
НЕВЕЛИЧКА РОЗВІДКА ПРО МАЛЕНЬКУ ШПИЧКУ 
 

Буває так, що якесь зовсім неваговите слово спонукає допитливого дослідника 
заглиблюватись у чимдалі захопливіші пошуки, які не знати чи й приведуть до бажаного 
результату. Проте, хто шукає, той знаходить, тож спробуймо й собі добутися істини. 

Спитавши нині першого-ліпшого земляка, як по-українському зветься застругана 
паличка, що нею видаляють із зубів рештки їжі, почуємо здебільш одне — зубочистка. 
Справді, як українське це слово подається, починаючи від словників 30-их років нашого 
століття. Картотека Інституту української мови теж дає кілька прикладів уживання такої 
лексеми, щоправда, всі приклади повоєнного періоду і переважно з нехудожньої літератури. 

Коли придивитися пильніше до слова зубочи́стка, виявимо, що воно, попри свою 
легкозрозумілість, не є українським. Словотвірна модель, за якою дієслівний компонент у складних 
словах має стояти на другому місці, поширилася в українській мові порівняно недавно — протягом 
останніх кількох десятиліть. Аж ніяк не останню роль тут відіграла російська мова, зокрема й 
різноманітні російські терміносистеми, для яких саме така модель органічна і часто вживана 
(порівняй російські терміни пылесо́с, снегоочисти́тель, сенонагру́зчик та багато-багато інших). 

Іще на початку цього століття у власне-українських складних іменниках переважала, 
сказати б, обернена до російської словотвірна модель, згідно з якою дієслівний компонент 
мав стояти на першому місці у формі наказового способу, як-от: зайди́голова (так здавна 
кажуть на химерника і дивака), загни́біда (синонім до слів скнара, скупій), до іншомовних 
аванту́рник, авантюри́ст у народі побутував український відповідник знайди́біда, пияка, 
п’яничку жартома звали немина́йкорчма, усім відома мандрівна рослина перекоти́поле, 
пташка пірни́коза та чимало інших питомих українських слів. Це правило потвердять і 
численні колоритні українські прізвища — колишні козацькі прізвиська: Непи́йпива, 
Переби́йніс, Лупи́ніс, Верни́гора тощо. 

Зубочистка, поза всяким сумнівом, прийшло до нас із російської мови. До 30-их років 
українські словникарі перекладали його по-різному — копистка, копирстка, шпичка, 
корпозубка. Дехто з українських літераторів, особливо перекладачі, і нині уникає 
зубочистки, добираючи український відповідник на власну вподобу, наприклад, Микола 
Лукаш у своїх неперевершених перекладах світового письменства послуговувався 
словосполукою копирса́лочка до зубів. Як бачимо, одностайності у підході до зубочистки 
поміж знавцями українського слова не було й немає. 

То чи існував усе ж таки якийсь один точний український відповідник до російського 
зубочи́стка? До пошуку підохочує і той факт, що на сьогодні майже кожна слов’янська мова 
має своє оригінальне слово (або й два) на позначення цього предмета: польськ. wykakczka, 
zębodłub, чеськ. párátko [na zuby], словацьк. šparadlo, болг. кле́чка за зьби, сербохорв. 
ча́чкалица, словен. zobotrebac. 

На жаль, у цьому випадку жоден із наявних словників нашої допитливості не 
задовольнить. Існують, проте, інші, не менш цікаві, книжки, що можуть прислужитися 
кожному, хто шукає і хоче таки знайти. Академічна «Історія української мови» (К.: Наук. 
думка, 1983) — одна з таких книжок-помічниць. Розгорнувши том «Лексика і фразеологія» 
на 405-ій сторінці, у розділі, де йдеться про побутову лексику XVI-XVIII століть, знаходимо 
однє-єдине речення, яке й розставить усі крапки над «і»: «Питоме українське слово 
тєребйльце «зубочистка» походить від теребити «частити»: Ранняя птушка зубці 
теребит, а позняя очі продирает (Із збірки українських прислів’їв та приказок Климентія 
Зиновіїва)». Теребильце — оце вже справді і влучно, і гарно, і щиро по-українському. 

Не нам судити, чи варт було міняти тєребильце на російську зубочистку, адже не 
заступило, приміром, ніби прозоріше російське сковородник давнього милозвучного 
українського чаплія (чаплійка), та принайні для призбирувачів усіляких мовних 
старожитностей та й для письменників, охочих обминати зубочистку, прадідівське 
теребильце, гадаємо, ще стане у пригоді. 
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