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Автор досліджує зафіксовані у східнополіських говірках флорономени, мотивовані 

ознакою ‘колір’. Наводить назви, які прямо (від відповідних прикметників, що називають 

колір) чи опосередковано (через асоціативне зіставлення з предметом чи явищем довкілля 

того самого кольору) вказують на колір рослини або її частини. 

Ключові слова: східнополіський говір, флорономени, мотивація, мотиваційна 

модель, мотиваційна ознака ‘колір’. 

 

У процесі пізнання навколишнього світу увагу людини найперше привертає 

багатобарвність природи, тому не випадково колір відіграє істотну роль у номінації 

рослин. Про це свідчить велика кількість флороназв з мотиваційною ознакою ‘колір’. 

Спостережено, що флорооб’єкт діалектоносії пов’язують із кольором шляхом опису 

рослини, коли назва ще не усталилась, наприклад: шо ˈб’ілен’ким цв’іˈте, ˈтейе шо 

ˈб’ілим цв’іˈте ‘галінсога дрібноквіткова, Galinsoga parviflora Cav.’, або коли назви не 

знають: всеˈредин’і ˈтемно-вишˈневе, крайˈки ˈжовтин’к’і ‘декоративна квітка’; кˈрасн’і 

листˈки, ˈзерн’ачко ˈчорнен’ке ‘? без розкриття семантики’; цвиˈте жавˈтастин’ким ‘?’; 

цв’іˈтут’ ˈжовтим і ˈсин’ім у гаˈйу ‘?’; навесˈн’і цв’іˈтут’ бл’едноголуˈбен’ко і 

бл’едноˈрозовен’ко ‘?’. 

Простежимо, які лексичні мотиватори передають ознаку кольору, яка кольорова 

гама закріпилася у флорономенах східнополіських говірок. 

Назви можуть указувати на колір рослини або її частини прямо чи опосередковано. 

Прямо – коли утворені від відповідних прикметників, що називають колір. Так, білим 

кольором мотивовані флорономени: ˈб’іла траˈва, ˈб’ілен’ке ˈз’іл’:е, б’елагаˈловка 

‘галінсога дрібноквіткова, Galinsoga parviflora Cav.’ – за білим кольором квітів; ˈбі͜ели 

бурˈйан ‘?’ (інф.: цві͜ет ˈбіе͜ли); б’елаˈкор’ен’ ‘пирій повзучий, Elytrigia repens L.’; ˈтопол’ 

б’ілоˈлистий (інф.: ˈнижн’а стороˈна ˈб’іла), б’іл·оˈл·ист (інф.: з одˈного ˈбоку ˈб’іл·ий 

л·исˈток), б’ілоˈлисник, б’іл·оˈл·иста туˈпол’а, б’іл·оˈлистка (інф.: п’ід ˈнизом ˈб’іле), 

б’іл·оˈл·иственица, б’іˈлина (інф.: ˈлист’а з одˈного ˈбоку ˈб’іле) ‘тополя біла, Populus alba 

L.’; ˈб’ілий гриб ‘печериця польова, Agaricus arvensis’; ˈб’іла паˈганка ‘бліда поганка, 

Amanita phalloides’. 

Чорний колір є семантичною основою назв: ˈчорни ˈкорен’ ‘живокіст лікарський, 

Symphytum officinale L.’; чорноˈкорен’ ‘чорнокорінь лікарський, Cynoglossum officinale 

L.’; черˈнушка ‘цибулинки, які виростають на стрілці після цвітіння’, ‘чорна головка на 

стрілці цибулі, в якій міститься насіння’; ˈчорна траˈва, чорногоˈлов, чорногоˈловци 

‘різновид трави’ (інф.: зˈверху на стебˈл’і ˈчорне ˈс’імн’ачко); чорˈнобил’ ‘полин 

звичайний, чорнобиль, Artemisia vulgaris L.’ – за кольором мітелки; чорˈниц’і ‘чорниця 

звичайна, Vaccinium myrtillus L.’; черˈнослив ‘терен звичайний, Prunus spinosa L.’ – за 

кольором плоду; чорˈноклен, чернокˈл’он ‘чорноклен, Acer tataricum L.’ (інф.: ˈтемна 

коˈра). У номені чорнобˈривц’і ‘чорнобривці, Tagetes’ мотиваційна ознака (МО) пов’язана 

з формою плоду, який зовні нагадує брову, та його кольором. 

Прикметники красний, червоний лягли в основу флорономенів: кˈрасний ˈкор’ін’ 

‘воловик лікарський, Anchusa officinalis L.’, ‘кімнатна рослина’; червонокоˈл’інец’ ‘гірчак 

перцевий, Polygonum hydropiper L.’; красˈн’ук(и), краˈс’ук(и), красˈн’ак(и), красн’аˈчок, 
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красногоˈловец’, красногоˈловц’і, краснагаˈловик, красногоˈловики, красногоˈловка(ки) 

‘підосичник, Boletus aurantiacus’ (інф.: кˈраснайа гаˈлоўка). 

Зв’язок із прикметником розовий відображено у назві ˈрозавийе цвеˈти ‘коронарія 

зозуляча, Coronaria flos-cuculi’. 

У номенах риˈжей, ˈрижик ‘рижій посівний, Camelina sativa L.’ (інф.: ˈриже 

наˈс’ін’:а); риˈжок, рижˈки, ˈрижики ‘рижик справжній, Lactarius deliciosus Fr.’ (інф.: 

ˈрижийе, ˈрижен’к’ійе, кˈрасн’ен’к’ійе таˈк’і) відбито рудий колір. 

Вираженням жовтого кольору є назви: жовтˈл’ак ‘переспілий жовтий огірок’; 

ˈжоўти кˈв’ітки ‘калюжниця болотна, Caltha palustris L.’; ˈжоўти кˈв’іточки ‘анемона 

жовтцева, Anemone ranunculoides L.’; ˈжоўти цв’ет ‘георгіна жовта’; ˈжоўтийе цвеˈти 

‘цмин пісковий, Helichrysum arenarium L.’; ˈжовте ˈз’іл’:е ‘жовтозілля звичайне, Senecio 

vulgaris L.’. 

Зелений колір передано в номені зеˈлене ˈз’іл’:е ‘лепеха звичайна, Acorus calamus 

L.’ Із зеленим кольором пов’язана назва трави ˈз’іл’:а [1, с. 13]. 

Для прикметника зелений характерна подвійна семантика. Він може позначати 

колір рослини чи її частини й незрілість, напр.: зеˈлений хл’іб ‘недостиглі зернові’; ˈзелен’, 

зеˈлене, з’еˈл’енийе, з’еˈл’онайа, зеˈлена гоˈродина (інф.: з’еˈл’ене, недасˈп’іле) ‘деякі 

молоді овочі і трави’; зеˈлене, зеˈлени(йе) (ˈйаблука, гˈруш’і, ˈвишн’і), шче з’еˈл’енийе, 

зеˈлепух’і ‘недостиглі фрукти і ягоди’, зелеˈнец ‘неспілий горіх’ (інф.: зеˈлений аˈр’ех). 

Назва зиˈмозелен’ ‘садовий різновид айстри степової’ відображає не стільки колір 

як такий, скільки те, що рослина залишається зеленою і взимку, отже до ознаки ‘колір’ 

додається ознака ‘властивість рослини’. 

У назві жоўтозеˈлений ‘сорт аґрусу’ діалектоносії сприймають і передають 

проміжний колір між жовтим і зеленим або відтінок кольору. Інколи діалектоносіям 

складно визначити колір рослини чи плоду рослини (інф.: ˈб’ілий чи ˈжовтий чи зеˈлений 

(виноград); ˈчорна чи вишˈн’ова (ожина)). 

З голубим кольором пов’язана назва неˈбеснен’ки гарˈбуз ‘сорт гарбуза’. 

Зафіксовано фітономени, співвідносні із синім кольором: ˈсин’і цві͜ит, с’іˈн’авке 

‘цикорій звичайний, петрові батоги, Cichorium intybus L.’; син’оцˈви͜ет ‘горлянка повзуча, 

Ajuga reptans L.’. 

Яскравість квітів покладено в основу найменування бл·исˈкач ‘приворотень, 

Alchemilla’ (інф.: бл·исˈкучийе кˈв’іточки). 

Характерне забарвлення листя трави відбито у назві ˈписана траˈва ‘шовкова 

трава, Phalaris arundinacea Picta’ (інф.: у сˈмужечки). 

Близькі за семантикою до прикметників, що передають колір, прикметники світлий 

і темний: сˈв’ітла лобоˈда (рослина має світле забарвлення листя), ˈтемна лоˈза, сˈв’етла 

і т’ˈм’ана каˈлина, ˈтемний виногˈрад (темне забарвлення плоду). 

Відзначено випадки, коли колір диференціює види рослин, напр.: ˈб’ілий мак 

‘латаття біле, Nymphaea alba L.’ / ˈжоўти мак ‘глечики жовті, Nuphar lutea L.’; ˈлопух 

ˈбіе͜ли ‘латаття біле, Nymphaea alba L.’ / ˈлопух ˈжоўти ‘глечики жовті, Nuphar lutea L.’; 

ˈл’іл’ійа ˈб’іла ‘латаття біле, Nymphaea alba L.’ / ˈл’іл’ійа ˈжовта ‘глечики жовті, Nuphar 

lutea L.’; шˈчавел’ св’етлаз’еˈл’енийе л’істˈк’і і т’емˈн’ейшийе л’істˈк’і ‘види щавлю’; 

ˈб’ілий кˈл’евер ‘конюшина повзуча, Trifolium repens L.’ / кˈрасний кˈл’вер ‘конюшина 

лучна, Trifolium pratense L.’; ˈб’іла ˈнехворошч ‘полин гіркий, Artemisia absinthium L.’ / 

ˈчорна ˈнехворошч ‘полин звичайний, чорнобиль, Artemisia vulgaris L.’. 

МО ‘колір’ найбільш характерна для різновидів і сортів рослин, напр.: б’ілоˈкорка 

‘сорт пшениці’; пˈросо ˈб’іл·е, ˈчорне, ˈжовте, кˈрасне’ке; ˈл’уп’ін ˈс’ін’ій; кукурˈгуза 

ˈб’іла, ˈжовта; буˈр’ак кˈрасни(ий), черˈвони(ий), ˈрозовий, р’аˈби, р’аˈбен’к’і, 

смугˈнастий ‘столовий буряк’; ˈб’ілий буˈр’ак ‘цукровий буряк’; ˈморква кˈрасна(йа), 

ˈжоўта(йа), ˈб’іла(йа), б’ілохˈвоста; циˈбул’а ˈб’іла, ˈсин’а(йа), ˈжоўта, кˈрасна; 

каˈпуста ˈб’елайа, б’елакаˈчан:айа, ˈсин’а; ˈред’ка ˈчорна, ˈб’іла, черˈвона, кˈрасна, 

ˈрозова; реˈд’іска кˈраснен’ка, ˈб’ілен’ка; ˈр’іпа ˈчорна, ˈб’іла ‘Brassica rapa’; карˈтопл’а 
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б’елацˈв’етка, син’огˈлаза карˈтошка, син’огˈлазка, син’оˈочка, голубогˈлазка, 

красногˈлазка, красноˈичка, розоˈвочка; кваˈсол’а ˈб’іла(йа), ˈб’ілен’ка, ˈчорна(йа), 

ˈчорнин’ка, чорноˈр’аба, чорноˈр’аб’ен’ка, чорноˈпузен’ка, ˈб’іла і ˈчорни наˈсочки, 

р’аˈба(йа), р’аˈбен’ка, ˈписана, ˈписанка (інф.: р’аˈба), писуˈвастин’ка, цв’ітˈна (інф.: 

р’аˈба), разноцˈв’ітна, кˈрасна, кˈраснин’ка, чирˈвона, красноˈр’абин’ка, ˈрозовен’ка, 

каˈричн’ева, руˈда, ˈжовта(йа), ˈжовтин’ка, зеˈлена, зеˈленен’ка, зелеˈнушк’і, ˈс’іра, 

ˈс’ірен’ка, ˈс’ін’ен’кайа, ˈс’ін’ій кваˈсол’; бу͜об ˈр’аби; гарˈбуз кˈрасний, ˈжовти, р’аˈбий, 

ˈчорний, ˈс’ірий; каˈвун р’аˈбий, ˈчорний; ˈагрус кˈрасний, ˈрозови(й), ˈжоўтий, 

ˈжоўтин’кий, зеˈлени(й), зелеˈнен’кий, ˈсин’ій, ˈчорни(й), ˈрабин’кий; смоˈродина 

ˈчорна(йа), ˈб’іла, кˈрасна, чирˈвона, ˈрозова, ˈжовта, ˈжолтайа; маˈлина кˈрасна, 

ˈрозо(а)ва, ˈб’іла, ˈжоўта; оˈжина кˈрасна, ˈчорна, ˈсиза, ˈсин’а; виногˈрад кˈрасний, 

ˈжовти, зеˈлени, ˈб’іли, ˈсин’і, ˈчорни; кˈрасна(йа), кˈрасне, кˈраснийе, кˈраснен’ки, 

красноˈбока, красноˈбок’і, краснаˈбок’ійе, червоноˈбокин’кı, ˈжоўте, зеˈлени, беˈл’авка, 

сиˈвак, сиваˈк’і, ˈпопел’ка (інф.: йак ˈпоп’ел), ˈписанка (інф.: р’аˈба), ˈб’іла і кˈрасна 

ˈпепенка, пуˈт’імка ˈб’іла і з’еˈл’ена ‘сорти яблук’; гˈруша ˈб’іла, ˈс’іра, красноˈбока, 

ıгˈруша краснаˈбока; ˈчорна, кˈрасна(йа), кˈрасни, ˈжоўта(йа) ‘сорти вишень’; ˈб’іла, 

кˈрасна(йа), чирˈвона, черˈвон’і, ˈрозава, ˈрозавин’ка, ˈрозовен’ка, ˈжоўта, ˈжоўти(йе), 

ˈжоўт’ін’кайа ‘сорти черешень’; ˈб’іла, ˈб’іли(йе), ˈчорна(йа), ˈчорни(йе), чарˈнушка, 

чорносˈлив, чорносˈлиўка, кˈрасна(йа), кˈрасни(йе), красˈнен’ки, красноˈбоки, вишˈнева, 

ˈрозова, ˈрозови, ˈрозавен’к’ійе, ˈжоўта, ˈжоўти(йе), ˈжоўтин’ка, зеˈлена, ˈсин’а, 

ˈсин’і(йе), ˈсинен’ка, ˈсин’ка, хв’іаˈл’етавийе, ˈмура ‘сорти слив’; айлиˈча кˈрасна, 

ˈжоўта; ˈб’іла, ˈбі͜ела, бˈйіла, ˈчорна(йа), чирˈвона, кˈрасна, розоˈвен’ка, ˈжоўта(йа), 

ˈсин’а, ˈсива ‘сорти шовковиці’; ˈп’івн’ік’і аˈранжови, ˈжовти(йе), галуˈби, голуˈбийе, 

ˈсин’і(йе), ˈс’ін’ійе; дзвоˈночк’і ˈб’ілен’к’і, ˈсинен’к’і; ˈб’іла, чирˈвона, кˈрасна, ˈрозова, 

ˈжоўта ‘різновиди троянди, Rosa’; ˈрожа кˈрасна, ˈрозова, ˈб’іла ‘різновиди рожі 

городньої, Alcea rosea L.’; серˈжина кˈрасна, р’аˈба; пасˈл’он ˈб’іли(й), ˈчорни(й), 

кˈрасни(й), ˈжовти(й), ˈс’ін’і; шчиˈрец(’) кˈрасни, ˈбі͜ели, з’еˈл’ени, шчиˈриц’а зеˈлена; 

лобоˈда ˈб’іла (у номені продубльовано МО ‘білий колір’, слово лобода, на думку 

дослідників, походить від кореня зі значенням ‘білий’ [2, с. 276; 3, с. 112]), ˈб’елайа, 

б’еˈлуха, ˈжоўта(йа), жовˈтуха, зеˈлена, ˈс’іра, попеˈл’істайа, ˈчорна(йа), кˈрасна, 

красноˈп’ірка (інф.: ˈначе красноˈвата); оˈсика ˈчорна, ˈб’іла, б’ілоˈлиста; верˈба кˈрасна, 

ˈб’ела, ˈб’іла (інф.: ˈб’іл’і ˈкот’ік’і), б’ілаˈвербица, б’іˈлина (інф.: ˈб’ілий лист з-пуд 

сˈподу); лоˈза зеˈл·ена, ˈс’іра, ˈб’іла, б’ілоˈлиз (інф.: ˈб’ілий лист), чирˈвона, кˈрасна, 

красноˈлиз, ˈчорна, чорˈнолиз, чорноˈл’із, чарнаˈлоз (інф.: чарнаˈватейе ˈл’іст’а), 

чернаˈлу͜оз (інф.: каˈра ˈтемна); вербоˈлиз ˈжовтий, ˈсивий; ˈб’іла(йа), ˈб’ела(йа), ˈбі͜ела, 

кˈрасна, ˈрозова, ˈжовта(йа), ˈжолта(йа) ˈжовтин’ка, таˈка йак с’іˈрен’ ‘різновиди 

акації’; кашˈтан ˈб’іло цв’іˈте, цвиˈтут’ бˈйелим і ˈрозавим; бузиˈна ˈчорна(йа), 

кˈрасна(йа); ˈчорна(йа), чорнопˈлодна, чирˈвона, кˈрасна(йа), кˈрасний гороˈбинец’ 

‘різновиди горобини’; каˈлина черˈвона, кˈрасна(йа), ˈжовта; ˈб’іла, ˈбі͜елен’ким цˈвитом 

цвиˈте і ˈрозавен’ким, цв’іˈте ˈб’іло, кˈрасно, с’іˈрен’ево, кˈрасна, кˈраснен’ка, ˈрозова, 

ˈжовта (інф.: цв’іт), ˈчорна (інф.: каричн’еˈвастийе ˈйагади) ‘різновиди шипшини’; 

круˈшина ˈчорна, кˈрасна; ˈвовч’і ˈйагоди кˈрасни, ˈс’ін’ійе; бамбаˈрис ˈчорни, кˈрасни; 

ˈб’іли(й), ˈб’ели(й), кˈрасни(й), кˈраснин’ки(й), чирˈвоний, маˈл’інавий, бурˈдовий, 

ˈрозови(й), ˈрозовин’к’ій, галуˈби, голуˈбен’кий, ˈсин’і(й) (інф.: ˈсин’о цв’іˈте), ˈсинен’кий, 

с’іˈр’ен’еви(й), хв’іоˈлетовий, с’іˈр’ен’ ˈб’іла, ˈб’елайа, ˈс’ін’айа, с’іˈр’ен’ева ‘різновиди 

бузку’; ˈб’іли(й) гриб, ˈб’ілийе гриˈби, (інф.: ˈб’ілий униˈзу; з-пуд ˈнизу ˈб’ілий; ˈб’іла 

ˈшапка; з ˈб’ілойу ˈшапкойу; б’іˈлен:а гаˈлоўка), ˈчалий гриб, ˈчорнийе гриˈби, чернагаˈлови 

гриб, чарнагаˈл·овен’к’ійе гриˈби, чарнагаˈловчик’і, кашˈтанови гриб, ˈбури гриб, буроˈвик 

(інф.: ˈшапка ˈтемна; ˈшапачка ˈчорна; гаˈлоўка ˈчорна; зˈверху ˈчорний) ‘білий гриб, 

боровик, Boletus edulis’; ˈб’елайа раˈдоўка, жаўˈтух’і, жовˈтобрухи, жовˈтобрушки, 

зеˈленка, з’еˈл’онк’і, зелеˈнушки, зел·еˈнуха, зел·еˈнухи, зелеˈниц’і, зел·еˈнички (інф.: 

зеˈленен’к’і воˈни; зеˈленен’к’і зˈверху; зеˈлена ˈшапочка), ˈс’ін’і гриб, сиˈн’ак, син’аˈки, 
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сиˈн’авки, сиˈн’авчики, сиˈвушки ‘різновиди рядовки, Tricholoma’, с’іˈрен’евайа раˈдоўка 

‘рядовка фіолетова, Lepista nuda’; сироˈйіжка ˈб’іла, ˈб’ілен’к’і, ˈчорнийе, кˈрасна, 

кˈрасни(йе), кˈраснин’к’і(йе), ˈрозава, ˈрозавин’к’ійе, ˈжовта, ˈжовтин’к’і(йе), зеˈлена, 

з’ел’еˈнушк’і, галуˈб’ійе, ˈсин’а, ˈсинен’к’і, ˈпепел’ного цˈв’ета ‘різновиди сироїжки 

їстівної, Russula vesca Fr.’; б’іˈл’ак, б’іл’аˈки, ˈб’елий гриб (інф.: ˈб’іл’і, ˈб’ілийе), ˈч·орний 

гриб, ˈчорни ˈгуби, чорˈнушка, чорˈнушки, черн’уˈки (інф.: ˈчорни(йе), ˈтемни, сˈв’ерху 

ˈт’омнийе), с’іˈрен’ови, куˈричн’ови ‘різновиди хряща-молочника, Lactarius’; ˈб’іли(й) 

мухоˈмор, ˈб’іла мухаˈмора, кˈрасни мухоˈмор, кˈрасна мухаˈмора, красногоˈл·овец’, 

ˈжоўти мухаˈмор, ˈжоўта мухаˈмора, мухаˈмор зеˈлени, ˈсин’ій ‘різновиди мухомора, 

Amanita’. 

Для передачі насиченості кольору використовують підсилювальну частку аж: аж 

ˈчорний (тютюн), кˈрасна аж ˈчорна (шовковиця), ˈрозовий аж кˈрасний (бузок), ˈсин’і аж 

ˈчорни йагодˈки (терен). 

У назвах рослин (переважно сортів) відбито різноманітні відтінки кольорів. 

Відтінки червоного кольору передають такі слова як краснуˈвати, ˈначе кˈрасни (аґрус), 

красноˈватий (бузок), красˈнасте (стˈруч:е), темнокˈрасна (троянда), темна-кˈраснийе 

(сироїжки), червонуˈвата (лоза), буруˈвасти (черешні); рожевого – розоˈвастин’ка 

(редька), цв’ів розоˈвато (таˈбак), розоˈвасти, розоˈватен’ки, ˈрозови ˈначе, тˈрошк’і 

розоˈвен’к’ій, бл’едно-розовий (аґрус), розоˈвен’кий (виноград), розовуˈвастин’ка (гˈруша), 

ˈначе разаˈваста (шовковиця), ˈначе разаˈватийе (хр’ашˈч’і); рудого – ˈначе руˈда 

(шовковиця), рижеˈвати (хрящ-молочник); жовтого – жаўтаˈвата, чут’ ˈжовт’ін’ка 

(квасоля), жаўтаˈваста (морква), жоўтуˈватий, ˈначе ˈжоўти, жаўˈтасти (аґрус), 

жоўˈтастий (виноград), жоўтуˈвата (слива), жаўтуˈвата (черешня), жаўˈтаста 

(шовковиця), ˈначе жовˈтовастий (ˈтопол’), желˈтаста (лабаˈда), жовтогаˈр’аче 

(просо); зеленого – зеленуˈвата, з’ел’енаˈват’ін’ка (квасоля), зеленуˈвасти (аґрус), 

зеленуˈвати, зеленуˈваста (слива), зеленаˈвата (сироїжка), зеленоˈвасти (хр’ашч), 

зелеˈнасти (прискˈл’он ‘паслін’), св’ітло-зеˈлена (лобода); голубого – галуˈб’і ˈначе, ˈначе 

голуˈбастий (бузок); синього – с’ін’еˈватийе (помідори), с’ін’еˈвати, син’уˈвати(й) (аґрус, 

виноград), с’ін’еˈвата (ожина), син’уˈвати (паслін), темно-син’і (вовчі ягоди), темно-

ˈсин’а, ˈсин’айа ад:аˈйе (сироїжка), син’уˈватий, сиˈн’асти; фіолетового – бл’ідо-

с’іˈр’ен’евий (бузок), т’омно-с’іˈр’ен’ева (с’іˈр’ен’), черˈнилний (виноград); білого – 

бил’ˈнаста (пшеˈничка ‘кукурудза’), б’іˈласта (лобода), беˈл’асти (аґрус), биˈластин’ка 

(черешня), б’іˈловаста, бıˈласта (шовковиця), б’іˈласти (хр’ашˈч’і), беˈл’астийе 

(сироїжки); сірого – с’іˈваста (лоза), сивоˈват’і (грузди), сизаˈвата, ˈначе ˈсиза, чорно-

ˈсиза (ожина); чорного – чернаˈватийе (струˈговини), чорнуˈвата (ожина, слива), 

чорˈновиста (шовковиця); передано світлий і темний відтінки – св’ітˈл’ішин’к’і (сливи), 

темнаˈвата (квасоля). 

Колір, як ознака мотивації, може передаватися опосередковано, через зіставлення з 

предметом чи явищем довкілля того самого кольору. Спільна ознака ‘колір’ об’єднала у 

свідомості діалектоносіїв певний об’єкт і рослину, такі назви відтворюють асоціативність 

мислення носіїв говірок. 

Численні флороназви асоціативно пов’язані з білим кольором. МО ‘білий колір’ 

найчастіше проступає у назвах, похідних від молоко. Для цілої групи рослин, які 

виділяють на зламі стебла білий сік, характерний фітономен молочай. У східнополіських 

говірках назву молочай (з різним суфіксальним оформленням) мають декілька рослин: 

‘кульбаба лікарська, Taraxacum officinale’ (інф.: ˈкажет’ бо молочˈко; б’іˈжит’ молоˈко), 

‘молочай кипарисоподібний, Euphorbia cyparissias L.’ (інф.: за ˈтого, шо молочˈко; ˈвирви, 

так і малачˈко б’іˈжит), ‘жовтозілля звичайне, Senecio vulgaris L.’ (інф.: вид’іˈл’айе 

малаˈко), ‘латук дикий, Lactuca serriola L.’, ‘цикорій звичайний, Cichorium intybus L.’, 

молоˈчай, молочаˈйі, молоˈчайка(и), малачаˈк’і, малачˈн’ак, маˈлошн’ік, маˈлочник’і, 

малаˈчарки, малаˈкан(и), гриб з молоˈком, малаˈчарни гриб, моˈлошни(йе) гриˈби ‘хрящ-
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молочник повстистий, Lactarius vellereus’ (інф.: із малачˈком; йак розлоˈми, так молочˈко 

ˈб’ілен’ке й теˈче). 

Семантична модель мотивації ‘білий колір соку’ > ‘назва рослини’ широко 

представлена в українській та інших слов’янських мовах [3, с. 99; 4, с. 113; 5, с. 76]. 

У східнополіських говірках зафіксовано назви, похідні від молоко, які не пов’язані 

з виділенням соку у рослин: молочай ‘?’ (інф.: ˈлист’а веˈлике, бйіˈласте); саˈбаче малаˈко 

‘?’ (інф.: ˈб’ілим цв’іˈт’е); муˈлошна лобоˈда ‘лобода біла, Chenopodium album L.’; 

моˈлошна гˈруша ‘сорт груш’ (інф.: ˈб’іла). Ці назви зумовлені білим кольором листя, 

квітів та плоду. 

Відзначено назви, які передають етап достигання рослин, що асоціюється з 

молоком і мають значення ‘молодий, який не дозрів, не дійшов певної стиглості’: 

моˈлочна кукуˈрудза, маˈлошни каˈчан, маˈлошний к’ік, каˈчан з молочˈком ‘етап 

достигання кукурудзи’ (інф.: малаˈди киˈйок; шче молоˈди; ˈтил’к’і малаˈко б’іˈжит’; 

малачˈко нал’іˈвайеца; малачˈко сˈп’ейе); малачˈко ‘етап достигання злаків’ (інф.: шче не 

гаˈтов’е); маˈлошнийе гриˈби, маˈлочн’ічк’і ‘молоді гриби (заг. н.)’ (інф.: малаˈдий гриб; 

малаˈден’к’ій). 

Мотив ‘білий колір квітки’ виразно проступає у назвах: н’еˈв’еста ‘галінсога 

дрібноквіткова, Galinsoga parviflora Cav.’, ‘кімнатна рослина’; хваˈта ‘галінсога 

дрібноквіткова, Galinsoga parviflora Cav.’; хваˈта ˈд’ев’ічйа ‘кімнатна рослина’, що 

асоціюється з вбранням нареченої. 

У номені ˈб’іла сн’іˈжина ‘сорт яблук’ відзначено подвійну мотивацію за білим 

кольором. 

З білим (світлим) кольором квітів пов’язана назва рослини св’ітˈлана ‘галінсога 

дрібноквіткова, Galinsoga parviflora Cav.’; як зазначає Г.П. Півторак, в основі власного 

імені лежить це ж значення ‘світловолоса, білява’ [6, с. 54]. 

Чорний колір опосередковано проступає у назвах ˈгалка ‘суцвіття рогозу’; чеˈнец’, 

ченˈц’і ‘хрящ-молочник оливково-чорний, Lactarius necator’ (інф.: ˈчорни); номен жучˈк’і 

‘сорт слив’ (інф.: ˈчорн’ен’к’ійе, дˈробн’ен’к’ійе сˈл’іви) семантично пов’язаний з двома 

МО ‘колір’ і ‘розмір’. 

За асоціацією з темним кольором шкіри певної нації, раси постали назви: циˈганка, 

циˈганачка ‘кімнатна рослина’ (інф.: з кˈрасними цв’іˈтами); циˈганки, циˈганачки 

‘волошка син’а, Centaurea cyanus L.’; циˈганка ‘сорт картопл’і’ (інф.: ˈсин’а карˈтопл’а), 

‘сорт вишень’, ‘сорт яблук’ (інф.: аж ˈтемни, вороˈни); циˈгани, негр ‘сорт помідорів’ 

(інф.: ˈчорнийе); аˈрапка ‘сорт яблук’ – у назвах відбито чорний і темні відтінки червоного 

та синього кольорів. 

Червоний колір, що нагадує колір крові, передано у назвах кˈроўка, кроˈвец’, 

кˈровц’і, криеˈвавник, криˈвавец, ˈзаˈйеча кров, ˈзайача кˈровц’а, ˈзайачайа кˈровка 

‘звіробій звичайний, Hypericum perforatum L.’; криˈвавец ‘чистотіл звичайний, 

Chelidonium majus L.’ (інф.: сок кˈрасний йак кров). 

З червоним кольором соку плодів пов’язана назва ˈйушка – від народної назви, що 

означає ‘кров’ (інф.: каˈлина пусˈтила ˈйушку ‘сік’). 

Червоний колір, який асоціюється з вогнем, жаром, послужив основою для 

метафоричних назв: ˈвогник, огоˈн’ок ‘кімнатна рослина з червоними квітками’; огоˈн’ок 

‘сорт картоплі’, ‘сорт кавуна’; жеˈрон’а, жеˈрон’ійа, жиˈрон’ке ‘кімнатна рослина, 

герань’; жаˈру͜ивка ‘сорт картоплі’; ˈіскра ‘сорт картоплі’; ˈіскорка ‘сорт помідорів’; 

хˈвакел ‘сорт помідорів’. 

З червоним чи рожевим кольором пов’язані назви ˈзарево, іˈзарова ‘сорт картоплі’ 

(інф.: ˈрозова, кˈрасна); росˈв’ет ‘сорт помідорів’. 

Значна кількість назв рослин, зумовлених червоним кольором, виникла внаслідок 

асоціацій з реаліями живої природи: греˈчуха ‘сорт картоплі’ (інф.: кˈрасна карˈтоха); 

буˈрак ‘повитиця льонова, Cuscuta epilinum Weihe’ (інф.: ˈл’іст’ачко кˈрасн’ен’койе йак на 

бураˈку); бураˈчок ‘декоративна квітка’; бурачˈки ‘кімнатна рослина’; бур’ачˈки ‘щириця 
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садова, Amaranthus’ (інф.: ˈкорин’, ст’ебˈло кˈрасне, кˈв’ітка з черˈвоним ˈлист’ам); 

бураˈчок, бураˈкоўка, буˈрачка ‘сорт яблук’ (інф.: кˈрасна йак буˈрак, темно кˈрасна); 

бураˈкоўка, бур’аˈкоўки ‘сорт груш’ (інф.: кˈрасна всеˈредин’і); ˈвишен’ка ‘вогник 

червоний, Melandryum rubrum L.’, ‘фуксія, Fuchsia’ (інф.: кˈрасно цв’іˈте); ˈрайка 

‘кімнатна рослина’ (інф.: кˈрасна); маˈлиноўка ‘сорт яблук’ (інф.: кˈрасна); брусˈниц’і 

‘веснівка дволиста, Majanthemum bifolium’ – плоди рослини червоним кольором та 

формою нагадують ягоди брусниці; сасн’аˈки ‘рядовка жовто-червона, Tricholomopsis 

rutilans’ (інф.: краснаˈватийе гаˈлоўк’і). З червоним кольором пов’язана назва рак ‘сорт 

картоплі’ (інф.: кˈрасна карˈтоха). 

Опосередковано виражають червоний колір (про що засвідчують коментарі 

діалектоносіїв) флорономени: ком’іˈсарка ‘сорт груш’; комсоˈмолка ‘сорт яблук’ (інф.: 

кˈрасне ˈйаблоко; черˈвоне всеˈредин’і; ˈдуже кˈрасне і всеˈредин’і); окт’абˈронок ‘сорт 

картоплі’ (інф.: кˈрасна); сˈтал’інка ‘сорт картоплі’ (інф.: кˈрасна). 

Жовтий колір опосередковано передають назви: праˈс’анк’і ‘рядовка жовто-

червона, Tricholomopsis rutilans’ (інф.: ˈжовтийе йак пˈроса); йаˈйешен’ка ‘цмин пісковий, 

Helichrysum arenarium L.’; лиˈмон:а гˈруша, лиˈмонка ‘сорт груш’ (інф.: гˈруша ˈдоўга, 

ˈжоўта) – за ознакою кольору та форми; назва лиˈсичка ‘гриб Cantharellus cibarius’ 

виникла внаслідок асоціації кольору гриба з кольором хутра лисиці; л’ісахˈвост 

‘лисохвіст лучний, Alopecurus pratensis L.’ (інф.: цв’іˈт’е ˈжовт’ін’к’ім); канаˈрейки 

‘льонок звичайний, Linaria vulgaris L.’ – з жовтим кольором квіток; канаˈрейашник ‘вид 

трави’ – забарвлення трави викликає асоціацію з зеленувато-жовтим оперенням птаха; 

назва авˈдотачк’і ‘нагідки лікарські, Calendula officinalis L.’ пов’язана з яскраво-жовтим 

забарвленням квітів (пор. рос. авˈдот’ка ‘одуд – птах з яскравим оперенням’); 

опосередкованим може бути зв’язок і з власним іменем – яскраве забарвлення квітів 

нагадує яскравий колір одежі людини (в смоленських говірках Авдотками називають 

жінок, які сходяться на богомілля до Вознесіння в найкращому вбранні) [7, с. 173]. 

Жовтий колір, як колір вогню, послужив основою для метафоричних назв 

паˈжарна кˈв’етачка ‘горицвіт весняний, Adonis vernalis L.’; горицˈв’іт ‘т. с.’, гарицˈв’ет 

‘чистотіл великий, Chelidonium majus L.’ – за жовтим кольором квіток. 

Унаслідок порівняння з золотом утворені флорономени золотˈник ‘перстач 

прямостоячий, калган, Potentilla eresta (L.) Hampe.’, ‘парило звичайне, Agrimonia eupatoria 

L.’; залаˈтушник, залаˈтишн’ік ‘золотушник звичайний, Solidago virgaurea L.’; залаˈтарка 

‘сорт тютюну’; золоˈтий раˈн’ет ‘сорт яблук’. Назви мотивовані золотисто-жовтим 

кольором квітів, листя, плодів. 

Нерідко у сприйнятті східних поліщуків жовтий і зелений кольори виступають 

семантично тотожними, пор. у зв’язку з цим коментарі діалектоносіїв до назв оˈл’ійники, 

оˈл’ійнички ‘вид гриба’ (інф.: ˈжовтен’к’і ˈбабочки; зеˈленийе), аˈл’івка ‘сорт квасолі’ 

(інф.: чут’ ˈжовт’ін’ка), ал’івˈкова кваˈсол’а (інф.: з’ел’енаˈват’ін’ка). Як зазначають 

дослідники, в далекому минулому зелений і жовтий кольори не членували [8, с. 119], 

етимологи зводять назви до одного кореня *ghel- ‘жовтий, зелений’ [9, с. 203, 257]. 

Синій колір опосередковано передає назва л’онок ‘флокс, Phlox’, ‘садовий різновид 

айстри степової’ – ці рослини мають подібний синій колір квітки. 

У фітономені ˈсин’е ˈнебо ‘садовий різновид айстри степової’ відзначено подвійний 

зв’язок із синім кольором. 

Сірий колір опосередковано відбито у назві ˈзайачи гриб (інф.: ˈс’ірен’кий гриб). 

Із сизим кольором, характерним для листя рослини, опосередковано пов’язані 

назви дим-траˈва і ˈжитница ‘рутка лікарська, Fumaria officinalis’. 

Сивий колір послужив основою для метафоричної назви миˈшата ‘рядовка сіра, 

Tricholoma portentosum’ (інф.: ˈсивен’к’і гриˈби, ˈсивен’ки йак ˈмиша). 

У назві цв’іˈтут’ аж туˈманом іˈд’ет’ передано асоціацію цвітіння конопель із 

кольором відповідного явища природи. 
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Метафоричним вираженням різнокольорового забарвлення квітів є назва з’еˈз’ул’ки 

‘горлянка повзуча, Ajuga reptans L.’, ‘вид лілії’ (інф.: р’аˈб’ен’к’ій л’еˈл’ей). 

Отже, як засвідчує матеріал, ознака ‘колір’ у флорономенах східнополіського діалекту 

представлена дуже широко. У номінації рослин знайшли відбиття основні кольори спектру та 

численні відтінки. Продуктивними лексичними мотиваторами є прикметники білий, чорний, 

червоний, жовтий, зелений, синій. Рослина одержує назву за своїм кольором чи кольором певної 

частини (квітів, стебла, листя, плоду, вічка, шапинки тощо). Використані різні мотиваційні моделі 

творення назв: ‘колір’ > ‘назва рослини’ і ‘предмет певного кольору’ > ‘назва рослини’. 
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Poistogova M. The feature «color» in flora names of Eastern Polissia dialects 

The article deals with the analysis of recorded in Eastern Polissian dialects flora names 

motivated by the feature ‘color’. It is observed that the dialect speakers associate the flora objects with 

the color, names of which are not yet established in the nomination. Names that directly or indirectly 

indicate the color of the plant or its part are given. In the first case, the flora names are formed from the 

corresponding adjectives that identify the color. The author notes the phytonames correlated with 

different colors – among them the most spread are white, black, red, yellow, green, blue and the least 

spread are pink, reddish, purple, light blue, violet, grey, brown, crimson, burgundy. The semantic 

structure of adjective зелений is observed. It can reflect the color and the immaturity of plant. Using 

feature ‘color’ dialect speakers differentiate the plants species. Motivational feature ‘color’ is the most 

typical for plant varieties. Different shades of color are reflected in the plant names (mostly in varieties). 

In a large group of flora names the color is indicated indirectly through an associative 

comparison with the subject or the environment phenomenon of the same color. The common feature 

‘color’ combines a separate object and plant in dialect speakers’ minds; these names reproduce the 

associativity of dialect speakers’ thinking. Plants that produce white juice on the stem break frequently 

are associated with milk. In Eastern Polissian dialects different semantic motivations of names derived 

from milk are noted: ‘white color of juice’, ‘white color of leaves, flowers, fruit’, ‘stage of plant ripeness’. 

The base for many metaphorical names is black, red and yellow colors. Often in Eastern Polissian 

dialects speakers’ perception yellow and green colors are semantically identical. 

Material showes that the feature ‘color’ in flora names of Eastern Polissian dialects is widely 

represented. The plant receives a name based on its color or color of a certain part (flowers, stem, leaves, 

fetuses, eyes, capes, etc.). 

Key words: Eastern Polissia dialects, flora names, motivation, motivational model, motivational 

feature «color». 


