
ВІТАЛІЙ СКЛЯРЕНКО 
НАЩО Й КЛАД, КОЛИ В СІМ’Ї ЛАД 

 
Слово лад особливо поширене в східнослов’янських мовах, але воно властиве також 
західнослов’янським мовам: укр. лад ‘порядок, упорядкованість; згода, злагода; спосіб, 
зразок; устрій’, рос. лад’’згода, злагода, мир, дружба; порядок, злагодженість; спосіб, 
зразок’, бр. лад ‘згода, злагода, дружба; порядок, злагодженість; спосіб, зразок; устрій’, п. lad 
‘порядок, устрій’, ч. lad’лад, порядок, гармонія’ (запозичено з російської або польської 
мови), слц. lad ‘злагодженість; спосіб, зразок’ (запозичено з російської або чеської мови), вл. 
lad ‘порядок, плановість, згода’. 

Праслов’янське (північне) *ladъ не має надійної етимології. Дослідники припускають 
спорідненість його з гот. lētan ‘пускати, визволяти’ (Й. Міккола, А. Вайан), ірл. lааіт ‘кидаю, 
кладу, ставлю, посилаю’, гр. έλάω ‘жену’ (Е. Бернекер). Автори «Етимологічного словника 
слов’янських мов», відхиливши всі наведені зіставлення, у тому числі і зв’язок із *lagoda, 
розглядають псл. *ladъ як утворення з префікса займенникового походження *lа (<*(o)lō) і 
кореня d-, що розвинувся з індоєвропейського *dhē- ‘класти, ставити’. Наведену етимологію 
також не можна назвати надійною. 

Ряд дослідників (Й. Зубатий, А. Г. Преображенський, А. Брюкнер, С Младенов та ін.) 
вбачає в *1аdъ корінь *lа-, пов’язаний чергуванням голосних з коренем *lē, який відбитий в 
пел. *1ěпъ ‘лінивий’. У нових дослідженнях цю давню етимологію підтримав Г. Шустер-
Шевц. На його думку, псл. *ladъ постало, очевидно, з індоєвропейського кореня *lē — 
‘ослабляти’ (-d- він розглядає як розширювач кореня), з якого розвинулися також гр. ληδετν 
‘бути лінивим, втомленим’, лат. lassus ‘стомлений’, лаб. lodh ‘втомлювати’, гот. lētan 
‘пускати, дозволяти’ (отже, виходить, що зіставлення Й. Мікколи і А. Вайана з гот. lētan є 
правильним). Ми теж вважаємо, що іменник *ladъ (*lōdos) утворено від індоєвропейського 
дієслівного кореня *lē — ‘ослабляти’ (з розширювачем -d-) за допомогою чергування 
кореневих голосних ē з ō. Первісне значення слова → ‘ослаблення, спокій, злагода’. 
Семантичний розвиток ‘злагода’, можливо, відбувся ще на індоєвропейському ґрунті, пор. 
утворений від *lē- індоєвропейський прикметник *lē-по- ‘слабкий, м’який, лагідний’, від 
якого походить пел. *lěпъ ‘лінивий’. 

Від іменника *ladъ походить дієслово *laditi (первісне значення — ‘ослабляти, 
заспокоювати, приводити до злагоди’), а не навпаки, як думає ряд дослідників, зокрема 
Ф. Славський і Ф. Безлай. Дієслово, як і іменник, представлене у східнослов’янських і 
західнослов’янських мовах: укр. лáдити «жити у злагоді; лагодити, ладнати; готувати; 
налагоджувати», рос. лáдить ‘жити у злагоді, ладити; лагодити, ладнати; виготовляти, 
робити; збиратися, намагатися; наполегливо повторяти; налагоджувати, настроювати’, бр. 
лáдзіць ‘жити у злагоді, ладити; лагодити, ладнати’, друс. ладити ‘схиляти до згоди, 
мирити’, п. діал. ladzić ‘приводити в порядок, доводити до ладу, приготовляти; випадати, 
личити’, ч. ladit ‘налагоджувати, настроювати’ (запозичення з російської мови), слц. ladit 
‘налагоджувати, настроювати; погоджувати’ (запозичення з російської або чеської мови). Від 
іменника *1аdъ за допомогою суфікса -ьпъ утворений прикметник *ladьnъ (первісне 
значення — ‘слабкий, м’який, спокійний, лагідний’), пор. укр. лáдний’’гарний, красивий; 
добре зроблений; вправний; лагідний ніжний; злагоджений’, рос. лáдный ‘який живе у 
дружбі, мирі, злагоді; злагоджений; ставний; добре зроблений, справний; добрий, гарний’, 
бр. лáдны ‘пристойний, порядний; великий’, друс. ладьныи ‘однаковий, рівний; подібний’, п. 
ladny ‘гарний; вродливий, гарний на вроду; великий, значний’, ч., слц. ladný ‘граціозний, 
зграбний, стрункий’, вл. ladny ‘приведений до ладу, упорядкований; гарний’. Семантичний 
розвиток ‘м’який, лагідний’ → ‘гарний, красивий’, який відбувся в цілому ряді слов’янських 
мов, свідчить, що слов’яни дуже цінували таку рису характеру, як лагідність, вважаючи її 
ознакою гарної людини. В.Махек розглядає *laditi і *ladьnъ як скорочення *lagoditi, 
*lagodьnъ, a *ladъ вважає похідним від *laditi. 

З *ladъ, безперечно, пов’язане слово *lada ‘кохана, дівчина, дружина’, хоча деякі 



дослідники вважають походження цього слова іншим, ніж *ladъ. О. М. Трубачов виводить 
*lada з *al-dh-os ‘який виріс, зрілий’ від індоєвропейського кореня *al- ‘рости’, М. Будимир 
— з *vlādhā ‘володарка’, О. О. Потебня пов’язує з лит. ardýti ‘розбирати; руйнувати’ (у 
О. О. Потебні — ‘ділити’), ряд дослідників (Г. Гюнтерт, В. Полак, В. Махек та ін.) обстоює 
малоазійське походження цього слова. На наш погляд, *lada, як і *ladъ, утворено в 
праслов’янській мові від індоєвропейського кореня *1ē- ‘ослабляти’ (з розширювачем кореня 
-d-) за допомогою чергування кореневих голосних ē : ō. Первісне значення *lada — 
‘слабкість, м’якість, лагідність’. З цього значення на ґрунті праслов’янської мови 
розвинулися значення ‘дівчина’, ‘дружина’, ‘кохана’, згодом і ‘чоловік’, ‘коханий’, оскільки 
такі риси як слабкість, м’якість, лагідність особливо характерні для жіночої (слабкої) статі, 
пор. укр. лáдо ‘пестлива назва чоловіка, дружини, дитини; коханий, любий’, рос. лáда 
‘любий, коханий, люба, кохана; чоловік, дружина’, лáдо ‘любий, коханий; чоловік’, друс. 
лада ‘пестлива назва чоловіка, коханого і дружини, коханої’, ч. ст. lada ‘дівчина’, болг. лáда 
‘дівчина, яка співає обрядову пісню «Ой, Ладо»‘, хорв. läda ‘дружина своєму чоловікові’. 
Слова *lada, *lado (останнє за походженням є кличною формою однини від *lada) часто 
вживалися у весільних піснях; згодом ці милозвучні слова стали пісенним приспівом, 
втративши своє конкретне значення, пор. рос. лáдо (у приспіві пісень), лáдý (приспів у 
народних піснях), п. діал. lado (приспів у народних піснях, найчастіше весільних), хорв. lado 
(пісенний приспів без конкретного значення), слн. lada (вигук). 

Приспів *lada, *lado у піснях був сприйнятий деякими дослідниками як ім’я 
язичницького божества. У слов’янському язичницькому пантеоні з’явилася богиня Лада 
(богиня шлюбу) і навіть бог Ладо (бог весни і кохання). Б. О. Рибаков заперечує наявність у 
слов’ян бога Ладо, але обстоює існування богині Лади. Із запереченням богині Лади 
виступив цілий ряд дуже авторитетних учених. Є. В. Аничков зазначає, що різні Лелі, Лади, 
Живи тощо «були вигадані і ніколи не існували». Заперечує богиню Ладу польський славіст 
А. Брюкнер, вважаючи ладо чи лада всього-навсього приспівом. Зазначаючи, що богиня Лада 
не існує, що вона — вигадка наших книжників пізнішого часу, М. М. Гальковський пише: 
«Звідки взялися нові боги Лад, Лель? Думаємо, що внаслідок непорозуміння. Лада, лель-люлі 
— це приспіви пісень...». Гіпотезу про існування в давніх слов’ян божеств Лада і Ладо, імена 
яких збереглися у приспівах пісень, не поділяє також Ф. Славський. 

Ряд вчених (Ф. Міклошич, Й. Зубатий, А. Г. Преображенський, С. Младенов, Г. Шустер-
Шевц та ін.) вказує на зв’язок слова *ladъ з *lagoda: укр. лáгода ‘лагідність; злагода’, рос. 
діал. лáгода ‘лад, мир; порядок, устрій; лагідність, доброта’, бр. лагóда ‘благодать; згода, 
злагода, дружба’, друс. лагода ‘зручність’, п.ст. lagoda ‘лагідність, м’якість’, ч. lahoda 
‘приємність; ласощі’, слц. lahoda ‘приємність, задоволення’, вл. lahoda ‘привабливість, 
принадність; лагідність, м’якість’, нл. lagoda ‘приємність, миловидність’, серб, лагода 
‘безтурботність, спокій; приємність, задоволення, насолода; достаток; тривога’, слн. lagoda 
‘малоцінність; низькість; жвавість, пустотливість’. Автори «Етимологічного словника 
слов’янських мов» вбачають у *lagoda, як і в *ladъ, префікс *lа-, а корінь пов’язують з 
*godъ, *goditi. Ідея про зв’язок *lagoda з *godъ, *goditi, *godьnъ наалежить В. Махеку, який 
*lagoditi, *lagodьnъ виводить з *lago-goditi, lago-godьnъ, a *lagoda вважає похідним від 
*lagoditi. 

На наш погляд, мають рацію ті дослідники, які розглядають *lagoda як утворення від 
*laga за допомогою суфікса -oda, пор. *jagoda від *jaga. На користь реконструкції псл. *laga 
свідчить лит. діал. lóga ‘купа; черга’, лтс. lāga ‘шар; порядок; черга’, споріднений з псл. 
*lagoda, усупереч авторам «Етимологічного словника слов’янських мов». Щодо походження 
псл. *laga, то слід погодитися з Е. Бернекером, який виводить це слово (із значенням 
‘слабкість, поступливість’) від індоєвропейського кореня *(s)leg- ‘слабкий, в’ялий’ (з 
чергуванням кореневих голосних ē : ō). Цю точку зору поділяє П. Скок. 

Від іменника *lagoda походить дієслово *lagoditi з первісним значенням ‘ослабляти, 
зм’якшувати, заспокоювати’: укр. лáгодити ‘робити придатним для вжитку, ладнати; 
усувати непорозуміння, припиняти сварки; виготовляти; установлювати’, діал. 



‘приборкувати, зм’якшувати’, рос. діал. лáгодить ‘мирно залагоджувати сварки, суперечку 
тощо; ладити’, бр. лагóдзіць ‘догоджати, годити’, друс. лагодити ‘робити приємне, потурати, 
догоджати’, п. lagodzić ‘зм’якшувати; угамовувати’, ч. lahodit ‘бути приємним; лестити’, 
діал. ‘угамовувати’, слц. lahodit’ ‘лестити; пестити’, вл. lahodźić ‘ослабляти, зм’якшувати, 
угамовувати; лестити’, нл. lagozis ‘лестити, пестити’, серб, лагодити, лагодити 
‘пом’якшувати, полегшувати; догоджати, лестити; подобатися, бути до смаку’, слн. lahoditi 
‘тішити’, цел. лагодити ‘віддаватися чомусь з сильним бажанням’. Від іменника *lagoda за 
допомогою суфікса -ьпъ утворений прикметник *lagodьnъ з первісним значенням ‘слабкий, 
м’який, спокійний, лагідний’: укр. лагідний ‘спокійний, тихий; м’який, ніжний’’, бр. лагóдны 
‘лагідний, добродушний’, друс. лагодьныи ‘помірний, достатній, такий, як треба; легкий, 
приємний’, п. lagodny ‘м’який, лагідний; приємний, легкий’, ч. lahodný ‘приємний’, слц. 
lahodný ‘апетитний; приємний; стрункий’, діал. lahodni ‘бідний, слабкий, маленький’, вл. 
lahodny ‘кволий, слабкий; ніжний, м’який, лагідний; поблажливий’, нл. lahodny ‘приємний, 
милий, ласкавий, ніжний; м’який; стрункий’, болг. діал. лáгодный ‘середній; приємний’, 
серб. лáгодан ‘зручний, приємний’, слн. lágoden ‘тихий, м’який; зручний; поганий; 
пустотливий’, цсл. лагодьнъ ‘який живе у повній злагоді»‘. 

Індоєвропейські корені *lēg- ‘слабкий, в’ялий’ (від якого походить псл. *laga) і *lēd- 
‘ослабляти’ (від якого походить псл. *ladъ), безперечно, пов’язані між собою: обоє вони є 
розширенням індоєвропейського кореня *lē- ‘ослабляти’ (у першому випадку розширювачем 
кореня виступає -g-, у другому — -d-). Отже, на наш погляд, семантична близькість слів 
*ladъ і *lagoda зумовлена їх генетичною тотожністю. 
 


