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Відомо, що загальна мовленнєва система поділяється на горизонтальний 

(територіальний) та вертикальний (соціальний) стратові конгломерати. Тобто поряд із 

визначальними для утвердження мови діалектними особливостями важливе значення для 

успішного її розвитку мають і вертикальні страти. Ці страти – не що інше, як видозміни 

місцевого говору (тобто сукупності тих же територіальних страт) – залежно від 

суспільного чи професійного стану мовців [1, с. 20]. 

Якщо горизонтальна страта виявляє повну мовну систематичність (фонетичні, 

лексичні, морфологічні, синтаксичні риси), тобто формально дорівнюється власне мові, то 

вертикальний конгломерат є вторинним, має більш пізнє походження, бо відображає вже 

соціальну стратифікацію суспільства. Проте він виявляється лише на лексичному рівні, і 

тому науковці пропонують навіть специфічний термін соціальні лексичні системи [Там 

само], з чим і ми можемо погодитись повною мірою.  

Тобто всілякі жаргони (сленг, арго) взагалі не можуть стояти рівноправно поряд із 

літературним і діалектним різновидами мови, не кажучи вже про якусь опозицію до них. 

Вони просто входять до загальної мови як її лексичні елементи. Саме тому вивчення 

походження та функціонування таких слів у загальнонародній мові є актуальним і 

потрібним на наш час – час утвердження української мови як державної. 

Ця проблема цікавила вчених завжди, зокрема важливими для нашого дослідження 

є праці радянських і російських лінгвістів (І. Гальперін, В. Биков, М. Маковський [2]) та 

українських (Л. Масенко, Ю. Бичай, О. Тараненко, О. Горбач, Г. Залізняк, О. Медвідь [3]), 

які визначали феномен жаргонної лексики як явища й аналізували окремі його одиниці. 

Проте у сфері логіки мовних одиниць, зокрема їх органічності / неоргангічності, 

наукових здобутків недостатньо, і тому ми присвячуємо цим питанням свої дослідження 

[5; 6].  

У цій статті завданням є дослідити етимологію та функціонування мовної одиниці 

лох, яка останнім часом вживається досить активно, вже перетворившись зі сленгової на 

загальновживану. 

Нині, як відзначають учені, лібералізація щодо вживання елементів арго (жаргону, 

сленгу) дійшла до стану парадоксу: активне їх використання в мові мас-медіа, своєрідна 

популяризація відбувається вже зверху-донизу, а не навпаки, як було завжди з 

входженням одиниць просторіччя [4, с. 43]. Лінгвісти доходять висновку, що ця 

лібералізація призводить зрештою до збалансованого оновлення стандартної мови. При 

тому у межах літературної мови елементи своєрідного койне (як сукупності просторіччя, 

арго, сленгу тощо) ніби втрачають, нівелюють свою апріорну експресивність і певною 

мірою стабілізуються, що в свою чергу може призвести до їх стандартизації [5, с. 12]. 



Наприклад, зі злодійського арго до буденної мови потрапляє одне певне значення – 

частіше етимологічно прозоре (маякнути – “просигналізувати”, опустити – 

“пригнобити”, піднятись – “досягти матеріального успіху”, мерс – “Мерседес” і навіть 

фуфло чи шняга – “щось негативне, неістинне”) і закріплюється воно надовго, оскільки 

має відповідне “романтичне” минуле, яке повсякчас ставало модним в імперійних і нині – 

в постімперійних умовах нашого соціуму (про це явище та взагалі про явище жлобства ми 

вже писали [5]). 

Що ж стосується молодіжного арго (сленгу), то значну частину цього масиву ми 

називаємо шифризмами – одиницями, що свідомо використовуються для порозуміння 

лише у своєму обмеженому середовищі, – як і “злодійськими” арготизмами – “фенею” 

(навіть в етимологічному визначенні: “арго ← фр. argot – умовний жаргон певної групи 

людей, що має таємничий характер… щоб інші не зрозуміли” [7, с. 81]. Саме через таку 

свою природу ці одиниці довго не живуть, оскільки не виявляють зв’язку між первинною 

етимологією та заданим (домовленим) значенням.  

Для конкретного аналізу ми взяли активно вживану нині лексичну одиницю лох, 

що має безперечно кримінально-арготичне походження та позначає довірливу людину, 

яку легко обдурити. Це може бути потерпілий, жертва шахраїв, просто роззява, обдурена 

особа. З кримінального середовища прийшло і похідне слово лохотрон – організовані 

шахраями ігрові схеми з урахуванням психології людей, що піддаються азарту, в 

результаті яких гравець майже завжди стає жертвою обману [9]. 

З кримінального арго лох і похідні від нього (лоханутись, лохотрон, лохотронщик 

тощо) потрапили до сучасного молодіжного сленгу, де мають образливий характер і 

пов’язані з людьми, які не вписуються своєю поведінкою в норми відповідного 

мікросоціуму. Що ж до лохотрону, то він розширив свою семантику до позначення будь-

якого заходу із запланованим апріорі обманом – типу державних акцій, виборів тощо. 

Відарготичне слово лох виводиться з німецького арготичного “людина” або “дірка” 

[5, с. 95] за наявного польського однозвучного “господар” і рос. діал. лоха “дурепа” – з 

посиланням на Далеву етимологію одиниці лошь “поганий” [10, с. 524]. Але існує ще й 

вітчизняна версія: у тому ж таки злодійському арго – від Льоха, Льоша (Альоша), що мало 

буденну семантику “дурний” і відповідну злодійську “селянин, якого в місті обдурили чи 

обікрали”. За Є. Отіним, у XVII ст. під такою назвою навіть фіксується в документах 

простий люд – прозваньє имъ было Алєши [11, с. 360]. 

Хоча при всьому перший варіант етимології одиниці лох і має, на нашу думку, 

перевагу, оскільки давня злодійська лексика значною мірою складалася з німецького арго 

(ідишу? – В.Д), зазначена діалектна аналогія також дуже давня й поширена: Альоха – 

“недоумкуватий”, Альоша з Бугаївки, …з водокачки [5, с. 16-17] (порівн. ще: льоха 

“свиня”). Таку ж функцію у народній фразеології виконують й інші імена – Маруша, 

Марфа (й Мурка, до речі), Ваня (Ваньку валяти), Дуня (Дунька з трудоднями), Люба (…з 

дуба) тощо [6, с. 96-97]. 

Так само зовнішньо схожу на аналізованого лоха одиницю лохнути І. Огієнко 

фіксує як галицько-волинський діалектизм зі значенням “сумувати” [8, с. 388], тобто 

етимологічних зв’язків між ними не спостерігається. Проте ряд однокореневих 

(сполошитись, переполох, сполоханий) наштовхує на гіпотезу про зв’язок з арготизмом 

лахнути, який означає швидку втечу. 

Але в інших словниках засвідчені ще цікаві лексико-семантичні паралелі [12, 

с. 294-295]: 1) лох – маслина, можливо, від пол. włoch “волохатий”, чим верифікується й 

лохман “лахміття” (рос. лохмотья) та лохми “сплутане волосся” (розмовне лохматий, як і 

аналогічне патлатий – у значенні “волосатий”); 2) зі значенням “лосось” (з рос.) із 

похідними лоховина – “м’ясо (погане) лоха”, облоховиться – “перетворитися з лосося в 

лоха”, що історично має тверді підстави (і/є назва риби lak’s з подальшими лит. lāšis, ест. 

lōhi фін., карел. lohi “лосось”); 3) зі значенням “страх, жах” із похідними лякати, 

полохливий, сполохати, сполошити.  



Також крім нейтрального лоханя “велика миска” (зіставляється з гр. λεχάνή з тим же 

значенням) є ще цікаві відповідники: лохати “жадати, сумувати, знемагати” (від псл. 

lohati) з похідними лохатися, лошитися, або лохнути(сь) “бути у відчаї”, що могло 

перетворитись і на “потрапити в пастку”, “пійматися”, “програти”.  

Як бачимо, є чимало варіантів походження відарготичного лох – майже з 

однаковим ступенем вірогідності. Зрештою всі вищенаведені значення мають спільний 

атрибут – “щось негативне, погане” (як, скажімо, жлоб), а це в свою чергу в цілому 

зумовлює не лише наявність, але й усталення арготизму лох у буденній мові. 

Отже, лексична одиниця лох засвідчує, що вона вже є активним елементом лексики 

загальнонародної мови, хоча з етимологічного боку відображає більш давні традиції 

російського та українського побуту.  

Надалі ми плануємо підготувати ще кілька статей, присвячених аналогічним 

етимологічним розвідкам. 
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