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У цій давній українській приказці йдеться про часи, коли для предків наших шкіра мала 
першорядне значення. З неї виготовлялись необхідні у побуті предмети повсякденного 
вжитку, шився одяг. Навіть гроші були колись шкіряними. Отже, шкіра відома слов’янам 
здавна. Якою ж була первісна семантика термінів на позначення шкіри? Спостереження над 
рядом таких термінів (ірха, кожа, міх, шкіра) показало: всі вони мають значення «хутро, 
шкіра з шерстю» і «власне шкіра тобто шкіра без шерсті». Яке ж з них є першопочатковим? 

Відомо, що шкіру на ранніх етапах її застосувань використовували з хутром, не 
знімаючи шерсті. Лише з часом ремісники навчилися вичинювати шкіру без шерсті, 
опанувавши ряд необхідних для цього операцій зокрема зоління. В результаті і виникло нове 
значення «шкіра, вичинена без шерсті». 

Простежимо семантичний перехід «хутро» → «шкіра» на кількох спільнослов’янських 
лексемах. 

Від індоєвропейського кореня *(s)qer- «різати, рубати» походить лексема *skora: І. 
«хутро, шкіра з шерстю»: рос. скора «хутро», скара, скора, скорьё «хутровий товар», шкура 
«шкіра з волоссям», рос. пох. подскоръ «хутро критої шуби», скорняк «хутровик», 
скорнячить «вичиняти шкіру на хутро»; укр. скоō ́к’а о’веча# «овеча шкіра», укр. пох. 
скорникъ «кушнір»; блр. скора «хутро», скура «шкіра з шерстю»; п. пох. skórzaki «хутряні 
штани»; II. «власне шкіра, тобто шкіра без шерсті»: рос. скора «шкіра», рос. пох. шкуратъ 
«шматок старої шкіри»; укр. шкура, скіра, скора «шкіра», укр. пох. шкуратокъ «шматок 
шкіри», шкуряний «шкіряний», шкурат, шкуратина «шматок шкіри», скірня «чобіт»; блр. 
шкура, скура «шкіра», блр. пох. шкуратъ, шкурацина, скуратъ, скурацина «вичинена шкіра»; 
п. skóra «шкіра»; ч. skora «шкіра», skura «вичинена шкіра»; болг. пох. ско́rренъ «чобіт»; сх. 
пох. skórina «шкірка, епідерміс», skorna «чижма», «ногавиця». 

О. С. Львов пропонує таку трансформацію для досліджуваної лексеми: скора → скура 
→ шкура (Львов А. С. Чепуха. Шкура. — Этимолог. исслед. по рус. яз., 1961, вып. 3, с. 14). 
О. І. Соболевський вважає, що першопочатково скора позначало шкіру з шерстю, те, що ми 
тепер називаємо хутром, тоді як скура позначало шкіру взагалі, переважно без шерсті. 
Зіставлення цих двох тверджень вказує на перехід значень «хутро → шкіра», адже форма 
скора «шкіра з шерстю, хутро» передує формі скура «власне шкіра, тобто без хутра». 
Досліджуючи обробку шкіри, хутра та інших видів тваринної сировини, В. П. Левашова 
звернула увагу на те, що у письмових пам’ятках неодноразово згадується про шуби з овечої 
шкіри та ведмежого хутра, досить часто в них фігурує термін скора, тобто хутро взагалі. 

Окрім того, наведений вище матеріал показує, що в усіх слов’янських мовах значення 
«хутро» передається загалом терміном skora (скора), в той час як семантику «шкіра без 
шерсті» фіксує здебільшого skura (скура, шкура). 

Цікавим фактом є і засвідчене І. І. Срезневським (Тверський літопис 6916 р.) значення 
терміна скора «хутровий звір»: «И пояде и посуши древо елное, того ради и скора, рекше 
бhлка, вся изгыбе, не имыи кормля въ cyxh древh». 

Простежимо семантичний перехід «хутро → шкіра» на прикладі терміна *koža: І. 
«хутро; шкіра з шерстю»: рос. пох. кожух, кожюх «шуба, верхній хутряний одяг», кожухъ 
«шуба», кожурина «овеча шуба»; укр. пох. кожух «кожух, шуба», кожанок «короткий 
кожушок», кожнярь «кушнір», кожушанка «жіноча шуба»; блр. пох. кажух «кожух», 
кажарына, кажурьма «старий кожух», «шматок старої овчини, кожуха»; п. пох. koža «шкіра 
з волоссям», п. пох. kožuch «кожух, шкіра з волоссям», kožuszyny «хутро, шкіра з волоссям»; 
ч. пох. kožich «кожух», kožka, kožesina, kožešina «хутро»; болг. пох. кожар «хутровик», 
кожух «кожух», кожавъ «хутряний»; сх. пох. ко̀жу «кожух», кожу̌шāр, кожу̌хāр 
«хутровик»; II. «власне шкіра, тобто без шерсті»: рос. кожа «власне шкіра», кожурка, 
кожух, кожерина «шкіра»; укр. кожа «шкіра»; блр. кожа «шкіра»; п. koža «шкіра»; ч. ku°že 
«шкіра»; болг. кожа «шкіра»; сх. кожа «шкіра»; словен. ко̨ža «шкіра». 



Наведемо значення, характерні для лексеми *mech: І. «хутро, шкіра з шерстю»; рос. 
мhхъ «шкіра з шерстю»; «хутро», рос. пох. мhшина «обрізки хутра», мешин «хутряні 
шаровари», мhшьньш «хутряный», меша, мешина «невичинена овеча шкіра»; укр. мh(х) 
«хутро», укр. пох. мешини, мишина «хутряні штани»; II. «власне шкіра, тобто без шерсті»: 
рос. мhхъ «шкіра людини», «шкіра для писання», рос. пох. м°hшьный «шкіряний», 
машинный «шкіряний»; укр. мишина «саф’ян», мышына «жовта шкіра»; болг. пох. 
мешиневый, мешиняний, мhшинёвый «шкіряний», мhшиненъ, мешинйов «шкіряний»; сх. 
мjешина, мишина, мьjешина «шкіра»; III. «бурдюк, ковальський міх, вмістилище»: рос. мех; 
укр. міх; п. miech; ч. měch; словац. mech; болг. мех(ът); сх. мűjех, мêх; словен. mêh. 

Лексема mech має відповідники у ряді індоєвропейських мов. Дослідниками 
проводились порівняння з перс, mēš «вівця, баран», інд. mēša — «баран», mēši — «вівця», 
«шкіра вівці»; латиське màiss «мішок», д-в.-н. meisa «пристрій для носіння тягарів на спині», 
д.-ісл. meiss «кошик» (Фасмер, Брюкнер, Махек, Шанський). 

У «Короткому етимологічному словнику російської мови» (М., 1975) для досліджуваної 
лексеми пропонується такий розвиток значень: «першопочатково тільки «волосяний покрив, 
шерсть тварин», в результаті перенесення назви за суміжністю слово отримало значення «шкіра 
тварини». І у слов’ян і у германців шкіри тварин використовувалися як різного роду вмістилища, 
звідки значення «мішок, корзина». Оскільки початкові пристрої для нагнітання повітря робилися 
також із шкір, звідси значення «(ковальські) міхи» (с. 264). Наведені ілюстрації із слов’янських 
мов повністю підтверджують такий розвиток семантики лексеми *mech. Показовим є той факт, 
що давніше значення «шкіра з шерстю, хутро» збереглося лише у східнослов’янських мовах 
(рос. мhхъ; укр. мh(х) «хутро»); результат наступного переходу значень — семантика «власне 
шкіра, тобто без шерсті» — представлений уже ширше (у східно- та південнослов’янських 
мовах: рос. мhхь «вид шкіри»; укр. мишина «саф’ян»; болг. мешиневый, мешиняный 
«шкіряний»; сx. мишина «шкіра»), а значення «бурдюк, ковальський міх, вмістилище», що 
виникло останнім, відоме усім слов’янським мовам (рос. мех; укр. міх; п. miech; ч. mech; болг. 
мех(ът); ex. Mujex). 

Розглянемо нарешті значення, властиві лексемі *іrcha: І. «хутро, шкіра з шерстю»: рос. 
ирга, ирха «хутряна опушка на кожусі», «шерсть на шкірі», «хутряна шуба»; укр. ирха 
«вичинена овеча чи козяча шкіра», укр. пох. иршанки «хутряні штани», иршлиця «хутряна 
опушка на кожусі»; блр. ірха «хутряна опушка»; п. ircha «овеча шкіра», п. пох. irchowac 
«зшивати хутро з шматочків»; II. «власне шкіра, тобто без шерсті»; рос. ирга, ирха «вичинена 
на замшу або лайку шкіра»; укр. ирха «кант у чоботях, де зшиваються половинки халяв», 
йирха «голена шкіра»; блр. ірха, ірша, ирха «очищена від шерсті вузька смуга овчини»; п. 
ircha «вид вичиненої шкіри», «замша»; ч. jircha «м’яко вичинена шкіра»; сх. ира «вичинена 
овеча шкіра», ircha «вичинена шкіра». 

Як бачимо, для всіх досліджених лексем у значенні «шкіра з шерстю, хутро» 
зафіксовані переважно похідні утворення (*skora: рос. скорняк; укр. скорникъ «кушнір»; п. 
skórzaki «хутряні штани»; *koža: рос. кожух, укр. кожух; блр. кажух «кожух, шуба»; п. 
kožuch «кожух», «шкіра з волоссям»; ч. kožka «хутро»; болг. ко-жар «хутровик»; сх. ко̀жу 
«кожух» та ін.). Це також є свідченням більшої давності такої семантики порівняно із 
значенням «власне шкіра, тобто без хутра». 

Отже, проведений аналіз ряду лексем, які мають диференціацію значень «хутро»—
«шкіра», дозволяє встановити для них первісне значення «хутро» і стверджувати наявність 
спільного для слов’янських мов семантичного переходу «хутро» → «шкіра», що може мати 
певне значення в етимологічних пошуках. Наприклад, для засвідченого в українській мові 
терміна чунтук можемо провести таку реконструкцію: чунтук «порода кримських овець» 
(Фасмер) → «овчина з курдючної вівці» → «саф’янова шкіра з курдючних овець» 
(Грінченко), тобто простежити перехід значень «хутро» → «шкіра» з допомогою 
встановленої семантичної моделі. 

Торкатись глибин історії терміна, аналізувати поряд із сучасною також первісну його 
будову і сутність, зокрема семантику, — тільки таким шляхом можна повністю збагнути 



функціонування терміна в сучасній мові. 


