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У складі мінералогічної номенклатури сучасної української літературної мови особливе 
місце належить назвам коштовних каменів, відомих людству з незапам’ятних часів і 
оповитих у різних народів численними легендами і повір’ями. 

Оскільки в межах історичної східнослов’янської етнічної території родовища мінералів-
самоцвітів були рідкісними, ці назви потрапили у давньоруську, а згодом і в 
староукраїнську мову з мов народів давньої культури, з якими наші предки підтримували 
торговельно-економічні і культурні зв’язки. Так, з давньогрецької прийшли назви сапфір, 
ізмарагд (смарагд), аметист, топаз та ін. Деякі з цих назв були засвоєні через 
посередництво мов інших народів, що відбилося на їх фонетико-морфологічній системі. 
Наприклад, алмаз, що має своїм джерелом-попередником д.-гр. адамантус (інша форма — 
адамас), засвоєне східними слов’янами з тюркських мов, які в свою чергу сприйняли його з 
арабської. Характерно, що уже в одній із найвизначніших ранніх пам’яток 
східнослов’янської лексикографії — «Лексиконі» Памви Беринди (XVII ст.) — наводяться 
обидві назви (адамас і алмаз), але адамас пояснюється через алмаз як слово новішого 
вживання. Аналогічний шлях пройшло і слово ізумруд (з араб.-перс. зумурруд), вживане як 
синонім до іншої давнішої, уже згаданої назви цього мінералу — ізмарагд, смарагд (з д.-гр. 
смарагдос, яке, в свою чергу, походить від марагада — запозичення з однієї із 
давньоіндійських мов), що позначає різновид берилу (мінералу з класу силікатів) яскраво-
зеленого кольору. Поширеному нині в термінології д.-гр. гіацинт (від імені міфічного 
персонажа) передувала назва яхонт (у різних фонетичних варіантах), що прийшла до 
східних слов’ян з того самого джерела через посередництво латинської, а потім німецької 
мов. Проте частота вживання назв коштовних каменів у пам’ятках східнослов’янської 
писемності і вихід цих назв уже в ранній період писемної історії східних слов’ян за межі 
суто номінативних одиниць свідчать про високий рівень культури обробітку коштовних 
каменів нашими далекими предками. 

Слід відзначити, що назви коштовних каменів для більшості людей виступають не для 
позначення природних мінералів, а як назви різних коштовних прикрас. Цим, а також 
різними джерелами їх проникнення в східнослов’янські мови, в тому числі й українську, 
пояснюється певний різнобій у позначенні природних мінералів. Наприклад, д.-гр. адамант, 
адамас, засвідчені в староукраїнських пам’ятках як синоніми до назви алмаз, нині 
зустрічаються лише в творах на історичну тематику: «Тільки й було коштовного на 
Ларинові, що дорогоцінна панагія з адамасами» (П. Загребельний). Один з найтвердіших у 
природі мінералів має звичайно уживану назву алмаз. Інші назви цього мінералу — діамант 
(з д.-гр. адамант) та брильянт (пізнє запозичення з французької) у сучасній українській мові 
вживаються на позначення спеціально обробленого, огранованого коштовного каменя, 
використовуваного як оздоба. Очевидно, таке розрізнення намітилося давно, оскільки у 
згаданому вже «Лексиконі» П. Беринди є вказівка на те, що алмаз — це «неужитий діамант». 

У термінологічному вжитку до родової назви мінералів класу силікатів відноситься слово 
корунд. Непрозорі різновиди корунду використовуються як абразивний матеріал. Прозорі 
забарвлені різновиди цього мінералу служать сировиною в ювелірній промисловості. Вони 
позначаються назвами рубін (з лат. рубінус — від рубер «червоний»), якому властивий 
червоний колір, сапфір (з д.-гр. сапфейрос, що походить з д.-євр. саппір) — мінерал синього 
кольору, топаз (з гр. топазос) — жовтого. Давніші назви коштовних каменів цього класу — 
гіацинт і яхонт іноді можуть уживатися й на позначення інших різновидів, зокрема 
аметиста (від гр. аметистос «неп’янкий» — існувало повір’я, за яким аметист допомагав 
при лікуванні від алкоголізму) і граната (від лат. гранатус «зернистий»). 

Синонімічними в сучасній українській мові є і назви бурштин (походить з німецької) та 
янтар (з литовської) на позначення мінералів, які являють собою викопну смолу хвойних 
дерев, хоч слово бурштин ширше вживається в художньо-белетристичному стилі сучасної 



української літературної мови, а янтар — переважно у спеціальній літературі, напр.: 
«Хрестів усяких, дукатів.., бурштинів разками... та чого у неї не було!» (Г. Квітка-
Основ’яненко); «Наука довела, що янтар — смола рослинного походження. І справді, при 
розтиранні янтарю відчувається запах сосни» (Наука і суспільство). 

Назви коштовних каменів здавна використовуються письменниками у мові художньої 
літератури. Так, алмаз традиційно виступає як символ твердості, чистоти, непідробної 
щирості, а діамант і брильянт — добірності, вишуканості, довершеності, пор.: 

Алмазом чистим, дорогим  
Сіяють очі молодії 

(Т. Шевченко); 
Вороги! 
І люті! Люті! 
Ви ж украли, 
В багно погане заховали 
Алмаз мій чистий, дорогий, 
Мою колись святую душу! 
Та й смієтесь 

(Т. Шевченко). 
«А які в нього думки про літературу — це діаманти!» (О. Донченко). 
Смарагд, ізмарагд, рідше ізумруд часто вживаються в художньо-поетичній мові як засіб 

творення зорових образів, порівнянь на означення ясно-зеленого чи 
зеленавого кольору: 

Знов лечу я над степами, 
Над смарагдом нив... 

(О. Олесь). 
Цікаво, що вже в ранній період історії східнослов’янського письменства (з XIV ст.) під 

назвою ізмарагд стають відомими літературні збірники релігійно-повчального змісту. 
Переосмисливши теми, мотиви і образи цих давньоруських збірників, І. Я. Франко назвав 
одну з своїх поетичних збірок «Мій Ізмарагд». 

Назви самоцвітів (аметист, сапфір, бурштин та ін.) широко вживаються у функції 
яскравих порівнянь для підкреслення незвичайності, небуденності, величності 
чого-небудь: 

Пливе по обрію [сонце] могутнє, осяйне 
І в барвах міниться: то як сапфір ясне,  
Червоне, як рубін, немов топаз жовтаве (М. Рильський). 

 


