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У статті розглядається походження слів суд «]шіісшт» і суд «посуд». Автор заперечує загальноприйняті етимології цих слів і пропонує для них принципово нові етимологічні пояснення.
К л ю ч о в і слова: етимологія, праслов'янська форма, індоєвропейський корінь, семантичний розвиток.

Суд «судова установа». Слово суд зі значенням «орган для розгляду судових
справ, судова установа» вживається майже в усіх слов'янських мовах (відсутнє
лише в полабській мові): укр. суд «орган для розгляду судових справ; судовий
розгляд, судовий процес; судове засідання; думка (про когось, про щось)», рос.
суд «орган для розгляду судових справ; судовий розгляд, судовий процес; судці;
думка, висновок», бр. суд «орган для розгляду судових справ; судовий розгляд,
судовий процес; думка, висновок», друс. судь «міркування; розгляд справи,
дізнання винності; судова справа, позов; вирок; ухвала, постанова; осудження, кара, покарання», п. з^й «орган для розгляду судових справ; судовий розгляд, судовий процес; міркування, думка, погляд; розсуд», ст. «вирок», ч. воші «орган для
розгляду судових справ; судовий розгляд, судовий процес; судове засідання; судді; вирок, рішення суду; судження, думка», слц. зйсі «орган для розгляду судових
справ; судовий розгляд, судовий процес; судці; вирок, рішення суду; думка», вл.
зисі «судова установа; думка, погляд; вирок», нл. зисі «суд, судочинство; вирок,
рішення суду; судова установа», болг. сьд «орган для розгляду судових справ; судовий розгляд, судовий процес; судці; вирок», м. суд «орган для розгляду судових
справ; судовий розгляд, судовий процес; судці; думка; оцінка», серб. / хорв. суд
«орган для розгляду судових справ; судовий розгляд, судовий процес; вирок;
думка», слн. збй (заст.) «орган для розгляду судових справ; вирок, рішення суду;
думка, погляд», ст. сл. саді» «судова влада, судці; судовий розгляд, судовий
процес; сварка, суперечка, позов; вирок, рішення суду; право, справедливість;
висновок, думка; ухвала, постанова, рішення». Це слово, безперечно, праслов'янського походження (псл. *§осІь), проте загальноприйнятої етимології воно
не має \ Автори Етимологічного словника старослов'янської мови вважають
його неясним 2. Існує кілька версій походження псл. *8о4ь:
виводиться від іє. *8отс11іо8 «спільний розгляд, спільна думка», ст. «складене, зібране», утвореного за допомогою префікса *8от- «з-, зі-» (> псл. *зо-)
від дієслівного кореня *сІЬ(е)- «класти, ставити; робити» в ступені редукції
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Т. 5,— С. 467.
2
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(> псл. *сіе-1:і «класти») і пов'язаного з лит. запкіа «наймання», затсіуіі «наймати», дінд. затсШа «договір; зв'язок, з'єднання», затсШіЬ «т. с.», гр. стиуОг|кг|
«угода, договір», ог>у6"гцш «угода» 3 ; Г. Шустер-Шевц загалом поділяє наведене
етимологічне пояснення, але виводить псл. *8сціь від дієслова *<іе-1і із значенням
«говорити» 4; П. Скок у псл. *80-<іь теж виділяє префікс *80-, але -<іь виводить
від дієслова *йаіі «дати» 5 ;
зближується з гот. зшмігб «окремо», дангл. аипсіог «т. с.» , нвн. зопсіег «без»,
дісл. 8шіс1г «надвоє» 6 ;
пов'язується з псл. *зе(Ш «сісти», *8§(ісі «сяду», первісне значення — «засідання» 7; Ж. Ж. Варбот розглядає як утворення від основи теперішнього часу
*8§сІе-8;
виводиться від *8еп- «говорити», збереженого в рос.-цсл. С А Т Ь «говорить»,
9
САЧГЬ «сказав» ;
зіставляється з лат. сешео «оцінюю; думаю; вирішую», ірл. копсі «думка, судження», що зводяться до іє. *к'еп<і- «міркувати, висловлювати думку, засідати» 10;
пов'язується з цсл. сущий «істинний, справжній», спорідненим з дінд. запі«істинний, справжній, дійсний», гр. ш «істинний», лат. 8Ш18 «винний», гот.
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Етимологічний словник української мови.— С. 467; Фасмер М. Зтимологический словарь русского язьїка : В 4 т.— М., 1971.— Т. 3.— С. 794; Преображенский А. Г. Зтимологический словарь русского язьїка : В 2 т.— М., 1959.— Т. 2.— С. 414; ЧершлхП.Я.
Историко-зтимологический словарь современного русского язьїка : В 2 т.— 5-е изд.— М.,
2002.— Т. 2.— С. 216; Цьіганенко Г. П. Зтимологический словарь русского язьїка.—
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сеякеЬо.— РгаЬа, 1952.— 8. 345; НоІиЬ У., Ьуег8. Зігиспу еІуто1о§іску кіоупік ]агука севкеЬо.— РгаЬа, 1967.— 8. 446-447; Ке]гек Сезку еІуто1о§іску зіоупік.— РгаЬа, 2001.—
8. 591; Младенов С. ЕТИМОЛОГИЧЄСКИ и правописен речник на бьлгарския книжовен език.—
София, 1941.— С. 627; Вегісу Р. Еіішоїозкі зіоуаг 8Іоуеп8ке§а ]егіка.— ЦиЬ^апа, 1995.—
Кп]. 3.— 8. 283-284; 8псд М. 81оуепвкі еіітоіозкі зіоуаг.— 2 рге§1. іп дор. ігй.— ЦиЬЦапа,
2003.— 8. 679; МеіПеїА. Ейісіея 8иг ГеІуто1о§іе еі 1е уосаЬиІаіге сій уіеих зіауе.— Рагія,
1902-1905 — Р. 1-2 — Р. 162; ТгаиШаппК. ВаШвсЬ-вІауівсЬез \¥6гІегЬисЬ.— 2. ипуегаші.
АиЯ.— Обйіпдеп, 1970.— 8.47-48; Ргаєпкеї Е. ЬіїаиівсЬев еІутоІодізсЬеа ^біїегЬисЬ.— Неііе1Ьег§ ; Обйіп§еп, 1962.— 8. 761; ОщЬвкМ. КапсіЬетегкип§еп ги сіет \¥егк УОП Ргапав
ЗкапШш Ьіеіиуіц каІЬоз іо&їщ сІагуЬа. Уііпіиз 1943.— 8. 768 // Ьіп§иа Ро8папіеп8І8.— Ротпап,
1953.— Т. 4.— 8. 31,54; Трубачев О. Н. Ремесленная терминологня в славянских язиках (зтимология и опнт групповой реконструшщи).— М., 1966.— С. 235-237; Иванов В. В., Топоров В. Н. О язмке древнего славянского права (к анализу нескольких ключевьіх терминов) //
Славянское язнкознание : VIII Междунар. сьезд славистов.— М., 1978.— С. 231.
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8. 356.
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Грот Я. Филологаческие разьіскания.— 2-е знач. доп. изд.— СПб., 1876.— Т. 1.—
С. 479.
7
Брандт Р. Дополнительнне замечания к разбору Зтимологического словаря Миклошича // Рус. филол. вестн.— Варшава, 1890.— Т. 24. № 4.— С. 181; ОндрушШ. Семантическая мотивация основньїх терминов права и торговли у славян и индоевропейцев //
Зтимология 1984.— М., 1986.— С. 178; Варбот Ж. Ж. Место основ настоящего времени в
системе отглагольного словообразования праславянского язьїка // Славянское язьїкознание :
IX Междунар. сьезд славистов.— М., 1983.— С. 64-66.
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2. РасЬіа§ип§ Шг іпсіо@егташ5сЬе ип(1 а11§етеіпе 8ргасЬ\уІ88еп8сЬай.— ІппзЬгиск, 1962.—
Р. 183; Маскек V. Е1уто1о§іску зіоупік]агука севкеЬо.— РгаЬа, 1971.— 8. 568.
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зшуіз «істинний», дісл. 8аппг «істинний, винний», іє. *80ПІ- «істинний»; при цьому не виключається запозичення псл. *80СІь з прагерманської мови — герм.
*8ипЙ- «істинний» п .
Встановлення загальноприйнятої етимології для досліджуваного слова стало б набагато простішим і реальнішим, коли б вдалося реконструювати первісне
значення псл. *80СІь. Проаналізувавши з цього погляду властиві слову суд значення в різних слов'янських мовах і відхиливши ті з них, які стосуються судового органу і його функціонування («судовий процес», «судове засідання», «вирок, рішення суду») як явно пізні, ми звертаємо пильну увагу на значення
«думка (про когось, про щось»). По-перше, тому, що це значення для слова суд
властиве майже всім слов'янським мовам (українській, російській, білоруській,
давньоруській, польській, чеській, словацькій, верхньолужицькій, македонській, сербській / хорватській, словенській, старослов'янській). По-друге, тому,
що цілий ряд префіксальних утворень, однокореневих зі словом суд, характеризуються значенням (і лише цим одним значенням), яке виражає процес думання
або говоріння (укр. пересуди «пусті балачки, поговір», осуд «осудження, огуда»,
розсуд «рішення, висновок; розмірковування, роздум; розум; суд», рос. о бсудить «обміркувати; обговорити», рассудйть «обміркувати; розміркувати; вирішити» та ін.), а тому можна припустити, що первісним значенням псл. *8(у1ь
було «обговорення, висловлення думки (про когось)». По-третє, тому, що в ряді
індоєвропейських мов слова зі значенням «суд, _]'исІісіит» мають також значення
«судження, думка, погляд» (лат. ^сіїсіит «судове слідство; судовий процес; судове рішення, вирок; судження, думка, погляд», гр. кріслі; «судження, думка; судове рішення, вирок; судовий розгляд»), і цей факт дозволяє припустити, що в
цілому ряді індоєвропейських мов значення «суд (судова влада, судовий процес,
судове засідання, судове рішення)» у відповідному слові (різному в різних мовах) розвинулося зі значення «судження, думка, погляд» (звичайно, мається на
увазі висловлена думка, сказане про когось слово). Сказане дає всі підстави зробити висновок, що первісним значенням псл. *80СІь було «обговорення, висловлення думки (про когось)», з якого розвинулося значення «(загальна) думка (про
когось), висновок» (пор. укр. мати добрий суд у л'удей) 12. Слід зазначити, що
ряд дослідників-етимологів дійшли такого самого висновку, реконструювавши
для псл. *8су1ь значення «думка» 13, «думка, погляд; судовий розгляд; ті, хто судить» 14.
Реконструйоване значення псл. *80(1ь («обговорення, висловлення думки
про К О Г О С Ь » ) С В І Д Ч И Т Ь , Щ О П С Л . *80<іь походить від дієслова зі значенням «говорити». Таким дієсловом ми вважаємо *8§1і «говорити», яке не збереглося в жодній із слов'янських мов. Сліди цього дієслова збереглися лише в старослов'янській мові: САТТ» (3 ос. одн. през.-аор.) «говорить, сказав». Отже, ми поділяємо
точку зору А. Брюкнера на походження псл. *ЗОСІЬ, власне на зв'язок псл. *зойь
із ст. сл. САТТ. «говорить, сказав» (див. вище). На наш погляд, псл. *80Йь «обговорення, висловлення думки (про когось)» так само семантично виводиться від
«говорити», як прйговор — від говорити, вирок — від ректи «говорити».
11

НоЬег О. Епііекпигщеп аиз еіпег ЬізЬег ипЬекаппІеп іпсіо§ешіапІ8сЬеп 8ргасЬе і т ІігеїауізсЬеп иіиі ІЛЬаШзсЬеп.— \Уіеп, 1989 — 8. 224.
12
Онишкевич М. Й. СЛОВНИК бойківських говірок.— К., 1984.— Ч. 2.— С . 264.
13
Вегіа] Р. Ор. сії,— 8. 283; 8по]М. Ор. сії,— 8. 679.
14
Вогуз Ж Ор. сії,— 8. 539.
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Походження ст. сл. САТТ» «говорить, сказав» автори Етимологічного словника старослов'янської мови вважають неясним 15. Існує кілька етимологічних
пояснень цього слова:
виводиться від іє. *к'еп8- «урочисто говорити», до якого зводяться також
дінд. 8агіі8ай «вихваляє, оголошує, урочисто вимовляє, урочисто обіцяє»,
ав. 89п§ЬаіІе «оголошує», дперс. Оаііу «говорить, оголошує», лат. сепзео, -еге
«висловлювати думку», алб. Л о т «кажу», тохар. В фаптауа «він був проголошений» 16;
ВИВОДИТЬСЯ ВІД ІЄ. *8ЄП§ЧЬ-1І «говорить, мовить», що є формою 3 ос. одн. презенса, утвореної від індоєвропейського дієслівного кореня *8ЄП§%- «говорити,
мовити», до якого зводяться також гот. 8І§£\уап «співати, читати вголос, декламувати», нвн. 8Іп§еп «співати», гр. оцфт) «голос» 17;
розглядається як займенникове утворення, складене із зворотного займенника СА, який є залишком втраченого зворотного дієслова зі значенням «говорить»
або «говорять», і вказівного займенника ть (мн. ти) 18;
пов'язується з лит. гасШі «обіцяти», йапсій гбсЦ «говорю слово» 19;
виводиться від кореня *8еп- «говорити», представленого, можливо, також у
слн. рге-зеп-біМ «вразити, здивувати, застукати зненацька», діал. ргезепфМ «зачарувати» (у А. Брюкнера — «замовляти, наврочувати, зачаровувати) 20;
виводиться ВІД ДОПСЛ. *8ЄПІ < *2ЄПІ < іє. *Н2е§'-епІ, що є формою З ос. мн.
презенса-ін'юктива, утвореної від індоєвропейського кореня *Н2е§'- «говорити», до якого зводяться гр. і] «говорив», вірм. азет «говорю» 21;
пов'язується з дінд. зуап- «звучати, шуміти», лат. зопо, -аге «звучати» і разом
з наведеними словами зводиться до іє. *8иепН2- «звучати» (при цьому припускається, що індоєвропейське початкове *зи- в праслов'янській мові зазнавало
спрощення, пор. іє. *8ие8бг > псл. *8Є8іга)22;
трактується як форма, що виникла внаслідок синкопи із СЛОВАТЬ (3 ос. мн.
презенса) від дієслова словити «говорити»23.
15

Еіутоіо^ску віоупі^агука вІаговІоуепвкеЬо.— 8. 813.
МеуегС, Е1уто1о§І8сЬе8 \¥бгІегЬисЬ сіег аІЬапевівсЬеп ЗргасЬе.— 8ігаВЬиг§, 1891.—
8. 91; Вги^таппК. Еіуто1о§І8СІіе8 // Іпс1о§егт. Рогзс1шп§еіі.— 8іга88Ьиг§, 1892.— Всі 1.—
8.177; Озіко//Н. АІІегЬаші 2аиЬег еІуто1о§І8сЬ ВеІеисЬіеІ // Веіі. Киїміе іпсіо§епп. 8ргасЬеп.—
Обйіп§еп, 1898.— В<124.— 8.172; ЦНІепЬескС. С. КигедеґаВіезеІуто1о§І8сЬе8\Уб«егЬисЬсіег
аМпсіізсЬеп ЗргасЬе.—Атзіегсіат, 1898-1899.— 8. 300;МєйеА. Общеславянский язьпс.— М.,
1951.— С. 167; ЖаШеА. ЬаІеіпізсЬез еІутоІо^івсЬев ^бгіегЬисЬ.— 3. пеиЬеагЬ. АиЙ. УОП
І. В. Нойпаип.— НеісІе1Ьег§, 1938.— В<1 1.— 8. 199; Рокоту X ІпсІодегтапійсЬез еіутоіо§І8сЬе8 \¥6гІегЬисЬ.— Вегп; МйпсЬеп.— Всі 1.— 8. 566.
17
БрандтР. Зазнач, праця.— Т. 24. № З — С. 149-150; Уап ЖукК Біе зІауізсЬеп
РагЙ2Іріа аиґ -іо- шісі (ііе Аогізійгтеп аиГ -іь II Іпсіо§егт. РогвсЬип§еп.— Вегііп ; Ьеіргі§,
1926,—Всі 43.— 8.289; 8іап% СН. 8. Бав вІауівсЬе ипсі ЬаМвсЬе УегЬшп.— Овіо, 1942,— 8.73.
18
Соболевский А. И. Заметки по славянской морфологии // Зіауіа.— РгаЬа, 1929.—
Кой. 8. 8е§. 3.— 8. 486; УаіІІапіА. Уіеих-8Іауе
ріиг. аф II Кеуие дез еїисіез 8Іауек.— Рагів,
1942.— Т. 20.— Р. 149; Хам Й. Старобьлгарското С А Т Т » , М Н . Ч. С А Т И // Изследвания вьрху историята и диалектите на бьлгарския език : Сб. в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев.— София,
1979.—С. 372.
19
МасНек V. К.есЬегсЬе8 сіапз 1е сіотаіпе сій Іехідие Ьаііо-зіауе.— Вгпо, 1934.— Р. 30-32.
20
Вгйскпег А. Ор. сії.— 8. 483.
21
Кеіпкагі 3. М. Аккі. С А Т Т » / С А Т И гесііуіуит // \¥іепег вІауізгівсЬев Л>.— \¥іеп, 1981.—
Всі 27.— 8. 60.
22
Зтосгупзкі Ж. Акзі. а^іь аІ8 еІуто1о§І8сЬе ЕпІвргесЬип^ ги Іаі. копії // Сп>кровиціє
16

словєсьнок : Зіисііа 8Іа\уІ8Іусгпе ойаго\уапе РГОҐ. І. Кивкові па 70 игодгіпу. — Кгак6\у, 2000. —
8.185-186.
23
8каІка В. 8І8І.
/
ветрег ргоуосапз // Огаттаіїсив. 8йіс1іа 1іп§діз1іса Асіоїй ЕгЬагІо ^иіп^ие еі 8ерІиа§епагіо оЬІаІа.— Вгпо, 2001.— 8. 145.
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Ми вважаємо, що ст. сл. САТТ» «говорить, сказав» є формою 3 ос. одн. презенса
від дієслова *САТИ «говорити», похідного від псл.
< *зеп1еі «урочисто оголошувати, піднесено говорити», яке зводиться до іє. *к'еп- «урочисто говорити»
(із сатемовою палаталізацією звука к під впливом наступного голосного переднього ряду е 24 ), пов'язаного з іє. *к'еп-з- «урочисто говорити, оголошувати»
(з розширювачем кореня -8-), до якого зводяться дінд. залізай «вихваляє, оголошує, урочисто ВИМОВЛЯЄ, урочисто обіцяє», ав. 89П§ЬаІЇЄ «оголошує», дперс.
Оаііу (*0а(п)Ьагі) «говорить, оголошує», лат. сепзео, -еге «висловлювати думку»,
алб. Йют (*к'епзті) «кажу», тохар. В ?аптауа «він був проголошений». На
ґрунті праслов'янської мови (саме праслов'янської, а не індоєвропейської) від
дієслова *8епїеі «урочисто оголошувати, піднесено говорити» за допомогою
чергування кореневих голосних (е : о) і суфікса -й- був утворений іменник
*80ШІ08 > *8(уіь «обговорення, висловлення думки (про когось)» > «(загальна)
думка (про когось), висновок». Відповідно щодо суду як судового органу семантичний розвиток цього слова був таким: «судовий розгляд» > «приговор, вирок,
рішення суду». Пояснення псл. *8(уіь «суд» як праіндоєвропейського утворення
з префіксом *зот- від іє. *Шіе-, яке, за словами О. М. Трубачова, є «гарною
старою етимологією»25 і яке, за словами Ж. Ж. Варбот, «неподільно панує»
в сучасній етимології26, ми вважаємо помилковим. Тим більше, що зіставлення
(ототожнення) псл. *80СІь «суд» з лит. затсіаз «наймання» після досліджень
В. Смочиньського видається, за словами О. Є. Анікіна, «дуже спірним»27:
В. Смочиньський трактує лит. затсіаз «наймання» не як індоєвропейську спадщину, а як «неолексему», що виникла на литовському ґрунті внаслідок перерозкладу затсі-аз < зат-йуй «наймати» (-сіуіі — суфікс ітератива) від кетіі «черпати;
наповняти, набирати» 28.1 хоча пояснення В. Смочиньського нам дуже імпонує,
ми все ж не можемо з ним погодитися в усіх деталях. Ми згодні з В. Смочиньським, що лит. затсіаз «наймання» пов'язане з лит. зешії «черпати» і не має ніякого відношення до псл. *80СІь «суд». Проте ідея перерозкладу загіісі-аз < зат-сіуіі
нам видається хибною. Ми вважаємо, що безпосередньо від дієслова зетії
(< *8етїеі) був утворений іменник затсіаз (< збтсіоз) — за допомогою суфікса
-й- і чергування кореневих голосних е : б (тобто ще в пралитовській мові), а
дієслово затсіуіі є дериватом від іменника затсіаз (переважна більшість дослідників теж розглядає дієслово затсіуіі як деномінатив від затсіаз, на що вказує
В. Смочиньський29). Більше того, ми схильні виводити елемент -й- у литовському дієслівному суфіксі -й-угї від численних іменникових утворень із суфіксом
-Й-, від яких утворювалися дієслова за допомогою суфікса -уії. Я.Отрембський
виводить згаданий елемент від кореня дієслова <Ші (< *сШе-) «класти» 30.
Суд «посуд». Слово суд із значенням «посуд» вживається майже в усіх слов'янських мовах (не засвідчене лише в полабській мові): укр. діал. суд «посуд»,
рос. діал. суд «посудина; посуд», суди (мн.) «коромисло відер, два відра»,
24

Маслова В. А. Истоки праславянской фонолопш.— М., 2004.— С. 319.
Трубачев О. Н. Зазнач, праця.— С. 235.
Варбот Ж. Ж. Зазнач, праця.— С. 64.
27
Аникин А. Е. Словарь Фасмера и современная зтимологическая лексикография (об
одном неосуществленном замнсле О. Н. Трубачева): Докл. к XIII Междунар. сьезду славистов.— Новосибирск, 2003.— С. 32.
28
Зтосгупзкі Ж. Ьііеткіе \уугату Іури іМаз, арзіая огаг Іури затсіаз // Балто-славянские
исследования 1998-1999,—М., 2000.—XIV.—С. 171-172.
29
ІЬМ.—8. 171.
30
ОігфзкіХ Огатаїука _|£2ука 1йелУ8кіе§о.— \Уаг82а\уа, 1965.— Т. 2 : Майка о Ьисіо\¥Іе
\уугаг6\у.— 8. 387.
25
26
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бр. діал. суди (мн.) «два відра», друс. суд «посудина», п. ст. з^сі «т. с.», ч., слц.,
вл., нл. зисі «бочка», болг. сьд «посудина; судина», м. сад «т. с.», серб. / хорв. суд
«посудина», діал. «бочка; вулик», слн. косі «бочка», діал. «вулик», ст. сл. слідт^
«начиння; член тіла; посудина». Це слово, безперечно, є праслов'янським. На
думку В. Махека, походження псл. *8оДь «посудина» не дуже ясне 31 . Переважна
більшість дослідників вважає, що псл. *80(1ь «посудина» походить від іє. яапмйюз
«щось складене», утвореного за допомогою префікса *8от- «з-, зі-» (> псл. *зо-)
від дієслівного кореня *сІЬ(е)- «класти, ставити; робити» (> псл. *(іе-1і «класти»)
в ступені редукції (є паралельним утворенням до лит. іпсіаз «посудина»), тобто
походження псл. *зосІь «посудина» таке саме, як і псл. *80(1ь «суд»32. На думку
цілого ряду дослідників, первісне значення псл. *80СІь — «вмістилище, що складається з частин (бочка, дерев'яне відро тощо)»33. Деякі дослідники схильні
думати, що псл. *8оДь виникло із *зь80.сІь (останнє складається з трьох компонентів — префіксів *8ь-, зо- і -сіь від дієслова *<1е-1:і) унаслідок стягнення початкового *зьз- в 8-34. В. Махек вважає це слово не дуже ясним 35 . Тим більше, що
лит. ішіаз «посудина», яке вважається паралельним утворенням до псл. *8(у1ь
«посудина», після досліджень В. Смочиньського не може таким вважатися:
B. Смочиньський розглядає лит. іпсіаз «посудина» не як давнє утворення, а
як «неолексему», що виникла на литовському ґрунті внаслідок перерозкладу
іпсі-аз < іп-сіе'іі «укласти (всередину)»36. Ми поділяємо сумніви В. Махека щодо
загальноприйнятої етимології псл. *зо<1ь «посудина» і пропонуємо принципово
нову етимологію цього слова.
На наш погляд, у ранній праслов'янській мові від дієслова *8ет-1:еі «лити,
наливати», що зводиться до індоєвропейського кореня *зет- «лити, наливати,
черпати»37, за допомогою чергування кореневих голосних (е : о) і суфікса -йбув утворений іменник *зот<іо8 > *80СІь «вмістилище, куди наливають воду або
якусь іншу рідину, посудина для води (рідини)». Таке вмістилище в давнину робили з глини, з металу (виковували), з дерева (видовбували) або складали з частин, щільно приганяючи одну частину до іншої. Дієслово *зет1;еі «лити, наливати, черпати» існувало в балто-слов'янській мові, про що свідчить лит. 8ет1:і
«черпати». У слов'янських мовах дієслово *8ет1:еі «лити, наливати» (>
не збереглося. Щодо семантики псл. *зо<іь «посудина для води (рідини)» пор.
грецькі слова ацлі «відро для води», ацц «нічний горщик», арлдхп? «чаша для
жертовної крові», які походять від того самого індоєвропейського кореня *8ет31

МасНек V. Ор. сії,— 8. 591.
Етимологічний словник української мови.— С. 467-468; Фасмер М. Зазнач, праця.—
C. 794; Преображенский А. Г. Зазнач, праця.— С. 361; Черньїх П. Я. Зазнач, праця.— С. 216;
ЦьіганенкоГ. ТІ. Зазнач, праця.— С. 395; ШанскийН. М.,ИвановВ. В.,Шанская Т. В. Зазнач,
праця.— С. 431; Зтнмалагічнн слоунік беларускай мовьі.— С. 24—25; Вгйскпег А. Ор. сії.—
8. 483; МасНек К Ор. сії,— 8. 591; НоІиЬХ, КореспуР. Ор. сії,— 8. 360; КуіекХ Ор. сії.—
8. 613; 8сИшІег-8емс Н.— Ор. сії.— 8. 1375; Младенов С. Зазнач, праця.— С. 627; Вегіа/ Р.
Ор. сії.— 8. 283; 5'по)М. Ор. сії.— 8. 679; МікІовісНР. ЕІуто1о§ізсЬез Л¥6г1егЬисЬ сіег зіауі8сЬеп ЗргасЬеп.— \Уіеп, 1886.— 8. 315; ВеггепЬег^ег А. А і т АЬІаиІ ги е иші б // Веіі. Киїкіе
шсіо^егт. ЗргасЬеп.— Обйт§еп, 1880 — Всі 5 — 8. 319; МеіІІеіА. Ор. сії — Р. 162, 234; Трубачев О. Н. Зазнач, праця.— С. 235- 236.
33
Преображенский А. Г. Зазнач, праця.— С. 361; Цьіганенко Г. П. Зазнач, праця.—
С. 395; ШанскийН.М., ИвановВ.В., Шанская Т. В. Зазнач, праця.— С. 431; МасНек V.
Ор. сії.— 8. 591; 8скшіІег-8ежс Н— Ор. сії,— 8. 1375; 8по] М. Ор. сії.— 8. 679; Еіуто1о§іску
зіоупік]атука зІагозІоуешкеЬо.— 8. 861-862; МеіІІеіА. Ор. сії.— Р. 162.
34
НоІиЬ 3., Ьуег 8. Ор. сії,— 8. 457; 8кокР. Ор. сії.— 8. 355-356.
35
МасНек V. Ор. сії,— 8. 591.
36
Зтосгупзкі Ж. Ор. сії,— С. 163-164.
37
Рокоту У. Ор. сії,— 8. 901.
32
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«лити, наливати, черпати»38. Наведені грецькі слова, а отже, на наш погляд, і
псл. *80Йь «посудина для води (рідини)» споріднені, крім лит. кетіі «черпати»,
затгів «черпак», також з лат. зепйпо «вичерпую трюмну воду», зепйпа «нижня
частина корабля для стікання нечистот»39.
У праслов'янській мові поряд із словом *80СІь «посудина» існувало також
префіксальне утворення * 8 Ь 8 0 < І Ь «т. с.», пор. рос. сосуд «посудина; судина»,
діал. «усяка містка річ; виріб для зберігання чогось, особливо рідини», бр. сасуд
«судина», друс. сьсудь «посудина; судно, човен; знаряддя; музичний інструмент; начиння, пожитки; снасті», п. ст. зз^сі «посудина», болг. сьсьд «посудина»,
ст. сл. гьсждт» «знаряддя; музичний інструмент; річ, майно; посудина; скарбниця; стодола, комора; водойма». Вважається, що псл. *8Ь80СІЬ «посудина» утворено від *8(у1ь «т. с.» за допомогою префікса *зь- «з-, зі-» (префікс *зь- ніби дублював СИНОНІМІЧНИЙ префікс *80", наявний у *80"ЙЬ, де він уже не сприймався як
префікс) і первісно означало «вмістилище, що складається з частин (бочка, дерев'яне відро тощо)» 40.
На наш погляд, псл. *8Ші80тсІ08 (> *8ьзойь) утворено від дієслова *8Ші8ет1;еі
(> *8Ь8?гі) «злити» за допомогою чергування кореневих голосних (е: о) та суфікса -сі- і первісно означало «посудина, у яку зливають воду або іншу рідину» ->
«посудина для зберігання води або іншої рідини». Друс. сьсудь «посудина, вмістилище для рідини» і рос. сосуд «т. с.» найкраще зберігають первісне значення
твірного слова.
До праслов'янського періоду слід віднести також префіксальний іменник
а-основи *розос1а «посудина», пор. укр. посуда «посуд, начиння; посудина», рос.
посуда «т. с.», бр. пасуда «посуд, начиння», м. посатка «т. с.», серб. / хорв. посуда
«посудина», слн. розосіа «посуд, начиння». Вважається, що псл. *ро§осІа «посудина» утворено від *80с1ь «т. с.» за допомогою префікса ро- 41 .
На наш погляд, псл. *ро8отсІа (> *ро8су1а) утворено від дієслова *ро8етІеі
(> *ро8?гі) «полити, налити» за допомогою чергування кореневих голосних
(е : о) та суфікса -й- і первісно означало «посудина, у яку наливають воду або іншу рідину». В українській, російській та білоруській мовах це слово набуло значення збірності, а тому від нього за допомогою суфікса -ин-а (на позначення
одиничності) був утворений іменник із значенням одиничності: укр. посудина
«окремий предмет з господарського начиння для їжі, пиття, зберігання припасів», рос. посудина, бр. пасудзіна «т. с.». У ряді слов'янських мов суфікс -ин-а
отримав також іменник суд «посудина для води (рідини)»: укр. судина «посудина (для їжі, пиття, зберігання припасів)», бр. судзіна, друс. судина, болг. сьдйна
«т. с.».
У праслов'янській мові від *80СІь «посудина» за допомогою суфікса -ьк- (на
позначення зменшеності) утворено іменник чоловічого роду *8суіькь «миска» 42
(укр. судок «металева миска з ручками для гарячої страви, соусу, підливки і т. ін.»,
38
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Ор. сії,— 8. 591; НоІиЬХ, КореспуР. Ор. сії,— 8. 360; Ке)2екЗ. Ор. сії,— 8. 613; Зскиа(ег-§ем/с Н.— Ор. сії.— 8. 1375; 8кокР. Ор. сії,— 8. 355-356.
41
Зтнмалагічнн слоунік беларускай мовьі.— Мінск, 2004.— Т. 9.— С. 301; 8кокР.
Ор. сії.— 8. 355; Вегіа] Р. Ор. сії.— 8. 91; 8по/М. Ор. сії.— 8. 549; Трубачев О. Н. Зазнач,
праця.— С. 235.
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рос. судок «невелика чашка, миска з ручками для підливи, соусів», бр. судок
«т. с.», п. з^сіек «посуд, начиння», ч. зошіек «невелика бочка»), а за допомогою
суфікса -ьп
іменник середнього роду *8ос1ьпо «посудина» 43 (укр. судно «посудина для калу й сечі, яку подають лежачим хворим», рос. судно, бр. судна
«т. с.», діал. «відро»). Цілком імовірно, що іменник *8(у1ькь первісно означав невелику дерев'яну (видовбану) посудину для рідини, власне дерев'яну миску, а
Іменник *80(ІЬПО — велику дерев'яну посудину для рідини, складену з частин.
Велика дерев'яна посудина для рідини, складена з частин, добре тримається
на воді. Тому діжку давні слов'яни могли використовувати як засіб пересування
по воді (див. «Казку про царя Салтана» О. С. Пушкіна). Через це човен, корабель
давні руси часто називали так само, як і дерев'яну посудину для води (рідини),
складену з частин, пор. укр. судно «плавучий транспортний засіб для перевезення людей і вантажів (про човен, корабель, пароплав)», посуда «судно, човен, корабель, пароплав», посудина «т. с.», рос. суда (мн.) «судна, кораблі, пароплави»,
судно «судно, корабель, пароплав», діал. посуда «морське і річкове парусне судно», бр. судна «судно, корабель, пароплав», друс. судь «судно, човен, корабель»,
судьно «т. с.», сьсудь «судно, човен», посудь «судно», п. ст. зшіпо «судно, човен»,
СЛЦ. 8ШІПО «човен». Слід зазначити, ЩО п. СТ. 8ШІПО «судно, човен» І СЛЦ. 8ШІПО
«човен» запозичені з російської мови 44. Отже, семантичний перехід «посудина» ->
«човен, корабель», будучи характерним лише для східнослов'янських мов, відбувся в давньоруський період 45.
Запропонована етимологія слова *8(у1ь «посудина» дозволяє пояснити всі
семантичні зміни, яких зазнало це слово і похідні від нього.
V. Н. 8КІЛАКЕМСО

ЕТУМОЬОСІСАЬ 8ТШШ8.11
ТЬе агйсіе йсизея оп іЬе огі§іп оШкгаіпіап суд «і'исіісшт» апі суд «\уаге». ТЬе аиІЇюг гдесіз
(Ье §епега11у ассеріесі еіутоіо^ісаі іпІегргеШіопз оГ іЬезе шогсіз, £ІУІП£ іпзіеасі сгисіаііу педа
ехріапаїіопз оґ іЬеіг огі§іп.
Кеушогдв: еіутоіо^у, Соттоп Зіауопіс Гогт, Ііміо-Ешореап гооі, теапіпд (іеуеіортепі;.
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