
В. Й. ГОРОБЕЦЬ 
ДАВНІ УКРАЇНСЬКІ НАЗВИ 

 
Чи задумуємось ми над тим, коли виникли ті чи інші слова? Якщо й задумуємося, то не 
завжди можемо відповісти, який вік має слово. Гортаючи діаріуші (своєрідні щоденники) 
XVIII ст., зокрема Я. А. Марковича за 1717—1767 pp.1, М. Д. Ханенка за 1719—1754 pp.2 та 
щоденні записи Генеральної військової канцелярії за 1722—1723 pp.3 і 1727—1730 pp.4, 
ведені на Лівобережній Україні, ми звернули увагу на цікаві факти: чимало українських слів, 
які за структурою, звуковою оболонкою чи семантикою сприймаються ніби як сучасні або, 
принаймні, як (нехай із застереженням) неологізми першої половини XIX ст., виявились не 
лише природними, але й широко вживаними в мові першої половини XVIII ст. 

Нашим предкам здавна відомі такі назви осетрових риб: бhлуга ДМ (1727, 1753), осятръ 
ДМ (1724, 1731, 1753), севруга ДМ (1748, 1753); лососевих: бЬлорибиця ДМ (1732, 1748, 
1753), бhлорибиця ДХ (1749), лосось ДМ (1725, 1730, 1753), cioмga ДМ (1729, 1731), cємga 
ДМ (1758); коропових: бhлизна ДХ (1753), вирозубъ ДМ (1731), карась ДХ (1733), ДМ 
(1733), коропъ ДМ (1724), ДХ (1743), линъ ДМ (1731, 1733), лящъ ДМ (1723, 1731, 1758), ДХ 
(1753), тараня ДМ (1746, 1748, 1758, 1761), сазанъ ДМ (1724) і сазонъ ДМ (1727, 1758), 
чабакъ ДМ (1725, 1738, 1748), чехоня ДМ (1761); окуневих: окунь ДХ (1732), сула ДМ (1724, 
1725), судакъ ДМ (1751. 1761). Із назв прісноводних риб-хижаків у документах 
зустрічаються також сомъ ДМ (1723), ДХ (1733, 1753) і щука ДХ (1731, 1732). Виявлені 
назви риб із змієвидним тілом: мhнога ДХ (1732), вюнъ ДХ (1732). З інших промислових риб 
називаються оселедець ДХ (1732) і камбала ДМ (1729). 

Серед наведених вище слів виділяються такі, що своїм походженням сягають 
праслов’янського мовного грунту: карась, коропъ, линъ, окунь, осятръ, сомъ, щука. Серед 
новіших запозичень вирізняються назви, засвоєні із східних мов (чабакъ < тюрк, чабак, 
чапак < перс. Серау; сазанъ < тюрк, сазан), мов народів Балтики (оселедець, давньорус. 
сельдь < скандінав. sild; камбала < фін. kampala, kampela, kampelo), з германських мов 
(мhнога < польськ. minog < старонім. ninnouge; судакъ < середньоверхньонім. sandat). 

В українській літературній мові XVIII ст. була розвинена лексика, пов’язана з 
тваринництвом. Сюди належали назви домашніх птахів, рогатої худоби, коней, овець, 
свиней, диференційовані стосовно статі, віку, масті і т. ін. Загальне поняття «надвірні птахи» 
віддавалось за допомогою збірних назв дворовое птаство ДМ (1724) і дробина ДМ (1740, 
1745, 1746, 1747, 1751, 1752, 1757 та ін.). Слово птаство зустрічається також в українських 
пам’ятках XVII ст.: П. Беринда наводив його як відповідник до загальної слов’янської назви 
птицтво5. У діаріушах назва птаство послідовно вживається без означення, коли йдеться 
про диких птахів, дичину. Прикметник дворовий поєднувався із словом птаство при 
вирізненні класу свійських птахів. Активною була і назва дробина на означення надвірних 
птахів. Вона відображена також у записах живої народної мови Лівобережжя XIX ст., що 
лягли в основу відомих словників П. Білецького-Носенка і О. Афанасьєва-Чужбинського. 
Тепер слово дробина застаріло і відоме лише у говорах. 

Із назв видів домашньої птиці у пам’ятках засвідчені такі: кури ДМ (1730, 1745, 1750), 
гуси ДХ (1742), ДМ (1751, 1752), утки ДХ (1742), ДМ (1745, 1752), индики ДМ (1729. 1745, 
1750, 1760), індики ДМ (1730, 1745). У формі множини деякі назви вживалися й раніше, на 
що вказує, зокрема, слово коури, зафіксоване в пам’ятці другої половини XV ст.6

Від основ цих слів утворилися на ґрунті української мови назви самиць певного класу 

                                                           
1 Далі скорочено — ДМ (у дужках зазначаємо рік записів). 
2 Далі скорочено — ДХТ, ДХ, ЖХ. 
3 Далі скорочено — ЖК. 
4 Далі скорочено — ДК. 
5 «Лексикон словенороський Памви Беринди», К., 1961, стор. 103. 
6 В. Л. Карпова, Назви тварин та слова на означення пов’язаних з ними понять у мові пам’яток ХІV − ХV ст. // 
Питання історії української мови», К , 1970, стор. 40—50. 



птахів: курка ДМ (1729, 1745) або куриця ДХ (1733), гуска ДХ (1730), утка ДМ (1740), 
индичка ДМ (1751), а також збірні назви малят: курчата ДМ (1732, 1740, 1760), гусята ДМ 
(1751) чи гусенята ДМ (1740, 1760), утята ДМ (1724, 1745) чи утенята ДМ (1740, 1760), 
индичата ДМ (1740, 1757, 1760). Слово утята могло виступати у функції загальної назви, 
позначаючи птахів (качок) безвідносно до статі та вікових особливостей, тобто 
поєднувалося в одній синонімічній парі зі словом утки. 

В українських пам’ятках XVII — XVIII ст.7 натрапимо і на квочку і на пhвня ДМ (1729, 
1754, 1758), индика ДМ (1751). Кладений півень, якого відгодовують на м’ясо, одержав 
назву каплунъ ДМ (1729, 1744), ДХ (1730), що засвідчено в українській актовій мові уже в 
XVI ст. 

Не менш виразно представлена в діаріушах лексика на означення свійських тварин і 
понять, пов’язаних із їх розведенням. Загальною назвою домашніх тварин (рогата худоба, 
коні, вівці, свині) виступає слово статокъ ДМ (1723, 1724, 1745). Іноді слово статокъ 
(польськ. statek) уживається в значенні «рогата худоба» ДК (1730), ДМ (1746). В українській 
мові XVII ст. воно позначало часто худобу взагалі, а також майно, маєтки. У XVIII ст. слово 
статокъ поступово втрачає багатозначність: на означення поняття «рухоме і нерухоме 
майно» вживається слово худоба. 

Поняття «велика рогата худоба» передається в діаріушах словами-синонімами: скотъ, 
скотина, товаръ, быдло. Давнє спільнослов’янське слово скотъ досить активно вживалося в 
українській мові XV ст.8 Скотина — давньоруське слово. Обидві назви використовуються 
паралельно у мові одного автора: ДМ (1729, 1744, 1748). На означення великої рогатої 
худоби в діаріушах найчастіше виступає слово товаръ, що є давнім запозиченням із 
тюркських мов (зустрічається в українських пам’ятках XV ст. ще з широким значенням 
«домашня худоба взагалі»9), — див. ДК (1729, 1731), ДМ (1745, 1746, 1747). 

Слово быдло позначало велику рогату худобу вже в українській мові XV—XVII ст. 
Виявлене воно і в діаріушах XVIII ст.: ДК (1727, 1730). 

Інші класи свійських тварин представлені давніми праслов’янськими словами у формі 
множини: кози ДМ (1745), конh ЖК (1723), ДК (1731), ДМ (1739), овци ДМ (1745, 1746, 
1747), свинh ЖХ (1722), ЖК (1723), ДМ (1740, 1746). їздові коні залежно від призначення 
ділилися на конh верховіє ЖХ (1722), ДМ (1741) та конh возовіє ДМ (1737, 1742). 

У діаріушах засвідчені назви самиць свійських тварин: корова ЖК (1722), ДХ (1730), коза 
ДМ (1723, 1745), кобила ДМ (1733, 1735), овця ДМ (1731, 1746), свиня ДМ (1744, 1748) та 
самців: бикъ ДМ (1740, 1747), бугай — «племінний бик» ДМ (1724, 1740, 1744, 1745, 1747), 
цапъ ДМ (1740, 1745, 1746, 1751), козелъ ДМ (1744, 1745), конь ДМ (1726, 1747), жеребець 
— «племінний кінь» ДМ (1739, 1747, 1753), баранъ ЖК (1722), ДХ (1731), ДМ (1744), кабанъ 
ДМ (1744, 1748), кнуръ— «племінний кабан» ДМ (1740, 1748, 1760). Серед зазначених назв 
виділяються давні праслов’янські слова (корова, коза, кобила, овця, свиня, бикъ, козелъ, конь, 
жеребець, баранъ) та пізніші запозичення: бугай (тур. buga), цапъ (албан, tsap, з латинського 
caper), кабанъ (тюрк., пор. тур. kaban, татар, кабан). 

Окрему групу утворюють збірні назви малят свійських ссавців: телята ДХ (1730), ДМ 
(1744, 1745, 1751, 1757), козенята ДМ (1724, 1742, 1745, 1746, 1747, 1753, 1756), козлята 
ДМ (1754), лошата ДМ (1724, 1740, 1747, 1756, 1757), жеребята ДМ (1726), ягнята ЖК 
(1722), ДМ (1745, 1746, 1748, 1753, 1757), поросята ДМ (1723, 1745, 1746, 1753). 

Від назв малят та деяких назв самиць і самців виникли на грунті української мови слова 
на позначення молодих самиць і самців: телиця ДМ (1724, 1742, 1744, 1746, 1748), коровка 
ДМ (1748), лошиця ДМ (1730, 1741), кобилка ДМ (1734, 1741, 1742, 1763), ягниця ДМ (1732), 
бугаєць ДМ (1742), коникъ ДМ (1742), лошакъ ДМ (1723, 1730, 1741) та назви малят 
свійських ссавців, диференційовані щодо статі: теличка ДМ (1724, 1742, 1744, 1745, 1746, 
1747, 1748, 1751, 1753, 1755, 1757); козка ДМ (1742, 1744, 1745, 1751, 1753), лошичка ДМ 
                                                           
7 Картотека історичного словника проф. Є. Тимченка (зберігається у Львові). 
8 В. Л. Карпова, зазнач, праця, стор. 31. 
9 Там же. 



(1734, 1742, 1744, 1745, 1757, 1760, 1765) чи лошачка (рідко) ДМ (1742), ягничка ДМ (1741, 
1742, 1744, 1745, 1746, 1751, 1753), бичокъ ДМ (1724, 1732, 1744, 1745, 1746, 1748, 1751, 
1753, 1757), цапокъ ДМ (1745), козликъ ДМ (1746, 1753), лошачокъ ДМ (1734, 1742, 1744, 
1746, 1755, 1757), баранець ДМ (1732, 1741, 1742, 1744, 1745, 1751). 

Росле порося, яке вже споживає корми, зветься в діаріушах подсвинокъ ДМ (1741, 1742, 
1745, 1748, 1750, 1751, 1753, 1760). Крім одиничної назви бичокъ трапляється в діаріуші 
збірна — бичата ДМ (1726). Лошата, яким десь на другому році підстригли гриву та хвіст, 
називалися стрижата ДМ (1730), стрижчата ДМ (1749). Від слова стрижа (у матеріалах 
лексичної картотеки Є. Тимченка воно відображене лише за щоденником Я. Марковича — 
запис від 1759 р.) засвідчуються похідні назви тварин різної статі: стрижакъ ДМ (1724, 
1725, 1741, 1742, 1746, 1754, 1760), стрижка ДМ (1724, 1741, 1742, 1746, 1755, 1757, 1760) 
або стрижачка (рідко) ДМ (1725). У діаріушах виявлені слова на означення кастрованих 
самців: волъ ДМ (1745, 1750) і воликъ ДМ (1742, 1745, 1751), валахъ — 1) кладений баран, 
якого відгодовують на м’ясо ДМ (1732, 1748); 2) кладений цап ДМ (1751) і валашокъ — 
1) кладений однорічний баранець ДМ (1741, 1742, 1744, 1751); 2) кладений однорічний цап 
ДМ (1742, 1744, 1751). Слово валахъ німецького походження (нім. wallach) зафіксоване вже в 
українському словникові XVI ст. (пор. «евнух-валахъ»)10. В інших пам’ятках XVI ст. це була 
також назва кладеного коня11. Згодом багатозначне слово валахъ звузило свою семантику, як 
і його демінутив валашокъ, і стало позначати лише кладеного барана12. 

Самиця, яка даватиме приплід, називається в діаріушах: корова тhлна ДМ (1723, 1751), 
кобила жеребна ДМ (1724), овця котна ДМ (1723). Недійна самиця, яка не приносить 
маляти цього року, визначається за допомогою прикметника яловий: корова ялова ДМ (1723, 
1744, 1745, 1746), коза ялова ДМ (1753), кобила ялова ДМ (1724, 1747), овця ялова ДМ (1750, 
1753). Від прикметника яловий утворився іменник яловка, що виступає в діаріушах 
паралельно з давнішим яловиця (слово зафіксоване в українських пам’ятках XIV—XV ст.)13 
на означення ялової корови: ДХ (1733), ДМ (1737, 1750). Процес народжування малят 
свійськими тваринами передається словами із загальним значенням родити ДМ (1742), 
привести ДМ (1734), а також із конкретно-видовими: отелитись ДМ (1752, 1746), 
ожеребитись ДМ (1735), опоросити ДМ (1723). 

Значне зростання поголів’я великої рогатої худоби та коней, яке вирощували часто як 
товар на ринок, зумовило поширення в мові спеціальних назв тварин за їх віком. Однорічне 
теля мало назви назимокъ (бичок) ДМ (1724, 1742, 1745, 1751), назимка (теличка) ДМ (1724, 
1744, 1745, 1752). До назв самиць і самців додаються прикладки-іменники, утворені від 
порядкових числівників: третякъ — бикъ-третякъ ДМ (1742, 1753), волъ-третякъ ДМ 
(1741), конь-третякъ ДМ (1741), лошакъ-третякъ ДМ (1723, 1741, 1747); четвертакъ: 
бикъ-четвертакъ ДМ (1742, 1751), волъ-четвертакъ ДМ (1741), конь-четвертакъ ДМ 
(1741, 1746), лошакъ-четвертакъ ДМ (1723, 1753); пятакъ: конь-пятакъ ДМ (1740, 1742, 
1746); шестакъ: конь-шестакъ ДМ (1742); семакъ: конь-семакъ ДМ (1742); третяка або 
третячка: лошиця-третяка ДМ (1725, 1730, 1741), корова-третячка ДМ (1742), телиця-
третячка ДМ (1746); четвертака або четвертачка: корова-четвертака ДМ (1755), корова-
четвертачка ДМ (1742). 

Молоді тварини, які підростали, позначалися збірною назвою молодникъ ДМ (1740). 
Розглянута лексика досить багатоманітна і відносно унормована. Її розвиток визначають 

не лише запозичені елементи, але й чимала кількість назв, створених на власній 
національній мовній основі. Вони й досі становлять значну частину відповідних лексичних 
мікросистем української загальнонародної мови. 

 

                                                           
10 «Лексис» Лаврентія Зизанія. Синоніма славеноросская», К., 1964, стор. 184. 
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