до іє. *иасїЬ- / *иесіЬ- «іти, пробиратися» 45.
37 Етимологічний словник української мови.— С. 59; ФасмерМ. Зазнач, праця.—
C. 55-56; Черншх П. Я. Зазнач, праця.— С. 564; Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В.
Зазнач, праця.— С. 287; Вогуз Ж Ор. сії.— 8. 364; МасНекУ. Ор. сії.— 8. 398; КеігекХ
Ор. сії.— 8. 411; 8скизіег-§ем/с Н. Ор. сії.— 8. 1016; Младенов С. Зазнач, праця.— С. 347;
Бьлгарски етимологичен речник.— С. 591; ЕІуто1о§іску $1о\пік ]агука зІагозІоуепзкеЬо.—
8. 542; РгаепкеІЕ. Ор. сії.— 8. 1177; Маїгепаиег А. Ор. сії.— 8. 186; ПогодинА. Л. Зазнач,
праця.— С. 222-223; Мотузенко Е. М. Зазнач, праця.— С. 152.
38 ЛевщкийВ.В. Зтимологический словарь германских язьїков.— Винница, 2010.—
С. 595; Рокоту X ІпсІО£ЄгтапізсЬез еІуто1о§І8сЬе8 \УбгІегЬисЬ.— В е т ; МйпсЬеп, 1959.—
8.1115-1116; Кіще Р. Ор. сії,— 8. 865.
39 Кіще Р. Ор. сії.— 8. 840; Левщкий В. В. Зазнач, праця.— С. 578; Рокоту X Ор. сії.—
8. 75-76.
40 Зтимологический словарь славянских язьїков.— С. 82.
41 Мотузенко Е. М. Зазнач, праця.— С. 152-153.
42 Там же,— С. 152.
43 Левщкий В. В. Зазнач, праця.— С. 578.
44 Там же; Рокоту Ор. сії.— 8. 75-76.
45 Левщкий В. В. Зазнач, праця.— С. 578; Рокоту Ор. сії.— 8. 1109.
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Етимологічні розвідки. 10. Н е в і д

Таким чином, ми вважаємо, як і автори Етимологічного словника слов’ян
ських мов, що походження слів псл. *пєуосіь «велика рибальська сітка» та пра
балт. *уас1а8 «т. с.», з одного боку, і герм. *\уаЗ- «сітка», — з другого, є різним.
Псл. *пєуо(Іь і прабалт. *уайа§ виводяться від іє. *иес11і- «вести», а герм. \уаб«сітка» зводиться до іє. *иІсШ-, що є розширенням іє. *(а)и- «плести» (отже,
герм. \уаб
«щось плетене», насамперед «рибальська сітка»).
З’ясування походження псл. *пєуосіь «невід» ускладнюється ще й тим, що в
фіно-угорських мовах існують слова на означення невода, які теж фонетично
близькі до слов’янської назви: фін. пиойа «невід», ест. пооі «т. с.». У зв’язку з
цим навіть висловлювалися припущення про запозичення псл. *пєуосіь «невід» з
фінської мови, з фіно-угорських мов (див. вище, с. 15), а деякі дослідники
(В. Махек, И. Голуб, С. Лиєр, ї. Рейзек) схильні вважати слов’янські, балтійські,
германські і фіно-угорські назви невода «праєвропейськими», перейнятими з
невідомого доєвропейського субстрату (див. вище. с. 16). Проте фіно-угорські
назви невода не мають ніякого стосунку ні до псл. *пєуо(Іь «невід», ні до відпо
відних балтійських слів, ні до розглянутих германських назв (свн. туаіе «рибаль
ська сітка» та ін.). Сучасні дослідники-етимологи як германської лексики, так і
фінської одностайні в тому, що фін. пиоіїа «невід», ест. пооі «т. с.» є запозичен
нями з германських мов, проте названі західнофінські слова пов’язуються не з
уже розглянутою групою германських слів (свн. \уаіе «рибальська сітка» та ін.),
а із зовсім іншою щодо походження групою германських слів (гот. пай «сітка»,
двн. пеггі, свн. пеіге «т. с.», нім. №12 «сітка; невід», англ., гол. пеі «сітка», шв.
паї, дісл. пеі «т. с.», пбі «сітка; невід») і виводяться безпосередньо від дісл. пбі
«сітка; невід» 46 (фін. пиойа «невід», ест. пооі «т. с.» дозволяють реконструюва
ти празахіднофінське *поіа «т. с.» 47, яке, власне, і було запозичене з давньоісландської мови). З наведеною етимологією західнофінських слів, прийня
тою цілим рядом дослідників 48, можна повністю погодитися.
V. Н. 8КІЛАКЕМСО
ЕТУМОЬОСІСАЬ 8ТІЛІЇЕ8.10. НЕВІД
ТЬе агіісіе &си&Є8 оп іЬе огі§іп оґ ІЬе Цкгаішап невід, \уЬісЬ Іаскз а геїіаЬІе апсі §епега11у ассеріесі еІуто1о@у. ТЬе аиіЬог аг§ие8 іЬаІ С оттоп 81ауопіс огі§іпа11у Ьасі їжо луопіз с1єпоііп§ йвЬіпд пеі: *\ойь «тоуаЬІе йвЬіпд пеі» с!егіуіп§ й о т ІЬе уегЬ *\евй (*уеЛіеі) «Іо 1еа<і», даііЬ ІЬе
гоог е сЬап§т§ Іо о іп ІЬе \уау Іурісаі оґ агсЬаіс поипз, апс! * п є у о ( і ь «зіаііопагу ГізЬіпд пеі» сіегіуіп§ Йот ІЬе пе§аіїуе рагіісіе *пе ргейхесі Іо ІЇіе гооі оГІЬе уегЬ *уєхіі (< *уес!іеі) « Іо Іеасі».
К еу \у о гд в: еіутоіодісаі іпіегргеїаііоп, §епегіс геІаііопзЬір, ІЬе Ва1йс-81ауопіс еросЬ,
Соттоп Іпсіо-Еигореап гооі, Ігасііііопаї Оегтапіс со§паІез.

46 КІщеР. Ор. сії.— 8. 508; Тоімопеп У. Н.,Іікопеп Е., Л кі А. 8иотеп кіеіеп еіутоіо^іпеп
капакіца.— Неїзіпкі, 1958.— Т. 2.— 8. 402.
47 Зтимологический словарь славянских язьїков.— С. 83.
48 ЧернглхП. Я. Зазнач, праця.— С. 564; Еіуто1о§іску зіоупі^агука зІагозІоуепзкеЬо.—
8. 543.
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