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(ДО ЕТИМОЛОГІЇ СЛІВ З КОРЕНЕМ ЯР-) 

 
Поняття «весна» у давніх слов’ян виражалося за допомогою двох слів індоєвропейського 
походження — vesna та jarъ (jara, jaro). Відповідники першого з них і сьогодні позначають 
весну в українській‚ російській‚ білоруській та слов’янських мовах‚ а продовження другого 
називають цю пору року в сучасній чеській та словацькій мовах. Водночас корінь jar-‚ який 
здавна існував у праслов’янському лексиконі‚ і вже тоді‚ маючи там цілу низку похідних‚ 
залишив свій помітний слід у лексичній системі української мови. 

Так‚ в українській мові зберігається лексема яр (жін. р.) у своєму первинному значенні 
«весна» (СУМ фіксує її з ремаркою поетичне «Води чимало уплило в ручаю‚ яр цвітом крила 
луг»). У Словнику Б. Грінченка наводиться слово ярь «весна» й ілюструється прислів’ям Ярь 
наша отець і мати: хто не посіє‚ не буде збирати. Давня слов’янська назва весни виступає у 
ролі твірної основи для цілої низки дериватів; пор.: яр‚ ярина́‚ яровина́ «сходи або посіви 
ярих культур»‚ діал. ярина́ «городина‚ овочі»‚ я́руна «пшениця»‚ яри́ця‚ ярни́ця‚ яри́ця-
пшени́ця «те саме»‚ діал. яри́ця «суниця»‚ ярошка «назва рослини»‚ яре́ць «ячмінь»‚ ярча́нка 
«сорт груш‚ що достигають одночасно з ячменем». 

«Весняний» зміст продовжують також назви тварин‚ які з’являються на світ о цій порі‚ 
напр. ярка «молода вівця‚ яка ще не ягнилася»‚ яро́та «вівці та барани віком до одного 
року»‚ під’я́рок «піврічне ягня»‚ ярча́ «ягня до року»‚ ярчу́к «те саме»; віднесемо сюди ж 
ярча́к «короткий кожушок у чабанів» та яро́тина «вовна річної вівці». 

Семантична риса «весна» простежується і в інших словах‚ пов’язаних із річним циклом 
сільськогосподарських робіт. Так‚ зокрема ярюва́ти‚ діал. ярова́ти тлумачиться як 
«здійснювати весняні польові роботи‚ орати‚ сіяти» (синонім веснувати)‚ ярник — це 
«наймит на час‚ коли хазяїн їде купувати вівці»‚ ярівни́к «плугатар навесні; людина‚ що 
наймається на весняні роботи». У сучасній українській агротехнічній термінології 
виступають такі одиниці‚ як яровиза́ція‚ яровиза́тор‚ яровизува́ти‚ яровизо́ваний і 
позначають при цьому різні прояви процесу підготовки посівного матеріалу до сівби та 
висаджування. 

Твірна семантика праслов’янської основи -jar «весна» відтворюється у ряді ад’єктивних 
утворень‚ не обов’язково пов’язаних із сільським господарством‚ серед яких зокрема я́рі 
(субстантивований прикметник ярий у формі множини) «сходи або посіви ярих культур»‚ 
я́рий «який дає урожай у рік посіву‚ однорічний; який народжується весною‚ молодий» (пор. 
яра бджола‚ яра муха‚ ярий дуб‚ ярий віск «білий віск від бджіл першого року»); ярий 
уживається як складова частина деяких ботанічних та зоологічних термінів — ярий ріпак 
«медоносна рослина»‚ яра блекота «польовий бур’ян»; я́рний «весняний» (ярний вітер 
«теплий весняний вітер»‚ діал. ярні хробаки «білі личинки‚ що їх виорюють із землі»)‚ я́рній 
«весняний»‚ яри́нний «який розвивається ранньою весною (про листяні дерева‚ ліси)»‚ 
ярови́й «який проводиться весною‚ весняний (про польові роботи); який бува навесні (яровий 
дощ)»‚ ярові́ «ярі»‚ а також яро́чковий у сполученні ярочкова свита‚ тобто така‚ що зроблена 
з вовни-яротини. 

Спільнослов’янський характер багатьох із наведених українських лексем 
підтверджується численними паралелями в інших слов’янських мовах‚ зокрема у польській. 
Значення «весна» має застаріле польське слово jarz (жін. р.)‚ яке позначає також «яровий 
засів». Той самий корінь виявляють суфіксальні похідні типу jarka «збірна назва всього‚ що 
сіється навесні»‚ передусім жита та пшениці як найважливіших хлібних культур. Прислів’я 
повчає: Siej jarkę w koszuli, oziminę w kożuchu, będzuesz się dobrze miał, leniuchu («Сій ярину 
у сорочці‚ озимину у кожусі‚ буде добре тобі‚ ледащо»). Крім того‚ цим самим словом 
називають моркву‚ яка висівається на Святого Яна. Лексеми jarka, jarlicа, jarliczka 
позначають молоду вівцю‚ яка ще не ягнилася‚ діал. jarczuk, jarlak «те саме». 



Українське діалектне ярина́ «городина‚ овочі» відповідає п. jarzyna з тим самим 
значенням. При цьому польський іменник називає також страви‚ гарніри‚ приготовлені з 
різних овочів‚ його зменшувальний варіант jarzynka позначає популярну польську присмаку 
з різних овочів та коріння. Виразне «овочеве» значення простежується у кількох похідних із 
основою jarzyn-‚ пор.: jarzyniarz «городник», jarzyniarka «городниця; пристрій для 
механічного чищення овочів»‚ jarzyniarstwo «овочівництво; торгівля овочами»‚ jarzyniarnia 
«овочевий магазин»‚ jarzyniajk «ножик для чищення овочів». «Той‚ хто не вживає м’яса» 
(вегетаріанець) польською мовою зветься jarosz, а вегетаріанство — це jarstwo. 

Щодо сучасних агротехнічних термінів‚ то тут слід згадати jarowac, jarowizowac 
«яровизувати»‚ jarowanie, jaryzacja, jarowizacja «дія за значенням відповідних дієслів». 

Ад’єктивні польські похідні з коренем jar- демонструють лексеми jary, yarny, jarowy‚ які 
виражають ознаку «весняний» стосовно землі‚ насіння‚ рослин та тварин. 

Праслов’янський корінь jar- є продовженням індоєвропейського кореня *iōro-/iēro, що 
позначав «частину року‚ цілий рік»‚ а в кінцевому рахунку «сонячний цикл‚ річний хід 
сонця» і‚ в свою чергу‚ був пов’язаний з індоєвропейським коренем *і-, ei «йти». Паралелі 
псл. jar- широко представлені і в інших індоєвропейських мовах (пор.‚ напр.‚ нім. Jahr «рік»‚ 
англ. year «те саме» і под.)‚ але значення цього кореня «весна» властиве лише слов’янським 
мовам. Підставою цього праслов’янського семантичного новотвору було сприйняття весни 
як пори приходу сонячного світла і тепла‚ з якою пов’язується початок річного циклу 
сільськогосподарських робіт. Інакше кажучи‚ праслов’янське слово позначало ту пору року‚ 
коли весняне сонце своїм теплом і світлом викликало розвиток і ріст усього живого. 

Крім розглянутих вище слів із коренем jar-‚ в українській та інших слов’янських мовах 
існує досить багато інших слів із подібним коренем. Характерним для них є‚ в основному‚ 
вираження ознак‚ які стосуються афективної сфери (збудження‚ статевий потяг‚ гнів)‚ 
фізичного стану живого організму (молодість‚ сила‚ буйність)‚ а також високої температури‚ 
яскравого світла‚ вогню. 

В українській мові це такі слова: я́рий «гнівний‚ пристрасний‚ надмірний; повний сил‚ 
полум’яний‚ палаючий»‚ я́рість «лють»‚ яри́тися «бушувати‚ шаленіти; випромінювати 
яскраве світло»‚ ярі́ти «виділятися яскравою барвою‚ зеленіти‚ блищати»‚ ярува́ти‚ ярі́ти 
«бути у збудженому стані»‚ а також префіксальні похідні роз’я́рений‚ роз’яри́ти‚ 
роз’яря́тися; пор. також польські паралелі jarzyć, «розпалювати», jarzyć się «блищати‚ 
світитися‚ виділятися яскравою барвою»‚ jarzeniоwka «лампа розжарювання». Цей самий 
корінь jar- виступає у численних слов’янських іменах‚ таких як Ярослав‚ Яромир‚ Ярополк та 
ін. 

Аналізовані лексеми пов’язуються з вихідною ад’єктивною основою jarъ(jь)‚ яка‚ 
незважаючи на свою подібність до розглянутого вище кореневого елемента псл. jar- «весна»‚ 
виводиться з іншого індоєвропейського кореня‚ а саме *iour‚ який так само‚ як і його 
фонетичний варіант із ō довгим (укр. юрли́вий «живий‚ проворний»‚ п. jurny «тілесний‚ 
пристрасний‚ непристойний»)‚ у свою чергу‚ походить від індоєвропейської основи із 
значенням «розмішувати‚ приводити в рух» (очевидно‚ при тепловій обробці‚ пор. укр. 
ю́шка). 

Незважаючи на різне походження цих двох груп лексем із омонімічним коренем‚ між 
їхніми значеннями існує помітна близькість‚ яка виявляється у таких спільних семантичних 
рисах‚ як тепловий вплив‚ яскраве світло‚ а також пов’язана з весняним періодом 
прокреативна діяльність усього живого (що‚ як правило‚ припадає на весну). Наслідком 
цього стала значна семантична взаємодія цих двох коренів на слов’янському ґрунті. Справді‚ 
такі значення як «пристрасний‚ збуджений‚ рухливий‚ яскравий» можуть бути мотивовані як 
значенням «весна‚ весняний»‚ так і значенням «гарячий‚ розпалений». Пор.‚ напр.‚ укр. 
ярі́ти «виділятися яскравою барвою‚ зеленіти‚ блищати» і «лютувати‚ сердитися». 

Особливо помітно ця взаємодія виявляється у назві слов’янського міфологічного 
персорнажа Ярила (Яруна)‚ який асоціюється з уявленнями про родючість‚ плодючість‚ 
прибуток‚ силу‚ сексуальний потяг. З приходом християнства функції поганського Ярила‚ а 



також Перуна-Громовержця перебрав на себе святий Ґеорґій Переможець‚ що здавна 
вважався покровителемя України та її народу. Зокрема‚ саме впливом з боку назви Ярило 
пояснюють виникнення в імені Ґеорґій його варіанта Юрій. Святого Юрія шанували як 
опікуна скотарства та хліборобства‚ а до Юрієвого дня‚ 6 травня («на Юрієву росу»)‚ був 
приурочений цілий ряд господарських звичаїв та ритуалів‚ таких як відправлення молебнів 
«на житах»‚ перший вигін худоби на пасовисько‚ обливання водою пастуха з метою 
викликати дощ і т. ін. З цим же днем пов’язуються і деякі прикмети: як дощ на Юр’я‚ то 
буде хліб і в дурня‚ на Юра сховається у житі кура тощо. У заходах‚ які пов’язувалися із 
Юрієвим днем‚ а також із зеленими святами (обряд поховання Ярила)‚ з русальним тижнем 
та Купалом‚ зберігаються елементи слов’янських весняних святкових обрядів на честь 
Ярила. Пор. у цьому зв’язку їх білоруські назви — ярылавіца‚ ярылкі‚ а також пісню‚ де 
йдеться про Ярила: Валачыўся Ярыла па ўсяму святу. Полю жыта радзіў, людзям дзецы 
пладзіў... 

Таким чином‚ у праслов’янських уявленнях про Ярила зливається життєдайна сила 
весни‚ сяйво і тепло сонця та вогонь пристрасті. 
 


