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КВАЗІЕТНОНІМ ЧЕЛДОН
(ДО СЕМАНТИЧНОЇ ТИПОЛОГІЇ ЕТНОНІМІВ)
Макс Фасмер іркутське челдóн, чолдóн, чалдóн “прийшлий,
недавній виходець із Росії”, “бродяга, збіглий, каторжник” помітив як неясне і порівнював із монгольським старописемним
ǯoligan, ǯolgin та калмицьким zolγɒn, zolgṇ “бродяга” [Фасмер
1987, 326], пор. монг. золиг “викуп”, “дзолік (фігурка з тіста, а
іноді й людина, якими хворий відкупається від духів)” [Монгольскорусский словарь, 197].
О. Є. Анікін не спромігся етимологізувати це сибірське слово, а порівняння М. Фасмера назвав “випадковим” [Аникин 2000,
639].
Наведемо слова старовинної пісні “Бродяга”, в якій згадується Забайкалля:
По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.
Бежал из тюрьмы темной ночью,
За правду он долго страдал.
Бежать больше не было мочи,
Пред ним расстилался Байкал.
Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берет
И грустную песню заводит,
О родине что-то поет.
Бродяга Байкал переехал,
Навстречу родимая мать.
Ах, здравствуй, ах, здравствуй, мамаша.
Здоров ли отец мой и брат?
Отец твой давно уж в могиле
Землею сырою зарыт.
А брат твой в далекой Сибири
Давно кандалами звенит.
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У звязку з поміткою М. Фасмера та його порівнянням автор
статті давно узяв на замітку монг. шалдан(г), старописемне монг.
šaldang “голий, роздягнений” [Монгольско-русский словарь, 197;
Mongolian-English Dictionary, 750] та калм. šaldū “ohne Hosen”,
šaldǟxɒ “ohne Hosen oder hinten nackt sein” [Ramstedt 1935, 346],
шалдаң (шалдаң) “голий, роздягнений” [Тодаева 2001, 488]. Тим
часом вийшла книга М. Л. Бережновoї, присвячена значенню, історії та походженню сибірського слова челдон “корінний сибірякросіянин”, історії та культурі челдонів [Бережнова 2007], але
оскільки на питання походження слова авторка так і не знайшла
відповіді, ми наважились запропонувати свою етимологію.
Значення “корінний сибіряк-росіянин” має досліджуване слово в останній строфі старовинної каторжної пісні:
По Сибири мы сторонушкой пройдем,
А что хлеба нам – чалдоночки дадут.
Кто не тронет нас – и мы, брат, обойдем,
Кто обидит – так тому дадим капут.
[Колпакова 1979, 137]
Монг. шалдан(г) і калм. šaldū, шалдаң мають синонімами
монг. нүцгэн і калм. nütsügṇ, бурят. нюсэгэн “голий” та явно походять із тюркських мов, але у словниковій статті “ЙАЛЫН”
[Этимологический словарь, 104–106] монгольські слова відсутні,
є лише посилання на тунгусо-маньчжурські паралелі. Тунгусоманьчжурське н´олахxн “голий” та інші порівнюються з д.-тюрк.
jalaŋ ~ jalïŋ “голий” та із ǯулāкин “голий” і іншими, запозиченими з якутської мови [Сравнительный словарь, 272, 643]. Монгольському старописемному nüčügen відповідає тюркське yalanqač
“голий” [Поппе 1938, 262]. Оскільки тюркська і монгольська
мовні сім’ї не є спорідненими, марно шукати у запозиченій лексиці регулярних звукових відповідників [Щербак 1984; Щербак
1986]. Тюркізми, як правило, запозичувались у тунгусо-маньчжурські мови через монгольські, якщо не зважати на контакти
між якутами й евенками і евенами [Щербак 1986, 57]. Коли і з якої
тюркської мови було запозичене монгольське слово, що дало монг.
шалдан(г) і калм. šaldū, шалдаң лишається невідомим, але можна припустити, що рос. чалдóн, челдóн, чолдóн було запозичене з
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бурятської говірки, яка на місці бурятського літературного ш
завжди має ч. Такою є південноселенгінська говірка [Бертагаев
1968, 32]. Бурятське слово мало переносне значення, пор. укр. голий, голодранець, голоштанник, гольтіпака, голяк, безштанько,
синонімами яких є бідняк, убогий, злидар, жебрак, старець, обідранець, обшарпанець, сіромаха тощо, та рос. босяк “людина з
декласованих шарів суспільства, що опустилася”.
Слово чалдóн первісно з’явилось у Нерчинському воєводстві,
коли там заснували каторжні поселення, а вже потім отримало
значення “російськомовний мешканець Східного Сибіру, корінний сибіряк” [Кобозев].
О. І. Іліаді порівнює рос. чалдóн “корінний сибіряк, росіянин” та челдóн “некультурна, нерозвинена людина, дурна людина” з чалдóн “голова”, “ледача людина”, “вперта, неслухняна
людина” у новгородських говірках і виводить ці лексеми iз праслов. *čьl-d- < іє. *(s)kel- (> čьld-onъ), пояснюючи їхнє утворення як «перенос (метафоризацію) слова з вихідним значенням
“вигнута, випукла річ” у розряд лексики для позначення психічних, інтелектуальних рис людини» [Илиади 2003, 141]. Вважаємо цю етимологію недостовірною. Так можна iз праслов’янських
коренів пояснювати геть усі слова у будь-якій мові. Наприклад,
рос. чéлба, чёлба [Аникин 2000, 653; Илиади 2003, 140–141] є
явним тюркізмом iз перським етимоном (див. [Бушаков 2009,
34–35]).
Квазіетнонім чалдон можна віднести за семантичними ознаками до групи етнонімів, що відображають особливості одягу.
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