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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

1. Перелік позначень назв мов, діалектів, говірок, говорів 

 

ав. - авестійський 

англ. – англійський 

аз. – азербайджанський 

араб. – арабський 

білор. – білоруський 

бойк. – бойківський 

болг. – болгарський 

бук. – буковинський 

гебр. – гебрейський 

герм. – германський 

гр. – грецький 

гол. – голландський 

гуц. – гуцульський 

двн. – давньоверхньонімецький 

двр. – давньоруський 

дінд. – давньоіндійський 

діал. – діалектний 

євр. – єврейський 

ест. – естонський 

заг. – загальнобуковинський 

закарп. – закарпатський 

зах.-укр. – західноукраїнський 

зах.-волин. – західноволинський 

зах.-європ. – західноєвропейський 

зах.-поліс. – західнополіський 

зах.-слов. – західнослов’янський 

ід. – ідиш 

іє. – індоєвропейський 

іт. – італійський 

ісп. – іспанський 

каз. – казахський 

кит. – китайський 

крим. - тат. – кримсько-татарський 

лат. – латинський 

лемк. – лемківський 

лит. – литовський 

літ. – літературний 

мекс. – мексиканський 

молд. – молдавський 

наддністр. – наддністрянський 

нгр. – новогрецький 

нім. – німецький 

перс. – перський 

под. – подільський 

покут. – покутський 

поліс. – поліський 

полт. – полтавський 

пол., п. – польський 

псл. – праслов’янський 

рос. – російський 

рум. – румунський 

свн. – середньоверхньонімецький 
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слц. – словацький 

сх.-слов. – східнослов’янський 

сх.-ром. – східнороманський 

стсл. – старослов’янський 

тат. – татарський 

тур. – турецький 

тюрк. – тюркський 

уг. – угорський 

укр. – український 

фр. – французький 

чес. – чеський 

чув. – чуваський 

2. Перелік ініціальних умовних скорочень 

ГВ – граматичний варіант 

ДО – диференційна ознака 

ЛСВ – лексико-семантичний варіант 

ЛТГ – лексико-тематична група 

МО – мотиваційна ознака 

напр. – наприклад 

НМ – номінативне мікрополе 

НР – номінативний ряд 

порівн. – порівняймо 

Р.в. – родовий відмінок 

СВ – словотвірний варіант 

ТГ – тематична група 

ТГЛ – тематична група лексики 

ТМ – тематична мікрогрупа 

ФВ – фонетичний варіант
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ВСТУП 

 

 

Гуманізація суспільства зумовлює звернення нації до своїх витоків, тому 

закономірний інтерес мовознавців до діалектології. Світоглядне поняття картина 

світу передбачає не лише національно-культурний відбиток нації, своєрідний 

результат минулого народу, але й реакцію на сьогочасну дійсність. Діалект виявляє 

наївну картину світу, відтворюючи народну мудрість, невичерпний досвід та 

оптимізм поколінь, колективну пам’ять, інноваційні явища. 

Лексика на позначення страв і напоїв є невід’ємним складником мовної картини 

світу. Культурологічний аспект дослідження лексичної системи говірок наразі є 

пріоритетним, оскільки відповідає проблемі „мова – мислення – культура”. На 

думку Н. Гуйванюк, лексика в говіркових системах становить шар лексем з 

„культурним компонентом”, у них віддзеркалено реалії культури певного народу, 

що складають його самобутність, відрізняють від інших етносів; „українська 

етнолінгвістика розвивається у тісному зв’язку з діалектологією” [104, с. 255].  

Географічний та історичний чинники визначають систему харчування народу, 

що дає можливість йому жити, плідно працювати, розумово і фізично розвиватися. 

Завдяки їжі фізична енергія нації перетворюється в духовну силу, яка веде до 

духовних і матеріальних досягнень, продовжує людський рід, загалом рухає поступ 

людства. Національна кухня є визначальною ознакою культури народу.  

Мова, відображаючи об’єктивну дійсність, змінюється сама. Про динаміку 

діалектної мови писав Ф. Жилко: „У розмовній мові народу є те, що живе тепер, те, 

що відмирає (реліктові риси), і те, що народжується, виявлене більшою або меншою 

мірою” [125, с. 4]. Лексика є найрухливішою системою мови, вона відображає 

процеси, які відбуваються в суспільстві. І. Матвіяс стверджує: „Зважаючи на те, що 

народні говори постійно змінюються, передусім під впливом літературної мови та 

різноманітних позамовних чинників, об’єкт діалектології можна вважати 

невичерпним” [202, с. 4]. Динамічні процеси культурної кулінарної термінології 

відображають основні тенденції лексичної системи говірок. 
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Лексичний рівень акумулює відомості про всі рівні: фонетичні закономірності, 

морфемно-словотвірну організацію мови, поєднання слів відтворює специфіку 

граматичного рівня. Лексика має інформативне значення. Вона віддзеркалює 

соціально-економічні та культурно-історичні зміни в суспільстві.  

З-поміж проблем діалектології особливе місце посідає дослідження лексичних 

систем говірок, оскільки діалектна лексика відтворює архетипні уявлення нації, 

нашарування культур та епох, зміни в побуті народу. „Увага до лексики говорів 

загострена не лише у зв’язку з необхідністю забезпечити надійним матеріалом ті 

галузі мовознавства і суміжних наук, які безпосередньо пов’язані з реконструкцією 

давнішого стану матеріальної і духовної культури носіїв мови. При всій очевидності 

змін у словниковому складі мови лексична система зберігає такі архаїчні риси, які 

часто несуть більшу інформацію, ніж релікти інших структурних рівнів”, – зазначає 

П. Гриценко [94, с. 3].  

У складі лексичної системи говірок особливе місце посідає народна кулінарна 

номенклатура. Харчування як важлива частина життя людини привертало увагу 

істориків, етнографів, мовознавців. Назви напоїв та їжі були предметом 

мовознавчих досліджень у синхронії та діахронії на матеріалі різних мов (роботи 

Л. Анохіної, Г. Вешторт, В. Губаревої, С. Дмитрієвої, Н. Ільїнської, Т. Карасьової, 

З. Козиревої, О. Крижко, О. Малоземліної, В. Невойт, Н. Никитенко, Л. Ура та ін.) 

[1; 33; 98; 121; 144; 148; 154; 177; 196; 213; 277].  

Лексика, пов’язана з харчуванням, на говірковому матеріалі послугувала 

об’єктом дослідження Ф. Бабія, З. Бичка, М. Волошинової, Г. Врублевської, 

Й. Дзендзелівського, А. Майбороди, М. Тимченко, С. Яценка та ін. [4; 11; 12; 36; 37; 

39; 40; 113; 114; 194; 252; 297; 298]. Системний аналіз народної кулінарної 

номенклатури здійснили Є. Турчин (на матеріалі східнополіських говірок), 

З. Ганудель (на матеріалі українських говірок Східної Словаччини), Е. Гоца (на 

матеріалі закарпатських говірок) [269; 44; 46; 68 – 75]. 

Незважаючи на те, що буковинські говірки достатньо вивчені на фонетичному, 

лексичному та граматичному рівнях (праці Н. Бабич, В. Бузинської, Л. Гажук-Котик, 

Г. Германа, Н. Гуйванюк, І. Зінченко, Ю. Карпенка, М. Кобилянської, М. Леонової, 
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К. Лук’янюка, С. Мойсюк, П. Недільського, В. Прокопенко, І. Слинька, Н. Руснак, 

Ю. Руснак, В. Юрценюка) [5; 42; 50 – 54; 100 – 102;143; 149; 182; 183; 189; 190; 191; 

212; 232 – 235; 238 – 240], аналіз кулінарної термінології, зміни в цій групі лексики 

залишалися поза увагою дослідників. Тематична група лексики їжі та напоїв на 

теренах Північної Буковини ще не була предметом дослідження. Не досліджувалися, 

отже, й динамічні процеси в цьому шарі лексичної системи. 

Актуальність дослідження зумовлена потребою з’ясування системи змін у 

кулінарній термінології буковинських говірок, які доповнять панораму лексичної 

системи української мови; необхідністю подальшого вивчення говіркового 

мовлення; створення загальноукраїнського Словника народних говорів; Лексичного 

атласу української мови; тематичних діалектних словників; монографічних описів 

лексичних систем говірок; нагальністю розширення джерельної бази української і, 

ширше, слов’янської діалектної лексикографії.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Проблематика 

дисертації пов’язана з науковою темою кафедри сучасної української мови 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича „Функціональні 

аспекти семантики різнорівневих одиниць української мови” (номер держреєстрації 

0111U000721) та входить до державної наукової теми МОН України „Розмовне та 

діалектне буковинське мовлення: комунікативно-прагматичні й етнолінгвістичні 

параметри” (номер держреєстрації 0115U003228). 

Тему дисертації затверджено на вченій раді Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (протокол № 7 від 27 жовтня 2011 р.) та на 

засіданні Наукової ради „Українська мова” Інституту української мови НАН 

України (протокол № 63 від 13 грудня 2012 р.). 

Мета дослідження – проаналізувати системні зміни у народній кулінарній 

номенклатурі буковинських говірок. Хронологічні межі дослідження охоплюють 

кінець ХІХ – початок ХХІ ст. 

Досягнення цієї мети дослідження потребувало виконання таких завдань: 

– з’ясувати теоретико-методологічні засади дослідження народної кулінарної 

термінології; 
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– проаналізувати динамічні процеси у буковинській кулінарній термінології, 

зумовлені екстралінгвальними чинниками; 

– схарактеризувати систему змін у буковинській кулінарній номенклатурі, 

спричинені інтралінгвальними чинниками; 

– виокремити когнітивні, етнолінгвістичні та структурно-семантичні особливості 

кулінарної термінології буковинських говірок; 

– описати основні мотиваційні моделі та схарактеризувати способи номінації 

кулінарної номенклатури; 

– виявити міжмовні та міждіалектні зв’язки народної кулінарної номенклатури.  

Об’єктом дослідження є лексична система буковинських говірок, 

репрезентована в словниках, у творах буковинських письменників кінця ХІХ – 

початку ХХ ст., в етнографічних працях, а також зафіксована в сучасному 

діалектному мовленні.  

Предмет дослідження – динамічні процеси у кулінарній термінології 

буковинських говірок.  

Матеріалом дослідження слугують номінації різної лінгвальної природи на 

позначення страв та напоїв у буковинських говірках. Проаналізовано 2160 номінацій. 

Відомості про народну кулінарію кінця ХІХ – початку ХХ ст. дібрано з 

етнографічних праць В. Шухевича, Р. Кайндля, Г. Кожолянка та видання „Буковина. 

Загальне краєзнавство” (перекл. з нім. Ф. Андрійця, А. Квасецького. – Чернівці : 

Зелена Буковина, 2004), лексикографічних праць (Словник буковинських говірок / 

за заг. ред. Н. Гуйванюк. – Чернівці : Рута, 2005; О. Горбач Словник говірки села 

Бродина // Гуцульські говірки. Лінгвістичні та етнолінгвістичні дослідження / [ред. 

Я. В. Закревська]. – Львів, 2000; Желехівський Є., Недільський С. Малоруско-

нїмецкий словар. У 2-х т.– Львів, 1885 – 1886) та мови творів буковинських 

письменників цього періоду (у роботі мовні одиниці з лексикографічних та 

етнографічних праць, художньої літератури подано відповідно до оригіналу). 

Стан народної кулінарної термінології ХХІ ст. з’ясовано за матеріалами 

експедиційних польових досліджень упродовж 2009 – 2014 рр., відповідей 

респондентів різного віку та статі з 89 населених пунктів Чернівецької області. 



12 

 

 

Лексику зібрано за спеціально підготовленим питальником. Опрацьовано матеріали 

діалектологічних практик студентів Чернівецького університету, використано 

„Буковинські говірки: хрестоматія діалектних текстів” (уклад.: Н. Руснак, 

Н. Гуйванюк, В. Бузинська. – Чернівці, 2005). До аналізу залучено твір М. Матіос 

„Кулінарні фіґлі” (2009 р.), в якому обрано форму рецептів для донесення 

авторської позиції. Твір „Кулінарні фіґлі” не лише містить інформацію про 

буковинську (гуцульську) кухню, але й відтворює одну з тенденцій народної 

кулінарної термінології – креативність.  

Для з’ясування міждіалектних і міжмовних зв’язків буковинської кулінарної 

лексики в роботі використано матеріали загальномовних та регіональних словників. 

Методи дослідження. Основними методами є описовий у синхронному та 

діахронному аспектах, метод спостереження над мовними фактами (класифікація 

та систематизація), порівняльно-історичний. Описовий метод застосовано як 

основний для дослідження мовних одиниць на позначення страв і напоїв; методику 

лінгвістичного спостереження – для поділу мовних явищ на окремі групи на основі 

диференційних ознак; семантико-функціональний аналіз – для розкриття смислової 

самобутності народної кулінарної номенклатури. Прийоми порівняльно-історичного 

методу залучено для з’ясування етнологічних особливостей матеріальної 

(побутової) культури буковинців, виявлення зв’язків досліджуваної лексики з 

іншими діалектами та мовами.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що рефероване 

дослідження вперше в українському мовознавстві описує динаміку народної 

кулінарної номенклатури буковинських говірок у тісному зв’язку з культурою 

буковинців на тлі інших українських діалектів і культурно-етнографічних зон. 

Дисертація максимально повно представляє репертуар лексики буковинських 

говірок, пов’язаний з приготуванням їжі. У роботі підтверджено тісний зв’язок 

буковинської народної кулінарної термінології із позамовною дійсністю, їх 

взаємодетермінізм, що дало змогу встановити не лише динамічні зміни в цій групі 

лексики, але й глибинні мотиви номінації, з’ясувати конотації лексем різних 

тематичних груп; доведено пріоритетне значення мовних свідчень у комплексному 
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вивченні матеріальної культури етносу. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

розширенні емпіричної бази української діалектології загалом і діалектної 

лексикології та лексикографії зокрема; у фіксації та експлікації свідчень про 

матеріальну культуру буковинців, що розширює джерельну базу буковинознавства. 

Робота може використовуватись для створення нових етнографічних описів 

Буковини, синтетичних праць з української діалектології, лексикології, діалектної 

лексикографії, у навчальній лінгво- й етнодидактиці. Проблематика, порушена в 

дисертації, знайде застосування у спецкурсах і спецсемінарах із лексикології, у 

курсах української діалектології та етнолінгвістики. 

Фактичний матеріал дослідження увійде до Словника українських народних 

говорів, може бути використаний у Лексичному атласі української мови, 

тематичному діалектному словнику, отже, буде залучений для вичерпного опису 

буковинських говірок, комплексного етнокультурного дослідження Буковини.  

Особистий внесок здобувача. Збір, аналіз і систематизацію фактичного 

матеріалу, висновки, зроблені за результатами аналізу, здійснені дисертантом 

одноосібно. Дванадцять з тринадцяти наукових публікацій написано одноосібно. 

Одна стаття створена у співавторстві з Н. Руснак (дисертантові належить збір 

фактичного матеріалу, аналіз мовних явищ, висновки й узагальнення).  

Апробація результатів роботи. Дисертацію обговорено на засіданні кафедри 

сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (протокол № 8 від 17 березня 2015 р.). Основні дисертаційні положення 

та результати наукового дослідження викладено в доповідях на десяти наукових 

конференціях, у тому числі на семи міжнародних: Українська мова і сфера 

сакрального” (Чернівці, 2013 р.); „Ольга Кобилянська в культурному просторі 

findesiecle” (Чернівці, 2013 р.), „XXIV научные чтения Гуманитарного факультета 

(Латвия, Даугавпилс, 2014 г.), „Діалекти в синхронії та діахронії: 

загальнослов’янський аспект” (Київ, 2014 р.), „Діалог славістів на початку XXI 

століття” (Румунія, Клуж-Напока, 2014 р.), „Інтегральне мовознавство – 

багатомовність – літературний дискурс” (Сучава – Чернівці – Кишинів, 2013 р.), 
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„Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження” 

(Чернівці, 2014 р.); трьох всеукраїнських: „Сидір Воробкевич і український 

літературно-мистецький процес ХІХ – ХХ століть” (Чернівці, 2011 р.), „Українська 

лексика та фразеологія: ментальний аспект” (Кам’янець-Подільський, 2012 р.), 

„Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження” 

(Чернівці, 2012 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження розкрито у 13 

працях, з яких вісім статей, опублікованих у наукових фахових виданнях України, 2 

статті – у закордонних наукових виданнях, 3 – у збірниках тез доповідей на 

конференціях.  

Структура й обсяг роботи. Дисертаційне дослідження складається зі вступу, 

п’ятьох розділів, висновків, списку літератури (317 позицій), списку джерел (98 

позицій) та додатків (назв обстежених пунктів і їх скорочень, переліку інформантів, 

реєстру назв страв та напоїв у буковинських говірках на 83 сторінках). Загальний 

обсяг роботи становить 330 сторінок, текстова частина – 196 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ НАРОДНОЇ КУЛІНАРНОЇ 

ТЕРМІНОЛОГІЇ 

 

 

       1. 1 Харчування буковинців як феномен народної (побутової) культури 

 

Харчування нації залежить від соціальних факторів, господарсько-культурної 

специфіки, природно-географічних умов проживання етносу. 

Пріоритетним у визначенні характеру харчування нації є природно-

географічний чинник, який зумовлює спосіб господарювання народу. Тривале 

проживання нації на певній території, кліматичні особливості регіону та оптимальна 

господарсько-культурна діяльність етносу відшліфовували народне харчування. 

Природний (географічний) ландшафт Буковини визначає рослинно-тваринну основу 

харчування народів, що проживають на цій території. На початку ХХІ ст. система 

харчування буковинців, зберігши рослинно-тваринну основу, відбувається на новій 

якісній основі. 

З давніх-давен (ще з трипільської культури) буковинці займалися 

землеробством і скотарством. Допоміжну роль відігравали збиральництво (гриби, 

ягоди), мисливство та рибальство. З кінця ХVІІІ ст. важливу роль почали відігравати 

садівництво, виноградарство, бджільництво. 

На Буковині здавна вирощували пшеницю, жито, овес, гречку, просо, ячмінь, 

горох, квасолю, боби, овочі, фрукти, ягоди. З ХVІІ–ХVІІІ ст. увійшли в побут 

буковинців і закріпилися в господарській культурі кукурудза, картопля, помідори. 

На цій території на початку ХХ ст. посіви конопель переважали над посівами льону, 

з конопель виготовляли конопляну олію, сім’яне молоко. 

Молоко і молочні страви буковинці споживали щоденно, крім періоду посту, їх 

переробляли і заготовляли про запас. 
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В. Гнатюк згадує, що заможніші селяни на початку ХХ ст. м’ясо вживали 

всього 2-3 рази на рік [65, с. 20]: свиней різали до Різдва і до Великодня. Споживали 

м’ясо і сало свіжим або вудженим.  

Систему харчування нації визначає не лише спосіб господарювання людей на 

цій території, але й розвиток продуктивних сил суспільно-історичного ладу. На 

початку ХХ ст. господарювання носило натуральний характер: переробка зерна 

пшениці, жита, ячменю на крупу і борошно відбувалося вдома за допомогою жорен. 

Натуральне господарювання звільнене від зовнішніх впливів, населення споживало 

продукти, що виготовляли власноруч: гарбу'зи т’і в’ібие'рали // во'л’ій ро'били // то 

та'кий буў 'добрий / смаш'ний // вс’о с'войе 'було // (Мих.). 

Святкова та повсякденна їжа завжди відрізнялися якісно-кількісними 

показниками. Діалектоносії стверджують, що колись на свято готували студ’і'нец/ 

бара'бул’у/ 'начинку/ п’і'чен’е з м'н’асом (Мам.); холо'дец’/ 'йушку/ 'голубц’і (Непор.), 

а 'заре аж сто'ли вгие'найутси в’ід 'йід’іў (Мам.). 

Розвиток продуктивних сил визначив появу харчової промисловості та її 

розвиток. У кінці ХХ – початку ХХІ ст. харчова промисловість стає пріоритетною в 

народному господарстві держави, оскільки задовольняє найнеобхіднішу 

фізіологічну потребу людей.  

Сьогодні буковинська кухня багата, ситна, масна. Як і всюди в Україні, тут 

споживають багато різного м’яса, сала. У стравах використовують соняшникову 

олію, вершкове масло, маргарин, майонез, сметану. Полюбляють різноманітні 

прянощі: цибулю, часник, перець, петрушку, кріп, гірчицю, лавровий лист, кмін, 

коріандр, гвоздику, корицю, сіль і цедру лимона.  

Різноманітні кондитерські вироби з дріжджового, прісного, листкового 

(слоїстого), пісочного, сирного, медового, бісквітного, горіхового тіста.  

Останнім часом у буковинській кухні зросла кількість рибних продуктів, 

значно збільшилася доля морепродуктів.  

На території Буковини здавна проживало багато етносів. Від поляків до 

буковинської кухні увійшов торт з ′маком, ст′рудл’і, від румунів – гого′шари, 

фр’іп′тура, то′кан. Болгарська кухня залишила буковинцям гу′веч. Ма′йіна, ле′ках 
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(медовий пиріг), фаршие′рована ′риба – ці страви успадковано від єврейської. 

Єврейське слово 'цимес ‘смачно, смакота’ теж увійшло до лексикону буковинців.  

Процеси глобалізації впливають на перебіг суспільно-історичних подій, 

призводять до міграційних процесів, які сприяють динамічним змінам у 

матеріальній культурі, передовсім у харчуванні. Деякі страви вийшли з ужитку. 

Змінилася характеристика народної їжі, збільшився раціон продуктів, змінився 

склад інгредієнтів страв, збільшилася їхня кількість. Міграційні процеси, ріст 

купівельної спроможності буковинців майже стерли межу між містом та селом на 

Буковині. Народна кулінарна номенклатура, реагуючи на життя, відтворює 

екстрамовні процеси.  

 

1. 2 Функції народної кулінарії 

 

Народна кулінарія – важлива частина матеріальної культури нації, яка 

порівняно з іншими її різновидами є найконсервативнішою. Їжа належить до стійких 

компонентів культури і, за визначенням академіка Ю. Бромлея, несе основне етнічне 

навантаження [65, с. 3].  

Основна функція їжі – біологічна. Харчування є основною фізіологічною 

потребою людини. Їжа, крім біологічної функції, виконує й соціальну, яка має низку 

різновидів, передовсім це об’єднувальний та розмежувальний. Спільне споживання 

їжі є об’єднувальним чинником у суспільстві. Не можна уявити собі забаву та й 

відвідування гостей без частування. У буковинських говірках є чимало мовних 

засобів на позначення спільного прийому їжі: прией'мати(си) (заг.), к'ласти за ст’іў 

(Мам.), приегош'чати л’у'дий (заг.), гост’у'ватиси (Бан.), б'рати за ст’іл [СБГ, 493], 

к'ликати за ст’іл [СБГ, 493], 'с’істи за ст’іл [СБГ, 493], зай'ти за ст’іл (Г.Шир.), 

при'лагодити сто'ли (Лук.), нариехту'вати ст’іў (Сам., Вер.), за'водити сто'ли на 

веи'чер’у (Юр.). 

С. Токарев вважає, що харчові заборони в народній культурі мають 

об’єднувальний характер, виступають як етнічна ознака етносу [65, с. 4]. Харчові 

заборони українців пов’язані з календарною обрядовістю. У кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 
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релігійний календар регламентував харчування народу: чотири річних пости, під час 

яких забороняли м’ясну та молочну їжу. Мешканці Буковини суворо дотримувалися 

посту: А шо 'йіли?/ 'перши шо йе / квас'на ка'пуста // фа'сул’і / с цие'бул’коў та 

о'л’ійкоў // а йек прие'ходе сиерие'да ци п'йет’інка // то й биез о'л’ійки // а ш'е 

г'рибики су'шен’і ва'р’а ци 'робйа 'запрашку // і ўс’о с ку'лешкоў // шушие'ниц / 

гру'шок / 'йеблук // (Ваш.). 

На початку ХХІ ст. релігійних харчових заборон дотримуються не всі 

буковинці: Е теи'пер неи вс’і трие'майут п’іст //(Ваш.). 

Проте їжа виконує й розмежувальну функцію. Матеріальна культура, 

передовсім їжа, як і одяг, розмежовували різні верстви суспільства (слугували 

дистинктивною ознакою) в кінці ХІХ – початку ХХ ст., проте на початку ХХІ ст. 

розмежувальне значення соціальної функції дещо стерлося.    

На початку ХХІ ст. за народною кулінарією закріпився ще один різновид 

соціальної функції – рекреативний. На основі народної кулінарії створено багато 

телепередач, у яких у розважальній формі через кулінарну рецептуру автори 

доносять до глядачів свою позицію, напр., одна з перших програм „Смак” 

відзначила 15 років. У журналах і газетах є рубрики, присвячені новим чи забутим 

рецептам страв. 11 травня 2014 р. в Івано-Франківську відбувся кулінарний 

фестиваль. Тут приготували 300 літрів борщу, грибну юшку та бандерівську кашу. У 

Києві 9 серпня 2014 р. відбувся фестиваль „День молока”. Кулінарній тематиці 

присвячують наукові конференції. 

Кожна господиня виявляє творчість у приготуванні їжі, „удосконалює” страву, 

додає чи, навпаки, вилучає інгредієнти. Креативний характер відзначає і кулінарну 

номенклатуру. Нові страви потребують нових назв, і тут народній фантазії немає 

меж, напр., у говірці с. Котелеве Новоселицького району реєструємо назву салату з 

огірків і помідорів ко′зел ў го′род’і.  

Народна кулінарна термінологія виконує, крім номінативної, усі зазначені 

функції.   
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1. 3 Проблема діалектного членування буковинського регіону 

 

Буковина – історична назва краю, що охоплює частину України та Румунії: 

Північна Буковина (Україна), Південна Буковина (Румунія).  

Чернівецька область за географічно-територіальним поділом охоплює землі 

Північної Буковини (Заставнівський, Кіцманський, Глибоцький, Новоселицький, 

Сторожинецький, частково Вижницький р-ни), Гуцульщини (Путильський, частково 

Вижницький р-ни), Північної Бессарабії (Хотинський, частково Кельменецький р-

ни), Поділля (частково Кельменецький, Сокирянський р-ни). 

Історичні та географічні фактори залишили слід в мовно-діалектному 

членуванні краю. „Буковинський мовний ареал становить особливий інтерес 

передусім наявністю різних типів діалектів (буковинський, подільський, 

гуцульський та перехідні між ними)”, – стверджує П. Гриценко [89, с. 137].  

На думку Ф. Жилка, на території Буковини внаслідок специфічних історичних 

умов сформувався буковинський діалект: у наддністрянсько-карпатсько-

буковинському територіально-мовному утворенні, що входить до складу південного 

територіально-мовного утворення (наддністрянсько-карпатсько-подільського). 

Пасмом діалектних ізоглос виокремлюється буковинське територіально-мовне 

утворення, яке поступово переходить у наддністрянське. Говірки перехідної 

території – покутські [125, с. 27–28].  

С. Бевзенко в „Українській діалектології” буковинсько-покутські говірки 

характеризує у спільному ареалі, говірки Кельменецького і Сокирянського районів 

відносить до ареалу подільських говірок [9, с. 7].  

Я. Закревська розглядає покутсько-буковинські говірки, виокремлюючи їх межі 

та зауважуючи, що „північна і південно-західна, окреслені не досить чітко, 

становлять різної ширини смугу, яка охоплює діалектну територію на лівобережжі 

Дністра (умовно) від Селятина до Могилева-Подільського і до стику з Румунією та 

Молдовою” [275, с. 502].  

Згідно з матеріалами „Карпатского диалектологического атласа” (Г. Клепикова, 

Т. Попова, В. Усачова) межу між гуцульськими та буковинськими говірками 
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проведено по лінії Вижницького р-ну (Банилів – Вовчинець – Мигове) і далі на 

південь кордону з Румунією [150, с. 97–117].  

Ю. Шевельов висловив думку, що „буковинсько-покутські говірки не є 

однорідні і містять силу переходових явищ, що наближають їх до всіх суміжних 

говірок: гуцульських, бойківських, наддністрянських і подільських” [289, с. 975]. 

Мовознавець вважає, „що буковинсько-покутські говірки найбільше скидаються на 

гуцульські, якщо з цих останніх вилучити пізніші зміни в системі вокалізму… 

особливості наштовхують на гадку, що буковинсько-покутські говірки були за 

основу для гуцульських” [там само].   

За концепцією К. Германа, в основу якої покладено особливості фонетики, 

словозміни та лексики, говірки Буковини охоплюють: гуцульські, буковинські, 

перехідні від гуцульських до буковинських, перехідні від буковинських до 

наддністрянських, подільські, перехідні від буковинських до подільських [50, 

с. 410]. Буковинсько-надпрутські говірки К. Герман вважає зоною з мінімальним 

впливом інших українських говірок і найбільш виразно виявленими діалектними 

рисами, притаманними саме буковинським говіркам.  

На території Румунії, за даними М. Павлюка та І. Робчука, функціонують два 

наріччя української мови: південно-західне та південно-східне. Українські говірки 

Мараморощини, Банату та Сучавщини належать до південно-західного, а говірки 

Добруджі – до південно-східного. Українські говірки південно-західного наріччя 

охоплюють три діалектні групи: а) закарпатську, б) гуцульську та в) буковинську. 

Закарпатські говірки поширені в Мараморощині та Банаті; гуцульські – в 

Марамороському та Сучавському повітах; буковинські функціонують тільки в 

Сучавському повіті. У деяких селах цього регіону гуцульські та буковинські говірки 

переплетені і створюють групу змішаних говірок – буковинсько-гуцульських [Пав., 

23–25]. Тож буковинські говірки України та Румунії становлять цілісне мовне 

утворення. 
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        1. 4 Стан вивчення буковинських говірок 

 

Вивчення буковинських говірок почалося з кінця ХІХ ст. Першими збирачами 

діалектного матеріалу були викладачі Чернівецького університету Гнат Онишкевич, 

Омелян Калужняцький, Степан Смаль-Стоцький. На окремі особливості 

буковинських говірок указав О. Калужняцький у праці „Рутенська мова і 

література”, виданій у Відні 1886 р. Відомо, що лексикографічними студіями 

займався буковинський письменник Ю. Федькович. Розвідку про дослідження його 

словника у „Науковому віснику Чернівецького університету” опублікувала 

Н. Гуйванюк [101]. 

Однією з перших ґрунтовних наукових розвідок про буковинські говірки є 

праця І. Верхратського „Дещо до говору буковинсько-руського”. Аналіз фонетичних 

і словотвірних діалектних явищ здійснено на матеріалі говірок трьох населених 

пунктів Південної Буковини: Кімполунга, Руської Молдовиці і Рус Бова [34]. 

Комплексне дослідження буковинських говірок розпочалося з 1957 р., коли 

колектив викладачів Чернівецького університету упорядкував „Програму-питальник 

для збирання матеріалів до обласного словника буковинських говорів”. У 1958 р. 

вийшло друком спеціальне видання Наукових записок Чернівецького державного 

університету „Питання історії і діалектології східнослов’янських мов”, де були 

вміщені статті з першими серйозними результатами досліджень буковинських 

говірок: Ю. Карпенка „Деякі назви культурних рослин у буковинських говірках” 

[149], М. Леонової „До характеристики говірок північних районів Буковини” [181], 

В. Прокопенко „Назви спорідненості та свояцтва в буковинських говірках” [235]. У 

1961 р. В. Прокопенко захистила кандидатську дисертацію „Лексика буковинських 

говірок”, їй належать статті, присвячені окремим тематичним групам слів, як-от: 

„Семантичні діалектизми в буковинських говірках”, „Назви одягу, взуття та 

головних уборів у буковинських говірках”, „Про дієслівну лексику буковинських 

говірок”, „Архаїзми у складі лексики буковинських говірок” [232–236]. У 1971 р. 

розпочато видання серії випусків „Матеріалів до словника буковинських говірок” 

(редкол. : Ю. Карпенко, К. Лук’янюк, В. Прокопенко (відп. ред.), В. Яківчик). 
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Упродовж 1971–1979 рр. за матеріалами картотеки вийшло шість випусків словника. 

Завершенням серйозної роботи буковинських діалектологів стало видання 

„Словника буковинських говірок” (2005 р.), що містить 11816 діалектних слів (наук. 

ред. : Н. Гуйванюк, К. Лук’янюк). Зразки мовлення буковинців містить видання 

„Буковинські говірки: Хрестоматія діалектних текстів” (упоряд.: Н. Руснак, 

Н. Гуйванюк, В. Бузинська).  

Л. Ткач здійснила ґрунтовну розвідку про українську літературну мову на 

Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. [260 – 262]. 

Чернівецькі мовознавці продовжують вивчати мову творів буковинських 

письменників. Мовний світ буковинців за творами письменників аналізували 

Н. Бабич [5], М. С. Скаб [248], М. В. Скаб [247] та ін. Дослідження Н. Шатілової 

репрезентує говіркове мовлення буковинців через ідіостиль С. Воробкевича [288].  

Лексиці буковинських говірок присвячено праці Ю. Карпенка [149], 

В. Прокопенко [232 – 236], Ю. Руснак [240, 241]. Проте назви страв і напоїв ще не 

були предметом аналізу, не розглядали й динамічні процеси у лексиці буковинських 

говірок. Деякі відомості про загальний стан лексики буковинських говірок у ХХ ст. 

викладено у праці К. Германа „Розвиток лексики українських говірок Буковини у 

ХХ столітті” [51].  

 

1. 5 Вивчення кулінарної справи та термінології  

 

Національна кухня, будучи визначальною рисою культури народу, є предметом 

дослідження етнографії, історії, мовознавства. Праці з етнографії та історії слугують 

надійною джерельною базою мовознавства.  

Однією з перших спроб висвітлення їжі й харчування українського народу є 

стаття Акима Канієвського „Народная пища в Золотоношском уезде”, видана у 

1855 р. у „Полтавских губернских ведомостях”. У збірці „Поварство України” 

міститься етнографічний матеріал про їжу Полтавщини та півдня Чернігівщини, 

зібраний етнографом та лікарем середини ХІХ ст. С. Носом. Першим 

систематизованим джерелом про народну їжу є розділ книги відомого українського 
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історика та етнографа середини ХІХ ст. М. Маркевича „Обычаи, поверья, кухня и 

напитки малороссиян” [за 3]. 

Побуту гуцулів присвячено дослідження польського етнографа О. Кольберга 

„Ruś karpatska”, де подано відомості про харчування населення в святкові дні, пости, 

переробку молока та виготовлення олії. 

Харчування селян західної Бойківщини висвітлив етнограф М. Зубрицький у 

статтях „Село Кіндратів (Турецького повіту)” та „Годівля, купно і продаж овець у 

Мшанці Старосамбірського повіту”, в останній описано приготування овечого сиру 

та страв з нього. 

Загальні відомості про їжу гуцулів та бойків містить стаття польського 

етнографа Й. Шнайдера „Z kraju uculóv”. Польську дослідницю С. Стешетельську-

Гринбергову, яка описала святкову їжу бойків, І. Франко критикував за відсутність 

систематизації. Про харчування селян на Закарпатській Україні йдеться в підрозділі 

„Пожива” праці Ю. Жатковича „Замітки етнографічні з Угорської Русі”(1896 р.).  

На початку ХХ ст. вийшли у світ статті В. Гнатюка „Народна пожива і спосіб її 

приправи у Східній Галичині” (1899 р.), „Народна пожива в Галичині”. У статті 

„Народна пожива на Бойківщині” (1906 р.) автор класифікує їжу за характером 

харчових продуктів, святкову їжу. 

Інформацію про їжу бойків містить стаття І. Франка „Етнографічна експедиція 

на Бойківщину” (1904 р.), у статті „Моя вітцівська хата” йдеться про випікання 

великоднього печива, консервування сала, м’яса у його рідному селі. 

Їжу на суміжній території – бойків та лемків описали етнографи 

Я. Фальковський, В. Пашницький. Вони спинилися на начинні для випікання хліба, 

переробки зерна, молока. Переробці молока на гуцульських полонинах присвячена 

стаття Р. Гарасимчука та В. Табора. Цінний фактичний матеріал про їжу бойків 

містить робота В. Кобільника „Матеріальна культура села Жукотина Турчанського 

повіту” (1937), І. Великановича „Народна пожива в Турчанськім повіті” (1918). 

Про харчування гуцулів йдеться у статтях А. Онищука „Народна пожива в 

Наддвірнянськім повіті”, Б. Заклинського „Народна пожива у Косівськім повіті”.  
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Відомості про харчування гуцулів знаходимо в праці Р. Ф. Кайндля „Гуцули” та 

В. Шухевича „Гуцульщина”. Цінний етнографічний матеріал про страви та напої 

буковинців містять етнографічні праці Г. Кожолянка. 

 

1. 6 Динамічні процеси в мові 

 

Аксіоматичним є твердження про динамічний характер мови, який залежить від 

мислення нації та від її життєвої практики. Динамічні процеси стосуються мови як 

суспільного явища, так і конкретних мов.  

Думки про розвиток мови як суспільного явища залишили В. фон Гумбольдт, 

Е. Сепір, М. Сводеш. Ван фон Гумбольдт у доповіді „Про порівняльне вивчення мов 

стосовно різних епох їх розвитку”, виголошеній 1820 р. у Берлінській академії, 

виклав ідеї стадіальної концепції мови. Морфологічні типи мов (флективні, 

аглютинативні, кореневі, інкорпоруючі) В. фон Гумбольдт розглядає як 

відображення хронологічно послідовних етапів світового мовотворчого процесу, як 

перехід від нижчої до вищої, досконалішої форми.  

Е. Сепір увів поняття дрейфа. За Е. Сепіром, мову характеризують засадничі 

структури, які визначають специфічні звуки, слова, граматичні особливості. Ці 

структурні риси мови-предка є причиною подібного розвитку мови-нащадка. 

Особливу увагу вчений приділяв змінам, зумовленим структурою мовної системи.   

У середині XX ст. з’явився розділ порівняльно-історичного мовознавства – 

глотохронологія, спрямований на виявлення часу розщеплення прамови 

споріднених мов і ступеня їхньої спорідненості на підставі встановлення швидкості 

мовних змін основної частини словника. Засновником теорії глотохронології був 

американський дослідник М. Сводеш, який у 1948–1952 рр., виходячи з положень, 

висунутих Е. Сепіром, обґрунтував лексикостатичну залежність часу розділення 

прамови на споріднені мови від відсотка збережених слів в основному списку в 

порівнюваних мовах. Методика М. Сводеша ґрунтувалася на рівняннях 

радіоактивного розпаду та процедурах радіовуглецевого датування.  
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Динамічні процеси в українській мові вивчали Г. Гайдученко, Є. Карпіловська, 

Л. Кислюк, Н. Клименко [153], О. Костів, М. Кочерган [173–175], О. Стишов [250], 

О. Ткаченко [263–264], Л. Струганець [253] та ін. 

Відомо, що лексична система змінюється швидше порівняно з іншими мовними 

рівнями. Зміни в лексиці зумовлені позамовними і внутрішньомовними причинами. 

Позамовні (екстралінгвальні) причини – зміни в навколишньому світі: 

суспільно-історичні процеси, нововведення в техніці, побуті, розвиток науки, 

ідеології супроводжується появою нових слів та зникненням їх відповідників.  

Внутрішньомовні (інтралінгвальні) причини – зміни словникового складу, 

представлені тенденціями до економії, уніфікації, системності мовних засобів, 

варіювання номінацій із різною мотивацією, походженням, завданнями 

експресивно-емоційної та стилістичної виразності. 

М. Кочерган виокремив чотири типи змін у лексико-семантичній системі: 

1) зникнення слів; 2) зникнення значень слів; 3) поява нових слів; 4) поява нових 

значень слів [173, с. 225]. 

Згодом М. Кочерган усі процеси, які нині відбуваються в лексико-семантичній 

системі української мови, звів до п’яти різновидів: 1) пасивізація деяких груп 

лексики, що активно вживали в радянський період; 2) активізація „репресованої” 

лексики; 3) усунення калькованих із російської мови слів; 4) неологізація лексики; 

5) стилістична й конотативна переорієнтація певних лексичних одиниць [174, с. 19]. 

Найінтенсивнішим серед усіх процесів у лексико-семантичній системі української 

мови є процес неологізації лексики. Серед найновіших неологізмів виокремлюють 

дві групи: 1) неологізми власне українського походження; 2) неологізми-

запозичення [там само, с 20]. 

Н. Клименко, Є. Карпіловська, Л. Кислюк у монографії „Динамічні процеси в 

сучасній українській лексиці” розглядають поповнення та оновлення словникового 

складу впродовж двох десятиріч, нові концептуальні поля лексики, диференціацію 

функціональних стилів, перехід слів з однієї групи в іншу внаслідок термінування, 

конкурування синонімічних номінацій, загальні тенденції розвитку мови, зовнішні 
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та внутрішні чинники появи неологізмів, роль словотвору в сучасних українських 

номінаціях [153]. 

У докторській дисертації О. Стишова „Динамічні процеси в лексико-

семантичній системі та в словотворі української мови кінця ХХ ст. (на матеріалі 

мови засобів масової інформації)” висвітлено позамовні та внутрішньомовні 

чинники, що сприяли інтенсифікації якісних та кількісних змін у словнику 

української мови, описано неологізацію як основне поняття динамічних процесів 

[250].  

Фундаторами напряму діалектології, що досліджує динамічні процеси 

українських говірок, є П. Гриценко та К. Глуховцева. П. Гриценко у статті „Простір 

і час у лінгвістичній географії” визначає три складники, які надають онтологічний 

статус динаміці мовного явища: час, простір, структура явища: „Час відбивається не 

лише на величині ареалу, а й глибині структурних перетворень, одночасно 

структурна зв’язність безпосередньо відбивається на його динаміці” [95, с. 107].  

К. Глуховцева у ґрунтовному дослідженні „Динаміка українських 

східнослобожанських говірок” визначає такі зміни лексичної системи 

східнослобожанських говірок:  

– збільшення вербального наповнення моделей лексичної організації семем, 

розширення номінативних рядів; 

– зменшення функціональної активності низки специфічних лексем, нейтралізація 

диференційних ознак реалії, які є основними у формуванні номінативної опозиції, 

що зумовлює розширення семантичного простору лексеми; 

– розширення семантичної структури загальновживаних лексем, уникнення 

найменувань, зумовлене спрощенням мікропарадигми; 

– зміна загальновживаних лексем як наслідок номінативної надлишковості, 

закріплення за ними специфічних значень; 

– запозичення лексем, характерних для інших говірок; це елементи пасивного 

словникового запасу, які витісняють інші найменування; 

– виникнення гетерогенних за походженням рядів найменувань, лексичних дублетів, 

що вільно взаємозамінюються і не мають стилістичних розрізнень; 
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– наявність східнополіських і поліських реліктів, що свідчить про активну 

міждіалектну взаємодію; 

– утворення прозорих щодо внутрішньої форми інновацій від власне українських 

основ або спільнослов’янських коренів [56, с. 25–26]. 

Динамічні процеси в українській діалектній мові аналізували М. Волошинова 

(кухонне начиння в українських східнослобожанських говірках) [37], Г. Гримашевич 

(лексика одягу, лексика ткацтва в середньополіських говірках) [83–86], О. Євтушок 

(лексика Рівненщини), Т. Кукса (українські говірки Криму) [178], Л. Тищенко, 

М. Ткачук (ботанічна лексика чорнобильських говірок) [255–258]. 

К. Герман у статті „Розвиток лексики українських говірок Буковини в ХХ 

столітті” визначає 4 типи змін у лексиці буковинських говірок: 

1) пасивізація значної кількості запозичень, що потрапили в усне мовлення 

буковинців під час іноземної окупації краю; 

2) поява невеликої кількості запозичень з російської мови; 

3) пасивізація лексем, пов’язаних з комуністичною ідеологією; 

4) поява нових слів, що відображають зміни в політичному, економічному, 

культурно-освітньому житті України, дії технічної революції [51, с. 15].   

 

 Висновки до 1 розділу 

 

1. Систему харчування нації визначають соціальні фактори, господарсько-

культурна специфіка, природно-географічні умови проживання етносу. 

Природно-географічний чинник визначає рослинно-тваринну основу 

харчування буковинців, яке на початку ХХІ ст. відбувається на новій якісній основі. 

На початку ХХ ст. господарювання носило натуральний характер. Розвиток 

продуктивних сил визначив появу харчової промисловості, яка з середини ХХ ст. 

стає пріоритетною в народному господарстві держави. Суспільно-політичні зміни в 

країні, інтеграційні процеси в світі впливають на перебіг подій, призводять до 

динамічних змін у матеріальній культурі, передовсім у харчуванні. Міграційні 
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процеси, ріст купівельної спроможності буковинців, знайомство з європейською 

культурою майже стерли межу між містом та селом на Буковині. 

2. Найбільш консервативною частиною матеріальної (побутової) культури 

народу є кулінарія. Народна кулінарна термінологія, вербалізуючи дійсність, 

виконує біологічну та соціальну функції, остання репрезентована об’єднувальним, 

розмежувальним і рекреативним різновидами.  

3. Українські буковинські говірки поширені на території Північної Буковини 

(Україна) та Південної Буковини (Румунія). За концепцією К. Германа, говірки 

Північної Буковини охоплюють: гуцульські, буковинські, перехідні від гуцульських 

до буковинських, перехідні від буковинських до наддністрянських, подільські, 

перехідні від буковинських до подільських типи. На території Південної Буковини 

буковинські говірки функціонують у Сучавському повіті, у деяких селах цього 

регіону гуцульські та буковинські говірки переплетені і створюють групу 

буковинсько-гуцульських говірок.    

4. Буковинські говірки Північної Буковини достатньо проаналізовані за 

мовними рівнями: К. Герман, В. Бузинська (фонетичний рівень), К. Лук’янюк 

(словотвірний), Л. Гажук-Котик, П. Недільський, С. Мойсюк, М. Кобилянська 

(граматичний) та ін. Лексику буковинських говірок вивчали Н. Гуйванюк, К Герман, 

І. Зінченко, Ю. Карпенко, М. Леонова, В. Прокопенко, Н. Руснак, Ю. Руснак. 

Серйозну роботу буковинських діалектологів засвідчила лексикографічна праця 

„Словник буковинських говірок” (2005 р.), що містить 11816 діалектних слів (наук. 

ред. : Н. Гуйванюк, К. Лук’янюк). Наразі постала проблема дослідження тематичної 

групи назв страв та напоїв у динамічному аспекті.    

5. Національна кухня, будучи визначальною рисою культури народу, є 

предметом дослідження етнографії, історії, мовознавства. Праці з етнографії та 

історії слугують надійною джерельною базою мовознавства. Відомості про 

харчування гуцулів знаходимо в праці Р. Кайндля „Гуцули” та В. Шухевича 

„Гуцульщина”. Цінний етнографічний матеріал про страви та напої буковинців 

містять етнографічні праці Г. Кожолянка. 
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6. Думки про розвиток мови як суспільного явища залишили В. фон Гумбольдт, 

Е. Сепір, М. Сводеш. Динамічні процеси в українській мові аналізували 

Г. Гайдученко, Є. Карпіловська, Л. Кислюк, Н. Клименко, О. Костів, М. Кочерган, 

О. Стишов, О. Ткаченко, Л. Струганець та ін. Вивчення українських говірок у 

динамічному аспекті започаткували П. Гриценко та К. Глуховцева.  
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РОЗДІЛ 2 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ 

КУЛІНАРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

 

 

Цілісне вивчення народної кулінарної термінології в динамічному аспекті 

уможливлює низка методів лінгвістичного дослідження. 

У роботі застосовані такі методи, як індукція і дедукція, емпірико-теоретичні 

методи аналізу і синтезу. 

 

2.1 Засадничі прийоми аналізу кулінарної народної термінології 

 

Емпіричний матеріал, отриманий в результаті відбору мовного матеріалу з 

лексикографічних, етнографічних праць, опитування діалектоносіїв, становить 

народну культурну номенклатуру, або кулінарну народну термінологію, важливу 

частину культурної лексики [245, с. 8], яка реалізує відомості про матеріальну 

(побутову) культуру буковинців. 

Лінгвокультурологічний аналіз дослідження використано для визначення 

специфіки буковинської матеріальної (кулінарної) культури. Класифікація 

кулінарних термінів за поширеністю ґрунтується на ідеї Г. Вешторта про сталість 

значень і поширеність кулінарних назв [Веш., 366]. У буковинських говірках за 

сферою поширеності виокремлюємо: 

– загальновідомі кулінарні терміни, які поширені по всій Україні: боршч, 'каша, 

кие'с’іл’, до їхнього складу зараховуємо запозичені слова: п’у'ре, ра'гу, кар'топл’а 

фр’і, 'ч’іпси; 

– загальнобуковинські кулінарні терміни, характерні для західноукраїнського 

регіону: ку'леша, галуш'ки, ′бануш, чир, 'тирба; 
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Виокремлюємо локальні кулінарні терміни – оказіональні вияви кулінарних 

назв з яскравим конотативним забарвленням: 'боса 'дзупа, 'гоцбоц, стулие'писки, 

спотие'кач. 

Частина кулінарної термінології має статус застарілих слів ло'газа, пиен'цак, 

бадеи′реўка, п'лат’ійа. Велика кількість кулінарних назв продовжує існування в 

активному складі лексичної системи буковинських говірок: борш, 'зупа, ку'леша, 

то'кан, деякі назви під дією національної традиції змінили значення сала'маха, 

кие'с’іл’, джур. 

На основі структурного методу з’ясовано будову одиниць народної кулінарної 

термінології. За лінгвальною природою кулінарна термінологія представлена двома 

групами: однослівні та аналітичні. 

З-поміж однослівних за частиномовною приналежністю виокремлюємо: 

– іменники: 'зупа, смеи'тана, б'ринза, 'голупц’і, галуш'ки; 

– прикметники (субстантивовані): 'лехк’і, п’іс'не, ско'ромне, су'хен’ке, мо'лочне, 

мн’іс'не (зазвичай у формі с. р. або мн.). 

До аналітичних назв належать: 

– прості прикметниково (дієприкметниково)-іменникові словосполучення з 

атрибутивними відношеннями (можливий прямий та інверсований порядок 

компонентів) на основі узгодження: моло'ден’ка смеи'тана, п’ід'битий 'борш, 

запа'лена 'зупа, 'к’істо маш'чене, 'рисова мо'лочна 'каша, чеир'воний 'борш; 

– прості іменниково-іменникові словосполучення з синкретичними 

(атрибутивно-об’єктними відношеннями) на основі керування (відмінкового 

прилягання): 'каша з моло'ком, 'борш з м'н’асом, галуш'ки с кру'пами, 'голубц’і з 

м'н’асом, галуш'ки з 'дзером, г′речка з моло′ком, пиеро'ги з бара'бул’оў; 

– прості іменниково-іменникові словосполучення із синкретичними 

(атрибутивно-локальними відношеннями) на основі керування (відмінкового 

прилягання): мн’асо ў гор′шечках, ′риба ў фол’з’і, х'л’іб на ло'пак’і, кар'топл’а ў 

лу'пин’і; 
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– прості іменниково-іменникові словосполученнями із об’єктними 

відношеннями, близькими до сурядних: мака'рони с фа'сул’ами, го'рох з 

мака'ронами, мака'рони с 'сиром, 'сир с смеи'таноў; 

– прості іменниково-прислівникові словосполучення з атрибутивними 

відношеннями на основі прилягання: мака'рони поф'лотски, кар'топл’а фр’і, 

морква поко'рейски; 

– словосполучення з апозитивними відношеннями (прикладками): са'лат 

м’і'моза, са'лат 'шуба, са'лат дн’іс'тер, торт наполеи′он; 

– складні словосполучення на основі різних типів підрядного зв’язку: 'каша з 

в’іў'с’аних плас’т’іў'ц’іў, квас'н’і галуш'ки іс к'вашенойі ка'пусти, 'голупц’і із 

моло'дого бур’а'кового 'лист’а, галуш'ки с квас'нойі ка'пусти, на′лисники з м′н’асом 

ў ′масл’і, 'боханц’і з 'різнойу 'начинкойу; 

– cкладні сполуки (із сурядним і підрядним зв’язком): 'голубц’і с ку'руд’зянойі 

кру'пи та шк'варок, 'каша іс пшо'на і 'рису, ку'леша ш шк'варками та б'ринзоў, 

'мачалник з 'маком і го'р’ішками, пшиеница з го'р’іхами/ 'маком/ 'цукром, 

картоп'л’ан’і галуш'ки с кура'гойу та гри'бами. 

Лексику говірок відзначає високий ступінь варіативності [17, с. 54]. Фонетичні 

варіанти (ФВ) відтворюють фонетичні закономірості говірок: 'зупа, 'дзупа; боршч, 

борш; сир, сеир; пиеро'ги, перо'ги; ц'в’ікл’і, ц'в’ітл’і, ц'в’іл’і; к'л’оцки, к'л’уцки, 

к'л’уцк’і, к'лецки; крие'жаўка, крие'ж’еўка, крие'ж’іўка, кру'ж’аўка; киес'л’ак, 

к’іс'л’ак, к’іс'л’ек, киес'л’ек, т’іс'л’ак. 

Словотвірні варіанти (СВ) відрізняє морфемна будова: ск'рутлики, ск'рутл’і; 

п’і'чен’а, п’і'ч’інка; ско'рома, ско'ромне, скоромние'на; гур'іўка, гор’і'вина; 

пеир'ш’іўка, пеир'вак; б'рага, б'рашка; слие'вов'іца, слеи'в’анка, слииў'н’ак. 

Граматичні варіанти (ГВ) репрезентують слова, які різняться граматичними 

ознаками: пеиреи'сипки, пеиреи'сипка; кру'па, кру'пи; торт, 'торта; харч, хар'ч’і; 

ско'рома, ско'ромне, скоромние'на; са′лат, са′лата. 

Лексико-семантичні варіанти (ЛСВ), „не порушуючи тотожності слова, 

видозмінюють значення” [17, с. 62]. Специфіка народної кулінарної термінології 

полягає передовсім у багатозначності, терміни чітко не диференціюються. Цю 
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особливість відзначає Г. Вешторт (за М. Толстим, семантична амплітуда 

коливання) [Веш., 368]. Так, ЛСВ багатьох кулінарних номінацій належать до різних 

ЛТГ. Пор.: Жеин'тиц’а ‘сироватка з овечого і козячого молока’, ‘молочний продукт, 

виварений з жентиці’, ‘відвар з молока перетертого конопляного сім’я’, ‘страва з 

молозива’ [СБГ, 112], ‘сироватка’ (З. Гай). Рис ‘назва рослини’, ‘назва зерна’, ‘назва 

крупи’, ‘назва каші’. 

У межах одного ЛСВ (семеми) кулінарного терміна виділяємо лексико-

значеннєві відтінки (підзначення), (позначаємо їх парелельками //), наявність 

підзначень пояснює креативний характер кулінарної справи (у населених пунктах 

пропонують різний перелік інгредієнтів страв), напр.: на'тина: ‘кукурудзяна каша з 

щавелем і шкварками’ (Хот.) // ‘каша з різних крупів із зеленню’ (Боч.) // 

‘кукурудзяна каша, заправлена олією та щавлем’ (Чеп.) // ‘каша з кукурудзяної 

крупи та кислої капусти’ (Лів.) // ‘страва з лободи з шкварками’ (Кад.) // ‘лобода з 

зеленню і сметаною’ (Ош.). 

Компонентний аналіз у межах структурного методу продуктивний в процесі 

вивчення структурування лексичного значення слова та визначення мінімальних 

семантичних складників (сем), які його втілюють як певну чітко організовану 

структуру, у межах якої значущість компонента зумовлена його відношеннями до 

інших компонентів цього тематичного утворення. 

Значення лексичної номінації становить сукупність ознак-сем різної ієрархії, і у 

такий спосіб номінація інтерпретована як поняття. Інтегральна (архісема) 

‘кулінарний’ об’єднує мовні одиниці зазначеного угрупування. Диференційна 

ознака – сема нижчого рівня – виокремлює ТГ і далі ТМ. Мотиваційна ознака, що 

лежить в основі назви, реалізує епідигматичні відношення, пор. м’іша′нина – 

мішати, ′боўтанка – бовтати, струга′нина – стругати. У аналітичних номінаціях 

залежний компонент словосполучення експлікує одну сему-ознаку: ′зупа с ′к’істом, 

галуш′ки с криежа′вок, ′рисова ′каша, с'мажена бура'бул’а, гу'л’аш з 'йаловичини, 

ко'лочен’і фа'сул’і. 

До лексичного значення слова, крім сигніфікативного і денотативного, входить 

конототивне. Останнє – оцінний, емоційно-експресивний компонент лексичної 
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одиниці – наявний у стилістично забарвлених словах: стулик'писки, борма'туха, 

бо'д’ага, шкап'ки, жеибрач'ки, спотие'кач. 

Структурна організація ТГЛ базується на спільності ДО лексичної парадигми, 

об’єднаних нульовими, привативними чи еквіполентними опозиціями, для яких 

характерний семантичний синкретизм. Номінації-дублети роб'лене моло'ко, ч’і'нене 

моло'ко пов’язує нульова опозиція. Привативну опозицію спостерігаємо між 

одиницями, пов’язаними родо-видовими відношеннями: 'зупа: 'зупа з на'тини, 

'хорутова 'зупа, 'зупа з лобо'ди, ′зупа с фа'сул’коў і 'к’істом, 'зупа з бан'дол’ами, 

'зупа' кур’еча, 'зупа с 'качки, 'рижова 'зупа, 'зупа з го'рохом. 

Еквіполетну опозицію ‘свіжий’ – ‘заквашений’ реалізують мовні одиниці со'лотка 

ка'пуста – НР квас'на ка'пуста, к'вашена ка'пуста, марие'ноўка, 'кисла ка'пуста. 

У роботі використано парадигматичну та синтагматичну методики – для 

застосування кореляції парадигматичних і синтагматичних відношень. 

Синтагматичні відношення в кулінарній терміносистемі реалізують валентнісні 

можливості термінолексем. Напр., слово боршч формує низку словосполучень: 

чеир'воний 'борш, зеи'лений 'борш, 'б’ілий 'борш, 'борш з м'н’асом, п’іс'ний 'борш. 

Словосполучення-номінації характеризує різний ступінь спаяності компонентів. У 

кулінарній номенклатурі наявні фраземи (компоненти пов’язані тісним зв’язком, 

семна структура не розподілена між компонентами): чеир'воний 'борш, зеи'лений 

'борш, со'лотке моло'ко, 'кисле моло'ко, ′с’ірий хл’іп.  

Парадигматичні відношення зреалізовані у НР, пов’язують дублетні одиниці, 

напр.: НР „назви картоплі” кар'топл’а, кар'тофл’і, бара'бол’а, бара'бул’і, 

бара'бул’а, мандие'бурка, к'румпл’і, 'бул’ба. 

Дистрибутивний аналіз, що ґрунтується на характеристиці оточенням мовної 

одиниці, уможливлює виділення такої одиниці, як номінативне мікрополе (НМ) – 

сукупність мовних одиниць з одним базовим кулінарним терміном на ґрунті родо-

видових відношень: напр., НМ пиеро'ги: пиеро'ги з 'йароў 'мас’т’у, пиеро'ги на 'пар’і, 

пиеро'ги с 'сиром, пиеро'ги з б'ринзоў, пиеро'ги з бара'бул’оў, пиеро'ги з виеш'н’ами, 

пиеро'ги с слиеў'ками. Слово ма'лай формує НМ: ма'лай ку'рудз’аний, ма'лай з 

виеш'н’ами, гарбу'з’ачий ма'лай, с’імн’а'ний ма'лай, п’іс'ний ма'лай. 
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З. Бичко стверджує, що діалектна лексика, зокрема назви їжі та напоїв, 

характеризує тенденція до гіперо-гіпонімічних відношень, „…фіксується одна 

родова номена з інтегральною семемою, навколо якої скупчуються всі інші видові 

лексеми” [12, с. 105]. 

Словотвірний аналіз дав змогу виокремити основні мотиваційні моделі та 

схарактеризувати способи номінації кулінарної номенклатури. 

У теорії номінації базовим поняттям є мотивація, яку розглядають як 

передумову номінації [18, с. 19]. Мотивація – це психологічний процес, думка, яка 

пов’язує номен (назву) з твірним словом. 

Г. Вешторт за характером відношень між назвою і значенням виокремлює 

мотивовані і немотивовані назви. До немотивованих назв належать ті, етимологія 

яких не може бути виявлена без спеціальних досліджень (балабушка, блин, жур, 

каравай, каша, кулеш, кутья, кулага, оладка). Мотивовані назви представлено двома 

групами: мотивовані реальною ознакою і функціональною. Реальні ознаки – 

зовнішні та якісні. Назви за якісною ознакою: кисіль, солодуха, сухарик, юшка. За 

зовнішньою характеристикою їжі виникли назви: галушки, бельмачі, глазки, коми. 

Чисельною є група назв, мотивованих функціональною ознакою: а) назва за 

продуктом, з якого приготовано страву: бульбовник, мурашник, гороховка, крупник, 

сирник; б) назви за способом приготування: битка, вареники, затирка, колотуша, 

забелянка, розминка, толканиця [Веш., 368]. У буковинській народній номенклатурі 

(питомих українських назвах) продуктивні мотиваційні моделі: ‘продукт’ > ‘страва’: 

′каша с пшо'на, кулие'шаник’і, го'р’іховий торт; ‘кулінарний’ процес > ‘страва’: 

с'мажена бара'бол’а, пеи'чен’а; ‘форма’ > ‘страва’: 'боцик, т'рубочки; 

‘непроцесуальна ознака’ > ‘страва’: плеис′кач, др’іб; ‘смакова ознака’ > ‘назва’: 

киес'л’ак, со'лотка смеи'тана, соло'нина. 

Номінація у класі питомих українських кулінарних назв має два вияви: 

первинна і вторинна. До первинної номінації належить морфологічний спосіб. 

Продуктивність засвідчує суфіксація від дієслівних основ: -к- пеиреи'сипки, 

пеиреи'сипка, 'п’ідбиўка, 'затирка, начинка, 'мочка, 'п’ідпалка, зак'васка; 'запрашка, 

'закришка, с'машка, пеи'рекуска, 'закуска , на'лиўка, ку'сака; -авк-: та'лапаўка; -анк-: 
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шк'рабанка, затие'ранка, 'мочанка, 'боўтанка, ґлі'ґанка, 'заўданка, заї'данка, 

п'ражанка, 'сьорбанка, п’ідбие'ванка, за'сипанка; -онк-: кап'чонка, сма'жонка; -енк-: 

п′летенка, ко'лоченка, моченка, па'ленка; -ух: коло'ц’уха, вареи'нуха, бормо'туха; -ен-

: пеи'чен’а; -еник-: к'рученики, завие'ваники, с’іченик; -ниц-: сука'ниц’а, вареи'ниці, 

смажеи'ниц’а, бужи'ница, нежур'ниц'а; -ин-: рош′чина, м’іша'нина, бужеи'нина, 

пражеи'нина, струга'нина; -ник-: тоў'ченики, теир'теник, ск'рутлики; -л-: 

виешие'байло, ск'рутлі; -ут-: веир'тут.  

Від прикметниких основ утворені похідні: -к-: йач'м’інка, 'манка; -енк-

: квас'н’енка; -ек-: жит′нєк; -ач-: плес′кач; -иц: киисеи'лиц’а; -як-: киес'л’ак, пеир'вак; -

ин-: квасние'на, соло'нина, св’іжие'на, -ец-: студ’і'нец, холо'дец; -ух-: си'вуха, 

медо'вуха; -івк-: пер'шівка.  

Від іменникових основ утворені кулінарні назви: -ник-: куле'шаник, сирник, 

картоф'л’ен:ик; -івк-: кор'ж’іўка, паш'тет’іўка, калга'н’іўка, теир'н’іўка, 

бее'рез’іўка, виш'н’іўка; -анк-: мас'л’анка, росо'л’анка, ка′шанка, кроў'йанка, 

меи'д’анка; -енк-: бура'ч’енка; -ниц-: рос’іл’'ница, к′рупник, го'р’ішник, гриеб'ниц’а; -

ак-: капус'н’ак; -івник-: 'медівник, мак’іў'ник.  

Усіченням основи утворені назви: п’ід'лива, др’іб, мас’т’, зап'рава, по'лива, 

п’ід'лива, неидо'гон, неидо'жин, вар. Неафіксальними різновидами морфологічного 

способу утворені композити: га'л’оп'зупа, 'пана'баба – словоскладанням: само'гонка, 

само'гон, само'гойданка – основоскладанням. 

Аналітичний словотвір (словосполучення різної будови) розглядаємо у межах 

первинної номінації: запа'лена 'зупа, 'кисле моло'ко. 

До вторинної номінації відносимо лексико-семантичний спосіб словотвору, 

напр.: пше'ниц’а ‘назва зерна’ – пше'ниц’а ‘назва обрядової каші’, г'речка ‘назва 

крупи’ – г'речка ‘назва каші’. 

Проміжною ланкою між мотивацією і номінацією є принцип номінації, схема, 

якій відповідають похідні: „назва продукту – назва страви”: рис ‘назва крупи’ – 

рис ‘назва каші’, „спосіб приготування (дія) – назва страви”: затирати –'затирка, 

бовтати – 'боўтанка. 

Кулінарну номенклатуру формують базові та вторинні назви: 
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– базові (спеціальні терміни): суп, 'борш, кот'лета, гу'л’аш, са'лат тощо. Ці 

слова у словниках зазвичай подані з поміткою кул., і у свідомості носіїв мови за 

ними закріплене певне значення: напр., боршч, ′каша, га′лушка. 

– вторинні терміни постали внаслідок семантичного словотвору: бара'бол’я 

‘страва з картоплі’, грие'би ‘страва з грибів’, пшеи'ниц’а ‘обрядова каша’, фасул’і 

‘страва з квасолі’ тощо та внаслідок аналітичного словотвору: с'мажена бара'бол’а, 

ко'лочен’і фа'сул’і, ва'рене м'н’асо. 

Зіставний метод на основі Етимологічного словника української мови дозволяє 

встановити мову-донора для народного кулінарного терміна, прослідкувати шлях 

його проникнення в українські говірки. Напр.: назва ′бануш ‘кулеша, яку варять на 

сметані’ запозичена з рум. balmoş ‘їжа з яєць і кукурудзяного борошна’ зводиться до 

тур. balamaç ‘борошняна каша для дітей’ [ЕСУМ І, 128]; номінацію паш'тет ‘страва 

з м’ясних, рибних або інших продуктів, розтертих до пастоподібного стану’ 

[НТСУМ ІІІ, 272] запозичено з нім. Раstеtе ‘паштет, пиріжок’, яке зводиться до 

лат. раstа ‘тісто’ [ЕСУМ VІ, 325]. 

Назва марципан ‛кондитерський виріб з тіста мигдалю, горіхів і т. ін. з цукром’ 

[НТСУМ ІІ, 149] потрапила з іт. мови через нім. Marzipan; іт. marzapane походить 

від matapanus (назва венеціанської монети), що пов’язується з араб. mauthabān, 

букв. ‛особа, що сидить’ від зображення на монеті; потім так називалися коробки з 

солодощами, а згодом і самі солодощі, за народною етимологією, іт. marzapane у 

зах.-європ. мовах сприймалося як лат. Marci panis „Марків хліб” [ЕСУМ ІІІ, 

403]. Пу'ниця‛маленька булочка’ [СБГ, 447] – адаптоване мовною системою говірок 

слово 'пундик ‛маленька булочка’, яке є результатом видозміни форми пудинг 

‛запіканка з сиру, м’яса, крупи тощо’ [НТСУМ ІІІ, 75], запозиченої з англ. pudding, 

що зводиться до фр. ‛кров’яна ковбаса’ [ЕСУМ ІV, 627]. Лексема 'чорба ЛСВ1 

‛несмачна і некалорійна їжа’ [СБГ, 645] – запозичення з тур. čоrba ‛навар’, яке 

походить від араб. šurba‛ковток, напій’ [ЕСУМ VІ, 505]. 

Зіставний метод дає змогу виявити міжмовні зв’язки народних кулінарних 

термінів. З румунської мови запозичено назви: г′рана, меи′ринд’я, дзер, жеин′тиц’а, 

боло′д’ани, ′бануш, мама′лига, к’і′рошт’і, муж′дей, пла′чинда, ма′лай, ′дз’яма, 
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′джандра, гала′годзи, ме′цейі, ′куптури, приежие'тура, п’іш'коти, ′цуйка, п′рун’а, 

тока'н’іца, фр’іп'тура, то′кан, м’ітеи′тей, ко′куц, ′точ’і, коко′ш’і, гого′шари, 

ку′л’астра, гл’аг, будз, б′ринза, ′вурда; з польської – п’ін′цак, джур, чир, ш'пундра, 

к′л’оцки, легу′м’іна, сос, риж, сал’′тисон, ′пончик, т’іс′течко, т′рунок, по′р’ічка, 

гар′бата, ст′руцил’, ′б’ігус, пол’інд′в’іца; з німецької – в’ікту′ал’ійа, ′шинка, 

ш'ницл’і, к′нел’і, зел’ц, шп′роти, гр’іс, ц′в’ібах, 'ф’іґи, шнапс, порт′вейн, ′вермут, 

паш′тет, ф′л’аки, ′м’услі; з французької: ф’і′ле, кот′лета, то′мат, суп, бул’′йон, 

дел’іка′тес, асор′т’і, креи′ветки, марие′над, в’інеиг′рет, со′сиска, сар′дина, майо′нез, 

олів′йе, круа′сан, мус, ком′пот, кар′топл’я фр’і, п’у′ре, ра′гу, марга′рин; з 

англійської – стейк, ′л’івер, кекс, бе′кон, ′в’іск’і, шер’і′данс, ′ч’іпси; з угорської –

ло′газа, гу′л’аш, пара′дайка; з єврейської – ма′йіна, ′хала, ′бул’бас, ма′ца, ко′шерний; 

з італійської – фрика'дел’ка, ′паста, марцие′пан, кар′пачо, спа′гет’і, са′л’ам’і, 

верм’і′шел’, мака′рони, пана′тоне, б’іск′в’іт, фрего′л’іно, мар′т’ін’і, ама′рето, 

л’імон′чело, капу′ч’іно, парме′зан, моца′рела. 

Етимологічний аналіз у межах порівняльно-історичного методу через 

внутрішню форму слова, відтворюючи різні ступені узагальнення факту дійсності, 

характеризує когнітивні, етнолінгвістичні особливості кулінарної термінології 

буковинських говірок. 

За О. Потебнею, „слово як сукупність внутрішньої форми і звука є засіб 

розуміти мовця, сприймати зміст його думки” [229, с. 127]. Внутрішня форма 

слова – відношення думки до свідомості. Слово, яке реалізує відношення думки до 

свідомості, називаємо мотиватором. 

Особливість кулінарної номенклатури у тому, що одну внутрішню форму 

реалізують різні мотиватори. Напр., репрезентанти ‘пирога, загорнутого в трубку’ 

за'виванец, завие'валник, завие'ван:ик і веир'тут, виер'тута відповідають одному 

принципу номінації „дія – назва”; номінації – віддієслівні іменники, мотивовані 

дією, яка має різні вербальні вияви, тобто різні мотиватори: за'виванец, завие'валник, 

завие'ванник – СВ від дієслова завивати; веир'тут, виер'тута – ГВ від дієслова 

вертіти, у такий спосіб виникають дублети гомогенного характеру. 
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Номінації на позначення загуслого молока мотивує дія ‘гуснути, скисати’. Одну 

внутрішню форму реалізують різні мотиватори через аналітичний словотвір 'кисле 

моло'ко, квас'не моло'ко та суфіксацію морфологічного способу кис'ляк, у 

ФВ кис'л’ак, к’іс'л’ак, к’іс'л’ек, киес'л’ек, т’іс'л’ак. 

Таким чином, засадничі прийоми аналізу кулінарної народної термінології 

дають змогу системно дослідити лінгвальну природу кулінарної народної 

термінології. 

 

2.2 Моделювання кулінарної номенклатури 

 

Дескриптивну представленість кулінарної номенклатури уможливлює 

моделювання. Системний аналіз буковинської народної кулінарної термінології дає 

змогу простежити динаміку народної кулінарної термінології, змоделювавши 

тематичну групу лексики (ТГЛ) у лексико-тематичних групах (ЛТГ), тематичних 

групах (ТГ), номінативних рядах (НР). Однією з проблем системного опису лексики 

є схема (модель) представленості мовного матеріалу. „Відповісти на питання – як 

членується лексична система на фрагменти? – означає наблизитись до розв’язання 

питання структурної організації лексики, типів відображення пізнаваної дійсності 

мовою [94, с. 7]. Пошуки методів членування лексико-семантичної системи 

ґрунтуються на категоризації – механізмі виведення структур мислення, який 

передбачає об’єднання предметів і явищ у відповідні класи як рубрики досвіду, 

сформовані шляхом пізнавальної діяльності людини. 

Г. Вешторт до назв їжі відносить: 1) назви їжі, 2) назви хлібних виробів, 

3) назви молочних та овочевих продуктів та виробів з них, 4) загальні назви їжі, 

5) слова на позначення дій та понять, пов’язані з приготуванням їжі, 6) слова на 

позначення якості, ознак їжі [Веш., 366]. Є. Турчин виокремлює загальні назви їжі, 

назви їжі рослинного походження, назви їжі тваринного походження, назви рідини у 

страві й у квашених, засолених продуктах харчування [269]. 
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Враховуючи фактичний матеріал та кулінарну класифікацію, представляємо 

народну кулінарну термінологію у формі ТГЛ (тематична група лексики): ТГЛ 

„назви страв” та ТГЛ „назви напоїв”. 

ТГЛ „назви страв” представлена двома групами: 

ЛТГ1 „назви страв за біологічною характеристикою продукту” (розділ 3); 

ЛТГ2 „назви страв за кулінарною термінологією” (розділ 4); 

ТГЛ „назви напоїв” (розділ 5). 

Класифікація назв їжі та напоїв грунтується на денотативному принципі. ЛТГ1 

„назви страв за біологічною характеристикою продукту” репрезентують: 

– назви страв рослинного походження (зернові, овочеві); 

– назви страв тваринного походження (молочні, м’ясні). 

Кулінарія оперує такими поняттями, як перші страви, або рідкі страви, другі 

страви (страви, що подаються після першої), десерт (солодкі страви – фрукти 

компоти і т. ін., які подають наприкінці обіду). 

ЛТГ2 „назви страв за кулінарною термінологією” формують: 

– назви перших (рідких) страв; 

– назви закусок; 

– назви печених кондитерських виробів. 

Запропонована схема опису фактичного матеріалу дає змогу повно представити 

кулінарну термінологію та простежити зміни в ній. 

У межах ЛТГ на основі диференціальних ознак (ДО) виокремлюємо менші 

групи слів ТГ (тематичні групи), ТМ (тематичні мікрогрупи). 

На європейському територіальному масиві виробилася усталена система 

харчування. Проте, одна страва у говірках має різні назви. В описі фактичного 

матеріалу застосовуємо таку одиницю, як номінативний ряд. НР – сукупність 

найменувань на позначення однієї реалії. 

Для встановлення динаміки кулінарної термінології використано метод 

синхронного та діахронного зіставлення – використання різночасових свідчень. 

Структуру одиниці опису (ТГ, НР) формує тріада. До центру b) належить відносно 

стала частина лексики; до периферії: а) мовні одиниці, які вийшли з ужитку; 
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с) мовні одиниці, що відтворюють інноваційні зміни у лексиці. Така структура ТГ та 

НР увиразнює зміни в народній кулінарній термінології, спричинені 

екстралінгвальними чинниками. 

 

2.3 Родові назви на позначення їжі 

 

Родові назви на позначення „того, що їдять” акумулюють дві семеми: ‛продукти 

харчування’ та ‛приготовлені продукти харчування’. 

ТГ „родові назви на позначення їжі”: а) 'форант [СБГ, 597], вікту'алія (Баж., 

224), о'рудка (Пис. Бук., 109), ма'наш [СБГ, 276], ме'риндя [СБГ, 287], гра'на [51, 

с.13], пот'рава (Дихт., Пут.); b) 'йідло (заг.), йі'да (заг.), 'йіжа (заг.), 'кухн’а (заг.), 

харч (заг.), хар'ч’і (заг.), хл’іп, на'йітки (Пл.), попо'йітки (Кис.), хл’іп та й до х'л’іба 

(заг.), 'мати шо 'йісти (заг.), 'папа (дит.) [СБГ, 383], про'дукти (заг.), сн’і'данок 

(заг.), о'б’ід (заг.), по'луденок (заг.), веи'чер’а (заг.). 

З-поміж одиниць є описові назви: 'мати шо 'йісти, х'л’іп та й до х'л’іба. Стала 

традиція, широко відображена у творах буковинських письменників кінця ХІХ – 

початку ХХ ст., використовувати слово хліб зі значенням ‛продукти харчування, 

харчі’, відтворена ще у „Словнику староукраїнської мови ХІV – ХV ст.”, хлЂбъ 

‛продукти харчування; харчі’ [ССМ ІІ, 507]. 

„Близькими до соціальних діалектів є так звана дитяча мова. Йдеться про набір 

слів, якими дорослі звертаються до малих дітей і якими маленькі діти користуються 

в розмові з дорослими. Дитячі слова в різних місцевостях варіюються, і ця 

варіативність часто пов’язана з територіальними говорами, через те вивчення цього 

аспекту дитячої мови належить до діалектів” [203, с. 7]. 

Слово 'папа дит. ‛будь-яка їжа’ утворене на основі звуконаслідування, пор. 

також в рум. мові păpa ‛їсти (про дітей)’; раpă ‛молочна каша для дітей’ [РРС, 430], 

так само у лемк. говірках 'папа ‛хліб, їжа’ [Тур., 228]. 

Семема ‛продукти харчування’ закріплена в словах: а) 'форант [СБГ, 597], 

вікту'алія (Баж., 224). 
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Слово 'форант ‛запас продуктів’ запозичено з нім. мови з тим же значенням, 

пор. Vórrat [НУС, 421]. Назву вікту′алія поновляємо з мови творів І. Бажанського та 

Словника Є. Желехівського, пор. вікту'алія (лат.-нім. Victualien) – ‛продукти’ (Баж., 

с. 224), вікт, харч [Жел. І, 106], віктуватися ‛харчуватися’ [Жел. І, 106]. Реєструємо 

слово у зах.-укр. мовному ареалі: у бойк. говірках вікт, віктовал ‛їжа’, віктуватися 

‛споживати певний запас їжі’ [Матіїв, 82], у лемк. віхт ‛харч’[Тур., 52], у наддністр. 

віхтуватисі ‛харчуватися’ [Шило, 75]. 

Слова 'йідло, йі'да, 'йіди, 'йіжа, на'йітки, попо'йітки сходяться до іє. * ed- ‛їсти’ 

[ЕСУМ ІІ, 325]. Похідні від цього кореня відомі укр. мовному континууму: ї'да, 'їжа, 

ї'дені, ї'дунок [Негр.,75], без’їжя [Жел. І, 18], истú, йстú, истизна [Жел. І, 325], 'їда, 

'їдало, 'їдло [Жел. І, 326; Пал., 26; Корз., 142], їстивнé [Жел. І, 327], на'їдок [Жел. ІІ, 

479], 'об’їдка ‛огризок’ [Жел. ІІ, 540], 'їджыня ‛їда, приймання їжі’ [Тур., 133], 'їдво 

‛їжа’ [Тур., 135], 'їдженя ‛їжа’ [Шило, 133], їдь ‛отрута’[ГГ, 87; Корз., 132]. 

Форми ис'тú, йстú, ис'тизна [Жел. І, 325], ї'да, 'їдало, 'їдло [Жел. І, 326] 

засвідчують конкурування фонетичних форм на початку ХХ століття. 

У бук. говірках слово йі'да розширює семемну структуру за рахунок 

граматичного чинника: йі'да ЛСВ1 (одиничний іменник) ‛те, що їдять’, йі'да ЛСВ2 

‘приготовлені продукти харчування’ має повну морфологічну парадигму, 

пор.: в'с’ак’і 'йіди (З. Гай). У гуцульських говірках за словом їда так само закріплено 

2 ЛСВ: ‛їжа’, ‛страва’ [ГГ, 87]. 

СБГ реєструє багатозначні слова ззіж, ззіжа: ЛСВ1 знев. ‛велика багатодітна 

сім’я’, ЛСВ2 згруб. ‛велика кількість свійських тварин’ [СБГ, 331], так 

само з’їжі [ГГ, 83], які виникли на основі асоціативного зв’язку зі словом їсти. 

Спільнокореневі слова їстовитий [Жел. І, 327], їдак, їдець, їдун [Жел. І, 326] 

містять сему ‛багато їсти’. Такого їстовитого чоловіка легше убити, ніж 

прогодувати, говорять у Розтоках (Мат., с. 127), пор. у наддністр. говірках 

їсто'витий ‘їстівний’ [Шило, 133], у гуц. говірках їсто'витий ‛ненаситний’, 

‛їстівний’ [ГГ, 87]. 
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Назва післявесільної обрядодії в’ід'йідини (Зам.) втілює ідею споживання їжі. У 

говірці с. Старий Вовчинець Глиб. р-ну обрядодія називається в’ідг'ризини, назва 

утворена від дієслова (від)г'ризти (перен. ‛їсти’). 

Слово харч, запозичене з араб. мови через посередництво тур. harç [ЕСУМ VІ, 

160], активно використовували письменники кінця ХІХ – початку ХХ ст.; у 

мовленні діалектоносіїв функціонує у формі ГР хар'ч’і. 

К. Герман у статті „Розвиток лексики українських говірок Буковини в ХХ 

столітті” пише, що під впливом освіти носії буковинських говірок надають перевагу 

словам української мови, внаслідок чого „… немає в говірках Північної Буковини 

слів, що відомі в говірках Південної Буковини” [51, с. 13], з-поміж переліку таких 

слів К. Герман наводить слово гра'на ‛їжа’ [51, с. 13], запозичене з рум. мови та 

адаптоване лексичною системою бук. говірок, пор. grâne ‛злаки, зернові’ [РРС, 193]. 

Зі значенням ‛приготовлені продукти харчування’ у бук. говірках побутує слово 

ст'рава. У говірці с. Турятка Глибоцького району, яка межує з рум. говірками, 

реєструємо ФВ ст'раура, у гуц. говірці с. Дихтянець Путильського району фіксуємо 

СВ пот'рава, який виходить з ужитку, але представлений у творах бук. 

письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст. У Словнику Є. Желехівського за словом 

пот'рава закріплено 2 ЛСВ: ‛страва’, ‛потрата’ [Жел. ІІ, 723]. 

Назва ст'рава походить від травити – псл. traviti ‛поїдати, знищувати, 

тратити’, пов’язане з trava, похідне від *ter ‛терти’ [ЕСУМ V,  614], пор. також 

пот'рава [Тим. ІІ, 193], страва [Тим. ІІ, 369], даня ‘страва’ [Тур., 78], страва ‛їжа’ 

[Ониш. ІІ, 257], страво'ватися ‛харчуватися’ [Ониш. ІІ, 257]. 

У творах бук. письменників слово потрава функціонує з означенням 

вист'равний ‛масний, смачний’: Надмірно вистравні потрави і дорогі вина гості 

дуже хвалили (Ярош., с. 75). Словосполучення вистравні потрави – епічний вираз, 

який зводиться до однієї внутрішньої форми слова. За твердженням О. Потебні, 

народна поезія (розумій – народне мовлення!) поновляє чуттєвий образ слів через 

епічні вирази, у яких одне слово вказує на внутрішню форму іншого [230, с. 186]. 

СБГ реєструє слово віст'равний з 3 ЛСВ: ‛ненажерливий’, ‛неекономний, 

жирний’, рідк. ‛вибагливий у їжі’ [СБГ, 59], пор. вист'равний [Жел. І, 88]. 
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У бук. говірках Румунії побутує назва наст'рав ‛хліб пастухові на полуденок’ 

[Горб. ІІІ, 309], етимологічно споріднене зі словом страва. 

ДО ‛функіональна спрямованість’ виокремлює назви: а) ма'наш [СБГ, 276], 

ме'риндя [СБГ, 287]. 

Слово ма'наш ‘їжа, яку беруть на роботу або в дорогу’ пов’язане з чес. мenáž 

‛спільна їжа’ [ЕСУМ ІІІ, 378]; пор. минарж заст. ‛їжа’ [Нег., 76]. Лексема ме’риндя, 

запозичена з рум. мови з тим самим значенням (merinde ‛провізія, їжа в дорогу’ 

[РРС, 334]), у різних ФВ з незначними відмінностями в семній структурі функціонує 

в зах.-укр. мовному просторі. Пор.: У пічках стоїть ме′рендя (готовий харч) [Шух. 

І, 122]; ме'ринда ‛хліб пастухові на пасовище’ [Горб. ІІІ, 304], мерéндя Рroviant 

[Жел. І, 434], меринця ‛суха їжа, яку беруть з собою на роботу, в дорогу’[Тур., 175]. 

У гуц. говірках ме'рендя, меринця має 2 ЛСВ: ‛велике вим’я вівці (корови)’; 

заст. ‛приготовлена їжа, провіант’ [ГГ, 122]. 

У мовленні діалектоносіїв під впливом літературної мови побутують вирази 

буко'винс’ка 'кухн’а, ру'мунс’ка 'кухн’а, де це слово набуває значення ЛСВ2 ‛набір 

страв; характер харчування; меню’ [НТСУМ ІІ, 44]; кухня – запозичення з пол. мови 

[ЕСУМ ІІІ, 165], зареєстроване у „Словнику староукраїнської мови ХІV–ХV ст.” 

[ССМ І, 531]. 

ДО ‛час споживання’ виокремлює слова ТГ „назва їжі, яку споживають в 

певний час дня”: b) сні'данє, сні'даня [Жел. ІІ, 890], сн’і'данок ЛСВ2, о'б’ід ЛСВ2, 

веи'чер’а ЛСВ2, по'луденок ЛСВ2, п’ідве'ч’ірок ЛСВ2, за'куска ЛСВ2, пеи'рекуска 

ЛСВ2 (Ярош, с. 165). 

Кулінарні назви, що постали внаслідок семантичного словотвору, мають 

валентнісні зв’язки з дієсловами конкретної дії. Пор.: Поклала на стіл вечерю: 

миску печених бараболь і три великі, жовті огірки (Пис. Бук., с. 245); Зараз 

з’явилась на столі перекуска (Ярош, с. 165); Насилу їв Михайло снідання (Коб., 

с. 102); С’і'дайут за с'т’іў/ ч’іс'туйут/ да'йут 'закуски/ шоб не 'буў 'голий с'т’іў// 

(Миг.), р’іхту'вала ві'ч’ер’у (Зам.). 

Слова а) сні'данє, сні'даня [Жел. ІІ, 890], b) сн’і'данок ЛСВ2 засвідчують 

граматичне становлення слова під дією закону аналогії, пор. полуденок. 
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Смак – один із п’яти органів відчуття, за допомогою якого люди пізнають 

якість, властиву їжі. 

ЛСГ1 „назва опредметненої якості їжі”: а) ґуст [СБГ, 88; Жел. І, 170], 

'лаком’іт’ [СБГ, 251], b) у'кус, смак. 

Cлово смак – запозичення з пол. мови; п. smak, smakovаć [ЕСУМ V, 315], 

смакъ, смаковане ‘вкус’ [Тим. ІІ, 334]; ґуст з рум. мови з тим самим значенням; пор. 

gust ‘смак’ [РРС, 197]. 'Лаком’іт’ – похідне утворення від прикметника лакомий, з 

тим самим значенням відоме рум. мові, пор. lacom [РРС, 283]. 

Слова ґуст, смак вийшли за межі органолептичного аналізу і побутують зі 

значенням ‘розвинуте почуття прекрасного, здатність до естетичної оцінки’ 

[НТСУМ ІІІ, 337]. Напр.: А тоді кожна із Сімох Гостес, обравши собі танцюриста 

до ґусту, подріботіла його запрошувати (Анд., с. 96). 

ДО ‛позитивна аксіологічна ознака їжі’ групує мовні одиниці: а) по′жирний, 

по′житний [Жел. ІІ, 680], доско′нала ї′да (Ярош, с. 115), ′добрий харч (Пис. Бук., 

с. 292), доро′гі ст′рави (Пис. Бук., с. 52), смач′ні ст′рави (Пис. Бук., с. 256), 

віст'равні галуш'ки ЛСВ2 [СБГ, 59], гус'тойний, ґус'товний харч [СБГ, 88; Жел. І, 

170], мас'на йіда (заг.); b) смаш'на йі'да (Заст.), в'кусний борш (Кліш.), смако′та, або 

кулінарна смакота (Мат., с 37). 

Слово смак має словотвірний потенціал, формує низку похідних слів: 

смаш'ний, смачний [Тим. ІІ, 334], смако'та. У гуц. говірках ф'ріштік жарт. ‛смачна 

їжа’ [Нег., 217]. 

Ще в середині ХХ ст. слова смаш'ний і мас'ний, смаш'ний і мн’ас'ний 

характеризувала нульова опозиція, діалектоносії сприймали їх як абсолютні 

синоніми: 'л’юбйу 'йісти м'н’асно, бо то с'машно// (Кар.) [СБГ, 302]; Мас'не 'роби 

йі'ду гус'тоўноў // (Вал.) [СБГ, 280]. На початку ХХІ ст. ця закономірність 

порушена, буковинці стали більш вибагливими в їжі. 

ТГ „назви на позначення прийому їжі у певний час доби” репрезентують слова: 

сн’і'данок (заг.), о'б’ід (заг.), веи'чер’а (заг.), п’ідвеи'ч’ірок (заг.), по'луденок (заг.), 

с'н’ідати (заг.), о'б’ідати (заг.), п’ідве'ч’іркувати (заг.), по'луднувати (заг.), 

підпо'луднувати [СБГ, 420], пеиреихо'пити (заг.), пеиреику'сити (заг.), 
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поп’ідвеи'ч’іркувати (заг.), напр.: 'дати шос поп’ідвие'ч’іркувати // мама'лиги 

сту'денойі / ц’і'бул’і ўкрие'шили / во'л’ійу / помас'тили // (Кр.). 

Харчування селян залежало від пори року: взимку – тричі, влітку – чотири рази. 

Сніданок переважно мав назву обід, а обід – полудне, полуденок. Вечеря так і 

називалася вечеря, підвечірок [Кож. ІІІ, 19]. 

Така традиція використання слів на позначення часу прийому їжі характерна 

для укр. мовного простору, пор.: го'бід, підго'бідок ‛сніданок’ [Лис. ІІ, 10; 

17]; 'полудень ‛час приймання їжі і сама їжа’ [Лис. ІІ, 17]; о'бід ‘другий сніданок, 

повне приймання їжі у першій половині дня, страви приготовлені для сніданку’ 

[Тур., 203], підпо'вуденок ‛їда між сніданком і обідом’ [Тур., 236], по'вуденок ‛обід 

(переважно у полі)’ [Тур., 249], по'луднувати ‛обідати’ [Шило, 213]. 

Слова снідати і обід етимологічно споріднені. За свідченням етнографічних 

джерел, ще на початку ХХ ст. слово снідати, яке походить від псл. sъnĕdati, sъnĕsti 

‛їсти’, утворене з префікса sъn- ‛з’ і дієслова jĕsti, jĕdati ‛їсти’ [ЕСУМ V, 335], у бук. 

мовному просторі було відсутнє, хоча Словник Є. Тимченка його реєструє  

[Тим. ІІ, 338]. 

Слово о'б’ід, пов’язане з дієсловом іє.* ed- ‛їсти, сприймалося зі значенням 

‛споживання їжі’ безвідносно до пори дня, тобто у мовленні діалектоносіїв 

поновлено чуттєвий образ слова. „Словник староукраїнської мови ХІV-ХV ст.” 

фіксує слово обЂдъ зі значенням ‛полудень, обід’ [ССМ, ІІ, 73], 'полудень ‛сторона 

світу’ [ССМ, ІІ, 187]. 

Післявесільні номінації мотивує слово зі значенням ‛споживання їжі в певний 

час’: сн’і'данок, і'ти с сн’і'данком, при'нести сн’і'данок, в’ід'нести о'б’і д, і'ти з 

о'б’ідом, і'ти з веи'ч’eр’eў до моло'дойі [СБГ, 346]. 

 

Висновки до 2 розділу 

 

1. Методи лінгвістичного аналізу уможливили комплексне дослідження 

народної кулінарної термінології в динамічному аспекті. 
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2. Емпіричний матеріал становить народну культурну номенклатуру, або 

кулінарну народну термінологію, частину культурної лексики, яка реалізує 

відомості про побутову культуру буковинців. 

Лінгвокультурологічний аналіз використано для характеристики специфіки 

буковинської матеріальної (кулінарної) культури. 

3. На основі структурного методу з’ясовано будову одиниць народної 

кулінарної термінології. За лінгвальною природою кулінарні терміни представлено 

двома групами: однослівні та аналітичні номінації із подальшими структурними 

типами. 

4. Структурна організація ТГЛ базується на спільності ДО лексичної 

парадигми, об’єднаних нульовими, привативними чи еквіполентними опозиціями, 

для яких характерний семантичний синкретизм. 

5. На підставі дистрибутивного аналізу виокремлено таку одиницю, як 

номінативне мікрополе (НМ) – сукупність мовних одиниць з базовим кулінарним 

терміном на ґрунті родо-видових відношень. 

6. За допомогою словотвірного аналізу виокремлено основні мотиваційні 

моделі та схарактеризовано способи номінації кулінарної номенклатури. 

7. Системний аналіз буковинської народної кулінарної термінології дає змогу 

простежити динамічні процеси в цьому класі мовних одиниць, змоделювавши 

тематичну групу лексики (ТГЛ) у лексико-тематичних групах (ЛТГ), тематичних 

групах (ТГ), тематичних мікрогрупах (ТМ), номінативних рядах (НР). 

8. Метод синхронного та діахронного зіставлення уможливив встановлення 

динаміки кулінарної термінології. Структуру одиниці аналізу (ТГ, НР) формує 

тріада. До центру b) належить відносно стала частина лексики; до 

периферії: а) мовні одиниці, які вийшли з ужитку; с) мовні одиниці, що 

відтворюють новітні тенденції у лексиці буковинських говірок. 

9. Кількість родових назв на позначення їжі зменшилася, з ужитку вийшла 

низка слів: 'форант, в’ікту'ал’ійа, ма'наш, меи'ринд’а, гра'на. 

10. В українському мовному просторі продуктивність засвідчує іє. корінь* ed- 

‛їсти’: 'йідло, йі'да, 'йіди, 'йіжа, на'йітки, попо'йітки. 
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11. Слова НР „назва опредметненої якості їжі” густ, смак, на відміну від 

'лаком’іт’, вийшли за межі органолептичного аналізу. 

12. У ТГ „назви на позначення прийому їжі у певний час доби” клас дієслівних 

лексем більш продуктивний, ніж іменниковий. 

Основні результати розділу відображено в публікаціях автора [18]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ДИНАМІКА КУЛІНАРНИХ НАЗВ ЗА БІОЛОГІЧНОЮ 

ХАРАКТЕРИСТИКОЮ ПРОДУКТУ 

 

 

Назви страв за біологічною природою продукту, репрезентовані номінаціями 

рослинної та тваринної їжі, становлять розгалужену та багаторівневу мікросистему. 

Назви рослинної їжі репрезентують номінації страв із зернових та овочевих. Назви 

тваринної їжі – номінації молочних продуктів та гарячих м’ясних страв.  

 

3. 1 Назви страв рослинного походження 

 

Назви рослинної їжі представлені двома групами: номінації страв із зернових та 

овочевих. Назви страв із зернових репрезентують також дві групи: номінації страв із 

крупів та із борошна. 

 

3 .  1 .  1   Н а з в и  с т р а в  і з  к р у п і в .  У Словниках за ботанічною 

номенклатурою – назвами злаків – гречка, рис, ячмінь тощо – закріплено два 

значення ‛назва рослини’, ‛назва зерна’, проте ці слова мають ще 2 ЛСВ ‛назва 

крупи’, ‛назва каші’. Відповідно до тенденції економії мовних засобів збільшується 

обсяг багатозначних слів. Назви страв із крупів представлені номінаціями каші та 

голубців. 

Однією з найдавніших „хлібних” страв була каша, виготовлення якої було 

найменш трудомістким процесом. Каша [НТСУМ І, 822] – псл. kasa; первісне 

значення ‛просіяне потовчене зерно’ [ЕСУМ ІІ, 410]; пор. 'каші [Нег.,42], ка'шуня 

[Ониш. І, 344]. 

Кашу готували з крупів та з борошна. Крупи [НТСУМ ІІ, 20] – псл. krupa 

пов’язане з псл. krušiti, укр. крушити [ЕСУМ, ІІІ, 110], пор. крупая, крупа [ССМ І, 

517], пок'рупини, покру'пянка, підк'рупини [Жел. ІІ, 687]. У бук. і гуц. говірках слово 
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функціонує у формі актуаційного варіанта кру'пи [Горб. ІІІ, 295; Нег. 45], пор. також 

кру'пи ‛молочна каша із цілих ячмінних круп’ [Тур., 154]. 

 

3 .  1 .  1 .  1   Н а з в и  к а ш і  і з  к р у п і в .  У кулінарії за консистенцією 

каша буває густа, рідка; пор. клей'куша ‛клейка, липка каша’ [СБГ, 209], 'чорба 

ЛСВ2 ‛рідка каша’ [СБГ, 645]. 

Кашу варили на воді, на молоці, на бульйоні; споживали у піст з олією; у бук. 

говірках побутують аналітичні назви: г'речка з моло'ком, рис з моло′ком, пор. також 

водя'ник ‛рідка пшоняна або гречана каша з молоком’ [Шило, 78], круп'нєк ‛рідка 

молочна каша’ [Шило, 154], заг'нуздана 'каша ‛заправлена маслом чи олією каша’ 

[Дзен. ІІ, 43]. 

На межі ХІХ – ХХ ст. велику роль у харчуванні буковинців відігравав ячмінь. 

ТГ „назви каші з ячмінної крупи”: а) гарпа'каша [Горб. ІІІ, 263], ло'газа ЛСВ2 [СБГ, 

264], пін'цак ЛСВ2 [Горб. ІІІ, 319], 'каша с пиенза'ку (Стор.), га'лак (Под.); 

b) йач'м’інка (Лів.), йач'м’ін:а 'каша (Хот.), 'йачна 'каша (Пол.), 'йашна 'каша 

(Верн.), пеир'лоўка (заг.).  

Під впливом літературної мови у НР a) ло'газа, п’ін'цак, b) йач'м’ін’ останнє 

слово витіснило локальні назви. 

Слово ячмінь [АУМ, к. 39; НТСУМ ІІІ, 862] походить з іє. *ank ‛гнути’, 

оскільки стиглий колос ячменю згинається [ЭСРЯ ІV, 571].  

Лексема ло′газа пов’язана з уг. lohoz ‛для коня’ [ЕСУМ ІІІ, 278], формує 

паремію: Зразу їли логазу, а як си запомогли, то й без вечері лєгли ‛насмішка над 

тими, хто невміло веде господарство’ [СБГ, 139]. В. Шухевич стверджує, що під час 

Святої вечері споживали логазу ‛розварений ячмінь з медом та олією’ [Шух. І, 168], 

пор. гло′газа [ГГ, 46], ло′газа (лугаза) [Шило, 163].  

Слово у ФВ п’ін'цак, пиен'цак – запозичення з пол. мови [ЕСУМ ІV, 335], у 

наддністр. говірках пинцак ‛ячмінна крупа’ [Шило, 199]. 

Носії говірки с. Подвір’ївка Кельм. р-ну стверджують, що до весільного столу 

входив га'лак ‛чищений ячмінь з м’ясом’. Ймовірно, назва га'лак – це деформована 

метатезована форма логаза, галаза [65, с. 66]. 



51 

 

 

У бук. говірках Румунії гарпа'каша – композит, перша частина – нім. слово 

Gráupe ‛ячна крупа’ [НУС, 131], пор. ло'газа Gerstengraupe [Жел., 411].  

Слово йач'м’інка – суфіксальний універбатив, відповідає принципу економії 

мовних засобів: ячмінна каша – йач'м’інка. Означальний компонент у ФВ 'йачна, 

'йашна аналітичної назви 'йачна 'каша наслідок редукції форми ячмінна. 

Семемну структуру (4 ЛСВ) слова перлівка, похідного утворення від перло 

(назва зумовлена наявністю на колосках цієї рослини кулястих грудочок, скадених з 

недорозвинених квіток [ЕСУМ ІV, 351]) матеріалізує ФВ пеир'лоўка, ймовірно, як 

інтерференція рос. мови. Перлівка мала назву мужицький рис [65, с. 35]. 

Злакова рослина гречка відома з часів Київської Русі. Назва пов’язана зі словом 

грек, як назва рослини, що потрапила до східних слов’ян через греків [ЕСУМ І, 596], 

пор. г'речка, та'тарка [Горб. ІІІ, 266; Тур., 310]. У пол. мову слово гречка 

потрапило з укр., по-французьки рослина називається сарацинкою, арабкою, 

арабським житом, у середні віки в Європі її називали турецьким житом, звідки 

привезли – так і назвали [159, с.  82]. 

НР „назви каші із гречаної крупи”: а) 'затерка ЛСВ2 (Вижн.), b) г'речка (заг.), 

греи'чана 'каша (заг.), 'каша з г'речки (заг.). 

У говірці с. Виженка Вижн. р-ну побутує слово 'затерка ЛСВ2 ‛каша з гречаної 

крупи’ – базовий кулінарний термін збільшує семемну організацію. 

На позначення каші з гречаної крупи у бук. говірках реєструємо низку 

дублетних назв різної лінгвальної природи: 'каша з греи'чанойі кру'пи, 'каша з 

г'речки, греи'чана 'каша, г'речка, кожна наступна назва має вищий ступінь 

частотності, остання відповідає принципу економії мовних засобів. 

ТГ „назви каші з кукурудзяних крупів”: а) молочна каша [Шух. І, 168], 

'лем’ішка (Вижн.), бадеи′реўка ЛСВ1 (Вітр.). 

В. Шухевич зазначає, що кукурудзяні крупи, варені на молоці, називали 

молочна каша [Шух. І, 168], тобто термін був видовою (гіпонімічною назвою), 

каша – молочна каша були пов’язані привативною опозицією (молочна каша була 

лише з кукурудзяних крупів); сьогодні термін молочна каша – родова (гіперична) 
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назва, молочна каша: рисова молочна каша, гречана молочна каша. У часовому 

вимірі відношення включення маркують різні компоненти.  

Народна свідомість зберегла термін 'лем’ішка, закріпивши за ним значення 

‘кукурудзяні кульки з молоком’ (Вижн.). 

Носії говірки с. Вітрянка Сок. р-ну говорять, що бадеи′реўка ‛рідка солодка 

каша з кукурудзяної крупи’, припускаємо, що це слово утворено від псл. *bad/bod, 

етимологічно спорідненого з баденя ‛калюжа на дорозі’ [ЕСУМ І, 112]. 

НР „назви каші з пшеничного зерна”: а) 'каша з г'рісику [СБГ, 87], b) 'манна 

'каша (заг.), пшеи'нишна 'каша (Глин.), 'манка (заг.). 

Манну крупу виготовляють із зерна сортової пшениці. На поч. ХХ ст. бідні 

верстви населення не мали змоги її споживати. У кінці ХІХ – початку ХХ ст. 

функціонували різні репрезентанти: а) г'рісик [СБГ, 87], b) 'манка [Жел. І, 427]. 

Крупа із пшениці – 'манна кру'па, згодом 'манка ЛСВ1 ‛тс.’ – суфіксальний 

універбатив; 'манка ЛСВ2 ‘каша з манної крупи’ – наслідок семантичного 

словотвору, 'ман:а 'каша, 'каша з 'ман:ойі кру'пи – аналітичного словотвору. 

Слово манка відтворює поетичність світосприйняття мовців; пор.: 'манний 

‛виготовлений з дрібнорозмеленої пшениці’ пов’язане з 'манна ‛їжа, яку, за 

біблійною легендою, споживали євреї у пустелі’, що через стсл. мову запозичено з 

гр. μάννα, яке походить від арам. mannā ‛небесна манна’ [ЕСУМ ІІІ, 385].  

Назву ґ'рісик ‛манна крупа’, ([СБГ, 87; Тур., 76; Шило, 97; Нег. 43], г'рісік 

‛кукурудзяна крупа дрібного помелу’[Нег., 42]) запозичено через пол. з нім. мови 

Grieƥ ‛манна крупа; гравій’ [ЕСУМ, І, 596], пор. Grutze каша [Жел. І, 338], ґріз 

‛манна крупа, манка’ [Саб., 59]. 

У лексичній системі бук. говірок функціонує етимологічно споріднене слово 

ґрис, частіше у ФВ ґріс ‛висівки’ [СБГ, 86; Грінч. І, 351; ГГ, 54; Нег., 43; Тур., 222]. 

Паремія зі стрижневим компонентом ґріс побудована на засадах енантіосемії: Так 

розбираяса, як свиня в ґрісі (Кліш.), пор. сталий порівняльний фразеологізм 

Шкіритси, як пес до ґрісу (Ставч.).  

На відміну від інших ботанічних термінів просо ‛злакова рослина, з зерен якої 

одержують крупу’ [НТСУМ ІІІ, 50] і крупа з проса мають різні назви. Пшо'но ‛крупа 
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з проса’ – псл. рьšеnо, субстантивований дієприкметник від рьхаtі ‛товкти’: зерна 

проса необхідно обтовкти [ЕСУМ ІV, 648]. 

НР „назви каші з пшона”: b) 'каша с пшо'на (заг.), пшо'н’ана 'каша (заг.), 

п'шонка (заг.), ку'л’іш ЛСВ1 (Кіцм.). 

Слово рис [НТСУМ ІІІ, 125] через рос. рис і через пол. риж запозичено з свн.; 

свн. ris походить від іт. riso; бук. форми ориз, вориз походять від болг. ориз (пор. 

рум. оrez) [ЕСУМ V, 81].  

ТГ „назви каші з рисової крупи”: а) о'риз [СБГ, 368], п'латія [СБГ, 429], п'латія 

о'ризова [СБГ, 429], на'тина ЛСВ1 (Хот.), пі'лат [51, с. 13] ори'зова 'каша (Буз.), 

риж (З. Гай), о'ризова 'каша з 'медом (Волош.), 'каша із пшо'на і 'рису [Гуц., 206]; 

b) 'рисова 'каша (заг), рис (заг.), плоў (заг.). 

Рис, на відміну від інших зернових рослин, завозили на Буковину, він 

надзвичайно цінувався. Діалектоносії згадують: а йак на в’іс’і'л’у да'вали 'рисову 

'кашу/ та ш’е цук'рену/ то вже ка'зали шо в’іс’і'л’е фист ґоно'рове// (Кис.). 

Заможні гуцули варили кашу із пшона і рису [Гуц., 206]. 

Рис споживали з молоком або з м’ясом. НР „назви рису з м’ясом”: а) п'латія 

[СБГ, 429], во'рис з м'н’асом (Хот.), пеи'чен’а з 'р’ісом (Нел.), пеи'чен’а з во'ризом 

(Варт.), пі'лат [51, 13]; b) плоў (заг.). 

Слово плов ‛східна страва з вареного рису і шматочків м’яса або рису’ [НТСУМ 

ІІІ, 697] – запозичення з тур. мови; тур. pilâv [ЕСУМ ІV, 368]. 

К. Герман стверджує, що в говірках Північної Буковини вийшло з ужитку рум. 

слово пі'лат ‛плов’ [51, с. 13], пор. pilaf ‛плов’ [РРС, 458], припускаємо, що тур. pilâv 

через рум. пілат набуло форми п'латія (Сок.).  

У деяких регіонах Боснії та Чорногорії пілав – головна весільна страва, слово 

пілав використовують на позначення весілля [210, с. 435]. Носії под. говірок 

Буковини стверджують, що п'латію готували на весілля.  

У НР „назви рису з м’ясом” слово плоў внаслідок інформаційного тиску (радіо, 

телебачення) витіснило інші мовні одиниці. 

Назва о′вес [НТСУМ ІІІ, 431] має псл. походження [ЭСРЯ ІІІ, 113].   
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НР „назви каші з вівсяної крупи”: b) в’іў'с’анка (заг.), в’іў'с’ана 'каша (заг.), 

с) 'каша з в’іў'с’аних плас’т’іў'ц’іў (заг.), в’іў'с’ан’і плас’т’іў'ц’і (заг.), 'мусл’і (заг.). 

Назва за формою роздавленого вівса – пластівці ‛клапті, шматки чого-небудь 

пухнастого, м’якого’ – лягла в основу кулінарної номенклатури на позначення 

вівсяної крупи, звідси описова назва 'каша з в’іў'с’аних плас’т’іў'ц’іў, або в’іў'с’ан’і 

плас’т’іў'ц’і – результат семантичного словотвору. 

У бук. говірки увійшло слово 'мусл’і ‛страва із злаків, сухофруктів, горіхів, 

висівок, які споживають зазвичай з молоком’. Страву мюслі винайшов у 1900 р. 

швейцарський лікар М. Бірхер-Беннер для пацієнтів госпіталю. Слово мюслі 

походить від нім. Mus ‛пюре’ (Інтернет).  

У бук. говірках відзначаємо збільшення семемного обсягу ботанічної 

номенклатури; у НР відбувається витіснення локальних компонентів 

загальновідомими кулінарними термінами; спостерігаємо зміну маркованості 

одиниць, пов’язаних відношеннями включення.  

Каша, як одна із найдавніших страв, виконувала ритуальну функцію. Кашу 

варили з необробленого зерна, товчених круп, мелених зерен та борошна. З каш, що 

готували з неочищеного зерна, залишилась кутя – обрядова каша. 

НР „назви ритуальної страви із пшеничного зерна”: b) ку'тя [Горб.ІІІ, 26], 

пшеи'ниц’а (Мам.), пшие'ница (Лів.), пшие'ничка з 'маком (Ваш.), пшие'ниц’а з 'маком 

/ с хал’'воў (Мих.), пшиеница з го'р’іхами/ 'маком/ 'цукром (Мит.), 'дзьобавка [Кож. І, 

261], пше'ниця з 'медом [Гуц., 209], пшеи'ничка 'п’іхана (Глин), 'колово [Жел. І, 359], 

'колива [Жел. І, 358], парас'тас (Мит.). 

На календарну обрядовість українців „нашарувалася” християнська, надаючи їй 

статусу сакральної.  

Кутю, або ритуальну кашу, використовували і у календарній, і у родинній 

обрядовості. Колись хрестини починалися з того, що моша скроплювала всіх 

свяченою водою і пригощала кашею-кутею („бабиною кашею”) та напоєм з трав, 

гілок вишні, смородини, малини [Кож. І, 260]. Кутю варили до кожного з трьох свят 

зимового циклу: Багата (На Різдво), Щедра (на Новий рік), Голодна (на Водохреща). 

„Дрова у піч накладали з особою церемонією господар з господинею разом. 
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Нагрівши піч, господарі разом закладали туда „божу їду” – кутю і вар” [Кож. І, 260]. 

Круті каші з ячменю називали в Україні кутею [3, с. 32]. На поминальній трапезі 

кутя і сьогодні є обов’язковою обрядовою стравою.  

Слово кутя запозичено з гр. мови; нгр. κουκκί (ον) ‛боби; зерно’ [ЕСУМ ІІІ, 

163]. На Буковині поширеними є народні назви пшеи'ниц’а, пшие'ница, пшие'ничка з 

'маком, пшие'ниц’а з 'маком / с хал’'воў, пшиеница з го'р’іхами/ 'маком/ 'цукром. 

Назви, що відрізняються представленістю інгредієнтів, відповідають мотиваційній 

моделі „назва продукту – назва страви”.  

У гуцулів варену пшеницю з медом називали 'дзьобавкою, очевидно, тому, що її 

їли, визбируючи зерно за зерном [Кож. І, 261; Шух., 168; Грінч. І, 380], пор. у бук. 

говірках Румунії 'дзьобавка ‛жінка, шо багато говорить, мішається’ [Горб. ІІІ, 272].  

У цьому класі мовних одиниць народні назви витісняють спеціалізовані 

обрядові терміни, спостерігаємо продуктивність аналітичного словотвору. 

 

3 .  1 .  1 .  2   Н а з в и  г о л у б ц і в .  Ознакою буковинської кухні є ‛страва із 

круп’яної суміші нерідко з м’ясом, загорнута у капустяний лист’, на позначення якої 

використовують дублети галуш'ки ЛСВ2 і 'голупц’і, у бук. говірках перевагу 

надають першому слову, у гуц. і под. – другому. Первісна назва цієї страви 'голубець 

[Жел. І, 150; Грінч. І, 306; Кайнд., 65], 'голубец, 'голубиц [ГГ, 47; Нег., 15] – похідне 

утворення від голуб, зумовлене подібністю форми [ЕСУМ І, 557].  

Первісне значення назви га'лушка ЛСВ1 ‛шматок тіста, зварений у воді чи 

молоці’, пор.: га'луха ‛большая галушка’ [Грінч. І, 268], 'галка [Тим. І, 169]. Слово 

галушка запозичено з герм. мов; galle ‛пухлина на нозі коня’; допускається 

псл. *голый, ‛голий камінь’ [ЕСУМ 1, 455].  

Галушку ЛСВ2 ‛страву із круп’яної суміші з м’ясом’ робили маленькою, за 

формою вона нагадувала галушку ЛСВ1 ‛різаний шматочок прісного тіста’. Ґаздиню, 

яка робила великі галушки, вважали ледачою (Миг.). Г. Кожолянкo пише, що у 

Буковинському Передгір’ї на означення того, що весілля готове до початку, існував 

обряд виводити галушки [Кож. І, 130]. 
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К. Герман стверджує, що у першій пол. ХХ ст. у говірках Північної Буковини 

на позначення страви із круп’яної суміші у капустяному листі побутувало рум. 

слово 'сармале, сарма'луц, витіснене словами української мови [51, с. 13]. Страва 

має балканське походження. У мові боснійських сербів сарма ‛голубці з кислої 

капусти або виноградного листя’ походить від тур. sarmak ‛загортати’ [210, с.  435].  

На початку ХХ ст. еквіполентна опозиція пов’язувала одиниці галуш'ки – 

галуш'ки з м'н’а(е)сом, в’іст'раўн’і 'голупц’і. Сьогодні у протиставних відношеннях 

– п’іс’'н’і галуш'ки – галуш'ки, маркується – піс'ний, ознака з м'н’асом в силу 

частотності використання згортається. 

З-поміж назв виокремлюємо ТГ „складені номінації з актуалізацією назви 

начинки”: b) 'голупц’і с ку'рудз’анойі кру'пи та шк'варок (Пут.), 'голупц’і з м'н’асом 

(Мам.), галуш'ки з 'дзером (Кам.), галуш'ки с кру'пами [СБГ, 263], галуш'ки с 

ку'рудз’аних кру'п’іў (Хот.). 

Начинку галушок/голубців загортали не лише у капустяний лист, але й у листя 

інших рослин. ТГ „складені номінації з маркуванням назви рослини”: b) галуш'ки з 

'лист’а чеир'воного бур’а'ка (Вік.), галуш'ки з виеног'раду (Топ.), галуш'ки ш 

шчоўние'ку (Щерб.), галуш'ки з рие'бари (Заст.), галуш'ки с п’ід'бойу (Кам.), галуш'ки 

с со'лоткойі ка'пусти (заг.), галуш'ки с криежа'вок (заг.), квас'н’і галуш'ки с 

к'вашенойі ка'пусти (Вит.), галуш'ки с кру'пами з 'лопатню [СБГ, 263], галуш'ки ш 

шчаўние'ку (Мит.), галуш'ки ш шч’іўние'ку (Зел.), на'тина ЛСВ5 (Став.).  

На Зелену неділю галушки загортали у листя зелених рослин, таку страву під 

впливом народної етимології номінували галуш'ки зеи'лен’і (Г. Шир.). 

У протиставних відношеннях перебувають одиниці галуш'ки с со'лоткойі 

ка'пусти – НР галуш'ки с криежа'вок, квас'н’і галуш'ки, галуш'ки с к'вашенойі 

ка'пусти, галуш'ки с квас'нойі ка'пусти. Один з членів еквіполентної опозиції 

представлений низкою мовних одиниць, пов’язаних нульовою опозицією. 

Екстралінгвальні чинники зумовили зменшення аналітичних назв з 

маркуванням начинки або рослини, у яку загортають суміш.  

Діалектоносії пояснюють: Л’і'нив’і галуш'ки / бо неи т'реба кру'тити. Зва'рити 

ук'ремо квас'ну ка'пусту, ук'ремо ку'руз’ену му'ку // пеиреимас'тити 'жареноў 
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ц’і'бул’коў // (Кис.). НР „назви лінивих голубців”: а) шулу'пей, шулу'пейка (Вік.); 

b) л’і'нив’і 'голупц’і (заг.), л’і'нив’і галуш'ки (заг.), пие'лован’і 'голупц’і (Сн.), 

пие'лованц’і (Бор.) [СБГ, 410], пиен'диґа ЛСВ1 (Хот.), на'тина ЛСВ3 (Нел., Хот.), 

за'сипана ка'пуста (Буз., Заст.), пеиреи'сипки (Заст.), пеиреи'сипка (Кад.), гние'л’і 

'голупц’і (Сок.), за'сипана 'каша (Сок.). 

Аналітична номінація за'сипана ка'пуста актуалізує один із інгредієнтів та 

спосіб приготування страви – засипати, у говірках Заставнівщини суфіксальні 

універбативи у ГВ пеиреи'сипки, пеиреи'сипка. 

Мовотворчість діалектоносіїв ілюструють назви пие'лован’і 'голупц’і, 

пие'лованц’і, пиен'диґа ЛСВ1, які мотивує швидкий спосіб приготування: пилувати 

‛поспішати’ [СБГ, 410], пиндити ‛швидко гнати’ [СБГ, 410]. 

У говірці с. Вікно Заставнівського району пригадали застарілу назву на 

позначення лінивих голубців ГВ шулу'пей, шулу'пейка нез’ясованої етимології.  

Відсутність номінативної надлишковості цього НР зумовлює креативний 

характер багатьох назв.  

 

3 .  1 .  2   Н а з в и  б о р о ш н я н и х  в и р о б і в .  З борошна виготовляли 

кашу та тісто (прісне та заквашене). 

 

3 .  1 .  2 .  1   Н а з в и  к а ш і  і з  б о р о ш н а .  ТГ „назви каші із прокислого 

борошна”: а) жур, к'ваша, к'вашка, к'вашня [Жел. І, 339], киесеи'лиц’а (Орш.), 'лейка, 

шу'пен’а, чир гу'цул’ский (Пут.), 'лем’ішка ЛСВ1 (Он.). 

Однією з найдавніших страв із зернових рослин був кисіль, який виготовляли з 

вівса: кисел, кысел [Жел. І, 343; ССМ, І, 475; Корз., 138], кисіль [АУМ, к. 34; Ониш. 

І, 360], кі'селік [Арк., 34]. Він готувався з борошняної закваски шляхом вкисання. 

М. Сумцов вважав, що кисіль передував печеному хлібові [за 3, с. 36]. Страва мала й 

іншу назву: джур, жур ‛кисла страва із вівсяного борошна’ запозичено з пол. žur 

‛кисла юшка’ [ЕСУМ ІІ, 210]; пор. також джур [Лис. ІІ, 25; Шило, 107].  

Дієвість такого джерела розвитку мови, як національна традиція [261, с. 14] 

призводить до переосмислення лексем. Так, кулінарний термін кисіль змінив своє 
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значення. Слово кие'с’іл’ ‛драглиста страва з фруктового сиропу, молока з 

крохмалю’ [НТСУМ І, 831] належить до назв напоїв. 

На Буковині слово джур, залишаючись у кулінарній номенклатурі, 

переосмислилось: джур ‛каламутна несмачна страва’, ‛осадок олії’ [СБГ, 92].  

Одну з найдавніших страв – вівсяний кисіль – називали киесеи'лиц’а. Назва 

киисеи'лиц’а – один із найпоширеніших народних бук. термінів. Киесеи'лиц’а ЛСВ1 

‛каша із заквашеного борошна’ у бук. говірках має відтінки значень. Пор.: ‛кисіль з 

кукурудзяної муки’ (Ст.) // ‛кисіль з житнього борошна, який споживали у перший 

день посту’ (Пут.) // ‛кисіль з кукурудзяного борошна, засипаного ґрісом’ (Вал.) // 

‛зварена прокисла мука, у яку кришили хліб, споживали з картоплею’ (Ош.); пор. 

також киселиця ‛страва з варених груш або вишень, перемішаних з мукою’ [Пал., 27; 

Корз., 138], кєси'лиця ‛вівсяний кисіль, обрядова страва на святвечір’ [Тур., 141].  

Давньою є каша з різних видів борошна – к'ваша [ССМ І, 472], к'вашка, к'вашня 

[Жел. І, 339], теи'тер’а (Сок.). Діалектоносії старшого віку згадують: заквашували 

житнє і пшеничне борошно, через декілька днів варили розчину, додавали цукор. Це 

була солодка страва (Мит.). Подібна страва у росіян – кулага, у білорусів – саладуха, 

раугеня, путра. [3, с. 39].  

До кашеподібних страв належали соломаха, лемішка. Соломаха була 

улюбленою стравою козаків. Тісто з гречаного, рідше житнього, пшеничного 

борошна вливали в окріп, додавали олії або смальцю. М. Сумцов висунув 

припущення, що назва запозичена у татар, які називали дрібно кришену або терту в 

руках лапшу салмою. У тюрк. мовах salma ‛страва з рису або тіста’ [3, с. 39]. У бук. 

говірках слово сала'маха ‛приправа з товченого часнику’ [СБГ, 474; Жел. ІІ, 848]. 

Лемішку готували з гречаного борошна [3, с. 39]. У говірці с. Онут Заст. р-ну 

пригадали, що 'лем’ішка ЛСВ1 ‘ріденька каша з гречаної муки’; назва пов’язана з 

леміш ‘рало’ через схожість грудочок тіста і зораної землі (спочатку лемішкою 

могли називати землю, зорану за допомогою лемеша); припускалася гіпотеза про 

запозичення з фінно-угорських [ЕСУМ ІІІ, 220]. 

Отже, екстралінгвальні чинники зумовили пасивізацію ТГ „назва каші з 

борошна”. Сталість національної традиції призводить до переосмислення лексем.  
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3 .  1 .  2 .  2   Н а з в и  к а ш і  з  к у к у р у д з я н о г о  б о р о ш н а .  У кінці 

ХІХ – початку ХХ ст. у сільському господарстві західного регіону України з-поміж 

злакових культур особливе місце посіла кукурудза. Слово кукурудза не зовсім ясне, 

можливо, слов’янського походження, пов’язане з коренем *kukur- ‛щось 

розчепірене’ і споріднене з слц. kukurjav ‛кучерявий’ [ЕСУМ ІІІ, 131]. У бук. 

говірках слово побутує у ФВ ку'рудзи, ку'рузи, куку'руза (Мит., Зел., Хот.), пор. 

також зі значення кача'ни [Пал., 26], папу'шоя [Дзен. ІІ, 48], ме'лай [Ониш. І, 436]. 

ТГ „назва каші з кукурудзяної муки” представлена назвами рідкої каші з 

кукурудзяної муки і густої каші з кукурудзяної муки. 

ТГ „назви рідкої каші з кукурудзяної муки”: а) чєр [Шух. І, 134], чир [СБГ, 

639], чи'рок (Ваш.), 'п’ідбиўка (Пут.), коло'ц’уха (Звен.), 'тирба, 'терба ЛСВ1 [СБГ, 

543], 'лем’ішка ЛСВ2 (Вижн.), бадеи'реўка ЛСВ2 (Вовч.), під'суканець Maisbrei [Жел. 

ІІ, 650], рід'ка ку'леша з гус'тою [Кож. ІІІ, 22]. 

Первісно чир готували з вівсяного борошна; рідше житнього, пшеничного, 

ячмінного; їли майже кожного дня [65, с. 63]. Слово чер (ФВ чєр, чир [СБГ, 639; 

Ониш.ІІ, 370], чєр [Шух. І, 134], чыр [Тур., 340]) запозичено з пол. мови; п. czer, 

czyr, cer (*cier) утворені від trec ‛терти’, nacierac ‛натирати’ (пор. укр. затірка) 

[ЕСУМ VІ, 323].  

Номінації 'п’ідбиўка, коло'ц’уха – віддієслівні іменники, мотивовавані дією 

‛засипати борошно в кип’яток’, репрезентовані дієсловами підбивати, колотити. 

У Словнику Є. Желехівського зареєстровано назву під'суканець Maisbrei – 

похідне утворення від сукати ‛колотити’ [ЕСУМ ІV, 397], пор. підсу'кованиці ‛рідка 

каша з кукурудзяної муки, зварена на молоці’ [Нег., 198].   

На Буковині розповсюдженою борошняною стравою була юшка – чир, який їли 

з молоком і кулешею – рідка кулеша з густою [Кож. ІІІ, 22]. 

У говірці с. Вовчинець Кельменецького району реєструємо назву бадеи'реўка 

ЛСВ2 ‛рідка кукурудзяна каша з козячим лоєм та смаженими яйцями’.  

У бук. говірках слово чир збільшило семемну організацію: чир ЛСВ3 ‛пійло для 

тварин’ [БГ, 36; СБГ, 544], у гуц. говірках Буковини реєструємо паремію-

застереження: Не шкір зуби, єк пес на горєчий чір (Дихт.). 
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Слово у ФВ 'тирба, 'терба, пов’язане з терти [ЕСУМ V, 571], вийшло за межі 

кулінарної номенклатури. У поезії Ю. Федьковича „У світ” лексему вжито зі 

значенням ‛погана, чорна кров’:  

А снилось ми, що-м десь бродив  

По самісінькі брови  

У турецьких чорних тирбах…  

Будь, батьку, здоровий! (Фед., с. 200).  

Два значення слова тирба фіксує Словник Є. Желехівського [Жел. ІІ, 963]. 

У говірці смт. Путила репрезентанти 'лейка, шу'пен’а, чир гу'цул’ский 

позначають солодку страву: у кип’ячену воду додають варення з гогозів (чорниці), 

потім кукурудзяну муку, цукор, вимішують до консистенції, яка ллється. 

Екстралінгвальні чинники зумовили пасивізацію ТГ „назви рідкої каші з 

кукурудзяного борошна”. Національна пам’ять зберегла слово чир, розширивши 

його семемну структуру.  

 

3 .  1 .  2 .  2 .  1   Н а з в и  г у с т о ї  к а ш і  з  к у к у р у д з я н о ї  м у к и .  

Велике значення у харчуванні населення всіх зон буковинського краю мала густа 

каша з кукурудзяного борошна, на позначення якої у говірках функціонує НР 

мама'лига, ку'леша, то'кан. З ХІХ ст. вона стала найуживанішим продуктом 

харчування буковинських селян, замінюючи хліб. Носії говірки с. Тораки Пут. р-ну 

повідомили, що колись, як сватали дівку, вона повинна була при старостах зварити 

кулешу. У бук. говірках побутують паремії: То ше треба не одну кулешу ззісти 

‛нескоро буде’ [СБГ, 239]; *Укластися як Софроніїка в ку'лешу ‛вмоститися куди не 

слід’ [СБГ, 565]. 

У гуц. і бук. говірках побутує назва ку'леша у ФВ ку'леш’а, ку'леш’і; у под. – 

мама'лига у ФВ мама'л’ига, мама'лиґа, мама'л’иґа.  

Дублети ку'леша і мама'лига відрізняє походження. Пор.: кулеша – не зовсім 

ясне, можливо, псл. утворення з суфіксом -ель- від кореня *kul-, наявного в кулага 

‛густа страва з борошна’; ймовірно, пов’язане з уг. köles ‛просо’ [ЕСУМ ІІІ, 134]; 
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мама'лига – запозичення з рум. мови; рум. mămăligă ‛тс.’ пов’язане з іт. meliga, 

melica ‛сорго’ [ЕСУМ ІІІ,  376].  

У под. говірках Буковини фіксуємо слово то'кан ‛мамалига’ (Брат.), пор. також 

то'кан [Жел. ІІ, 972; Шух. І, 167], – запозичення з рум. мови; рум. tocan ‛мамалига’ 

[ЕСУМ V, 591], у бойк. говірках тов'кан, то'кан ‛картопля змішана з кукурудзяним 

борошном’ [Ониш. ІІ, 293]. 

ДО ‛домішки картоплі’ виокремлює НР „назви густої каші з кукурудзяної муки 

з картоплею”: а) па'лен’та (С. Кут); b) бара'бул’іна ку'леша (Берег. Вижн., Пут.), 

ку'леша на 'ріп’і, ку'леша-ріп’янка [Гуц., 210], бара'булева ку'леша [Кож. ІІІ, 22].  

У говірці с. Стрілецький Кут Кіцманського району пригадали, що па'лен’та – 

‛кулеша з невідцідженої картоплі і кукурудзяної муки’, у бук. говірках Румунії 

па'лента ‛кулеша лісорубів’ [Горб. ІІІ, 314], пален'тарь, 'кальман ‛куховар 

лісорубів’ [Горб. ІІІ, 314], по'лента ‘рід рідкої кулеші (таку кулешу талійани їли)’ 

[Горб., ІІІ 321], полен'тарь ‛куховар’ [Горб. ІІІ, 321].  

Слово па'лен’та побутує у нім. мові, пор.: кулеша – Maispolenta [Жел. І, 338], 

мелай Maispolenta [Жел. І, 433]. У мові боснійських мусульман побутує слово пура 

‛мамалига, кукурудзяна каша’, пов’язане з pаlenta, яке походить з балкано-

латинської мови [210, с. 435]. Р. Кайндль пише: „Кулеша – густа каша з 

кукурудзяного борошна, подібна до італійської поленти” [Кайнд., 62]. М. Матіос 

пояснює: „Барабуляна кулеша: у зварену картоплю додати кукурудзяну муку, добре 

вимішати з бринзою, смаженими яйцями, маслом, шкварками” (Мат., с. 190). 

ДО ‛сметана’ виокремлює НР 'бануш (Кис.), 'балмуш, 'бануш [Жел. І, 67], 

ку'леша на со'лодкій сме'тані (Пис. Бук., с. 117). 

Р. Кайндль зазначає, що до святкових страв гуцулів належить балмош, бануш – 

кулеша, яку варять на кислих вершках (сметані) і на розтопленому маслі [Кайнд., 

65]; назва запозичена з рум. мови; рум. balmoş ‛їжа з яєць і кукурудзяного борошна’ 

зводиться до тур. balamaç ‛борошняна каша для дітей’ [ЕСУМ І, 128], пор. також 

'бануш, 'бамуш; ско'мирда, ско'мерда [ГГ, 21].  

Кулешу споживали з усіма стравами та продуктами. Ознакою бук. кухні є 

ку'леша с шк'варками та б'ринзоў – аналітична назва з переліком інгредієнтів. У 
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говірці с. Товтри Заставнівського району до цієї назви реєструємо дублет 

приенцие'пали. Припускаємо, що слово приенцие'пали пов’язане з рум. рrincipal 

‛найголовніший’ [РРС, 500] асоціативним зв’язком. 

На Буковині кулеша була не лише продуктом харчування, але й сировиною для 

інших страв, зазвичай це пиріжки з картоплею або сиром. ТГ „назви виробів з 

кулеші”: а) 'баба ЛСВ1 [Шух. І, 170; Гуц., 209], мама'лижник ЛСВ2 [СБГ, 275], 

'лежн’і (Тов.), куле'шаник’і (Зел.), 'боцик ЛСВ1 (Сн.), тоў'ченики (Лук.), цг'нак’е 

(Тур.), вара'ница ЛСВ2 (Вал.), ба'лабух ЛСВ4 [СБГ, 22]. 

У говірці с. Турятка Глибоцького району реєструємо слово цг'нак’е: Це 'були 

та'к’і коло'бочк’і, ік’і ро'бели з ма'лег’і, а всиер'д’ену к'лали б'рензу //. Ймовірно, 

цг'нак’е – це викривлена форма рум. cozonac ‛паска, калач’ [РРС, 98].  

Етнографічні джерела стверджують, що на Великдень гуцули готували бабу – 

мамалигу перекладали бринзою і запікали в печі [Гуц., 209; Шух. І, 170], у гуц. 

говірках 'баба ЛСВ4 ‛їжа лісорубів – мамалиґа з бринзою’ [ГГ, 19], у закарп. – 

токан із бриндзув ‛страва з шарів мамалиги і бринзи’ [Cаб., 352]. 

Залишену кулешу розрізали і смажили. ДО ‛спосіб приготування – смаження’ 

формує НР „назви смажених шматочків кулеші”: b) хруш'ч’і, х'рушчики (Жад.), 

шк'рабанка (Нов.), ф'ріка [Горб. ІІІ, 352]. 

СВ хруш'ч’і, х'рушчики мотивує звуконаслідувальне слово хрущ. У бук. говірках 

Румунії реєструємо слово ф'ріка ‛підсмажуваний куліш’ [Горб. ІІІ, 352], похідне від 

рум. frige ‛смажити, підсмажувати’ [РРС, 175].  

ТГ „назви густої каші з кукурудзяного борошна” – одне із стабільних 

угруповань. На периферії перебувають назви страв, приготовлених із кулеші. 

 

3 .  1 .  3   Н а з в и  в и р о б і в  і з  т і с т а .  Із борошна, передовсім 

пшеничного, житнього, кукурудзяного, замішували тісто – прісне та заквашене. 

Вироби із прісного тіста варили та пекли, заквашене тісто пекли. 

'Тісто ЛСВ1 ‛в’язка маса різної густоти з борошна, замішаного на воді, молоці 

тощо’ [НТСУМ ІІІ, 542] – псл. *testo неясного походження; пов’язується з тискати, 
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тісний [ЕСУМ V, 581], у мовленні діалектоносіїв старшого віку у ФВ 'к’істо, пор. 

паремію: М’який, як тісто, хоть пиріг з него міси ‛про характер людини’ [Зб., 378]. 

3 .  1 .  3 .  1   Н а з в и  в а р е н и х  в и р о б і в  і з  п р і с н о г о  т і с т а  б е з  

н а ч и н к и .  ДО ‛дрібний розмір’ формує НР „назви страви з дрібних шматочків 

тіста”: а) 'зат’ірка (Баб.), 'затирка (Чорн.), затие'ранка (Серб.), 'т’істо ЛСВ2 

(Заст.), сука'ниця [СБГ, 532], 'к’істо з моло'ком ЛСВ1 (Кост.), 'к’істо 'мучене (Пол.), 

'муч’іне 'к’істо (Кад.), 'к’істо ш'чипане, ш'ч’іпане 'т’істо (Рук.). 

Одна з найбільш древніх страв – 'затірка [Ващ., 37; Нег. 41; Корз., 124]. Круте 

тісто розтирали в руках до появи дрібних шматочків і закидали в гарячу рідину. 

Споживали з молоком або олією.  

Сука'ниця ‘рідка замішка з пшеничного борошна’ – псл. * sъkati ‛в’язати вузли, 

скручувати’ [ЕСУМ V, 470]. Можемо припустити, що сука'ниця [СБГ, 532] і 

під'суканець [Жел. ІІ, 650] – СВ, які позначали одну страву, але з часом за словами 

закріпилися різні значення.  

ФВ 'зат’ірка, 'затирка, 'зач’ірка, 'задирка, СВ тер'туха мотивує дієслово 

(за)тирати, сука'ниц’а  – сукати. Внутрішню форму реалізують різні мотиватори. 

Номінація 'т’істо ЛСВ2 постала внаслідок метонімічного перенесення за 

схемою „назва речовини – назва продукту”, 'муч’іне 'к’істо – аналітична назва, 

побудована на засадах семантичної тавтології. 'Муч’іне 'т’істо замішували, щипали 

і кидали в киплячу воду, їли з сіменним молоком (М. Куч.), звідси назви 'к’істо 

'шчипане, ш'ч’іпане 'т’істо (Рук.). Екстралінгвальні процеси зумовили пасивізацію 

цієї групи лексики. 

ДО ‛форма смужок’ формує ТГ „назви борошняних виробів у вигляді смужок”: 

а) 'к’істо ЛСВ3 (Ваш.), 'т’істо ЛСВ3 [СБГ, 547], тай'чей, 'сікане 'тісто [Горб. ІІІ, 

345], 'чучкі [СБГ, 653], 'к’істо крие'шене (Неп.), то'неньке 'кісто [СБГ, 205], к'л’уцки 

ЛСВ1 (Б.-Підг.), до'машне 'к’істо (Зел.); b) верм’і'шел’ (заг.), мака'рони (заг.), 

'локшина (заг.), лап'ша (заг.), т'рубочки (заг.), 'ракушки (заг.) с) спа'гет’і (заг.). 

Слово 'чучкі, ймовірно, нім. походження, пор. Maisсhuchen [Жел. І, 427]. У бук. 

говірках Румунії 'кісто, тай'чей, 'сікане 'тісто [Горб. ІІІ, 345], тай'чей – 

запозичення з рум. мови: täieţei [РРС, 674]. 
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ТГ „назви страв з виробами у вигляді смужок”: a) 'к’істо з моло'ком, 'чучк’і з 

моло'ком, моло'ко с 'к’істом, моло'ко с 'чучками, 'к’істо маш'чене, за'б’ілене 'к’істо 

(Кад.); b) 'к’істо с слиеў'ками (Орш.), виешие'байло (Орш.). 

Домашні макаронні вироби споживали з молоком, звідси аналітичні назви – 

'к’істо з моло'ком, 'чучк’і з моло'ком, можливий зворотний порядок компонентів. 

'К’істо маш'чене – складена номінація, яку мотивує народний кулінарний термін 

мастити ‘засмажувати цибулею’. Назву заб’і'лене 'к’істо ‘домашнє тісто з рідиною 

з насіння конопель’ визначає кольорова ознака. 

У говірці с. Оршівці Кіцм. р-ну остання страва на поминальному обіді – 'т’істо 

с слиеў'ками – аналітична номінація з експлікацією інгредієнтів. У говірці побутує 

репрезентант-дублет виешие'байло, який мотивує жаргонізм виши'бати ‛виганяти’.  

На початку ХХ ст. слово 'т’істо ЛСВ1 розширило семемну структуру, що 

уможливило 'т’істо ЛСВ2, 'т’істо ЛСВ3, однак у наш час розвиток харчової 

промисловості призвів до майже повної пасивізації двох останніх семем.    

Борошняні вироби харчової промисловості репрезентують назви: b) верм’і'шел’, 

мака'рони, 'локшина, лап'ша, т'рубочки, 'ракушки, с) спа'гет’:і. 

Слово верм’і'шел’ запозичено з іт. мови, іт. vermicelli (букв. ‛черв’ячки’ за 

зовнішньою схожістю) [ЕСУМ І, 356], з іт. походить слово мака'рони [ЕСУМ ІІІ, 

365], яке стало основою для родової назви – макаронні вироби. 

'Локшина – запозичення з тюрк. мов [ЕСУМ ІІІ, 283], пор. домашня локшина – 

по-народному кісто (Мат., с. 122], лап'ша  тюрк. походження [ЕСУМ ІІІ, 195]. 

Розвиток продуктивних сил зумовив появу у бук. говірках слова спа'гет’і, 

запозиченого з іт. мови (іт. ‛рядок’) (Інтернет).   

Назви т'рубочки, 'ракушки – наслідок міжпарадигматичного перенесення 

значення слова за схемою  „назви форми – назва виробу”, пор. вермішель. 

Прісні вироби споживали з продуктами, що уможливлює ТГ „назви страв на 

основі макаронних виробів”: b) мака'рони с фа'сул’ами (Бан.), го'рох з мака'ронами 

(Бан.), мака'рони с 'сиром (заг.), мака'рони поф'лотски (заг.).  
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У цій групі лексики вийшли з ужитку мовні одиниці, що позначали вироби 

власного виготовлення, назви продуктів харчової промисловості перебувають в 

активному вжитку.   

ДО ‛форма – шматочки тіста’ формує ТГ „назви шматочків тіста”: а) 'ощипок, 

о'щĭпля [Жел., 589], 'щупанці [СБГ, 683], ш′ипанц’і (Хот.), 'тирба ЛСВ3 [СБГ, 544], 

боло'дяни [СБГ, 35], ґала'годзи [СБГ, 80], ск'рутлі ЛСВ2, ст'рухлі [СБГ, 498]; 

b) галуш'ки ЛСВ1 [СБГ, 67], к'льоцки [СБГ, 208], к'л’уцки (Пол.), к'люцкі [СБГ, 211], 

к'лецки (Пут.), к′ниґл’і ЛСВ1 (Чорн.).  

На початку ХХ ст. галушки готували із запареного кукурудзяного борошна з 

дрібно нарізаним кропом, цибулею, вони мали форму кульок, заправляли олією 

[Кож. ІІІ, 24]. Згодом рецептура страви змінилася. Прісне тісто із пшеничної муки 

розкачували, відрізали чи відщипували шматочками і кидали в окріп на воду чи 

молоко, звідси назва ш′чупанц’і, ш′чипанц’і; пор. також 'ощипок, о'щїпля [Жел. ІІ, 

589], які засвідчують становлення словотвірної будови ФВ ш′чупанц’і, ш′чипанц’і. 

У говірках Центральної Слобожанщини с'пихані галуш'ки ‛рвані щипані 

галушки’ [Саг., 13], у бойк. фран'цузи ‛рвані галушки’ [Ониш. ІІ, 333], у зах.-вол. 

ва'рінка ‛страва з шматочків звареного тіста’ [Корз., 81]. 

Нечітка диференціація значень – специфіка народної кулінарної термінології. 

Так, СБГ реєструє слово 'тирба ЛСВ2 ‛рване тісто, зварене на молоці’, збільшення 

семемної структури слова 'тирба в руслі економії мовних засобів.  

Слово боло'дяни [СБГ, 35] пов’язане з рум. bolovan ‛великий шматок каменю 

або солі’ [РРС, 45]. Лексема ґала'годзи – з ґала’ґода ‛картопля’, яке є видозміною 

форми ґалґан ‛тс’ під впливом рум. ‛грудка’ [ЕСУМ І, 456], пор. гол'ганка ‛грудка 

муки або крупи у страві’ [Нег., 31]. 

Слово к'л’уцки ЛСВ1 ‛зварені у воді прісні вибори’ у ФВ к'л’оцки, к'лецки, 

к'л’уцки, к'л’уцк’і – демінутивні утворення від кльоц ‛колода, брус’, яке побутує у 

пол. мові [ЕСУМ ІІ, 472].  

ДО ‛домішки’ формують НР „назви варених прісних виробів з картоплею і 

сиром, манкою”: b) галуш'ки картоп'л’ан’і (Сок.), к'льоцки, к'люцки ЛСВ2 [Кож. ІІІ, 

29], к'л’уцки з 'манки (Чорн.), к'нигл’і ЛСВ2 (Мам., Кіцм., Пут., Вашк.), к'нидл’і 

(Костр.), к'ниґл’і с кар'топлеў (Кар.), л’і'нив’і пиеро'ги с 'т’іста на кар'топл’і (Буз.), 
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к'ниґл’і (З. Гай), л’і'нив’і ва'реники с 'сиром або кар'топлеў (Заст.), 'к’істо на 

бара'бол’ах (Кельм.), 'к’істо с 'сиром (Вік.), к'лидн’і з грие'бами (Красн.), 

с) картоп'л’ан’і галуш'ки с кура'гойу та грие'бами (Вижн.).  

Слово к'нелі [НТСУМ І, 849] у ФВ к'нидл’і, к'ниrл’і, к'нигл’і запозичене з нім. 

мови, н. Knödel є здрібнілою формою від Knоde ‛вузол’ [ЕСУМ ІІ, 473], пор. у 

наддністр. говірках ба'ранчик ‛галушка з тертої картоплі й муки’ [Шило, 48], ґалю'хі 

‛палюшки з вареної та сирої картоплі, вимішані з мукою’ [Шило, 100], у лемк. 

куль'кы ‛картопляні галушки’ [Тур., 156]. 

У деяких говірках слова к'нидл’і та к'л’оцки перебувають у відношеннях 

взаємозаміни: кл’оцк’і – те 'саме шо к'нидл’і // (Вижн.). 

Слово к'нигл’і/к'л’уцки виступає стрижневим компонентом у номінаціях к′ниґл’і 

с 'сиром (Кар.), к′ниґл’і с кар'тофл’ами (Кар.), к'л’уцки з 'манки.  

Слова га'лушка, к'л’уцки, к'негл’і – базові назви, які на території Буковини чітко 

не диференціюють. 

Перехідною стравою від галушок до вареників є л’і'нив’і ва'реники. Круте тісто 

розрізали і чотирикутні палянички варили, споживали з шкварками, олією, 

сметаною. ДО ‛форма – чотирикутні шматочки’ формує ТГ „назви чотирикутних 

варених шматочків прісного тіста”: b) л’і'нив’і ва'реники (заг.), вара'ниц’і (Г. Шир.), 

п'лястрик, варе'ниця [Горб. ІІІ, 319], к'нигл’і ЛСВ 3 (Хот.), па'л’ушк’і (Довг.).  

Номінацію вара'ниці, варе'ниці ЛСВ2 [Грінч. І, 126; Жел. І, 56; Нег., 14; Шило, 

66] мотивує спосіб приготування – варити, у наддністр. говірках без'душник 

‛вареник без начинки’ [Шило, 50]. У говірці с. Довгопілля Путильського району 

реєструємо слово па'л’ушк’і ‛ліниві вареники з сметаною’.  

Харчування буковинців зазнало змін пасивізувалися назви страв з дрібних 

шматочків тіста, у кулінарній номенклатурі залишилися базові назви к'л’оцки, 

к'недл’і, галуш'ки.  
 

3 .  1 .  3 .  2   Н а з в и  в и р о б і в  і з  п р і с н о г о  в а р е н о г о  т і с т а  з  

н а ч и н к о ю .  Улюбленою стравою буковинців були ‛невеликі варені вироби, 

зліплені з прісного тіста і начинені сиром, ягодами, капустою’ [НТСУМ І, 162], у 
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літ. мові – ва'реники, у бук. говірках – пиеро'ги ЛСВ1. Страву готували спочатку з 

житнього, ячмінного, згодом пшеничного борошна [Кож. ІІІ, 24].  

ТГ „назви із прісного вареного тіста з начинкою”: а) лї'пак, лї'пар, пи'ріг [Жел. 

І, 408]; b) ва'реник [Горб. ІІІ, 318], пиеро'ги (заг.), пиеро'ги з 'йароў 'маст’у (Вижн.), 

пиеро'ги на 'пар’і (заг.), пиеро'ги с 'сиром (заг.), пиеро'ги з б'ринзоў (заг.), пиеро'ги з 

бара'бул’оў (заг.), пиеро'ги з виеш'н’ами (заг.), хо'лодн’і ва'реники с хал'войу і 'медом 

(Хот.), 'вушка (Вижн.), к'реплики, к'раплики (Вижн.), пиеро'ги с кар'тошкойу і 

сала'махойу (Хот.), ва'реники с кар'тофл’ами (Корм.), к’і'рошт’і (Нов.), 

стулие'писки (Баб.), ва'реники з 'бобом (Щерб.), пеил’'мен’і (заг.), с) ман'ти (Мам.). 

Слово пи'ріг ‛вареник’ реєструють словники [Горб. ІІІ, 318; Жел. І, 56; Грінч. І, 

126; Нег., 180], у бойк. говірках пиро'жата [Ониш., 61]. Думаємо, що на початку 

ХХ ст. цей виріб мав назву лї'пак, лї'пар [Жел. І, 408]. 

У бук. говірках граматичне значення числа стало диференційною ознакою; 

пор.: пие'р’іг ‛печений виріб’, пиеро'ги ‛прісні варені вироби’. 

Лексема пиріг – псл. *pirogъ, утворена від *pirъ ‛бенкет’ за допомогою суфікса 

- ogъ (як рос. творог) [ЕСУМ ІV, 373]. Слово пиеріг ‛вареник’ виступає ключовим у 

пареміях: Як єс ни пиріг, то ни пирожися ‛про негідну поведінку’ [Жел. ІІ, 633]; 

Пироги не вороги, можна їсти будь-коли ‘про узвичаєність страви’ (Мит.); Зварила 

би пироги, коби сир та масло ‘про небажання робити’ [БГ, 376]. 

На позначення вареників у Вижн. р-ні побутує слово стулие'писки, утворене 

лексико-синтаксичним способом. У говірках Нов. р-ну реєструємо назву к’і'рошт’і 

‛вареники’, запозичену з рум. мови, пор. chiroşcâ ‛пиріжок’ [РРС, 69]. Одиниці НР 

ва'реник, пие'р’іг, к’і'рошт’і, стулие'писки відрізняє сфера поширеності: ва'реник 

функціонує в загальноукраїнському мовному просторі, пиер’іг у бук. діалектному, 

к’і'рошт’і, стулие'писки – локальні назви.  

У цій групі лексики продуктивні аналітичні назви з маркуванням начинки: 

пиеро'ги с 'сиром, пиеро'ги з б'ринзоў, пиеро'ги з бара'бул’оў, пиеро'ги з виеш'н’ами, у 

говірках Нижнього Подністров’я дриг'льовані ва'реники ‛вареники з вишнями, у 

яких вибрали кісточки’[ Дзен. ІІ, 41]. 
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Слово пиеріг мотивує низку назв післявесільних обрядодій пиеро'ги, 'нести 

пиеро'ги, прий'ти c пиеро'гами, і'ти с пиеро'гами, 'нести пиеро'ги ў 'путні [СБГ, 45].  

У говірки увійшло слово пеил’'мен’і ‛різновид вареників у формі вушок з 

м’ясним фаршем’ [НТСУМ ІІ, 553] – запозичення з рос. мови; р. пельмени походить 

з мови комі, де пель-нянь ‛вушка з хліба’ [ЕСУМ ІV, 332], нерідко за законом 

відкритого складу набуває у говірках форми пеил’еи'мен’і.  

Слова 'вушка, к'раплики діалектоносії пояснюють покликанням на слово 

пельмені: 'вушка ‛пельмені з грибами, подають з борщем на Святий вечір’ (Вижн.), 

пор. також 'вушки ‛пельмені’ [Дзен. ІІ, 41]. 

Екстралінгвальні чинники зумовили появу слова ман'ти ‛мілко нарублене м'ясо 

у тонко розкатаному тісті’, запозиченого через рос. мову з кит. ‛начинена голова’, 

тобто ‛голова варвара’ (Інтернет).  

ТГ „назви із прісного вареного тіста з начинкою” – стабільна, у ній продуктивні 

аналітичні номінації з маркуванням начинки.  

 

3 .  1 .  4   Н а з в и  п е ч е н и х  п р і с н и х  в и р о б і в .  У ХІХ ст. гуцули 

пекли прісний хліб із вівсяного борошна корж; пор. у гуц. говірках Буковини 

кор'ж’іўка ‛м’ясний бульйон’, ймовірно, первісно бульйон споживали із прісним 

хлібом. На початку ХХ ст. вівсяний хліб виходить з ужитку. Походження слова 

корж, корзан [Жел. І, 366] не має задовільного пояснення, можливо, це сх.-слов. 

утворення від *kъrg- [ЕСУМ ІІІ, 17], у лемк. говірках а'дзимка ‛прісний хліб 

(перепічка) з будь-якого борошна)’ [Тур., 17]. На зміну вівсяному коржу приходить 

кукурудзяний. 

ТГ „назви печених прісних виробів з кукурудзяного борошна”: а) на'лисник 

[Кож. ІІІ, 22], пуга'чі [Шух.І, 170]; b) ма'лай, ма'лай ку'рудз’аний с к'ропом (Кост.), 

ма'лай ку'рудз’аний (заг.), ма'лай з виеш'н’ами (Мит.), гарбу'з’ачий ма'лай (Хот.), 

с’імн’а'ний ма'лай (Хот.), п’іс'ний ма'лай (Бан.).  

За етнографічними джерелами, налисники випікали в печі із запареного 

кукурудзяного борошна або крупи з додаванням солі і води. Круп’яну суміш 

викладали на капустяний лист, загортали його і в такому вигляді випікали. Назва 
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налисник пішла від способу випікання – класти на лист. Налисники в будні часто 

заміняли хліб [Кож. ІІІ, 22]. Проте, за ЕСУМ, на′лисник – результат видозміни 

деетимологізованої форми налісник, зближеної з іменником лист, такому 

зближенню сприяло те, що деякі борошняні вироби випікалися на листі рослин. 

Первісна назва налісник – утворення з прийменника на й іменника ліса ‛дерев’яна 

решітка, плетений тин’; у назві знайшов відображення давній спосіб випікання 

борошняних виробів на дерев’яних решітках [ЕСУМ ІV, 34], пор. 'л’іса ‛сушня на 

сливки’ [Горб. ІІІ, 301].  

В. Шухевич залишив згадку про пуга'чі (матар′жин в Жабю) [Шух. І, 170], у 

закарп. говірках бо'ґач ‛корж з кукурудзяної муки або густого некислого тіста з 

пшеничної муки, спечений на плиті’ [Саб., 28].  

Слово ма'лай формує на засадах енантіосемії паремію: *Удатний як малай на 

приспі ‛поганий, ні до чого не здатний’ [СБГ, 563]. У бук. говірки слово малай 

потрапило із сх.-ром. мов; рум. mặlai ‛кукурудзяне борошно; коржик’; вважають 

складним словом, утвореним з mei ‛просо’ і lai ‛темно-сірий’ [ЕСУМ ІІІ, 369].  

Прісне тісто готували з житнього/пшеничного борошна.  

ТГ „назви виробів з пшеничного борошна”: а) пала′ница, пала′ницє ЛСВ1 [СБГ, 

379], пала′ница на ′зерови (Кам.), вара′ница ЛСВ2 (Г. Шир.), хліб на ло'паті [Кож. 

ІІІ, 21], стря′пак [СБГ, 530], ба'лабух ЛСВ7 (Хот.); с) ла'ваш (заг.). 

Прісний хліб відомий жителям Європи ще з періоду неоліту. За етнографічними 

джерелами, у давньоруській державі прісні коржі – пряжмо – похідне від пражити 

‛смажити’ [Кож. ІІІ, 21], пор. пряже'ня [Жел., 482]. Поширений у передгірній 

частині Буковини був прісний хліб на листках лопуха чи підбою – хліб на лопаті 

[Кож. ІІІ, 21], пор. також пріс'няк [Жел. ІІ, 765].  

Ймовірно, одна з найдавніших назв цього виробу – стря′пак ‛корж з пареної 

муки, запечений в капустянім листі’ [СБГ, 530], припускаємо, що назва пов’язана зі 

словом страпи ‛безладно сплетені коси’ [ЕСУМ V, 433]. 

Екстралінгвальні чинники призвели до пасивізації цієї ТГ, проте до складу 

лексичної системи говірок увійшло слово ла'ваш ‛прісний білий хліб у вигляді 

коржа’, запозичене з вірменської мови (Інтернет). 
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Багатозначне слово ба'лабух збільшує семемну структуру внаслідок ЛСВ7, який 

має сему ‛ритуальний’. Так, у селах Хотинщини бала'бух ЛСВ7 ‛печений виріб, який 

дівки пекли на свято Андрія’ (Пол.). У творах О. Кобилянської пам'пух, пор.: А 

тамтого року, коли я на Андрія несла воду в роті з великої керниці, щоб спекти 

пампух (Коб., с. 100). 

Із прісного тіста готують випічку з начинкою. ТГ „назви випічки із прісного 

тіста з начинкою”: а) 'лазанка (Бер.), b) пла'чинда ЛСВ2 (Кад.), ма'йіна (заг.), 

с) ла'зан’йа (заг.). 

Слово пла'чинда ЛСВ2 ‛виріб круглої форми з прісного тіста з начинкою із сиру 

з кропом, гарбуза, картоплі’ (Кад.) запозичено з рум. мови, plặcintặ ‛листковий 

пиріг’ [ЕСУМ ІV, 434], пор. з таким же значенням пла'чінда [Дзен. ІІ, 49]; лі'ниві 

пла'чинди ‛коржі з тіста, замішаного разом з сиром або капустою’ [Ден. ІІ, 46], 

пле'чінта ‛запечена в духовці страва з кулеші, бринзи, смаженого сала’ [Нег., 211]. 

До бук. кухні увійшла страва єврейського народу – ма'йіна ‛тісто завернуте 

рулетом з локшиною, м’ясним фаршем’. М. Матіос пише: „Маїна. Так називається 

старовинна, як самі 600-літні Чернівці, єврейська весільна страва, яка дотепер 

залишається родзинкою буковинської кухні” (Мат., с. 125).   

До бук. говірок увійшло слово ла'зан’йа ‛печений виріб з розташованих шарами 

листів прісного тіста, м’яса, овочів’, яке походить з гр. ‛листки тіста’. Проте 

діалектоносії старшого віку с. Берегомет Вижницького району повідомили, що 

колись в селі готували 'лазанку – пиріг із шарів м’яса, прісного тіста і овочів.   

Отже, одні назви печених прісних виробів виходять з ужитку, інші – мають 

статус інновацій, засвідчуючи стабільність технологічного процесу.    

 

3 .  1 .  4 .  1   Н а з в и  к о р ж і в .  Реліктом прісного хліба із пшеничного 

борошна на Буковині залишаються коржі, спечені на металевій частині печі 

(шпаргаті), які дроблять на шматочки і вмочують у заздалегідь приготовлений розчин.  

ТГ „назви шматочків прісного вироба”: а) жилав'ник [СБГ, 115], жи'ляник 

[Жел. І, 223; Кож. ІІІ, 190], мо'чалник (Вовч.), матор′жаник, макор′женик [СБГ, 

282]; b) кор′ж’і з ′маком (Мит.), кор′ж’і (Вовч.), ма'чалник, ма'чаник [СБГ, 283], 
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'мачалник з 'маком і го'р’ішками (Мл.), паля'ниц’і [СБГ, 379], пампуш′ки [СБГ, 381], 

вара′ниц’і (Г. Шир.), ′мученик [Кож. ІІ, 24], 'мачаник (Хот.), 'маченик (Боч.), 

'мачал’ник, ба'лабух ЛСВ2 (Чорн.), мачал’ник (Дн.), шул’ие'ки з ′маком (Віт.).  

Перший день Великого посту на Буковині мав назву жилавий понеділок. У цей 

день господині пекли жиляни′ки ‛коржі з житньої муки, які їли з тертим хріном, 

замішаним з буряковим соком’ [Кож. ІІІ, 190]. У говірці с. Митків Заст. р-ну 

пригадали, що пекли коржі з додаванням харчової соди ('поташу), на них з’являлися 

‛жили’, тому й називали жиелаў′ник.  

Слово пала′ниц’а у бук. говірках багатозначне, що зумовлено його 

етимологією: Паля'ниця – похідне утворення від палити [ЕСУМ IV, 270]. У бук. 

говірках побутує перифраза: пала′ница с ′палцами ‛ляпас’ [СБГ, 379].  

Граматичне значення числа у говірках стає засобом розрізнення лексичного 

значення. Так, вара'ниц’а ‛тісто приготовлене для виробів’; вара'ниц’і ‛вироби 

(чотирикутники) з такого тіста’, так само пал’а'ниц’а – пал’а'ниц’і.  

Розчин з маку мотивує номінації-словосполучення – кор'ж’і з 'маком, 

'мачалники з 'маком і го'р’ішками, 'мачаник (Хот.), ′мачал’ник (Дн.). 

У бук. говірках слово матор'женик, має 2 ЛСВ: ‛корж із маком’, 

‛недоброякісне печиво’; пор. у полт. говірках матор'жаник ‛не зовсім доброякісний 

корж’ [Ващ., 58]. Матор′жаник – складне утворення із основ мак і корж (результат 

стягнення давнішого макокорженик) [ЕСУМ ІІІ, 367].  

У с. Юрківці Заставнівського району мачини′ки готували на свято Андрія, тобто 

їжа була обрядовою, а у говірці с. Чорнівка Нов. р-ну під впливом народної 

етимології мачини′ки ‛пиріжки з маком на Маковія’.  

У говірці с. Щербенці Новоселицького району коржі з маком – ба'лабухи ЛСВ8. 

Слово ба'лабух у бук. говірках має 9 ЛСВ. Багатозначність слова зумовлена його 

внутрішньою формою, це експресивне утворення; компонент бала- означає ‛щось 

кругле, кулясте’ [ЕСУМ І, 122].  

У под. говірках Буковини зареєстровано назву шул’и'ки з ′маком, зараз коржі 

виготовляють із дріжджового тіста, діалектоносії стверджують, що шул’и′ки – їжа 

святкова, пор. у полт. говірках шули'ки ‛вид коржів’ [Ващ., 105]. Слово шу′лик 
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зводиться до іє. *ks/ kes ‛різати’, назва мотивована тим, що тісто на шулики різали 

або рвали на шматки [ЕСУМ VІ, 488].    

Тяглість культурної традиції призводить до реконструкції деяких страв. Так, 

коржі з маком є реліктом прісних печених виробів.  

 

3 .  1 .  4 .  2   Н а з в и  с м а ж е н и х  п р і с н и х  в и р о б і в .  ДО ‛тонкий’ 

формує ТГ „назви тонких прісних смажених виробів”: b) на'лисник (заг.), ма'лисник 

(Мит.), на′лисники з м′н’асом ў ′масл’і (Товт.), гриен′цул’і (Товт.), на′лисники с 'сиром 

(заг.), ма'лисники з ва'рен’ам (заг.), на'лисники с конфеи'турами (Чорн.), ма'лисники з 

м'н’асом (Сам.), с) ба'нанов’і на'лисники (Мам.).  

З часом кулінарні вироби зазнають змін, зберігаючи назву. В українській мові 

на′лисник ‛тонкий млинець, у який загортають начинку’, у говірці с. Митків 

Заставнівського району – ма′лисник, ймовірно, назва становить контамінацію слів 

млинець і налисник, хоча, за ЕСУМ, це результат видозміни деетимологізованого на 

грунті молд. мови слова налисник зближеного з малай [ЕСУМ ІІІ, 372].  

Налисники слугують основою для інших страв, назви яких зазвичай аналітичні: 

на′лисники з м′н’асом ў ′масл’і, на′лисники с 'сиром, ма'лисники з ва'рен’ам, 

ма'лисниеки з м'н’асом. У кінці ХХ ст. у говірках з’явилася народна кулінарна назва 

ба'нанов’і на'л’існики ‛налисники з бананами’. 

У говірці с. Товтри Заст. р-ну повідомили, що до назви на′лисники з м′н’асом ў 

′масл’і у пасивному складі лексики перебуває репрезентант гриен′цул’і, який, 

імовірно, пов’язаний з рум. grâu ‛пшениця’, grauţе ‛зерно’ [РРС, 194].  

ДО ‛товстий’ формує ТГ „назви невеликого товстого виробу з рідкого тіста, 

печеного на сковороді”: b) млин'ц’і (Орш.), п'л’ацки ЛСВ2 (З. Гай), о'латки (Ваш.), 

мала'монц’і ЛСВ1 (Вижн), б'линчики (Буз.), бл’і'ни (Хот.), б'л’інчики (Нов.), ро'жев’і 

млин'ц’і (Пут.), веи'лик’і б'линчики (Чеп.), ма'л’і б'линчики (Чеп.), г'речки (Баб. Вижн. 

р-ну), 'сирники (заг.).  

Мли'нець – псл. mlinъ пов’язане чергуванням голосних з *melti ‛молоти’ [ЕСУМ 

ІІІ, 489], блин – результат дисимілятивної видозміни давнішої форми млинъ 

‛млинець’ [ЕСУМ І, 209].  
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Мала'монці – запозичення з пол. мови; п. marimonskі (marimonskа mąka) 

походить від назви міста Маримонт під Варшавою, де були млини, *первісно ‛булка 

з якісного борошна’ [ЕСУМ ІІІ, 372]. 

О'ладки – запозичення з гр. мови; гр. ελάδιον ‛тс.’ пов’язане з гр. ελάιον ‛олія’ 

[ЕСУМ ІV, 178].  

Номінації г'речки, 'сирники мотивовані назвою складників розчину.  

Назви прісних борошняних виробів у бук. говірках – один із найдавніших шарів 

кулінарної народної термінології: низка назв вийшла з ужитку, деякі під впливом 

народної етимології переосмислилися, частина лексем залишається у складі 

кулінарної номенклатури, засвідчуючи сталі риси буковинської кухні.  

 

3 .  1 .  5   Н а з в и  х л і б н и х  в и р о б і в .  З-поміж лексики на позначення їжі 

чільне місце посідає угруповання слів – назви хлібних виробів (із заквашеного тіста).  

Хліб [АУМ, к.5; НТСУМ ІІІ, 700] виступає символом добробуту, достатку, 

пояснення цього феномену культури в етимології слова; псл. хlebъ ‛хліб’ (спочатку 

‛майно, багатство роду’; припускається запозичення з герм. мов *hlaiba- ‛хліб’ 

[ЕСУМ VІ, 15]), у лемк. говірках х'лібусь [Тур., 328].  

Слово хліб мотивує низку обрядових весільних термінів: хл’і'бини, і'ти на х'л’іб, 

хо'дити на х'л’іб, 'бути на х'л’іб’і, хл’ібо′ве [СБГ, 612], формує компаративну 

паремію: Розумний друг, як добрий хліб [Зб., 379]. 

ТГ „назви закваски для хліба”: а) пал’а′ница ЛСВ2, ′к’істо ЛСВ4 (Верен.), 

'тісто [Горб. ІІІ, 349], квас'не 'тісто [Горб. ІІІ, 288], ква'сок, 'кисле 'тісто [Гуц., 

210], хліб 'кислий [Шух. І, 167], зак'вашен’і г'р’іси (Тур.); b) д'р’ішч’а (заг.), 

рош′чина (заг.). Назва рош′чина ‛спочатку закваска із залишків попереднього тіста, 

згодом із дріжджів’ – віддієслівний іменник, утворений усіченням основи від 

дієслова розчиняти, у говірках Нижнього Подністров’я зав'дати ‛зробити розчину’, 

зав'дача ‛закваска’ [Дзен. ІІ, 43].  

Згодом для заквашування тіста стали використовувати дріжджі, у народному 

мовленні д'р’ішч’а, д'р’іж’і ‛одноклітинні мікроскопічні гриби, які викликають 
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спиртове бродіння цукрів’ [НТСУМ І, 614] – псл. *drozg-ьje ‛закваска’, збірний 

іменник від drozgа ‛осад, відстій’ [ЕСУМ ІІ, 129]. 

Хліб пекли із борошна жита та пшениці. ДО ‛житнє борошно’ формує ТГ: 

′житний хл’іп (заг.), ′житн’ій хл’іп (заг.), жит′нєк [СБГ, 116].  

Словосполучення ′житний хл’іп і суфіксальний універбатив жит′н’ек 

(жит'няк [Ващ., 33; Грінч. І, 486]) пов’язані епідигматичними відношеннями, 

перебувають у позиції взаємозаміни. 

У лексичну систему бук. говірок повертається мовна одиниця ′житний хл’іп з 

означенням куп'лений.  

ДО ‛пшеничне борошно’ формує ТГ: а) разо'вий хл’іб (Ош.), ′разовий хл’іп 

(Вал.), пиет′л’ований хл’іб (Мит.), [Горб. ІІІ, 318], пит'льованець [Жел. ІІ, 634], 

о'барінець (О. Мак., 79) b) ′б’ілий хл’іп (заг.),′с’ірий хл’іб (заг.), с’ірий хл’іп (заг.), 

'чорний хл’іп (заг.), ко'лач (заг.), ′булка (заг.). 

Хліб пекли із пшеничного борошна двох сортів: із питльованої муки та із 

разової, які відрізнялися помелом борошна. Разо'вий ‛грубо змелений, спечений з 

такого зерна’ [НТСУМ ІІІ, 94; Жел. ІІ, 795; Тим. ІІ, 265; Нег., 217]. Лексема разовий 

формує сентенцію: Сусіди говорили, що і пшеничний хліб з часом переїдається. Що і 

чоловік знов до разового повертається (Вор., с. 311). Кольороназви сірий, чорний 

формують номінації ′с’ірий хл’іп, 'чорний хл’іп, які витіснили назву разо'вий хл’іп.  

Питльована мука змелена декілька разів, щоб пройшла через питель ‛пристрій 

для просіювання борошна’; питель – запозичення з пол. мови [ЕСУМ ІV, 378]. 

Словосполучення пиет′л’ований хл’іп і суфіксальний універбатив пит'льованець 

[Жел. ІІ, 634] пасивізувалися. 

На початку ХХ ст. еквіполентну опозицію ‛змелений один раз’ – ‛змелений 

декілька разів’ реалізували мовні одиниці ′разо'вий хл’іп, ′с’ірий хл’іп – 

пиет′л’ований хл’іб, пиет′л’ованец′, ко'лач, ′б’ілий хл’іб, ′булка. Пор.: Для неї купує 

питльованих колачів, струхлів разових, хліба житнього, всякої доброї, смачної, 

ладної міської орудки (Пис. Бук., с. 109). 
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ДО ‛одиничність’ формує ТГ: а) ′бохонец (Г. Шир.), пал’а'ница пала'ница ЛСВ1 

(заг.), 'пун’ічка (Сок.); b) бу′ханка, бу′ханчик (Кор.), п'л’ацок ЛСВ3 (Ош.), 

п'ляшканец [Горб. ІІІ, 320], хл’і'бина (заг.). 

′Бохонец і ФВ і СВ бу′ханка, 'бохон, 'бохонець [Жел. І, 41; Грінч. І, 90], бу'хан 

[Жел. І, 52], бу'ханець [Жел. І, 52; Грінч. І, 115] походять від бухан, яке через пол. 

мову запозичено з свн.; свн. vochenze ‛білий хліб’ [ЕСУМ І, 311]. 

У відношеннях взаємозаміни (нульова опозиція) перебувають слова п'л’ацок – 

пал’а'ниц’а (Ош.). У бук. говірках Румунії п'ляшканец ‘паляниця’ [Горб. ІІІ, 320], 

адаптоване мовною системою слово пляцок. У лемк. говірках 'паля ‛паляниця’[Тур., 

227], 'палятко ‛калачик’ [Тур., 227]. 

ДО ‛продовгувата форма’ об’єднує слова ТГ: а) фран′золя [СБГ, 600; Горб. ІІІ, 

352], ст′руціль [СБГ, 529], шт′руциль [СБГ, 676], ст′рухель (Пис. Бук., с. 109); 

b) ′булка (заг.), ба′тон (заг.), ′сайха (Сок.), п′летенка (Сок.), ′хала (Сок.).  

Слово ба′тон [НТСУМ І, 71] увійшло в лексикон через посередництво рос. з 

фр. мови; фр. baton ‛палка’ [ЕСУМ І, 151]. 'Булка [Грінч. І, 109] не зовсім ясне; 

очевидно, пов’язане з булава, булька, які зводяться до псл. *bul-а ‛куля, гуля, 

набалдашник’ [ЕСУМ І, 290]. Фран′золя – результат семантичної конденсації назви 

французька булочка [ЕСУМ VІ, 127]. 

У бук. говірках ст′руціль ЛСВ1 ‛батон’ у ФВ шт′руциль, ст′рухель – 

запозичення з пол. мови; п. strucel ‛хала, плетінка’ [ЕСУМ V, 455], пор. ст'руцень 

‛продовгуватий плетений хліб на весілля’ [Нег., 216]. Сайка у ФВ ′сайха – 

запозичення з рос., виводиться від ест. sai ‛білий хліб’ [ЕСУМ V, 165].  

П′летенка і ′хала – дублети, останнє – запозичення з мови ідиш; ід. хalе 

‛єврейська булка’ походить від гебр. hallah ‛суботній білий хліб’ [ЕСУМ VІ, 149].  

Сема ‛кругла форма’ групує слова ТГ: а) плес′кач, плис′кач ЛСВ1 [СБГ, 381], 

п'л’ацок ЛСВ3 (Ош.), 'бульбас [51, с. 12], b) пал’а'ница ЛСВ3 (Он.), пам′пух [СБГ, 

381], к'руглий хл’іп (заг.), ко'лач (заг.). 

Назву пле(и)с′кач мотивує ознака плескатий, у лемк. говірках осух ‛кругла 

хлібина домашньої випічки’ [Тур., 222]. 
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Слово п'л’ацок через пол. і чес. посередництво запозичено з нім. мови; н. рlatz 

‛тонке тістечко, печиво, пиріг’ [ЕСУМ ІV, 464], пор. п'ляцок ‛хлібина певної форми з 

доброякісної муки’ [Ващ., 76], ‛плоский, глевкий хліб’ [Пал., 30].  

К. Герман стверджує, що буковинці засвоїли слово 'бульбас ‛калач’ з мови 

євреїв [51, с. 12], внаслідок номінативної надлишковості воно вийшло з ужитку; у 

бук. говірках Румунії 'буфлик ‛калачик’ [Горб. ІІІ, 255], адаптоване фонетичною 

системою слово бублик, пор. ку'кєвка ‛калач’ [Тур., 156]. 

Семи ‛високий’ і ‛пухкий’ мають назви пал’а'ница ЛСВ3, пам′пух. Лексема 

пам′пух, ФВ пан'пух, пам'пух [Жел.ІІ, 600], – наслідок усічення слова пампушка 

‛невелика кругла булочка’ [НТСУМ ІІ, 524]; яке через пол. запозичено з нім., 

н. Pfannkuchen ‛оладок, млинець’ (видозмінене під впливом морфеми пух-: пухкий 

[ЕСУМ ІV, 271], звідси пампу′шистий ‛пухкий’ [СБГ, 381].  

ДО ‛невеликий розмір’ об’єднує лексеми ТГ: а) 'підпавки [Гуц., 205]. 

шала′мойник [СБГ, 654], пу′ниця [СБГ, 447], b) 'пундик (Сок.), ба′лабух ЛСВ2 [СБГ, 

22], пам′пушка ЛСВ2 [СБГ, 381], ку′гудзик (Пут.), ′боханец ЛСВ3 [СБГ, 37], ′булочка 

(заг.), ′качка (заг.), го′лупчик (заг.), книш ЛСВ1 (Яс., Кост.).  

Назва шала′мойник ‛невелика кругла булочка’ – суфіксальне утворення від 

шаламок ‛єврейська ярмулка’ (результат видозміни шоломок), за подібністю до 

головного убору; зміна ненаголошених о на а свідчить, що слово виникло у 

північноукраїнських акаючих говорах [ЕСУМ VІ, 369 ].  

Пу'ниця ‛маленька булочка’ [СБГ, 447] – адаптоване мовною системою говірок 

слово пундик ‛печиво або пиріжок; смачна їжа, ласощі’ [НТСУМ ІІІ, 77], пор. 

'пундик ‛маленька булочка’ (Сок.), [Жел.ІІ, 788], останнє ж, очевидно, результат 

видозміни форми пудинг [ЕСУМ ІV, 633]. Лексема пудинг ‛запіканка з сиру, м’яса, 

крупи тощо’ [НТСУМ ІІІ, 75] запозичено з англ. мови, англ. pudding зводиться до 

фр. ‛кров’яна ковбаса’ [ЕСУМ ІV, 627].  

У гуц. говірках Буковини побутує слово ку′гудзик ‛булочка’, адаптоване 

мовною системою говірок слово ко′куц ‛обрядовий виріб з тіста’ [ГГ, 106]. Ко'куц – 

запозичення з рум. мови; рум. cocuţ ‛калачик’ [ЕСУМ ІІІ, 131].  



77 

 

 

До цього угруповання належить багатозначне слово книш з ЛСВ1 ‛булочка 

випечена на листочках капусти або винограду’ (Яс., Кост.). У говірках 

Правобережної Черкащини книш ‛рід хліба з загорнутими всередину краями, 

змазаного салом або олією’ [Лис. ІІ, 13]. 

Зооморфний характер назв ′качка і го′лупчик, утворених семантичним 

словотвором, зумовлений подібністю виробів до тварин, названих цими словами.  

ДО ‛начинка’ виокремлює ТГ „назви виробів із заквашеного тіста з начинкою”: 

а) перевер′таник [Горб. ІІІ, 316], ман'дзар [Горб.ІІІ, 303], пла'чинда ЛСВ2 (Кад.), 

п'л’ацок ЛСВ2 (Г. Шир.), пиеро'ги на ка'пуст’ан’ім лиес'т’і (Кам.), книш ЛСВ2 

(Стор.); b) пие'р’іг (заг.); с) 'п’іца (заг.), 'п’іца до'машн’а (заг.). 

Етнографічні джерела свідчать, що на свято Петра гуцули пекли пиріжки – 

перевер'таники (аналогічно мандрикам у центральних районах України та на 

Бойківщині) [65]. У бук. говірках Румунії ман'дзар ‛пляцок з капустою’, ймовірно, 

адаптоване слово 'мандрика, у полт. говірках ‛книш з муки або сиру’ [Ващ., 57], 

запозичене з пол. мови [ЕСУМ ІІІ, 381]. 

До складу лексичної системи бук. говірок недавно увійшло слово 'п’іца 

‛італійська страва у формі тонкого дріжджового коржа із запеченими на ньому під 

соусом шматочками м’яса, сиру, овочів’ [Нов., 187], слово запозичене з гр. мови 

через іт. Страва стала популярною, побутують різноманітні рецепти приготування, 

слово 'п’іца стає родовою назвою, до якої долучаються прикладкові. Так, у бук. 

говірках популярна 'п’іца до'машн’а, 'п’іца о'во'чева. 

ДО ‛невеликий розмір’ виокремлює ТГ: b) 'пундик ЛСВ2 (Вижн.), 'боханц’і з 

'різнойу 'начинкойу ЛСВ2 (Вовч.), бухт (Пут.), 'боханчик ЛСВ2 (Щерб., Вовч.), книш 

ЛСВ3 (Стор.).  

Слово бухт ‛булочка з начинкою’ – ймовірно, віддієслівний іменник (усічення 

основи) від дієслово бухтіти ‛підходити (про тісто)’. 

За етнографічними джерелами, книші – обрядовий виріб. „Місили діжу для 

книшів також чоловік і жінка. Книші – це їжа для духів. Книші вироблялися як 

звичайний хліб, а зверху клали маленький хлібець, який звали душею. Книші – це 

жертва душам покійних” [Кож. І, 261]; (куке-амоні звалися у древніх єгиптян 
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пшеничні книші) [за Кож. І, 260]. Тлумачачи книш як ритуальний хлібний виріб, 

народна свідомість ґрунтувалася на „чуттєвому образі” – внутрішній формі слова. 

Книш – запозичення з гр. ‛запах жирного печеного м’яса; сало, в яке загорталося 

жертовне м’ясо для спалення’ [ЕСУМ ІІ, 474]. О. Горбач пояснює слово паска, 

покликаючись на книш. Пор.: 'паска ‛великодній білий книш’ [Горб. ІІІ, 316]. У 

с. Рогізна біля Чернівців на Зелені свята ще донедавна готували кние′ші ‛пиріжки з 

картоплею’. Проте слово книш, втративши сему ‛обрядовий’, із ритуальної сфери 

перейшло у світську, збільшуючи свій семемний обсяг.  

Розвиток харчової промисловості (хлібо-булочної випічки) призвів до часткової 

пасивізації цієї групи лексики.  

 

3. 2 Назви овочевих страв 

 

На початку ХХ ст. в укр. мовному просторі слово овоч функціонувало зі 

значенням ‛фрукт’ як наслідок давньої традиції, пор. овощь, дрєво овощь [ССМ ІІ, 

73], овоч зі значенням ‛фрукт’ вживається у багатьох слов’янських мовах [ЭСРЯ ІІІ, 

113] і в укр. говірках [Тур., 207; Корз., 99]. У повісті „Земля” О. Кобилянська 

використовує слово овоч як родову назву до фруктів та овочів, що пояснює 

етимологія лексеми (овоч походить із двн. obaž ‛плід’ ) [ЭСРЯ ІІІ, 113]. Це ж 

значення як рідк. фіксують тлумачні словники укр. мови. Пор.: Він мав 

найшляхетніші овочі, мав малини, суниці, великі ягоди й інші овочі…. Мав грядку 

паприки, якої, як хвалився, навіть сам двірник не мав у своєму городі (Коб., с. 64)., 

пор. плід Frucht [Жел. ІІ, 659].  

 

3 .  2 .  1   Н а з в и  с т р а в  з  к а р т о п л і .  За історичними відомостями, 

картопля, яку європейці завезли з Америки, в Україні з’явилася у ХVІІІ ст. У кінці 

цього століття вона була рідкістю. З середини ХІХ ст. набуває поширення, а в кінці 

ХІХ – початку ХХ ст. вона стає чи не основним продуктом селянської бідноти [3]. 

Про значення картоплі в харчуванні українців свідчить перифраза: другий хліб. 

В. Шухевич повідомляє: „… садить бурєшку = ріпу (бульбу). Такий хлібець, що єго нї 
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молотити, нї до млина, а просто до горшка” [Шух. І, 138]. І. Франко стверджував, 

що бойки половину року живуть картоплею, а другу – вівсом [65, с. 17]. 

Проте картопля у ХІХ – початку ХХ ст. мала не лише кулінарне значення, але й 

була гігієнічним засобом. Пор.: БараболЂ замЂсть мыла. БараболЂ можна уживати 

до праня якъ мыло, лишь мусять бути недо варенû, щобы ся въ руцЂ не розпадали. 

БЂлизна буде бЂлЂйшою и чистЂйшою якъ мылом прана. Фарбовани речи не 

пускают фарб [Бук., 1892, 45]. 

У бук. говірках НР „назви картоплі” репрезентують лексеми: b) кар'топл’а 

(заг.), кар'тофл’і (Мит., Корм.), бара'бол’а (Зел.), бара'бул’і (Хр.), бара'бул’а 

(Кост.), мандие'бурка (Заст.); к'румпл’і (Заст.); 'бул’ба (Щерб.), 'бул’би (З. Гай), 'буля 

[СБГ, 42], 'кот’ка [СБГ, 227].  

У бук. говірках Румунії бара'буля [Горб.ІІІ, 247], у гуц. говірках бу'рєшка 

[Шух.І, 166]; 'буришка, 'бурочка [Жел. І, 50] – зменшено-пестлива форма усіченої 

магде'бурка – 'бурка – бу'рєшка, 'бурочка; пор. також бара'булі, бара'болі; 

бара'бурка; бо'ришка; 'бурка; гада'бурка, ганда'бурка, ганди'бурка, генди'бурка; 

манди'бурка, 'ріпа, кар'топля [ГГ, 21], гада'бурка [ГГ, 42]; 'буля, буль'бак, 'бульва, 

'бульма, к'ромпля, к'румплі, 'ріпа, гар'буз [Ониш. І, 44], бара'біль, бара'бін, бара'болє, 

бан'дірка, бара'бона, банц [Шило, 47].  

Репрезентанти назви картоплі ґрунтуються на різних ознаках поняття. 'Бул’ба 

запозичено з пол., до якої увійшло з лат.; слат. bulbus ‛цибулина’ [ЕСУМ І, 292]; 

кар′топл’а через рос. і пол. – з нім.; нвн. кartoffel походить від іт. tartufo ‛трюфель’, 

через подібність до бульб [ЕСУМ ІІ, 397]. Манда(е)'бурка – запозичення з пол., 

пов’язане з назвою міста Магдебурга, звідки поширився сорт картоплі [ЕСУМ ІІІ, 

379], пор. ганда'бурка [ГГ, 43; Ониш. І, 429]. У назві бара'бол’а видозміни назви 

німецької землі Brandenburg, через яку картопля поширювалася на схід [ЕСУМ І, 

137]. Г'румпл’і походить від слц. grula, яке зводиться до нім. Hrundbirne ‛земляна 

груша’ [ЕСУМ І, 605]. НР „назви картоплі” функціонально активний, хоча під 

натиском літ. мови збільшується частотність слова картопля у ФВ кар'тофл’і. 
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У дитячому мовленні 'буля ‘картопля’[СБГ, 42] розглядається як продовження 

*псл. вula ‛грудка’ і як результат видозміни укр. бараболя [ЕСУМ І, 291]. Слово 

'котька [СБГ, 227] у полт. говірках має відповідник 'копка [Ващ., 49]. 

Слово манда'бурка з первісним значенням ‛різновид картоплі’ зі словами 

кар'топл’а, бара'бол’а, 'бул’ба перебувало у відношеннях включення, проте стало 

субститутом кожного з них.  

Назви на позначення овочевих страв постали внаслідок метонімізації за схемою 

„назва овоча – назва страви”. Слово кар'топл’а та його дублети у бук. говірках має 

3ЛСВ ‛назва рослини’; ‛назва овоча’; ‛назва страви’: На 'веч’ір зва'рила кар'тофл’і 

(Кор.); То да’вали п’іт’палку / мандие’бурку і ку’лешу і це ‘було ‘доста // (Кис.). 

Номінації страв з картоплі мотивують дієслова на позначення технології 

приготування їжі – назви теплової та механічної обробки продуктів.  

ДО ‛теплова обробка – смажити’ формує ТГ: b) с'мажена кар'топл’а (Мит.), 

п'ражена бара'бул’а (Ош.,), 'жарена кар'топл’а + (на о'л’ійі, на с'мал’ци, на 'сал’і) 

(заг.); с) кар'топл’а фр’і (заг.). 

До складу словосполучень входять форми дієслів-репрезентантів на позначення 

кулінарної дії, дублети – с'мажити, п'ражити, 'жарити. Останній репрезентант 

збільшує функціональну активність під впливом рос. мови. 

Динамічні процеси у лексичній системі говірок ілюструє назва кар'топл’а фр’і 

‛шматочки картоплі, смажені у олії’ – словосполучення на основі прилягання, 

номінація, ймовірно, фр. походження, оскільки у США страва відома як французька 

картопля (Інтернет). 

ДО ‛теплова обробка – пекти’ формує ТГ: b) п’’і'чені бара'бол’і (Чор., Под.), 

пеи'чен’а ЛСВ1 (Вижн.); бара'бол’а за'печена ў ду'хоўц’і (С. Кут), бара'бол’а 

за'печена і зап'раўлена чиесно'ком/ о'л’ійом і 'солем (Мл.).  

Назва пеи'чен’а ЛСВ1 – суфіксальний універбатив із суфіксом -н-. 

ДО ‛теплова обробка – варити’ формує НР: b) ва'рен’і бара'бол’і (заг.), 

кар'топл’а ў лу'пин’і (заг.), кар'топл’а ў луш'пайках (заг.), бара'бул’а ў мун'дир’і 

(Вижн.), бара'бол’е ў мун'дирах (заг.); пор. також кар'топля в 'зібках [Ващ., 39], біб в 
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мун'дирах [Шило, 52], у покутській говірці с. Вовчківці Снятинського району Івано-

Франківської області бара'бол’а на'обар’ки.  

ДО ‛механічний процес – товкти’ формує НР: b) ко'лочена бара'бул’а (З. Гай, 

Нов.), ко'лоченка (Пут.), кар'тошка м'н’ацкана (Бер.), кар'топл’а тоў'чена (Тор.), 

бара'бол’і м'н’ат’і (Заст.), тоў'чена кар'топл’а (Мит.), 'тоўканка ЛСВ1 (Вижн.), 

то'лочена кар'топл’а (Хот.), п’у'ре (Нов.). 

Процесуальну ознаку ‛розтирати що-небудь’ у діалектому мовленні 

вербалізують дублети: коло'тити, товк'ти, м'н’ати, толо'чити; частотністю 

відзначається коло'тити; пор. по'дзямити ‛пом’яти картоплю’ [Тур., 244].  

Мовні одиниці ко'лочена бара'бул’а (Нов.) – коло'ченка (Пут.); тоў'чена 

кар'топл’а (Мит.) – 'тоўканка ЛСВ1 (Вижн.) у діалектному просторі характеризує 

нульова опозиція; пор. також топ'туха [Ващ., 95)], мниха [Ващ., 60]. 

Під впливом літ. мови у бук. говірках побутує назва п’у'ре ‛розім’ята картопля’, 

запозичена з фр. мови; фр. рuree ‛пюре, відвар, протертий суп’ [ЕСУМ ІV, 648]. 

ДО ‛технологічний процес – начиняти’ формує НР: b) начие'нена бара'бул’а 

(Лоп.), барабо'лин’і з'рази (Кар.), з'рази (Хот., Он.), бара'бул’а фаршие'рована 

мн’ас'ним 'фаршем (Непол.), к'недл’і ЛСВ4 (Щерб.). 

Перший компонент НР – народна назва, другий – запозичене слово, за яким у 

народній свідомості мовців закріплено значення ‛м’ясні або картопляні котлети з 

начинкою’ [НТСУМ І, 778], (зрази – запозичення з пол. мови; п. zraz ‛живець для 

щеплення’ [ЕСУМ ІІ, 279]), третій – становить контамінацію двох попередніх. 

Інформаційне поле, у якому перебувають бук. говірки, спричиняє витіснення 

народної назви.    

Кулінарний термін к'негл’і, який передбачає сему ‛картопля’, у бук. говірках 

розширює семемну структуру; пор. к'недл’і ЛСВ4 ‛картопляні оладки, начинені 

м’ясом, грибами, шкварками’, діалектоносії пояснюють: то'д’і во'ни с'хож’і на 

з'рази (Щерб.).  

Особливістю кулінарної номенклатури є розмивання меж між різними ТГ цієї 

частини культурної лексики, напр., коўба'са картоп'л’ана (Сок.), картоп'л’ан’і 

кот'лети (Зел.).  
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До складу назв овочевих страв входять різні морфолого-семантичні групи слів. 

ТГ „описові назви з переліком інгредієнтів”: b) кар'топл’а з м'н’асом (заг.), 

кар'топля з 'маком [Кож. ІІІ, 57], кар'топл’а з грие'бами (Бер.), бара'бол’а в 

мун'дир’і с к'вашеними огеир'ками і ч’існие'ком (Вижн.), с'ливи з кар'топлею [Кож. 

ІІІ, 261], бара'бул’ка с цие'бул’коў п'раженоў (Вашк.). 

ТГ „назви, що експлікують спосіб приготування та перелік інгредієнтів”: 

b) ко'лочена бара'бул’а с ц’і'бульоў і шк'варками (Непол.), бара'бол’а ко'лочена с 

кисл’а'ком (Г. Шир.), кар'топл’а туш'кована з м'н’асом (Сух.), кар'топл’а в 

луш'пайках с 'сиром/ моло'ком/ б'ринзойу/ к'вашенойу ка'пустойу/ ог’ір'ками (заг.), 

бара'бул’а ў мун'дир’і с к'вашеними огер'ками і ч’існие'ком (Топ.), пеи'чен’а с су'хих 

грие'б’іў і кар'топл’і (Мл.), з'рази с 'кислойу ка'пустойу/ грие'бами (Хот.), пор. 

кар'топля в 'зібках та огір'ки [Ващ., 39]. 

На Буковині смажили на шпаргаті шматочки картоплі, це була улюблена страва 

дітей. ТГ „назви печеної гріночками підсоленої картоплі”: b) кройа'ниц’і ЛСВ1 

(Вашк., Баб., С. Жад.), шкап'ки, шк'румблики (Костр.), жеибрач′ки (Вер.), 'коржики з 

бара'бул’і (Кадуб.), 'лопш’і, шк'румпл’і (Зв.), бара'бол’а пеи'чена на ш'паргат’і (Пл.), 

с) 'ч’іпси (заг.). Назва у СВ шк'румблики, шк'румпл’і – віддієслівний іменник від 

дієслова шкарубіти, запозиченого з пол. skorupiċ ‛перетворюватися на шкаралупу’ 

[ЕСУМ VІ, 429], проте народна етимологія пов’язує слово шк'румблики із 

звуконаслідувальним словом шкрум. 

Слова шкап'ки, жеибрач'ки – експресивні суфіксальні утворення, що 

успадкували сему ‛худий’, переосмислену в ‛тонкий’. Пор.: шкап'ки – похідне від 

шкапа ‛худий кінь’, псл. skapa [ЕСУМ VІ, 427]. Жеибрач'ки – похідне від жебрачка 

‛та, що жебрає’; жебрати – запозичення з пол. мови; п. żеbrаċ [ЕСУМ ІІ, 191], у 

руслі експресивної номінації у бойк. говірках – 'гапичка, ка'буцка з тим же 

значенням [Ониш. І, 161]. Кройа'ниц’і ЛСВ1 – множинний іменник, суфіксальне 

утворення (суфікс -ниц-) від дієслова кроїти ‛різати’. 

До кулінарної номенклатури буковинців увійшло слово 'ч’іпси (англ. 

‘стружка’). В Англії, Ірландії, Ізраїлі картоплю фрі називають чіпсами (Інтернет). 
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Традиційно до бук. кухні входила випічка із картоплі, борошна і яєць. Масу з 

потовченої картоплі, розведену молоком, загортали в лист квашеної або свіжої 

капусти і пекли коржі, запечені в капустянім листі, – палянич'ки, тер'чаники, 

п'ляцки; у бляшанках стали називати 'бабами [Кож. ІІІ, 336]. 

ТГ „назви печених виробів з борошна і картоплі”: а) ба'лабух ЛСВ9 [Кож. ІІІ, 

28], книш ЛСВ3 [Кож. ІІІ, 28], паля'ничка ЛСВ4 [Кож. ІІІ, 336], тер'чаник ЛСВ1 

[Кож. ІІІ, 336], п'ляцок ЛСВ1 [Кож. ІІІ, 336], 'бабка ЛСВ1 [Кож. ІІІ, 29], ба'лабух з 

кар'топлі [Кож. ІІІ. 335], 'точ’і (Стор.), [СБГ, 549], бара'бул’ник ЛСВ2 (Бан.), 

бара'бул’ник пеи'чений (Лук.), бо'ришник [Жел., 426], барабу'ляник [Кож. ІІІ, 49], 

ріп'ляник [Кож. ІІІ, 49], к'ниглі ЛСВ3 [Кож. ІІІ, 49], 'баникі [Кож. ІІІ, 49], 

бара'бу'л’іник (Пут.). 

У гуцульських говірках Буковини барабу'л’аник, р’іп'ланики, бо'ришник – назви 

зумовлені різними репрезентантами картоплі, пор. у гуц. говірках 'ріпеник [ГГ, 106]. 

За Г. Кожолянком, в гірських районах Буковини випікали 'баники [Кож. ІІІ, 49]; 

'баник – результат спрощення *гбаник з псл. *gъb-/gуb-, пор. гнути [ЕСУМ І, 134].  

Слово точ ЛСВ1 запозичене з рум. мови, пор. також точ [Жел. ІІ, 978]. 

Згодом оладки з картоплі, борошна та яєць стали смажити на олії або смальці. 

НР „назви оладок з тертої картоплі, борошна і яйця, смажених на олії чи смальці”: 

b) к'ремзлики (Кам.), бара'бул’ники ЛСВ3 (Ош., Сух.), барабо'л’аники ЛСВ3 (Зел., 

Вал.), барабу'л’еники ЛСВ3 (Костр.), барабу'л’іники ЛСВ3, картоп'л’аник [СБГ, 24], 

'терті п'ляцки [Гуц., 206], теир'теники (Вижн.), теир'ч’іники (Пл.), картоф'л’ен:ики 

(Хот.), п'л’ацки ЛСВ5 (Пут., С. Жад., Вижн.), [Горб. ІІІ, 320], мандибу'ринники ЛСВ2 

[СБГ, 276], мандабу'р’аники (Нов.), мандиебу'р’еники (Кадуб.), деиру'ни (Мл., Миг.), 

'точ’і ЛСВ2 (Дав.). 

Найпоширенішею назвою є дее′руни: 'точ’і – дееру'ни (Дав.), п'л’ацки – це 

дееру'ни (Пут.), пор. дирду'не [Корз., 108]. Деруни [НТСУМ І. 532] пов’язане з псл. 

*derti [EСУМ, ІІ, 41], пор. дерун 1) ‛грабитель’ 2) ‛взяточник’ [Грінч. І, 372].  

Дія терти мотивує різні назви – 'терті п'ляцки [Гуц., 206], ФВ теир'теник, 

теир'ч’іник.  
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Спостерігаємо зменшення дублетів на позначення картоплі. Назви страв 

зазвичай мотивує склад інгредієнтів та назва технологічного процесу. З ужитку 

вийшла ТГ „назви печених виробів з борошна і картоплі”, проте тяглість культурної 

традиції продовжує її у ТГ „назви оладок з картоплі”.  

 

3 .  2 .  2   Н а з в и  с т р а в  з  б о б о в и х .  Бобові культури відігравали велику 

роль у раціоні буковинців. З-поміж бобових найбільше значення мала квасоля.  

Квасоля [НТСУМ ІІ, 824] у бук. говірках ФВ фа'сул’і, фа'сол’і, фа'сул’а 

зберегло фонетичний вияв мови-донора, слово через пол. запозичено з свн. мови; 

свн. fasōl [ЕСУМ ІІ, 416]; фа'соля [АУМ, к.100]. У дитячому мовленні 'цулька [СБГ, 

632] – викривлена усічена демінутивна форма від фа'сул’ки. 

Назви страви з квасолі фа'сул’і відповідають схемі „назва плоду – назва 

страви”. Слово фа'сул’і у бук. говірках має три семеми, пор.: зва'рила фасул’'ки. 

Квасолю їли відвареною, додаючи смажену на олії цибулю, розтирали у 

макітрі, робили розчин з часнику, їли з кулешею або хлібом. 

ТГ „назви страв з індексацією інгредієнтів”: b) фа'сул’і з 'запрашкоў (Вал.), 

фа'сул’і с чосние'ком (Хот.), йа'йохи с с'ливами (Ст.), фа'сул’і з уз'варом (Пут.); 

ка'пуста з ква'солею [Кож. ІІІ, 75], фа'суля з слив'ками [Гуц., 207], фа'суля з 

ліс′ницами [Гуц., 207], мака'рони с фа'сул’ами (Бан.). 

Обов’язковою стравою Святого вечера у гуцулів була суміш вареної квасолі з 

сухими фруктами, звідси назви йа'йохи с с'ливами, фа'сул’і з уз'варом.  

ТГ „складені назви з актуалізацією способу приготування”: b) фа'сул’і 

маш'чен’і (Реп.), фа'сул’і ко'лочен’і (Вижн.), тоў'чен’і фа'сул’і (Боч.), ко′лочен’і 

фа′сул’і с ква′сними огиер′ками (Непол.), тоў'чен’і фа'сул’і с чосние'ком та во'л’ійом 

(Под.); фа'сул’і чиеснеи'чен’і (Сам.), п’іс'ний холо'дец’ (Вашк.), фасо'л’аний 

студие'нец (Кам.), товчена квасоля із підсмаженою цибулею, січеними грибами і 

часником з майонезом (Мат., с. 105).  

На Буковині готують страву із вареної квасолі, перепущеної через м’ясорубку, 

підсмаженою цибулею, додають юшку з квасолі, заливають у тарілки, звідси назви 

п’іс'ний холо'дец’ (Вашк.), фасо'л’аний студи'нец (Кам.).  
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Розтерта до однорідної маси квасоля, приправлена смаженою цибулею, була 

пісною стравою, яку споживали не лише у піст. Її споживали під час Святого вечора. 

Обов’язкова така страва на поминальному обіді. ДО ‛час споживання’ в номінаціях 

цього угруповання зумовлюють, відповідно, сему ‛світське’ або ‛сакральне’ .  

Для родової назви ГВ фа’сул’і, фа’сол’а у назвах страв може бути субститутом 

видова назва. ТГ „назви страв з маркуванням виду квасолі”: b) 'бомби ва'рен’і з 

м'н’асом (Кліш.), к'л’оци с ч’існие'ком (Яс.), 'ран’і лопат'ки пеит'р’іўн’і (заг.), 

лопат'ки с чосние'ком або смие'танойу (заг.), лопат'ки ў с'лойіках (заг.), лопат'ки 

(заг.), пас'тал’і (заг.), пас'тайі (заг.), лопат'ки ў смеи'тан’і (Кад.). 

Один з видів квасолі має назви лопат'ки, ФВ пас'тал’і, пас'тайі. Назва 

лопат'ки пов’язана з дієсловом лопати ‛тріскатися’, від вигука lopъ. Пас'тайа 

запозичення з рум. мови, pӑstaie ‛стручок’ [ЕСУМ ІV, 307]. 

Молоді стручки цього виду квасолі відварюють, приправляють смаженою 

цибулею, сметаною, петрушкою, при вживанні додають протертий часник. Їли з 

кулешею. Аналітичні назви лопат'ки ў смеи'тан’і, к'л’оци с ч’існие'ком, 'ран’і 

лопат'ки пеет'р’іўн’і актуалізують інгредієнти та спосіб приготування. 

Назва лопат'ки ў с'лойіках позначає збережений способом консервування 

різновид ранньої квасолі, яку варять у стручках (заг.).  

Значну роль у народному харчуванні відігравав біб [НТСУМ 1, 100]. Біб – 

половина хліба, – вважали бойки [65, с. 19]. Варений біб вважали однією з 

найповажніших після куті страв Святої вечері. Біб клали на стіл як першу страву. У 

гуцулів побутує прислів’я: Перша вечеря – це біб [Кож. І, 261]. Біб із усіх рослин 

має найбільше білків. Біб – ситість хати, – вважали у с. Рогізна. У бук. говірках 

слово біб, пор. у бук. говірках Румунії ФВ біб, биб [Горб. ІІІ, 247], має 3 ЛСВ.  

Назва біб належить до *іє. лексики, побутує у багатьох європейських мовах 

[ЕСУМ 1, 189], пов’язане з лат. faba. У Стародавньому Римі (риса успадкована з 

Давньої Греції) боби вважали їжею простого люду, а тому римська верхівка із 

зневагою ставилася до бобу, звідси вираз: сидіти на бобах ‛бути бідним’, дати бобу 

‛покарати когось’. 
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ТГ „назви овочевих страв”: а) тов'чанка ЛСВ2 [Кож. ІІІ, 30], тоў'ченка ЛСВ2 

(Вижн.), сала'маха ЛСВ1 [Кож. ІІІ, 30], ′варя [Шух. І, 168], b) шу'пен’а (Заст., Хл.).  

Назва у ФВ тов'чанка, тов'ченка ЛСВ2 [Кож. ІІІ, 30; Шух. І, 168; Гуц., 207] – 

суфіксальний універбатив від товчена ст'рава, товкли різні овочі. Гуцули називали 

таку страву саламахою ЛСВ1 [Кож. ІІІ, 337]. 

Відомості про варю залишив В. Шухевич: ′Варя; солодки, квасні бураки, сливи і 

фасолю зварені кожде окремо зсипають до купи і мішають [Шух. І, 168]. Назва 

'вар’а – віддієслівний іменник від назви кулінарної технології – варити, пор. 

бо'бівка ‛страва з картоплі, бобу і маку’ [ГГ, 27]. 

Кулінарний термін шу'пеня [Гуц., 207], ФВ шу'пеня, шу'поня [Жел. ІІ, 1102] 

‛страва з товченої картоплі з горохом або квасолею’ – запозичення з лит. мови; лит. 

šіupnȳs ‛каша з гороху, квасолі’ [ЕСУМ VІ, 490]. У бук. говірках реєструємо 

відтінки значення назви; пор.: шу'пен’а ‛квасоля з пшоном, сметаною і мукою’ 

(Заст.) // ‛квасоля з пшоном і м’ясом’ (Заст.) // ‛капуста з квасолею’ (Хл.) // ‛квасоля 

з пшоняною кашею’ (Стор.). 

Соя [НТСУМ ІІІ, 363] – запозичення із зах.-європ. мов, однак зводиться до кит. 

‛соєва олія’ [ЕСУМ VІ, 364]. ТГ „назви страви із сої”: а) п'ражена 'сойа (Кор.), 

с) 'сойев’і кот'лети (заг.), 'сойев’і в’ідбиў'н’і (заг.).  

Сьогодні збільшилася роль сої у харчовому раціоні українців, проте 

діалектоносії стверджують, що споживали сою лише в голодні роки (Кор.).  

Горох [АУМ, к. 144; НТСУМ І, 467] люди вирощують так само давно, як і 

пшеницю. Слово горох належить до спільнослов’янського лексичного фонду, 

пояснюють первісне значення як ‛щось розтерте’ [ЕСУМ І, 572].  

ТГ „назви страви з гороху”: b) го'рох (заг.), го'рох ва'рений (заг.), го'рох 

тоў'чений (заг.), горох'в’аники (Звен.), го'рохове п’у'ре (заг.). 

Мовні одиниці цього угруповання – одна з найстабільніших груп. 

 

3 .  2 .  3   Н а з в и  с т р а в  з  к а п у с т и .  Велике значення в раціоні 

буковинців мала капуста [НТСУМ І, 812]. Слово ка'пуста існує у багатьох 

слов’янських мовах; результат видозміни запозиченого стлат. compozita ‛квашена 
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капуста’, за припущенням, слово набуло форми під впливом контамінації з близькою за 

значенням групою ром. слів – стлат. caputium ‛качан капусти’ [ЕСУМ ІІ, 378].  

Еквіполентну опозицію ‛свіжий’ – ‛заквашений’ реалізують мовні одиниці 

b) со'лотка ка'пуста – НР квас'на ка'пуста, к'вашена ка'пуста, марие'ноўка, 'кисла 

ка'пуста. Заквашували капусту двома способами: капусту сікли та квасили цілі 

головки капусти. 

ДО ‛спосіб заквашування’ формує ТГ: b): квас'на ка'пуста (Мит.), к'вашена 

ка'пуста (Миг.), марие'ноўка (Хот.) 'кисла ка'пуста (Сам.), кри'жівка [Горб. ІІІ, 

294], кри'жавка, кри'жєвка [СБГ, 233], 'сіканка, 'січена ка'пуста [СБГ, 489].  

Слово марие'ноўка – віддієслівний іменник (суфікс -к-) від дієслова 

маринувати, за яким в літературній мові закріплено значення ‛класти продукти в 

маринад для їхнього збереження’. 

Кри'жавка у ФВ крие'ж’еўка, крие'ж’іўка, кру'ж’аўка, пор. також кри'жьивка 

[Нег., 103] ‛головка квашеної капусти’, можливо, пов’язане з чес. kŕịẑаlа ‛сушений 

шматок яблука’ [ЕСУМ ІІІ, 90].  

На основі квашеної капусти варили рідкі страви, готували салати, 

використовували її для приготування голубців.   

Проте капусту використовували і в густих стравах. ТГ „назви страв з капусти”: 

а) під'чіс [Гуц., 206]; b) 'б’ігус (Красн.), ка'пуста ту'шена (заг.), ка'пуста ту'шена с 

ку'рудз’аноў кру'поў (Бан.), киесие'лиц’а ЛСВ2 (Вижн.), рос’іў'ниц’а ЛСВ1 (Вижн.), 

ка'пуста з ква'солею [Кож. ІІІ, 75], 'б’ігус з грие'бами (Брат.), ту'шена ка'пуста з 

м'н’есом (Зел.), ка'пуста туш'кована (Сок.), ка'пуста с соло'ниноў (Пл.). 

Багатозначні кулінарні терміни у цій групі лексики реалізують семеми: 

киесие'лиц’а ЛСВ1 ‛страва із капусти і кукурудзяної муки’ (Вижн.); рос’іў'ниц’а 

ЛСВ1 ‘капуста квашена з квасолею, засмажена цибулею’ (Вижн.). 

Бігус – традиційна для пол., біл., укр., лит., рос. кухонь страва. Слово 'бігус, 

'бігос [Грінч. І, 61] ‛тушкована капуста з кусочками м’яса’ [НТСУМ І, 102] через 

пол. запозичено з нім.; н. Beiguss ‛підлива’ [ЕСУМ І, 191]. 

У бук. говірках відношення взаємозаміни пов’язують мовні одиниці 'б’ігус – 

ту'шена ка'пуста, звідси аналітична назва 'б’ігус з грие'бами. 
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3 .  2 .  4   Н а з в и  с т р а в  з  і н ш и х  о в о ч і в .  НР „назви страв з 

кукурудзяного зерна”: ва'рена ку'руза (Пл.), коко'ші [СБГ, 216].  

В. Шухевич стверджує [за Кож. І, 362], що гуцули на Святу вечерю споживали 

коко'ші ‛тріснуте зерно жареної кукурудзи’ [СБГ, 216; ГГ, 98; Нег., 102]; коко'ші – 

запозичення з рум. мови; рум. cocoşėj ‛півники; підсмажені зерна кукурудзи’, 

зменшене від cocoş ‛півень’, запозиченого зі слов’янських мов [ЕСУМ ІІ, 507]. 

Проте сьогодні за лексемою коко'ш’і сема ‛ритуальний’ не закріплена, зооморфний 

характер зберігає назва бара'ни з таким же значенням в говірках Центральної 

Слобожащини [Саг., 26].   

Перець [НТСУМ ІІ, 612] – запозичення з лат. мови; лат. ріреr ‛перець’ [ЕСУМ 

ІV, 612]. Смакову ознаку ‛гіркий’ мотивує слово перець – пер'чений. 

ТГ „назви перцю”: b) пер'чиц’а (Мит.), капие'руша (Ош.), ро'тунда (Хл.), 

ґоґо'шар (заг.), бол'гарский 'перец (заг.), кап’і'руша (Вижн.), папеи'руша [СБГ, 383], 

пеир'чун [СБГ, 408], пеер'ц’уга, пиер'ц’уга [СБГ, 407]. 

К. Герман до давніх запозичень з рум. мови відносить слово ґоґо'шар (рум. 

gogoşari) ‛сорт перцю’ [51, с. 14].  

СБГ реєструє слово папеи'руша ‛перець’ [СБГ, 383], яке, ймовірно, становить 

контамінацію слів перець і каперуша, у под. говірках Буковини капа'руш’і 

‛маринована ротунда’ (Сок.). 

Нульова опозиція пов’язує одиниці капие'руша – бол'гарский 'перец’ (Ош.); 

капеи'руша – ро'тунда, бол'гарс’кий 'перец’ (Вижн.); кап’і'руша – ро'тунда (Хл.). 

ТГ „назви страв з перцю”: b) пеир'чиц’а ў смеи'тан’і (Сам.), с'мажений 'перец’ ў 

смеи'тан’і (Кел.), начие'нений 'перец’ (Хр.), фаршие'рований 'перец’ (заг.), пеи'чений 

'перец’ (Мам.), пер'ц’уга ЛСВ2 (Нел.). Описові назви цієї ТГ маркують сему ‛спосіб 

приготування’. За ФВ пеир'ц’уга, пиер'ц’уга у бук. говірках закріплено 2 ЛСВ: 

‘гіркий перць’ [СБГ, 407]; ‘перець фарширований’ (Нел.).  

ТГ „назви овочевих страв”: b) ово'чеве ра'гу (Мам.), гу'веч (Зел.), смажеи'ниц’а 

ЛСВ1 (Хот.), 'мочанка ЛСВ2 (Сел.), сала'маха ЛСВ4 (Сок.). 

Рагу ‛тушковані овочі з гострою приправою’ [НТСУТ ІІІ, 92] – запозичення з 

фр. мови; фр. ragoût ‛рагу; гостра приправа’ [ЕСУМ V, 11].  
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До бук. кухні з болг. увійшов гу'веч ‛страва з тушкованих баклажанів, кабачків, 

помідорів’. Назва гу'веч у бук. говірках змінила значення. У болг. кухні гювеч – 

м’ясна страва на зразок уг. гуляшу. У болг. мові гювеч – назва вогнетривкого 

глиняного горшка з кришкою (Інтернет).  

Особливістю кулінарної номенклатури є розширення її семемної структури. 

Так, семему ‛смажені на сметані овочі’ мають кулінарні терміни смажеи'ниц’а ЛСВ1 

(Хот.), 'мочанка ЛСВ1 (Сел.). 

Баклажани [НТСУМ І, 59] – запозичення з тур. мови [ЕСУМ ІІ, 120], у бук. 

говірках побутує народна назва 'синен’к’і (Вік.). СБГ подає низку ФВ слова 

баклажан зі значенням ‛помідор’, пор.: падла'джана, пакла'жана, пакла'жена, 

пакла'джана, пакла'джена [СБГ, 376], пор. покла'жан ‛баклажан, помідор’ [Пал., 

30], у бук. говірках Румунії помі'дор ‛баклажан’ [Горб. ІІІ, 323].  

ТГ „назви страв з баклажанів”: с'мажен’і бакла'жани с пом’і'дорами (Сан.), 

бакла'жани с пом’і'дорами (Баб.), пеи'чений бакла'жан (Сн.), ік'ра бакла'жанова (заг.). 

Кабачок [НТСУМ І, 801] – запозичення з тур. мови [ЕСУМ ІІ, 329]. ТГ „назви 

страв з кабачка”: b) с'мажен’і кабач'ки ў йай'ц’і (Варт.), с'мажен’і кабач'ки (Юр.), 

ік'ра кабач'кова (заг.), кабач′ков’і о′латки (заг.). 

Кулінарний термін ікра, икра ЛСВ2 ‛страва з дрібно насічених овочів, грибів’ 

[НТСУМ І, 786] – псл. *jьkra, споріднене зі словами багатьох європ. мов, можливий 

зв’язок зі словом печінка в цих мовах [ЕСУМ ІІ, 294]: ік'ра кабач'кова, ік'ра 

бакла'жанова.  

Часник [НТСУМ ІІІ, 750], ФВ чос'нок, чис'нок, чіс'нок, чус'нок [СБГ, 367], 

чес'нок, чіш'ник [Горб. ІІІ, 357] позначає приправу і страву. Слово має псл. 

походження, пов’язується з псл.*сesati ‛чесати, розщеплювати’; у зв’язку з тим, що 

його головка розщеплюється на зубці [ЭСРЯ ІV, 350].  

Назва стр’іў'ки – метонімічна, має 3 ЛСВ: ‛перше зелене перо цибулі, часнику’ 

[СБГ, 527]; ‛заквашені часникові стрілки’ (Бочк.); ‛відварені зелені пагони часнику, 

заправлені сметаною (як лопатки)’ (Бер.). 

До варених з крупою шматочків гарбуза [НТСУМ І, 413] додавали молоко і 

варили, отримували гарбузову кашу. Інколи варили з гречкою і маком [Кож. ІІІ, 30].  
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У бук. говірках назва буш′тан ‛гарбуз’ [СБГ, 37, Жел. І, 137] запозичена з тур. 

мови; тур. bostan ‛город’ пов’язане з bỏ ‛запах’ [ЕСУМ І, 156], результат 

гіперичного явища, належить до семантичних діалектизмів. У літ. мові баштан 

‛ділянка поля, на якій вирощують кавуни, дині і т. ін.’ [НТСУМ І, 73]. 

НР „назва каші з гарбуза”: b) 'каша з гарбу'з’іў (заг.), гарбу'з’ача 'каша (Мих.), 

гарбу'зова 'каша (Хот.), бошта'нова 'каша (Хот.), бушта'нова 'каша (Мл.).  

У „голодні” роки селяни харчувалися кропивою, лободою. Молода зелень 

відігравала значну роль: поновлювала вітамінний запас організму.  

У бук. говірках лобода мала назву на'тина. Один з поширених кулінарних 

термінів на Буковині на початку ХХ ст. – на'тина. НР ′натина [Шух. І, 47], на'тина 

[Горб. ІІІ, 309; Тим. І, 496], лобо'да [Жел. І, 178]. 

В укр. мовному просторі на'тина ‛лобода біла’ – результат семантичної 

спеціалізації назви натина ‛листя коренеплодів, овочів’, похідної від нать ‛листя 

картоплі, моркви, буряків, огірків; вусик рослини’ [ЕСУМ ІV, 48], пор. 'лист’е 

‛бурачиннє, натина’ [Горб. ІІІ, 298].  

Весною варили кукурудзяну кашу – на'тину: кукурудзяну крупу й подріблений 

щівник (щавель) заправляли смаженою цибулею [Кож. ІІІ, 24].  

У наддністр. говірці с. Звеняча Чортківського р-ну Тернопільської обл. подібна 

страва мала назву воло'ц’уга, у зах.-поліс. говірках 'волок [Корз., 88]. 

Назви страв з овочів – стабільне угруповання слів; екстралінгвальні чинники 

спричинили пасивізацію назви натина. 

 

3. 3  Назви страв тваринного походження 

 

Назви страв тваринного походження представлено назвами молочних продуктів 

та назвами гарячих м’ясних страв. 

 

3 .  3 .  1  Н а з в и  м о л о ч н и х  п р о д у к т і в .  Родові назви молочних 

продуктів у бук. говірках слова на'б’іл, с'кором, с'коромние'на, мо'лошне (Вижн.), 

мо'лочн’і хар'ч’і (Кис.). 
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Слово 'набіл [СБГ, 304; Баж., 226; Жел., 464; ГГ, 128; Нег., 103] мотивоване 

кольороназвою білий, утворене непродуктивним різновидом – префіксацією з 

усіченням основи, напр., прозелень; пор. на'бел [Тим. І, 448], проте наявний зв’язок з 

пол. nabiel [ГГ, 128].   

Слова с'кором, ско'рома, скоромни'на мають 2 ЛСВ: ‛молочні продукти’, 

‛м’ясна і молочна їжа, заборонена церквою у піст’ [СБГ, 496]. ЛСВ2 і ЛСВ1 

характеризує привативна опозиція, яка зумовлює відношення включення. Скором 

ЛСВ1, ско'рома, ско'ромне, скоромни'на – СВ і ГВ. 

 

3 .  3 .  1 .  1   Н а з в и  м о л о к а .  Молоко [НТСУМ ІІ, 219] – псл. *melko; 

зіставляється з рос. молокита ‛болото’; найбільш імовірним є давній зв’язок з 

молозиво (псл.*melzivo ‛доїти’ [ЕСУМ ІІІ, 504]).  

У дитячому мовленні молоко 'мома [СБГ, 294], похідне від звуконаслідування, 

у бук. говірках Румунії 'моня [Горб. ІІІ, 306]. 

Еквіполентну опозицію ‛тваринне джерело’ – ‛рослинне джерело’ реалізують 

мовні одиниці ко'роўйа(е)че моло'ко (заг.), ко'з’аче моло'ко (заг), о'вече моло'ко 

(заг.) – а) с’іме'н:е моло'ко (Баб.), буга'йеве моло'ко (Вер., Сок.), жен'тиця ЛСВ3 

[СБГ, 112], 'жуфа (Сок.), пор. також сі'мене молоко [Пал., 31].  

У под. говірках Буковини побутує назва 'жуфа ‛конопляне молоко’; запозичене 

з рум. мови  слово 'жуфа на укр. мовному ґрунті переосмислилося, пор. julfâ ‛мука з 

конопляного сім’я’[РРС, 281]. 

У минулому сторіччі велике значення в натуральному господарюванні 

відігравали коноплі [НТСУМ ІІ879], назва внаслідок метатези у бук. говірках 

функціонує у ФВ ко'лопн’і.  

Стеблі конопель використовували для виготовлення прядива, з якого ткали 

полотно, а з насіння конопель видобували не лише олію, але й рідину. Насіння 

конопель провіювали, прожарювали, мили, терли у макітрі макогоном, промивали 

теплою водою, насіння проціджували, варили – використовували, вмочаючи коржі, 

споживали з кулешею.  
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У назвах молока тваринного походження ДО ‛джерело постачання за видом 

тварини’ виокремлює ТГ: короў'йа(е)че моло'ко, ко'з’аче, о'вече моло'ко.  

Еквіполентну опозицію ‛жирний’ – ‛нежирний’ репрезентують мовні одиниці: 

'жирне моло'ко (заг.), 'жоўте моло'ко (заг.), гус'те моло'ко (заг.), підсме′танене 

моло′ко [Бук., 1929, 110] – неи'жирне моло'ко (заг.), р’іт'ке моло'ко (заг.), 'сиве 

моло'ко [СБГ, 483], ху′де моло′ко [Бук., 1929, 106], відкруж′ляне моло′ко, піс′не 

моло′ко [Бук., 1929, 110], молоко підпущене водою [Бук., 1907, 76], роз'ведене 

моло'ко (заг.). 

ДО ‛спосіб збереження тепловою обробкою’ формує ТГ: а) п'ряжене моло'ко, 

'парінка, с'парене молоко [Горб.ІІІ, 315], 'паринина, 'паренина [Жел. ІІ, 601], 

b) ва'рене моло'ко (заг.), кип’а'чене моло'ко (заг.). 

У под. говірках коло'т’уха ‛випражене молоко’, пор. 'жарене моло'ко, п'ряжене 

моло'ко [Лис. ІІ, 13], п'ражанка [Пал., 30]. 

На позначення ‛густого молока, яке виділяють корови перед пологами і в перші 

дні після пологів’ у бук. говірках функціонують дублети мо'лозиво, ку'ластра. 

Слово ку'ластра – запозичення із сх.-ром. мов; рум. colástrǎ ‛молозиво’ [ЕСУМ ІІ, 

508] – функціонально активніше, існує у формі ФВ ку'л’астро [Зб., 36], ку'л’аста, 

ку'ластра, ку'лайстра [СБГ, 240], ку'лейстра (Пут.), ку'лестра (Бочк.), у наддніст. 

говірках ку'лястра [Шило, 155]. 

У бук. говірках Румунії зареєстровано дублети ку'лястра [Горб. ІІІ, 286], 'манна 

‛молозиво і жовте молоко, молоко корови (обильне)’ [Горб. ІІІ, 303], звідси 

ман'нистий (про молоко) ‛поживний, ситний’ [Горб., ІІІ, 303], пор. манка.  

Екстралінгвальні чинники зумовили зменшення репрезентантів еквіполентної 

опозиції ‛жирний’ – ‛нежирний’.  

 

3 .  3 .  1 .  2   Н а з в и  р і д к и х  м о л о ч н о к и с л и х  н а п о ї в .  

Еквіполентну опозицію ‛свіжий’ – ‛кислий’ реалізують одиниці со'лотке моло'ко – 

'кисле моло'ко. Прикметник солодкий у значенні ‛свіжий’ – стала риса народної 

буковинської кулінарної номенклатури, пор. со'лотка ка'пуста.  
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Молоко, поставлене для скисання, у бук. говірках має назву зац’і'джене 

моло'ко [СБГ, 147], пор. у полт. говірках стоя'нець, с'тоянка [Ващ., 92]. 

На Буковині рідкі молочнокислі напої виготовляли природним бродінням та 

внаслідок добавок. 

НР „назви загуслого кислого молока внаслідок природного бродіння”: 

b) киес'л’ак (Кис.), кіс'ляк [Горб. ІІІ, 298], тіс'ляк [СБГ, 547], 'кисле моло'ко (Сан.), 

квас'не моло'ко (Сам.), йеим'лене моло'ко (Дор.), йім'лене моло'ко (Хр.), ім'лене 

моло'ко (Орш.), йм'лене моло'ко (Миг.). 

Процес природного загустіння молока в бук. діалекті позначають дієслова 

'киснути, квас'н’іти, ї'митиси, і'митиси, й'митиси [СБГ, 177], ло'витиси [СБГ, 168], 

моло'ко ло'виси на 'кисле (Мит.), бух'т’іти [СБГ, 44], у бук. говірках Румунії 

б'рескнути (кіслєк б'рескне сам) [Горб. ІІІ, 298].   

Номінації на позначення загуслого молока внаслідок природного бродіння 

мотивує назва дії ‘гуснути, скисати про молоко’. Одну внутрішню форму реалізують 

різні мотиватори: 'кисле моло'ко, квас'не моло'ко, йм'лене моло'ко, ФВ киес'л’ак, 

к’іс'л’ак, к’іс'л’ек, киес'л’ек, т’іс'л’ак – дублети гомогенного характеру. 

Дієслово бух'тіти ‛про перестояне молоко, тісто’ [СБГ, 44] мотивує 

звуконаслідувальне слово, пор. також 'бутіти ‛бродити (про кисле молоко, вино і 

под.’ [Саб., 33], б'резкнути ‛почати скисати’ [Тур., 32], зб'рескве моло'ко ‛прокисле 

молоко, яке вже не можна скип’ятити’ [Тур., 116], у гуц. говірках проти′нений ‛який 

починає киснути’, проти′тьинка ‛молоко, яке почало киснути’ [Нег.,159]. 

Процес скипання молока, перетворення його в грудки при кип’ятінні, у бук. 

говірках має назви 'вурдитиси [СБГ, 59], жен'тичитиси [СБГ, 112], пор. 'вурда 

ЛСВ1 ‛молоко, що скипілося’ [СБГ, 59]. 

ТГ „назви загуслого молока з добавками”: а) підсме'танє [Жел. ІІ, 649], 

підсме'танене молоко [Бук. 1929, 110]; b) 'м’і'шане моло'ко (Мит.), м’іша'нина ЛСВ1 

(Мит.), 'боўтанка (Вашк.).  

Кисле молоко, перемішане з сметаною, – 'м’ішане моло'ко (Мит.), м’іша'нина, 

пор. у бойк. говірках підсме'танє [Ониш. ІІ, 71], підсме'танене моло'ко.   
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Назву 'боўтанка ‛розведене водою кисле молоко, яке вживають у спеку в полі’ 

(Вашк.) мотивує дієслово бовтати, пор. гуслянка з криничною водою від похмілля 

(Мат., с. 115). 

Прискорюють процес загустіння молока добавки. ТГ „назви добавок для 

загустіння молока”: а) ґляґ, ґлєґ, ґліґ [СБГ, 84], кляг [Жел. І, 351], ґлиґ (Пут.), 'заквас, 

'закваска [Жел. І, 251], квас'ница, квас'ниці ЛСВ3 [СБГ, 195]. 

Слово ґляґ [Грінч. І, 349; Дз. ІІ, 41] – запозичення з рум. мови [ЕСУМ І, 531]. 

Новонароджене ягня закривали у приміщенні з дерев’яною підлогою, годували 

лише молоком вівці. Через два тижні різали, відділяли шлунок із залишками 

прокислого молока – ґляґом, румуни називають його ринза. Ґляґ розбавляють 

молочною сироваткою і отримують зак'васку. 

НР „назви загуслого молока внаслідок добавок” а) заґ'л’агане моло'ко (Бочк.), 

ґля'ґанка, ґлє'ґанка, ґлі'ґанка [СБГ, 84]; b) кеи'ф’ір (заг.), б’іокеи'ф’ір (заг.), 'йогурт 

(заг.), 'р’аженка (заг.), кеи'ф’ір з моло'ка (Баб.). 

ФВ ґля'ґанка, ґлє'ґанка, ґлі'ґанка [СБГ, 84] мотивує дієслово ґля'ґати 

‛заправляти молоко ґляґом’ [СБГ, 84], пор. у полт. говірках ґля'ґанка ‛сир з овечого 

молока’ [Ващ., 28]. 

У лексичну систему бук. говірок увійшли слова на позначення кисломолочних 

продуктів, які виготовляє промисловість із молока спиртовим і молочнокислим 

бродінням: кеи'ф’ір, б’іокеи'ф’ір, 'йогурт, зак'васка ЛСВ2. Слово кеи′ф’ір, 

запозичене через рос. з мови Кавказу [ЕСУМ ІІ, 427], стало усталеним у говірках, 

його використовують на позначення кислого молока: зро'била кеи'ф’ір (Баб.).    

На Буковині використовували молочнокислий продукт з вареного молока і 

сметани. Особливо популярним він був у гуцулів. В. Шухевич стверджує: Кісьлєку, 

квасного молока, що устоїлося саме, не їсть гуцул [Шух. І, 167].  

НР „назви загуслого молока внаслідок додавання сметани”: а) 'р’аженка 

(Ваш.), ′зимне моло′ко [Шух. І, 167], роб'лене моло'ко (Луж.), ч’і'нене моло'ко 

(Чорн.), 'заўданка (Корм.), заї'данка [СБГ, 131], п'р’а(е)тане моло'ко (Сам., Кад.), 

квас'не моло'ко ЛСВ2 (Дав.); b) 'гусл’а(е)нка (Пут., Вижн.) [СБГ, 78]. 
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'Р’ажанка [НТСУМ ІІІ, 226] – результат видозміни форми псл *ряженка, 

пов’язаної з рядити ‛приправляти’; за народною етимологією зближується з 

пражити [ЕСУМ V, 154]. Народний кулінарний термін ряженка використовують у 

промисловій молочній номенклатурі, пор. коло'туха ‛ряженка’ [Лис. ІІ, 13].  

Номінації роб'лене моло'ко, ч’і'нене моло'ко – дублети гомогенного характеру.  

Аналітична назва 'заўдане моло'ко конденсується до заўда'ванка, 'заўданка – 

СВ – суфіксальні універбативи. Мовні одиниці 'заўдане молоко, заўда'ванка, 

'заўданка мотивує дієслово – назва кулінарної технології завда'вати, зав'дати 

‛заправляти пряжене молоко сметаною’ [СБГ, 124]. 

Аналітичну назву п'р’а(е)тане моло'ко (Заст., Кад.) мотивує дієслово п'р’етати 

ЛСВ1 ‛збирати’, на Покутті прєтане молоко [65, с.  31]. 

СБГ реєструє слово за'їданка [СБГ, 131], мотивоване дієсловом заїдати, 

можливо, тому що цей продукт споживали з іншими стравами, напр., на 

Буковинській Гуцульщині 'гусл’анку йі'д’а с киеш'ками (Пут.). На Гуцульщині 

загусле варене молоко з додаванням закваски – 'гусл’анка, 'гуслинка, гусл’інка 

[НТСУМ І, 496; Грінч. І, 342; Жел.1, 165; Нег., 19]. СБГ реєструє 2 ЛСВ цього слова: 

‛ряжанка’, ‛сколотини’ [СБГ, 78]; слово походить від густий, псл. *gọstъ, очевидно, 

первісне пасивний дієприкметник з суфіксом -to- від основи *gom- [ЕСУМ І, 627].  

У харчуванні гуцулів гуслянка мала велике значення, вона добре зберігалася, її 

називали зимне молоко [Шух. І, 135]. Гуслянка і сьогодні у гуцулів улюблений 

напій. М. Матіос пише: „Про смакові якості гуслянки не скажу нічого: її треба 

пробувати. Скажу тільки, що їсти гуслянку треба ложкою. Вона біла – як молоде 

дівоче тіло. Смачна – жоден у світі кефір чи йогурт не можуть зрівнятися з її 

смаком. А на похмілля добра стара, тобто давня гуслянка. Остра, сказали б у 

Розтоках” (Мат., с. 116). 

Рідина, що утворюється під час зсідання молока, має назви ТГ: а) 'собранка 

[Гуц., 210]; b) сие′роватка (заг.), дзер (заг.), зер, жеин′тиц’а (Пут.), квасние'на (Пут.), 

об'рат (Кельм.), сироватка від сиру-будзу [Кож. ІІІ, 47], сир'бушка ЛСВ1 [СБГ, 487]. 
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Сироватка, сирватка [Жел. ІІ, 866], слово, яке побутує у багатьох слов’янських 

мовах; зв’язок із сир може бути вторинним; пов’язується із псл. *syrъ ‛сировий’ 

[ЕСУМ V, 242]. Слово сие′роватка сприймається як родова назва, звідси номінація 

сироватка від сиру-будзу. У передгірній частині Буковини сироватку від вурди 

дають свиням. Тепла сироватка смачна, і нею втамовують спрагу [Кож. ІІІ, 47]. 

Дзер, зер ‛сироватка з коров’ячого молока’ [СБГ, 93; Грінч. І, 378; Жел.1, 180; 

Нег. 30; Горб. ІІІ, 272] – запозичення із сх.-ром. мов; молд. зэр; рум. zer, zặr 

‛сироватка’ остаточно не з’ясовані. 

Слово жентиця ‛сироватка з овечого молока’ [НТСУМ, І, 667; Грінч. І, 479, 

Жел. І, 220] запозичене з рум. або молд. мови; рум jintiţā ‛осадок сироватки з 

крупинками овечого сиру’ [ЕСУМ ІІ, 193], у говірках Північної Буковини ФВ 

жеин'тица, жеин'тиц’а, жиен'тиц’а, жеин'тиц’і, Південної Буковини – жен′тица, 

жет’іц’а [Пав., 315]. 

У говірці с. Зелений Гай Нов. р-ну жиен'тиц’а ‛сироватка з будь-якого молока’; 

за кулінарним терміном закріплена нова семема.  

На позначення сироватки у бук. говірках побутує слово сиер'бушка ЛСВ1 – 

переосмислене рум. слово; пор.: sărbuṣcă ‛рідка страва з молоком’ [РРС, 572]. Під 

впливом народної етимології слово сиер'бушка, на основі звукової близькості зі 

словом сиворотка, формує ЛСВ1.   

У гуц. говірках Буковини назву квасние'на ‛молочна сироватка’ (Пут.), [Жел. І, 

339; Нег., 52] мотивує смакова ознака рідини, у гуц. говірках Івано-Франківщини 

кеир'либа.  

На Буковинській Гуцульщині після виготовлення вурди залишалася рідина – 

'собранка, яку споживали вівчарі із мамалигою [Гуц., 210]. 

 

3 .  3 .  1 . 3   Н а з в и  і н ш и х  м о л о ч н о к и с л и х  п р о д у к т і в . Із 

кислого молока внаслідок дії молочної кислоти виготовляють молочнокислі 

продукти: сир, сметану, масло. 
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Сир – цінний білковий молочнокислий продукт харчування. ТГ: b) сир (заг.), 

будз (Хр., Реп.), буц (Кор., Став.), ко'роў’ачий будз (заг.), о'вечий будз (заг.), б'ринза 

(заг.), 'вурда ЛСВ1 (Пл.), казеи'йін (Баб.), 'урда [СБГ, 570], сир 'вуржений (Пут.), 

жеин'тица ЛСВ3; твер′дий сир (заг.). 

Сир – псл. *syrъ, побутує в багатьох європейських мовах, де нерідко має 

значення ‛гіркий, солоний, закваска, кислий, кисле молоко’ [ЕСУМ ІV, 241]. Слово 

сир має 2 ЛСВ: ‘родова назва до цієї ТГ’, пор. видові назви сир 'вурджений (Пут.), 

ґ'л’едж’іний 'сир (Кіс.), сир 'вурда (Пл.); сир, сиер ЛСВ2 ‛коров’ячий сир’. Слово сир 

формує паремію: Лише сир відкладений добрий ‘про недоцільність відкладених 

справ’ (Ярош, с. 242). 

СБГ реєструє 2 ЛСВ слова будз ‛несолений овечий сир’, ‛одна грудка сиру’ 

[СБГ, 41], слово запозичене з рум. мови; рум. bulţ ‛брила (солі, землі)’ [ЕСУМ І, 

278], пор. 'бодзик 'сиру, бодз 'сиру. Тенденція мови до економії мовних засобів 

спричиняє розширення семемної структури слів. Так, у бук. говірках з’являється 

будз ЛСВ3 ‛сир з солодкого коров’ячого молока’ (Кад., Пол.), узвичаєними є 

словосполучення ко'роў’ачий будз, о'вечий будз, так само у гуц. говірках [Нег., 15], у 

бойк. говірках бундз ‛свіжий, крупно збитий сир, з якого роблять бриндзю’ [Ониш. І, 

76]. Овечий сир гуцули називали бундз, буз, у лемків – грудка, у бойків – всі три 

назви [65, с. 28]. 

В укр. мові бринза ‛сир з овечого молока’ [НТСУМ І, 135]; слово запозичено із 

сх.-ром. мов [ЕСУМ І, 258], пор.ФВ і ГВ б'рындз’а [Пав., 315], б'риендза [Пав., 354], 

б'риндз’а, б'ринза, б'риндз’і, б'ринз’і [Жел.І, 44 Грінч. І, 99; Саб., 30; Нег., 14; Тур., 

33]. Сема ‛солений’ стає інтегральною для ЛСВ1 ‛солений овечий сир’, ЛСВ2 

‛солений коров’ячий сир’ (Миг.), пор.: б'ринза ко'роў’ача, б'ринза о'веча.  

Жителі рівнинної Буковини робили бринзу з коров’ячого молока [Кож. ІІІ, 56]. 

Гуцули називали їдкий сир, лютий сир [65, с. 20]. У весільній обрядовості бойків 

бринза відіграє таку ж роль, як гарбуз у Центральній Україні, вираз бринзу 

прикітити означав відмову дівчини [65, с.  28]. 
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Лексема 'вурда ЛСВ1 ‛варений, невитриманий сир’ [НТСУМ 1, 398; Жел. І, 

131], в укр. і зах.-слов. мовах запозичено із сх.-ром. мов; рум. urda ‛cолодкий овечий 

сир’; виводиться з тур. yogurt ‛кисле молоко’ [ЕСУМ 1, 440]. Проте у бук. говірках 

'вурда ЛСВ1 ‛молоко, що скипілося’ має вищу функціональну активніть, ніж 'вурда 

ЛСВ 2 ‛низькосортний сир, виварений з сироватки овечого молока’ [СБГ, 59], що 

пояснюють екстралінгвальні чинники, пор. також вурда ‛сироватка’, ‛кукурудзяна 

каша’, ‛густий суп із макухи і зерен дині’ [Шило, 87], вур'дянка ‛овечий сир низької 

якості’ [Шило, 87], 'вурда, 'урда ‛сир з маслянки, взагалі гіршого сорту сир’ [Дзен. ІІ, 

40], вурда ‛сир низької якості, який добувають із сироватки овечого молока’  

[Саб., 42], у гуц. говірках слово вурда має 2 ЛСВ: ‛сир гіршої якості з вторинної 

переробки молока’; ‛страва з макухи і води’ [ГГ, 42], ті ж два значення слів гурда, 

вурда зареєстровані у Словнику Б. Грінченка [Грінч. І, 341; Грінч. І, 259; Жел. І, 

164], у зах.-волин. говірках гур'да ‛приправа до страви з розтертого пшона і 

піджареного конопляного насіння’ [Корз., 104].  

Носії гуц. говірок Буковини зазначають, що 'вурда ние та'кий 'ситний сир // 

(Серг.), у говірці с. Стебні Пут. р-ну реєструємо назву сир 'вуржений. 

Казе'їн ‛білкова речовина, що утворюється під час зсідання молока, 

використовується в харчовій промисловості, для виробництва фарб, клею’ [НТСУМ 

І, 803] запозичення із зах.-євр. мов [ЕСУМ ІІ, 341]. У с. Бабин Кельм. р-ну 

розповідають: і 'робл’а каз’і'йін / та'кий сир / 'суша /і 'робл’а ка’зі'йін та'кий / с 

'того / ка'зали / 'робл’а ў само'л’от’іў к′рила//. У бук. говірках Румунії каш ‛сир на 

споді казана-чавуна’ [Горб. ІІІ, 288]. 

Харчова промисловість виготовляє тверді види сиру. ТГ „назви твердих сирів” 

b) го'ланский сир (заг.), с) моца'рела (Миг.), 'фета (Сн.).  

Голандський сир – сорт твердого сиру, якому звичайно надають форму кулі 

[НТСУМ І, 450], так називають твердий сир сорту гавда, назва якого походить від 

міста Гавда, в провінції Південної Голландії (Інтернет).  

З Італії привозять сири: моца′релу – молодий італійський сир з Кампанії. Сир 

продають у вигляді білих кульок, замочених у ропі (Інтернет), ′фета – традиційний 
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грецький сир білого кольору з овечого молока, слово фе'та гр. походження від іт. 

‛шматок’ (Інтернет).   

Верхній шар скислого незбираного молока у бук. говірках Північної Буковини 

має низку назв, які становлять НР: b) 'верхн’е моло'ко (заг.), смеи'тана (заг.), 

з'биране моло'ко (Мит.), молода сметана [Кож І. 333], молоденька сметана [Кож. І, 

333], верш'ки (заг.), 'кислі верш'ки [Кайнд., 65]. 

Сметана [НТСУМ ІІІ, 340] (сме(и)тана [Жел. ІІ, 888]) – не зовсім ясна назва; 

псл. *sъmetana, похідне від metati ‛кидати’ [ЕСУМ VІ, 320], у бук. говірках 

фразеологізм збирати сметану ‛мати якусь вигоду’ [СБГ, 153]. 

Масло робили з сметани. Виготовляли його в дерев’яній маслянці. Процес мав 

назву бити масло. Масло [НТСУМ ІІ, 151; Жел. І, 429], псл. *maslo < *mazlo за 

допомогою суфікса -slo від основи дієслова mazati ‛мазати’ [ЕСУМ ІІІ, 408]. ТГ 

„назви, пов’язані з тваринним маслом”: а) ско'лотини (Стор.), мас'л’анка (Мит.), 

b) вершко'ве 'масло (заг.), розтоплене масло [Кайнд., 65], ′масло, марга'рин (заг.). 

Масло промивали холодною водою. Залишки від биття масла – ско'лотини, 

мас'л'анка ‛рідина з крупинками масла’, яку пили для втамування спраги, їли з 

кулешею або з хлібом, картоплею. Мас'л’анка – суфіксальне утворення від масло; 

ско'лотини – ймовірно, суфіксальне похідне від (с)колотити, пор. мас'лєнка [Шило, 

170], маш'лянка [Тур.,173]. 

До буковинської кухні увійшов маргарин ‛харчовий жир із тваринних жирів та 

олії’ [НТСУМ ІІ, 145] – запозичення з фр. мови; фр. margarique ‛маргарінова 

кислота’ походить від гр. μάργαρου ‛перли’ (за кольором кислоти) [ЕСУМ ІІІ, 391]. 

Улюбленою стравою буковинців був і залишається сир с сме'таноў, ко'лочеий 

сир [СБГ, 219]. Сир перемішували зі сметаною і їли з гарячою кулешею, малаєм, 

хлібом. Про активне використання цієї їжі свідчить прислів’я: Смажила, пряжила – 

та й дала сиру з сметанов їсти [БГ, 379]. 

Романтичний ореол страві надає М. Матіос:  

Обов’язково: 

Сир із сметаною 
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бринза, 

домашнє, трохи солене, масло (Мат., с. 106).  

Аналізуючи назви молочних продуктів вівчарства в закарпатських українських 

говорах, Й. Дзендзелівський зазначає, що „значна частина основних назв молочного 

полонинського вівчарства має карпатський (дзер, жентúц’а, кла’ґ, кл’аґати та ін. 

або балканський (урда чи вурда та ін.) ареал [114, с. 89]. Велика кількість молочної 

кулінарної термінології, запозиченої з румунської мови, свідчить про культурні 

зв’язки двох народів.  

 

3. 4 Назви гарячих м’ясних страв 

 

М’ясні страви є одним з основних джерел повноцінних білків, жирів, 

мінеральних і екстративних речовин, вітамінів А, групи В.  

Cлово м’ясо [НТСУМ ІІ, 243] у бук. говірках набуває форм м'н’асо, м'н’есо, 

пор. месо [Тур., 175], мньисо [Нег., 108]. 

Родовою назвою для м’ясних страв у бук. говірках виступає субстантивований 

прикметник у ФВ мн’іс'не, мн’ас'не, мн’ес'не, пор.: на 'зиму 'р’ізали свие'н’у // 

мн’ас'ного 'йіли (Зел.). 

М’ясні страви бувають гарячі та холодні. Назви м’ясні гарячі страви, м’ясні 

холодні страви у народному мовленні редукуються до го'р’ечий, хо'лодний: на 

веи'с’іл’а 'лагод’а го'р’ечого ба'гато (Звен.), ілюструючи продуктивність 

субстантивації як способу економії мовних засобів. 

У дитячому мовленні 'кика ‛м’ясо’ [СБГ, 198] (пор. також 'кика дит. ‛сало’ 

[Пал., 27], 'няня [Ващ., 65].  

ДО ‛низька якість м’яса’ групує слова у ТГ: с'терво ЛСВ2 [СБГ, 521], 

здох'лятина ЛСВ2, 'личе, 'личі ЛСВ2 [СБГ, 260]. Слова мають яскраве конотативне 

забарвлення і за цією ознакою зі словом мн’асо вступають у еквіполентну опозицію. 

Пор. паремію: Тане м'ясо пси їдять [БГ, 380].  
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Еквіполентну опозицію ‛жирний’ – ‘нежирний’ на початку ХХ ст. реалізували 

мовні одиниці 'ситий – п’іс'ний, ху'дий, 'лич’а; на початку ХХІ ст. 'жирний – 

ф’і'лейка. СБГ фіксує слово піс'ниці [СБГ, 424], яке мотивує ознака пісний.  

Аналітизм – одна з ознак народної кулінарної термінології. ТГ „аналітичні 

назви страв з актуалізацією виду забійної тварини”: b) сви'нина в горш'чечках [Кож. 

ІІІ, 63], п'рун’і ў свие'нин’і (Вижн.), пеи'чена теи'л’атина с кар'топлейу (Брат.), 

ба'ранина пополо'нинск’і (Вижн.), за'печене поро'с’а (заг.), м'н’асо за'печене (заг.), 

м'н’асо за'печене ў ду'хоўц’і (Мам.); с) с'мажена 'йаловичина ў кур'кум’і (Мам.). 

Слово м'н’асо входить до назви м'н’асо за'печене – прикметниково-

іменникового словосполучення з інверсованим порядком слів; назва визначає лише 

спосіб приготування, проте назва м'н’асо зазвичай позначає свинину, що пояснює 

поширеність цього виду м’яса у буковинській кухні. Отже, слово м'н’асо розширює 

семемну структуру, формуючи ЛСВ2 ‛свинина’. 

Варіантом попередньої назви є номінація м'н’асо за'печене ў ду'хоўц’і – 

трикомпоненна назва вербалізує семи ‛продукт’, ‛спосіб приготування’ та ‛локальна 

характеристика приготування’. Розширення назви компонентом ў ду'хоўц’і 

пов’язано зі змінами в побутовій культурі. 

Аналітична назва м'н’есо с п'рун’ами становить перелік інгредієнтів, без 

вказівки на спосіб приготування. До назв, які увійшли в побут буковинців, входять 

нові слова, напр., с'мажена 'йаловичина в кур'кум’і (Мам.), де кур'кума (лат.) ‛рід 

однодольних трав’янистих рослин сімейства імбирних, кореневища і стеблі 

використовують як приправу (пряності)’. 

 

3 .  4 .  1   Н а з в и  с а л а .  До складу свинячої туші входять жирові 

відкладення – 'сало. Слово 'сало виступає ключовим у паремії: Шкода сала в песій 

бурдюг ‛справа не варта заходу’ [СБГ, 408]. Номінація сало має 2 ЛСВ: ‛жирове 

відкладення у тілі живого організму’, ‛відокремлений від м’яса підшкірний 

свинячий жир’ [НТСУМ ІІІ, 233] – псл. *sadlо, пов’язане з *saditi ‛садити, сідати’ 

[ЕСУМ V, 169]. 
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Слово сало ЛСВ2 входить до кулінарної номенклатури свие'н’аче 'сало, яке 

зберігається у двох видах – натуральному (холодна обробка) та витопленому 

(теплова обробка).  

ТГ „назви сала холодної обробки”: а) 'лунчина (Пис. Бук., с. 435), сало солодке 

[Жел. ІІ, 848]; b) 'сало (заг.), соло'нина (заг.), со'лене 'сало (заг.), бу'жене 'сало (заг.), 

нут'р’ак, нут'рак [СБГ, 341], унут'р’ак [СБГ, 566]. 

Еквіполентну опозицію ‛свіжий’ – ‛засолений’ у говірках реалізують слова 

'сало і соло'нина, пор. соло'нина Speck [Жел. ІІ, 895] і 'сало [Жел. ІІ, 848]. Проте 

частіше спостерігаємо розрізнення ЛСВ слова соло'нина: ЛСВ1 ‛сало незасолене’, 

ЛСВ2 ‛засолене сало’ [СБГ, 507].  

У протиставних відношеннях на початку ХХ ст. перебували одиниці а) сало 

солодке omentum majus [Жел. ІІ, 848] – 'лунчина [Жел. І, 415].  

Застаріле слово 'лунчина ‛торічне сало’ [Жел. І, 415] побутує в бук. говірках 

Румунії, де 'лунчина ‛торічне сіно, трава (то'гідне), солонина виттогид; стара баба, 

старий парубок’ [Горб. ІІІ, 300]; 'лунчина – похідне утворення від лони ‛торік’; 

виникло в тих карпатських говорах, для яких був характерний перехід о в нових 

закритих складах в у [ЕСУМ ІІІ, 306]. 

ТГ „назва витопленого сала”: b) ш'малец (Сух.), с'малец’ (Вік.), шк'варки (заг.), 

'джорини (Вижн.), 'вишкварки (Сух.), л’ій (заг.), масть [СБГ, 280], маскь [СБГ,280], 

п'ражанка ЛСВ1 (Верен.), паш'тет (заг.). Смалець – запозичення з пол. мови; п. 

smalec, сходить до псл. *moldъ ‛молодий’ [ЕСУМ V, 315].  

У НР „назви пісмаженого шматка сала, з якого частково витопився жир”: 

шк'варки, 'вишкварки, джо'рини перша мовна одиниця витіснили інші.  

Шк'варки – утворення від шкварити, яке, у свою чергу, споріднене з сквар, пор. 

шкіра, шкаралупа [ЕСУМ VІ, 430], так само 'вишкварок [Жел. І, 93]. 'Джо'рини 

[Жел. І, 179; Горб. ІІІ, 272] пов’язане з жарити [ЕСУМ ІІ, 53].  

НР „назви перемелених шкварок”: b) п'ражанка ЛСВ1 (Вер.), паш'тет ЛСВ1 

(заг.). П'ражанка ЛСВ1 – віддієслівний іменник від пражити ‛смажити’ – виходить 

з ужитку під тиском слова паш'тет ‛страва з м’ясних, рибних або інших продуктів, 
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розтертих до пастоподібного стану’ [НТСУМ ІІІ, 272], запозиченого з нім. мови; н. 

раstеtе ‛паштет, пиріжок’ зводиться до лат. раstа ‛тісто’ [ЕСУМ VІ, 325].  

Із нутрощів забитої туші свині готували смажену страву. ДО ‛свіже м’ясо’ 

виокремлює ТГ „назви страви із щойно забитої свині”: b) св’іжие'на (Буз.), 

св’іжие'нина (Костр.), пат′раўка ЛСВ1 (Неп.), 'моченка ЛСВ1, 'мочинка (Вашк.), 

моча'ки (Мус.), ф'л’еки (Звен.), ф'л’ацки (Сок.). 

СВ св’іжие'на, св’іжие'нина має прозорі зв’язки з прикметником свіжий. ФВ і 

СВ 'моченка, 'мочинка, моча'ки мотивує спосіб споживання страви – у страву 

вмочали кулешу або хліб. 

Назви частин свинячої туші стали основою для кулінарної термінології. ТГ 

„назви страв з опертям на назви частини туші”: b) пеи'ч’інка (заг.), с'мажена 

пеи'ч’інка (заг.), пеи'ч’інка ў смеи'тан’і (Мит.), 'кур’ача пеи'ч’інка з ово'чами (Вер.), 

пеич’ін'ковий торт (Мам.), ф'лєки, ф'ляки [СБГ, 593], холо'дец з о'кости (Боч.), 

холо'дец с с'винскойі 'лаби (Мит.), за'печен’і реи'берц’а ў ду'хоўц’і (Сух.), гру'динка 

фаршие'рована кура'гойу (Сок.), 'кур’аче ф’і'ле на 'соли (Нов.), картоп'л’ане п’у'ре з 

реи'берц’ами (Топ.), сви'н’ач’і реи'берц’а (Вижн.). 

Назви частин туші 'потрух, пеи'ч’інка постали за схемою „назва їжі – назва 

частини туші”. Пор.: 'потрух ‛частина нутрощів тварини’ [НТСУМ ІІ, 845] походить 

з псл. *troxъ ‛крихта’; первісне значення ‛дрібні варені частини тварини’ [ЕСУМ ІV, 

543]. Пе'чінка ‛внутрішній орган хребетних; залоза, що відіграє важливу роль в 

обміні речовин’ [НТСУМ ІІ, 624] – похідне від пекти, первісно означало ‛смажена 

печінка’ [ЕСУМ ІV, 364]. Проте для мовців пеи'ч’інка ЛСВ2 – вторинний кулінарний 

термін, що відповідає схемі „назва продукту – назва страви”: с'мажена пеи'ч’інка, 

пеи'ч’інка ў смеи'тан’і, 'кур’яча пеи'ч’інка з ово'чами. 

Взаємопроникнення кулінарної термінології ілюструє назва страви 

с) пеич’ін’ковий торт. 

Ф'ляки [Жел. ІІ, 1029], ф'л’еки (Звен.) ‛свинячі тельбухи, порізані на шматочки і 

приготовлені як страва’ – запозичення з нім. мови; н. Fleck ‛шматок’, зводиться до 

іє. *plêk ‛бити’ [ЕСУМ, VІ, 114], звідси фля'кар [Жел. ІІ, 1029], пор. хляк ‛шлунок 
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тварини, приготовлений як страва’ [Пал., 33], отрібка ‛їжа з посіченого м’яса 

нутрощів тварини’ [Ващ., 69]. 

У бук. говірках ‛м’ясо із середньої частини хребта туші’ позначають слова ФВ 

полінд'віца, полінг'віца [СБГ, 442], пол’інґ'в’іца (Вік.) і ГВ ф’і'ле, ф’іл'ейка (заг.), 

причому останнє в укр. інформаційному просторі витісняє перше.  

Слово пол’інд'в’іца ‛свинське м'ясо від хреб'та’ (Кад.) – запозичення з пол. 

[ЕСУМ ІV, 506]. Ф’і'ле, частіше у ГВ ф’і'лейка – запозичення з фр. мови; фр. filet 

зменшене від fil ‛низка, нитка’; фр. назва зумовлена тим, що м’ясо filet продавали 

зв’язаним ниткою [ЕСУМ VІ, 97]. 

ДО ‘зберігання свинини шляхом пропуску через дим’ групує слова: 

b) бужеи'нина (заг.), бужи'ница [СБГ, 41], кап'чонка [СБГ, 190], пол’інг'в’іца (Сух.), 

'шинка (заг.), соло'нина ЛСВ3 (Зел.), коп'чена п’ітчеи'ревина (Пол.), кап'чоний 

о'шийник (Хот.), пражеи'нина ЛСВ 2 (Бер.), бу'жене 'сало (Вит.), бу'жена 

п’ітчеи'ревина (Вит.). 

'Вудити рідк. ‛коптити, закопчувати (м’ясо)’ – псл. *voditi ‛обкурювати, 

консервувати димом м’ясо, рибу’, споріднене з *vednoti ‛в’янути’ [ЕСУМ І, 436] – 

набуває форми бу'дити, яке виникло, очевидно, з оb-voditi, у результаті перерозпаду 

о-будити [ЕСУМ І, 279], похідні ж зазвичай від будити, напр., бужеи'нина. 

В. Шухевич пише: „Богатїщі їдять у скоромні дни надто ще і овече м’ясо, 

ріжнородно приправлене, найбільш вуджене, ′буженицю” [Шух. І, 167], пор. 

венд'зонка [Тур., 39], будже'нина [Тур., 33]. 

До лексичної системи бук. говірок увійшло слово 'шинка ‛копчене м’ясо, 

просолене й приправлене прянощами’ [НТСУМ ІІІ, 805], запозичене з нім. мови 

[ЕСУМ VІ, 416]. У говірках побутують словосполучення на основі семантичної 

тавтології: бу'жена 'шинка (Баб.), коп'чена 'шинка (Зел.). 

У діалектному просторі слова бужеи'ниц’а, пол’інд'в’іца, 'шинка чітко не 

диференціюють, вони можуть виступати субститутами один одного. Ф’і'лейка 

витіснило слово пол’інд'в’іца, за останнім у низці говірок закріпилася сема 

‛вуджений’; пор. Пол’інд'в’іца // закоп'чене ф’і'ле свие'нини // (Заст.).  
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Класифікацію назв гарячих м’ясних страв вибудовуємо з опертям на види 

теплової обробки продукта.  

 

3 .  4 .  2   Н а з в и  з а п е ч е н и х  м ’ я с н и х  с т р а в .  ДО ‛теплова обробка 

– запечення’ формує ТГ: b) п’і'чен’а ЛСВ2 (заг.), п’і'чен’а с слиў'ками [Пав., 533], 

пеи'ч’інка (Вол.), пеи'чен’а (Рогіз.), пеи'чен’а з 'р’ісом (Нел.), п’і'чен’ачко (Топ.), 

п’і'чен’а (Г. Шир.), 'с’ікана п’і'чен’а (Баб.), піс'ниці [СБГ, 424], за'печен’і реи'берц’а ў 

д'ухоўц’і (Мам.), свие'н’ач’і реи'берц’а (заг.), п’і'чен’ачко з 'йушкою (Яр.), пеи'чен’а з 

'закришкоў (Г. Шир.), душеи'нина [Жел. І, 211], (Дор.), п’і'чен’а з м'н’асом (Виж.).  

П’і'чен’а, п’і'ч’інка – СВ; ФВ: п’і'чен’а, пие'чен’а, пеи'чен’а, за словами 

діалектоносіїв (під впливом народної етимології), мотивує слово піч. Про 

вишуканий кулінарний смак буковинців свідчить страва п’і'чен’а с слиеў'ками [Пав., 

533], м'н’есо с п'рун’ами (Вижн.); 'сало с слиеў'ками (Мит.).  

За'печен’і реи'берц’а ў ду'хоўц’і, свие'н’ач’і реи'берц’а – аналітичні назви; перша 

трикомпонентна, у якій експліковано семи ‛частина туші’, ‘спосіб приготування’, 

‛локальна ознака’; друга – прикметниково-іменникове словосполучення, що маркує 

продукт, дві інші семи виражені імпліцитно. 

Однією із специфічних страв бук. кухні є запечене у тісті м’ясо – 'начинка. То 

'йе ба'гато начие'нок (Звен.), – стверджують діалектоносії. У Заст. р-ні начинка – 

м’ясна страва, у Кіцм. р-ні – солодка, десертна страва. У Вижн. р-ні начинка – манна 

запіканка або запіканка із кукурудзяної муки, яку подають як гарнір до м’яса.  

ДО ‛спосіб приготування – начиняти’ виокремлює НР: b) 'нач’інка мн’ас'на 

(Заст.), 'начинка (Мит.), со'лотка 'начинка (Тов.), м'н’есо у 'к’іс’т’і (Вижн.). 

Назву со'лотка 'начинка ‛запечене м’ясо в тісті на солодкому молоці, манці, 

яйцях’ мотивує один з інгредієнтів – солодке молоко. 

Кулінарний термін 'начинка мотивує слово начиняти ‛наповняти, набивати 

чим-небудь внутрішність чогось (про щось їстівне)’ [НТСУМ, ІІ, 321], яке походить 

від чинити ‛робити’ – псл. *ciniti ‛тс.’ [ЕСУМ VІ, 323]. 

Народну назву технологічного процесу начиняти витісняє кулінарний термін 

фарширувати, похідний від фарш ‛подрібнене м’ясо, з якого виготовляють котлети, 
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ковбаси, паштети’ [НТСУМ ІІІ, 648], запозиченого з фр. мови через посередництво 

нім.; фр. farce ‛начинка’ [ЕСУМ VІ, 77]. 

ДО ‛спосіб приготування – фарширування’ мотивує складені назви ТГ: 

с) фаршие'рован’і 'кур’ач’і ру'летики з беи'коном (Миг.), фаршие'рована свие'н’ача 

'шийка (Брат.), фаршие'рован’і 'бублики (Чеп.), гру'динка фаршие'рована кура'гойу 

(Нов.), на'д’івана (фарширована) пеи'чен’а (Ком.), бара'бул’а фаршие'рована 

мн’ас'ним 'фаршем (Неп.). 

Популярна в народній кулінарії страва з обсмажених бубликів з фаршем: 

фаршие'рован’і 'бублики (Чеп.) (Мат., с. 130), 'бублики з м'н’асом (Кельм.). 

 

3 .  4 .  3   Н а з в и  с м а ж е н и х  в и р о б і в .  ДО ‛теплова обробка – 

смаження’ групує ТГ: а) кармі'надль, кармі'надлі, карма'надлі [СБГ, 191], b) мясо 

смажене [Шух. І, 169], пражеи'нина ЛСВ3 (Бер.), смажеи'нина ЛСВ2 (Кельм.), 

шмажи'ница [СБГ, 668], в’ідбиеў'н’і (заг.), биет'ки (заг.), к'рученики (Он.), 

завие'ваники (Кельм.), мн’ас'н’і з'рази (Кар.), пала'ниц’і ЛСВ5 (Заст.), з'рази (Баб.), 

мн’ас'н’і к'рученики (Топ.), шаш'лик (заг.), с) 'л’ул’і (Вашк.), стейк (Мам.). 

Номінації смажеи'нина, ФВ шмажие'нина, пражеи'нина мотивує різний 

вербальний вияв кулінарної дії – смажити, пражити. 

Назву в’ідбиеў'на – субстантивований віддієслівний прикметник, бие'ток – 

іменник з суфіксом – ок- мотивує один з підготовчих процесів приготування страви 

– відбивати м’ясо перед смаженням.  

Застаріле слово кармі'надль ‛відбивна’[СБГ, 191], очевидно, пов’язане зі словом 

кармін ‛червона фарба з кошенілі’, запозиченим з фр. мови [ЕСУМ, ІІ, 394], 

кулінарний термін мотивує кольорова ознака.   

У відбивні закручують овочевий або грибний фарш. НР „назви відбивних, 

загорнутих у фарш”: b) к'рученики (Он.), завие'ваники (Кельм.), з'рази (Баб.), 

мн’ас'н’і з'рази (Кар.), пала'ниц’і ЛСВ4 (Заст.), с) спо'виванці (Мат., 59), л’у'л’і 

(Вашк.). 

Назви к'рученики, завие'ваники мотивує дія, яка має різні вербальні вияви – 

крутити, завивати. М. Матіос пропонує ще одну назву цієї страви – сповиванці 
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(Мат., с. 59), яку мотивує дієслово сповивати. Назва сповиванці ілюструє творчий 

характер кулінарної термінології, креативні номінації розширюють НР.  

Інформаційний вплив сприяв тому, що в лексичну систему говірок увійшло 

слово л’у'л’і, редукована назва люля-кебаб, назва м’ясної страви, поширеної на 

Кавказі, в Середній Азії та на Балканах, назва походить з тюрк. lula – ‛трубка’ і араб. 

кebab – ‛смажене м’ясо’. Традиційна страва люля-кебаб – це добре вимішаний 

м’ясний фарш (без яєць та хліба), нанизаний на шампур, засмажений на мангалі, 

страву подають із зеленню та лавашем (Інтернет). 

Діалектоносії пристосували назву л’у'л’і до традиційної страви: загорнутий у 

підсмажені відбивні фарш з капусти, моркви, цибулі; відбивні, з’єднані сірником чи 

зубочисткою, доводять до готовності на водяній бані (Вашк.).  

ДО ‛смаження на відкритому вогні’ об’єднує слова b) шаш'лик (заг.), с) стейк 

(Мам). У лексичну систему говірок увійшло слово шаш'лик [НТСУМ ІІІ, 798], 

запозичене з тюрк. мов; аз. шашлик ‛те, що смажиться на рожні’ [ЕСУМ VІ, 392].  

Cтейк (англ. steak ‛шматок’) – ‛якісно приготовлений (смажений на відкритому 

вогні) товстий шматок м’яса, вирізаний із туші бичка’. Стейк, вирізаний із туші 

корови, має назву біфштекс (англ. ‛шматок говядини’). Страва походить з Англії, 

проте вважають, що стейк – американська страва, чи не єдиний внесок американців 

до світової кухні (Інтернет).  

НР „назви смажених виробів з м’ясного фаршу”: ш'ницл’і (С. Брос., Стор., Рог.), 

'с’іченики (Он.), кот'лети (заг.).  

Одним з базових кулінарних термінів є слово котлета ‛харчовий виріб із 

посіченого або молотого м’яса чи риби, довгастої або круглої форми’ [НТСУМ І, 

907] – запозичення з фр. мови; фр. cŏtelette ‛котлета’ походить від cŏte ‛ребро’ 

[ЕСУМ ІІІ, 60]. М. Матіос називає котлети гуцульські постоли „котлети викладені як 

постоли – гарно оформлена страва” (Мат., с. 187). 

Народними репрезентантами котлет є 'с’іченики, за словами діалектоносіїв, 

п'л’ацки с 'фаршу, об'кочен’і ў суха'р’ах і об'жарен’і (Он.). 

На позначення котлет у бук. говірках побутує назва ш'ницл’і ЛСВ1, слово 

запозичене з нім. мови; н. Schnitzel ‛шніцель’ є демінутивною формою іменника 
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Schnitz ‛відрізаний шматок’ [ЕСУМ VІ, 449]. У літ. мові шницлі ‛тонка відбивна чи 

посічена котлета’ [НТСУМ ІІІ, 819], у бук. говірках має 3 ЛСВ: ‛котлета’, 

‛відбивна’, ‛м’ясний рулет’. 

У НР кот'лети, ш'ницл’і, 'с’іченики під впливом літ. мови перше слово 

витіснило інші, назва кот'лета звузила семну структуру, стала родовою: вступає в 

синтагматичні зв’язки з іменниками „назвами продуктів”: кот'лети с сойі – сойев’і 

кот'лети, кот'лети з 'риби – 'рибн’і кот'лети.  

 

3 .  4 .  4   Н а з в и  т у ш к о в а н и х  с т р а в .  ДО ‛теплова обробка – 

тушкування’ формує ТГ: а) веиреи'шчака (Вер.), ш'пундра (Вашк.); b) ґу'л’аш (Зел., 

Мит., Сам.), кар'топл’а з м'н’асом (заг.), кар'топл’а туш'кована з м'н’асом (заг.), 

ту'шонка (заг.), ва'рена кар'топл’а с ту'шонкоў (заг.), мун'кар’іка (Гвізд.), душеи'нина 

(заг.), тока'н’іца (заг.), фр’іп'тура (заг.), с) чеи'нахи з 'ребер і фа'сол’і (Вашк.). 

Народний кулінарний термін душе'нина [Жел. І, 211] ‛м'ясо тушковане в печі’ 

[СБГ, 106] пов’язаний з псл. *dusiti від duxъ ‛дух’[ЕСУМ ІІ, 150]. 

Кар'топл’а туш'кована з м'н’асом – складена назва, в якій вербалізовані семи 

‛інгредієнт’ та ‛спосіб приготування’, назва кар'топл’а з м'н’асом – редукований 

варіант попередньої.  

У середині ХХ ст. м’ясо почали зберігати шляхом консервування. Ту'шонка 

консервоване м’ясо у банках’ – суфіксальний універбатив, звідси аналітична назва 

страви ва'рена кар'топл’а с ту'шонкоў. 

До бук. кухні увійшли страви інших народів. Напр., че′нахи – страва 

грузинської кухні, це печеня (тушена з овочами баранина), яку готують у горшечках 

(Інтернет), пор. у бук. говірках че'нахи з 'ребер і фа'сол’і. 

У бук. говірках України та Румунії побутує слово ґу'л’аш ‛м’ясо тушковане з 

картоплею’; назву запозичено через нім. мову з уг.; уг. gulyas походить від складної 

форми gulyashus (букв. ‛чабанське м'ясо’) [ЕСУМ І, 617], пор. у гуц. говірках гуляш 

‛пастух, який доглядає стадо великої рогатої худоби’ [ГГ, 27]. Назва гу'л’аш з 

'йаловичини експлікує сему ‛вид м'яса’.  
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Слово ґу'л’аш у бук. народній кулінарній термінології має відтінки значень, 

пор.: ґу'л’аш ЛСВ1 ‛гостре м’ясо з підливою без гарніру’ (Хл.) // ‛тушковане м’ясо з 

овочами’ (Зел.) // ґу'л’аш ‛підлива з м’яса’ (Кад.). 

У под. говірках Буковини пригадали страву ш'пундра ‛смажена свинина, 

тушкована з буряком у буряковому квасі, змішаному з борошном’ (Вашк. Cок. р-ну), 

слово ш'пундра запозичене з пол. szponder ‛однорічне порося, вигодоване на шинку’ 

[ЕСУМ VІ, 467]. У с. Веренчанка Заст. р-ну реєструємо застарілу назву 

веиреиш'чака:  свинячу грудинку нарізали кубиками, смажили на розігрітому 

смальці, перекладали у каструлю, заливали буряковим квасом або оцтом з водою і 

варили. Потім клали у каструлю тертий черствий хліб і тушкували до готовності. 

Слово веиреиш'чака запозичене з пол. мови, назву пов’язують з прізвищем Верещак 

(кухар польського короля Августа ІІІ) [ЕСУМ І, 355]. 

У деяких населених пунктах є оригінальні страви із специфічними назвами. 

Так, у говірці с. Гвіздівці Сок. р-ну фіксуємо назву мун'кар’іка ‛страва з м’яса і 

моркви’, пов’язану з рум. mâncare ‛їжа’ [РРС, 317], 

У бук. говірки, особливо в ті, що межують з рум., увійшли назви рум. кухні, 

напр. тока'н’іца (Мамал.), фр’іп'тура (Мамал.), м’ітеи'тей (Кот.).   

Можемо говорити про збільшення назв м’ясних страв за рахунок запозичень у 

зв’язку з покращенням рівня життя діалектоносіїв.  

 

Висновки до 3 розділу 

 

1. Народна кулінарна термінологія за біологічною природою продукту (назви 

страв рослинного і тваринного походження) становить розгалужену та 

багаторівневу мікросистему. 

2. Екстралінгвальні чинники передовсім зумовлюють спрощення зазначеної 

мікропарадигми. У буковинській народній номенклатурі пасивізувалися ТГ „назви 

закваски для хліба”, ТГ „назви виробів з кулеші”, НР „назви страви з дрібних 

шматочків тіста”, НР „назви молока рослинного походження”, НР „назви печених 

виробів з вівсяного борошна”.  
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Розвиток харчової промисловості призвів до часткової пасивізації ТГ „назви 

печених виробів із заквашеного тіста”. Зменшив кількісний склад НР „назви 

загуслого молока внаслідок додавання сметани”. Низька частотність характеризує 

НР „назви страв із кулеші”.  

3. Тяглість культурної традиції призводить до реконструкції деяких страв. Так, 

реліктом прісного хліба із пшеничного борошна залишаються коржі, спечені на 

металевій частині печі (шпаргаті), які дроблять на шматочки і вмочують у 

заздалегідь приготовлений розчин. Печені вироби з борошна і картоплі мають 

продовження в оладках з картоплі.  

4. Дієвість національної традиції призводить до переосмислення лексем. ТГ 

„назви каші з борошна” вийшла з ужитку, проте слова кие'с’іл’, джур, сала'маха, 

залишаючись у сфері кулінарної номенклатури (при стабільності інтегральної семи 

у семній структурі), набули семеми з яскравим конотативним забарвленням.  

5. Зменшення ТГ спричиняє пасивізація номінацій, визначена зникненням 

страв, які вони позначали, напр., га'лак, ш'пундра, вереш'чака, на′тина, ′вар’а. 

6. Деякі НР відзначає номінативна надлишковість; під тиском рідної мови 

вийшли з ужитку запозичені лексеми: сарма′луц (рум.), 'бул’бас (євр.), ло'газа (уг.), 

п’ін'цак (пол.), г'р’іс (нім.), шулу'пей, шулу'пейка (нез’ясованої етимології), па'лен’та 

(іт.).   

7. Вплив літературної мови на говірки зумовлює витіснення народних назв, 

напр., слово кот'лети, усунуло з діалектного мовлення ш'ницл’і, 'с’іченики.  

8. Стабільність НР, узвичаєність використання одиниць НР, уможливлює 

співіснування на паритетних засадах дублетів мама'лига, ку'леша; галуш′ки, 

′голупц’і; плеи′тенка, ′хала; бакла′жани, 'синен’к’і.  

9. Міграційні процеси в суспільстві, інформаційний тиск призводять до 

розширення НР за рахунок запозичень, напр.: моца′рела (іт.), 'фета (гр.), л’у'л’і 

(тур.), стейк (англ.), че'нахи (груз.), тока'н’іца (рум.), фр’іп'тура (рум.), м’ітеи'тей 

(рум.), мун'кар’іка (рум.), кар'топл’а фр’і (фр.), спа'гет’і (іт.).  
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10. Одиниці НР може вирізняти сфера поширеності, напр.: ва'реник функціонує 

в українському мовному прострі, пиер’іг – у буковинському діалектному, к’і'рошт’і, 

стулие'писки – локальні назви.  

11. Спостерігаємо зміну маркованості одиниць, пов’язаних еквіполентною 

опозицією, напр. на початку ХХ ст. галуш'ки – галуш'ки з м'н’а(е)сом, у ХХІ ст. 

п’іс'ні галуш'ки – галуш'ки, зменшення кількості репрезентантів еквіполентної 

опозиції ‘жирний’ – ‘нежирний’. 

12. Мовотворчість діалектоносіїв ілюструють назви пие'лован’і 'голупц’і, 

пие'лованц’і, пиин'диґа, стулие'писки, шкап'ки, жеибрач'ки. Креативний характер назв 

зумовлює відсутність номінативної надлишковості НР: л’і′нив’і галуш′ки, 

пие'лованц’і, пиен'диґа; 'т’істо с слиеў'ками, виешие'байло. 

Впливу народної етимології зазнали номінації шк'румблики, на′лисники, 

мачиение′ки, сиер'бушка, 

13. Інтралінгвальні чинники визначають збільшення семемного обсягу слів. 

Так, назви овочевих страв постали внаслідок внітрішньопарадигмального 

перенесення значення за схемою „назва продукту – назва страви”. У такий спосіб діє 

тенденція до економії мовних засобів. 

14. Нечітка диференціація значень є особливістю народної кулінарної 

термінології, базові назви на території Буковини чітко не диференціюються. 

У бук. говірках побутують словосполучення на основі семантичної тавтології: 

бу'жена 'шинка (Баб.), коп'чена 'шинка (Зел.). 

Для базових кулінарних термінів характерні відтінки значення, напр., книш, 

на'тина, шу'пен’а. 

15. У класі народної кулінарної термінології продуктивний семантичний 

словотвір. Так, міжпарадигмальному перенесенню за схемою „назва форми – назва 

виробу” відповідають номінації плас’т’і'ў′ц’і, т'рубочки, 'ракушки, стр’іў'ки. 

Зооморфний характер назв ′качка і го′лупчик зумовлений подібністю виробів до 

тварин, названих цими словами.  

16. У говірковому мовленні граматичне значення числа стало засобом 

розрізнення лексичного значення; пор.: пие'р’іг ‘печений виріб’, пиеро'ги ‛прісні 
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варені вироби’; вара'ниц’а ‛тісто приготовлене для виробів’; вара'ниц’і ‛вироби 

(чотирикутники) з такого тіста.  

17. У буковинській народній термінології продуктивні аналітичні назви, які 

маркують інгредієнти кар'топл’а з м'н’асом, вербалізують сему ‛спосіб 

приготування’ пиеро'ги на 'пар’і, фа'сул’і маш'чен’і. 

Кулінарна номенклатура, виступаючи стрижневими компонентами у 

номінаціях, формує НМ к′ниґл’і с 'сиром, к′ниґл’і с кар'тофл’ами, к'л’уцки з 'манки; 

ма'лай: ку'рудз’аний, ма'лай з виеш'н’ами, гарбу'з’ачий ма'лай, с’імн’а'ний ма'лай, 

п’іс'ний ма'лай.  

18. У групі назв обрядових каш відбувається збільшення кількості членів НР 

внаслідок семантичного словотвору та аналітичних назв, народні назви витісняють 

спеціалізовані ритуальні кулінарні назви, напр. пшеи'ниц’а, пшие'ница, пшие'ничка з 

'маком, пшие'ниц’а з 'маком / с хал’'воў. 

19. Розширення одиниць мікросистеми кулінарної номенклатури за біологічною 

природою продукту відбувається за рахунок дублетів, специфіка яких в тому, що 

одна мотивація (внутрішня форма слова) відтворена різними мотиваторами, напр., 

назви к'рученики, завие'ваники мотивує дія, яка має різні вербальні вияви – крутити, 

завивати. 

Основні результати розділу відображено в публікаціях автора [19, 21, 22, 24, 

25]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ДИНАМІКА НАРОДНИХ НАЗВ ЗА КУЛІНАРНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ 

 

 

Назви за кулінарною термінологією представлені трьома групами: назви рідких 

страв, назви холодних закусок та назви кондитерських виробів. 

 

4. 1 Назви рідких страв у буковинських говірках 

 

У народному мовленні рідкі страви називають перші страви; у кулінарній 

термінології – супи, які складаються із рідкої основи (бульйон, молоко, відвари з 

овочів, фруктів, квасу) і гарніру. Враховуючи фактичний матеріал та наявну 

кулінарну класифікацію, моделюємо групи рідких страв народної кулінарної 

номенклатури: назви борщу, назви капусняку, назви заправних/прозорих супів, 

назви чистого відвару з м’яса, риби, назви пюреподібних супів, назви супів-соусів. 

Номінації супів у бук. говірках становлять розгалужену систему. Особливістю 

цієї групи є те, що на чолі стоїть низка слів, які, містять сему ‛несмачна, некалорійна 

їжа’, внаслідок зміни системи харчування слова практично вийшли з ужитку або 

змінили свою семантику, у словнику подані з позначкою знев.  

ТГ „родові назви рідких страв”: а) ґала'маґа [СБГ, 80], 'тирбавка [СБГ, 545], 

та'лапавка [СБГ, 537], ха'мула [СБГ, 609], 'чорба ЛСВ1 [СБГ, 645], джо'рина (Пис. 

Бук., с. 432), хлиста'виця, 'сьорбанка (Пис. Бук., с.  441), джур [СБГ, 92], 'дзяма, 

'дзєма, 'зяма, 'зєма ЛСВ1 [СБГ, 94], 'льорба, 'льорґа [СБГ, 271], бур'да, 'мочка, [СБГ, 

298], 'бевка [СБУ, 27], балан'да (Корм.), b) бурда (заг.). 

Сему ‛несмачна, некалорійна їжа’ у родових назвах мотивує негативна 

конотація дієслова із семою ‛звукова реалізація’; пор. ґала'маґа [СБГ, 80] ‛несмачна, 

некалорійна страва’, очевидно, пов’язане зі словом галамагати ‛базікати’, 

запозиченим з пол. мови [ЕСУМ І, 457]; 'бевка ‛юшка з муки, всяка некалорійна 

рідка страва’ [СБГ, 27] – утворення від бевкати ‛недоречно говорити’, яке має 



114 

 

 

звуконаслідувальний характер [ЕСУМ І, 158] (подібне значення слова бевка фіксує 

Словник Б. Грінченка) ‛пойло для скота, собакъ, болтушка изъ муки, разведенная въ 

воде’ [Грінч. І, 36]); та'лапавка ‛некалорійна, несмачна рідка страва’ [СБГ, 537] – 

суфіксальне похідне від талапати ‛утворювати характерні звуки під час ходіння’ 

[НТСУМ ІІІ, 504].  

Натрапляємо на родові назви, які мотивують номінації страв: джо'рина ‛рідка 

страва’ (Пис. Бук., с. 432) походить від джо'рини ‘шкварки’; 'тирбавка ‛рідка 

некалорійна їжа’ [СБГ, 545] – похідне від 'тирба. 

До цього угруповання належать слова джур з 2 ЛСВ: ‛каламутна несмачна 

страва або напій’, ‛осадок олії’ [СБГ, 92] та сала'маха ЛСВ4 ‛переварена чи 

розварена їжа’ [СБГ, 474], пор. у полт. говірках сала'маха ‛густий осадок від чогось 

рідкого’ [Ващ., 87]. Зрушення у семній структурі слів відбувся внаслідок того, що в 

народній свідомості зберігся образ слова (його форма), проте забулося значення, 

пор. джур, жур [Жел. І, 179].  

У бук. говірках слова 'чорба, 'дзяма багатозначні. Негативну конотацію одного 

з ЛСВ визначає їхній запозичений характер. Пор.: 'чорба ЛСВ1 ‛несмачна і 

некалорійна їжа’ [СБГ, 645] – запозичення з тюрк. мов; тур., čоrba ‛навар’, чув. 

шурпе походять від араб. šurba ‛ковток, напій, мікстура’ [ЕСУМ VІ, 505]. 

Запозичене слово викривлюється; як ФВ слова 'чорба сприймаємо ФВ 'льорба, 

'льорґа [СБГ, 271] з тим же значенням, пор. також 'льорбавка ‛рідка, пісна страва, 

сербавка’ [Нег., 67]. 

ФВ 'дзяма, 'дзєма, 'зяма, 'зєма ЛСВ2 ‛рідка некалорійна страва’ [СБГ, 94] – 

запозичене із сх.-ром. мов; рум. zeamắ ‛відвар, сок, соус’ [ЕСУМ II, 62].  

Низку слів мотивує дієслово ‛ковтати’ з різними характеристиками-

конотаціями. Пор.: хлеста'виця від хлес'тати знев. ‛жадібно ковтати’; 'сьорбанка 

від 'сьорбати ‛ковтати, утворюючи звуки’, в укр. говірках Румунії 'сербанка [Пав., 

147], 'сербавка [Жел. ІІ, 860]. 

У нарисі Данила Харов’юка „Хлиставиця” (1914 р.) йдеться про знущання 

жандармів, уряднидників над селянином за те, що він насмілився ловити в Черемоші 
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панську рибу, з якої його дружина хотіла зварити для дітей пісну страву –

 хлиставицю (Пис. Бук., 82). 

Ха'мула ‛розварена рідка страва’ [СБГ, 609] – запозичення із зах.-слов. мов; чес. 

chamula розглядають як суфіксальне утворення від chamati ‛ковтати’ [ЕСУМ VІ, 

154], звідси ха'муліти ‛ставати густим’ [СБГ, 609]. 

Слово 'мочка ‛рідка страва’ [СБУ, 298] – суфіксальне утворення від мочити, 

твірне відзначає високий ступінь продуктивності.  

До цієї групи можна зарахувати слова балан'да, бадеи'реўка. Балан'да – вид 

рідкої мучної страви, всяка погана страва [СБГ, 23]. Діалектоносії с. Кормань Сок. 

р-ну пояснюють, що споживали її у голодовку: балан'да / це бадеи'реўка ‛дуже пісна 

рідка юшка із води, муки і солі’.  

Слово балан'да – запозичення з рос. мови, яке є результатом видозміни слова 

ба'ланда ‛лобода; гичка’, що вважають запозиченням з лит. мови; лит. balanda 

‛лобода’ похідне від лит. balti ‛біліти’. [ЕСУМ І, 124]. 

Бур'да ‛несмачна, некалорійна їжа’ у мовленні діалектоносіїв продовжує своє 

функціонування, пор. також бурда [Жел. І, 50]. Слово бур'да запозичене через рос. 

мову з тат.; тат. бурда ‛каламутний напій, суміш різних рідин’ є утворенням від 

основи тюрк. bor- / bur- ‛вертіти’ [ЕСУМ 1, 299].  

Родові назви рідких страв засвідчують креативний характер мовомислення 

буковинських діалектоносіїв. Зміни в системі харчування зумовлюють вихід з 

ужитку слів цього угруповання.   

 

4 .  1 .  1   Н а з в и  з а п р а в н о г о  с у п у  –  б о р щ у .  З-поміж заправних 

супів чільне місце посідає борщ – ознака української національної кухні, обов’язковими 

складниками якого є буряки і закваска. У бук. говірках функціонують фразеологізми: 

Борш і каша – то їда наша. Дим густий – борш пустий [СБГ, 25], стале 

словосполучення *таний як борьшь ‛дешевий’ [СБГ, 538], пор. п'ростий 'боршик (Юж.).  

Слово борщ [Жел. І, 41; НТСУМ І, 127] має дві гіпотези походження: пов’язане 

із псл. *bъrśćь ‛борщівник’, згодом назва страви; менш переконливе пов’язання з 

цсл. обрьзгнути ‛скиснути’ [ЕСУМ І, 236].  
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У бук. говірках слово борщ багатозначне: борщ ‛квас із висівок житнього 

борошна’, ‛борщ’ [СБГ, 37], так само у Словнику Б. Грінченка, пор. борщ 1) Борщъ. 

2) Квасъ изъ бураковъ, изъ котораго приготовляютъ борщъ [Грінч. І, 89]. У 

Словнику староукраїнської мови ХІV – ХVст. зареєстровано ойконім (село у 

Волинській землі) Борщовка [ССМ І, 114].  

Особливість народної кулінарної номенклатури – нечітка диференціація 

значень. Слово борщ – один із найпоширеніших базових кулінарних термінів. 

Борщем називали страви, які, з погляду кулінарії, належать до інших видів супів; 

напр., 'п’ідпалка, п’ідпа'лений борш (Заст.), борш с к'л’оцками (Неп.), боршч 

'сапал’ницкий (Сух.), го'роховий борщ [Горб. ІІІ, 252] – йдеться про супи, заправлені 

смаженою мукою; борш з 'рибоў (Мит.); борш з 'риби і ку'рудз’аних кру'піў (Мит.) – 

про суп з риби; 'боршик ‛бульйон з вермішеллю’ (Вашк.). Діалектоносії пояснюють 

кулінарний термін покликанням на слово борщ: напр.: 'б’ігус ЛСВ2 ‛борщ з м’ясом, 

квашеним або свіжим буряком (усі компоненти ріжуть кубиками’ (Заст.). У поліс. 

говірках борщ ‛загальна назва рідкої кислої їжі’ [Веш., 370]. 

Слово борщ у бук. говірках внаслідок апокопи набуває форми борш, у бук. 

говірках Румунії ФВ борш’ч’ [Горб. ІІІ, 252]. 

Оскільки в минулому система харчування підпорядковувалася релігійному 

календарю, м’ясо їли декілька разів на рік, у протиставних відношеннях перебували 

номінації борш з м'н’а (е)сом – п’іс'ний борш, остання номінація набирала форми 

борш, сьогодні, навпаки, номінація борш з м'н’а(е)сом редукується до борш і 

вступає у опозицію із словосполученням п’іс'ний борш, таким чином, зазнало змін 

маркування одиниць, пов’язаних еквіполентною опозицією. 

Назви борщу репрезентують три ТМ: „назви червоного борщу”, „назви 

зеленого борщу”, „назви білого борщу”. 

В Україні готували червоний борщ з буряком, капустою, морквою, петрушкою, 

а пізніше з картоплею. На Буковині влітку і взимку варять борщ із буряка і квасолі, 

напевно, у народній свідомості закарбувався давній рецепт борщу до появи 

картоплі, пор. буковинський борш [Кож. ІІІ, 61]. 
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ТМ „назви червоного борщу” формують мовні одиниці: а) борш р’ід'кий (Вітр.), 

п'ростий борш (Юж.); b) бура'ч’енка ЛСВ1 (Пут.), квас'н’енка ЛСВ2 (Пут.), борш 

чеир'воний (заг.), боршч чеир'лений (Корч.), борш бура'ковий (заг.), борш свек'лєний 

[Шух. І, 57], борш с 'сахарного бура'ка (Буз.), борш з бура'ком і фа'сул’ами (Мит.), 

борш с фа’сул’ами (заг.), фасу'л’аний борш (Заст.), фасу'л’овий борш (заг.), 

фасу'л’іний борш (Пут.), борш с ка'пустоў (Зел.), борш ш чеир'воного бур’а'ка і 

грие'б’іў (Заст.), борш з 'бобом і ку'руд’з’аними кру'пами (Вал.), боршч с к'вашеним 

бура'ком і грие'бами (Вижн.), чеир'вона 'дзупа (Лоп.), буря'ковий борщ з ка'пустою 

[Кож. ІІІ, 68], борш с к'вашеним бура'ком і грие'бами (Вижн.), 'б’ігус ЛСВ2 (Заст.). 

Обов’язковий складник борщу буряк пояснює номінації – описові назви з 

вказівкою або переліком інгредієнтів, напр., борш бура'ковий. Якщо ж до складу 

борщового набору входила капуста, то номінація набувала форми борш с ка'пустоў, 

борш ш чеир'воного бур’а'ка і грие'б’іў, борш з 'бобом і ку'рудз’аними кру'пами, 

боршч с к'вашеним бура'ком і грие'бами. Складені номінаціі відповідають схемі 

родова назва + назва інгредієнта (-тів). 

Назва буряку може бути пропущена: борш с фа'сул’ами, фасу'л’аний борш, 

фасу'л’овий борш, борш фа'сул’іний. 

Слово бу'р’ак запозичено через пол. мову із лат. або іт. [ЕСУМ І, 305], у бук. та 

под. говірках побутує у ФВ бу'р’ак, бу'рак, бо'рак, пор. бо'рак [Нег., 8]; дублет 

с'векла – давнє запозичення з гр. мови [ЕСУМ VІ, 231]; у гуц. говірках України і 

бук. Румунії – с'векла (Пут.), [Горб. ІІІ, 336]. 

Усі номінації цієї ТГ – аналітичні, назва бура'ченка ЛСВ1– суфіксальний 

універбатив від бура'ковий борш. 

В етнографічній праці В. Шухевича знаходимо відомості про те, що борщ 

використовували як гігієнічнічний засіб. Він пише: „Буденною стравою по при 

кулешу є борщ свєк'лєний (бураковий) і гусьлєнка” [Шух. І, 167]… На жаль, Гуцули 

дбають тільки про зверхню, для ока видну прикрасу, а самого тїла ніколи не миють 

окрім лиця і рук; тільки під недїлю миють мужчини волос лугом, а женщини та 

кучерєві мужчини додають до лугу буракового борщу, щоби волос пускав, бо він за 

цілий тиждень склима′кований (збитий)” [Шух. І, 57].  
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У зах.-волин. говірках борщ має 3 ЛСВ: ‛розчин із кислого тіста для миття 

голови’, ‛настій із столових буряків для приготування борщу’, ‛рідка страва із 

настою столових буряків, щавлю чи оцту’ [Корз., 75], діж'ней борщ ‛квас, 

виготовлений із залишків дріжджового тіста у хлібній діжі (мили голову)’ [Корз., 

110]. У говірці с. Банилів-Підгірний Стор. р-ну пригадали про д’іжко'вий борш – 

рідку страву із маслянки, картоплі, моркви, гарбуза, цибулі, зелені.  

У гуц. говірках Буковини фіксуємо назву квас'н’енка, пор. кваснủнȧ ‛борщ’ 

[Жел. І, 339], як пояснюють діалектоносії, страва, подібна до борщу з додаванням 

слив (Пут.), пор. пова'лянка ‛суп із слив’ [Жел. ІІ, 668], у гуц. говірці с. Смодна 

Косівського р-ну Івано-Франківської обл. борщ сли'вовий. У говірці с. Банилів-

Підгірний Стор. р-ну реєструємо назву борш с фа'сул’ами та чорнос'ливом, до якого 

додавали молоду кропиву, яйця, кукурудзяну муку, сіль та смалець. 

Борщ необхідно зак'васн’увати ‛приправити страву чимось кислим’ [СБГ, 132]. 

ТГ „назви закваски до борщу”: а) ґрис, ґр’іс ЛСВ3 (Стор.), к'вашений борш (Он.), 

роб'лений борш (З. Гай), квас'на с’іл’ (заг.), зак'васка (Заст.), борш ЛСВ2 [СБГ, 37], 

квас'ний борш (Стор.), квас (Вижн.), киесие'лица ЛСВ2 [СБГ, 200], в’іў'с’ана 

зак'васка (Вовч.), 'гушча, грис, борш (Сок.); b) НР то'матне п’у'ре (заг.), то'матна 

'паста (заг.), то'мат (заг.). 

Борщ ЛСВ1 ‛закваска’, звідси квас'ний борш, к'вашений борш, роб'лений борш, 

пор. стругати борщ ‛заквашувати буряк до борщу’[Нег., 178]. 

Згодом як закваску почали використовувати лимонну кислоту, називали 

речовину квас'на с’іл’, так само в гуц. говірках [Нег., 86]. 

Приправа до борщу зак'васка (Заст.) – віддієслівне суфіксальне утворення від 

заквасити; пор. також 'запрашка ‛підсмажена мука’, 'закришка ‛подріблена зелень’ 

від дієслів запражити, закришити.  

Діалектоносії говірки с. Вітрянка Сок. р-ну повідомили, що ґрис ‛висівки’ 

заливали кип'ятком, щоб прокис. Борщ варили на тій воді, таку рідку страву 

називали борш р’ід'кий.  

Сьогодні збереглася технологія приготування борщу, проте у ролі закваски 

використовують то′матне п’у'ре, то'матну 'пасту, то'мат.  
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То'матне п’у'ре, то'матна 'паста ‛в’язка речовина, тістоподібна маса, із 

помідорів’ – аналітичні назви, мотивовані словом томат, у якого первісне значення 

‛однорічна овочева рослина родини пасльонових з червоними плодами’ [НТСУМ ІІ, 

788], то’мат ЛСВ1, пом’і’дор, бакла'жан ЛСВ2 – дублети, то'мат ЛСВ2 ‛соус, 

паста з помідорів’ [НТСУМ ІІІ, 550]. Томат – запозичення з фр. мови; фр. tоmatе 

зводиться до мекс. [ЕСУМ V, 595]. 

Народна кулінарна номенклатура поповнилася словом 'паста, запозиченим з іт. 

мови, іт. pasta ‛тісто, тістечко’ [ЕСУМ VІ, 307].  

Специфічна риса народної кулінарної термінології – творчий характер, напр. 

червоний борщ під кодовою назвою смерть суперниці (Мат., с. 118). 

У зимовій календарній обрядовості сему ‛обрядовий’ набувають назви п’іс'ний 

борш, чиер'воний борш с к'рапликами, борш з 'вушками, чиер'воний 'боршик с 

др’іб'нен’кими фасул’'ками, капус'н’ак, ка'пусник, рос’іў'ниц’а.  

У с. Розтоки Пут. р-ну про різноманітність святкового столу, як стверджує 

М. Матіос у „Кулінарних фіґлях”, кажуть: „Тут хіба що лиш тата-мами і крапликів 

не вистачає…” (Мат., с. 181).  

Зелений борщ варили навесні з молодим щавлем, лободою, кропивою, молодим 

листям буряка, присмачували вареними яйцями та сметаною.  

До ТМ „назви зеленого боршу” належать мовні одиниці: b) борш зеи'лений 

(заг.), борш с шчаўние'ком (заг.), веисн’а'ний борш (Чеп.), моло'дий борш (Заст.), 

борш с кропие'ви (Миг.), борш с шчавеи'лу (Кам.), 'затерка ЛСВ2 (Стор.), борш с 

квас'цу (Мит.), пат'раўка ЛСВ2 (Баб.), суп с кропие'ви (Сн.).  

Кольорова ознака чільної номінації пов’язана із семою ‛пора року’. Якісно-

відносні прикметники в номінаціях зеи'лений борш, моло'дий борш імпліцитно 

виражають сему ‛весна’.  

Назви борш с кропие'ви, борш с ш'чавелу, борш с ква'сцу – описові, іменниково-

іменникові словосполучення з означально-об’єктними відношеннями.  

Майже всі назви цього угруповання – наслідок аналітичного словотвору, проте 

натрапляємо й на однослівні номінації. У говірках Стор. р-ну 'затерка ЛСВ2 ‛суп із 

лободи’ (Яс., Кост.), пор. назви 'запрашка, 'закришка.  
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ТГ „назви білого борщу”: а) сиер'бушка ЛСВ2 (Заст.), сара'буха (Мит.), 

сара'бушка (Звен.), д’ішко'вий борш; п’ідбие'ванка (Заст.), бура'чанка ЛСВ2 (Заст.); 

b) 'б’ілий борш (Пол.), борш на 'дзер’і (Чеп.), 'дзеровий борш (Сам.), борш с кру'пами 

(Стор.).  

Назва бура'чанка ЛСВ2 ‛страва з листя буряків, зварена на сироватці, 

приправлена кислим молоком’ (Заст.). Зазвичай заправляли, підкислювали борщ 

дзером, що  закріплено в аналітичній номінації борш на 'дзер’і.  

Назва у ФВ сиер'бушка ЛСВ2 (Заст.) і у СВ сара'буха (Мит.; [Нег. 179]), 

сара'бушка (Звен.) – переосмислена й адаптована фонетичною та словотвірною 

системами укр. мови рум. слово sărbuṣcă ‛рідка страва з молоком’ [РРС, 572]. 

Номінацію п’ідбие'ванка (Заст.) мотивує назва на позначення народного 

кулінарного процесу під'бивати ‛засмажувати цибулю’, пор. словотвірне гніздо у 

Словнику Є. Желехівського підби'ванка, підби'вати борщ [Жел. ІІ, 638], 'підбивка, 

підбит'нєк, підбит'няк ‛підбитий борщ’ [Жел. І, 638]. 

 

4 .  1 .  2   Н а з в и  к а п у с н я к у .  Однією з найпоширеніших рідких страв на 

Буковині є заправний суп із капусти. Капусняк варили повсюди, додавали 

кукурудзяну крупу, лавровий лист (біпковий лист), смажену на олії цибулю, іноді 

додавали картоплю [Кож. ІІІ, 29], до складу супового набору іноді входила квасоля. 

У творах О. Маковея ця страва фігурує під назвою росіл, капуста, називає 

автор її „руським компотом”: На вечерю дають чарку міцної горілки, вепрову печеню 

з „руським компотом”, себто з капустою і бараболею і дві великі склянки 

пільзенського пива (О. Мак., с. 232). 

ТГ „назви капусняку”: b) капус'ник, капус'няк [Кож. ІІІ, 29], ка'пуста (заг.), 

ро'сів, росів'ниця, приїм'лена ка'пуста [Кож. ІІІ, 50], ро′с’ілник (Чеп.), 'чорба ЛСВ3  

(Дав.), 'дз’ама ЛСВ2 (Хот., Кельм.), за'сипанка [СБГ, 142], рос’іл’'ниц’а (Бан.), 

рос’іл’'ница (Ваш.), ж'упен’а (Неп.), капус'т’анка (Вижн.), ка'пуста квас'на з 

м'н’асом (Мит.), капус'н’ак з йач'м’іними кру'пами (Звен.), ка'пуста квас'на 

(Г. Шир.), росо'лянка, росів'ниця, ро'сів, 'бевка ЛСВ2 [Гуц., 206], гриеб'ний капус'н’ак 

с пеир'лоў'коў (Вижн.), киесеи'лиц’а ЛСВ4 (Вижн.) рос’і’ў'ниц’а (Вижн.), п’ід'бита 
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ка'пуста (Вижн.), ка'пуста з м'н’асом (М. Куч.), к'вашена ка'пуста з 'м’ясом [Кож. 

І, 67], ка'пуста с кру'пами, з грие'бами/ с фа'сул’ами з 'запражкоў (М. Куч.), 

капус'н’ак с кар'тошкоў (М. Куч.), квас'на ка'пуста, капус'н’ак (Зел.), ка'пуста 

ва'рена, капус'няк [Горб. ІІІ, 287]; с) ро'сол’ник (Звен.), со'л’анка (Орш.). 

У ТГ наявні назви, що позначають суп, до складу якого входять капуста і 

квасоля, НР: 'чорба ЛСВ3 (Дав.), ро'с’іл’ница (Ваш.), жу'пен’а (Неп.). 

Кулінарний термін жу'пен’а – адаптоване фонетичною системою говірок слово 

шу'пеня, пор. 'бевка ‛капуста з кукурудзяною мукою’ [Нег., 7]. 

У бук. говірках є номінації, у яких наявність–відсутність інгредієнта визначає 

еквіполентну опозицією. У говірці с. Ширівці Горішні Заст. р-ну ка'пуста квас'на з 

м'н’а(е)сом (на свято) – ка'пуста квас'на (без м’яса, у будень з ячменем або 

квасолею); у с.  Стебні Пут. р-ну рос’іў'ниц’а ‛капуста без м’яса’ – ка'пуста з 

м'н’есом. 

Низку номінацій різної лінгвальної природи (ка'пуста, капус'н’ак, квас'на 

ка'пуста) мотивує слово капуста. Номінація ка'пуста постала внаслідок 

метонімічного перенесення за схемою „назва продукта – назва страви”; капус'н’ак, 

капус'ник, капус'т’анка – результат суфіксації, квас'на ка'пуста, приейм'лена 

ка'пуста – метонімічний перенос аналітичної форми.  

Реєструємо назви, у яких слова капуста і капусняк стають родовими назвами: 

ка'пуста з м'н’асом, ка'пуста с кру'пами/ з грие'бами/ с фа'сул’ами з 'запрашкоў/ 

капус'н’ак с ка'ртошкоў/ гриеб'ний капус'н’ак с пеир'лоўкоў .  

Назви ро'сів, ро'сільниця мотивує слово розсіл ‛спеціально приготовлений 

солоний розчин’ – псл. *orzsolъ ‛солона рідина’, від *soliti ‛солити’ [ЕСУМ V, 113], 

пор. ро'сив ‘огірковий квас’ [Горб. ІІІ, 333]. 

Номінація ро'сів постала за метонімічним переносом „назва продукту – назва 

страви”; ро'сільниця, ро'сільник – суфіксальні утворення, пор.: роз'сіл, роз'сілниця 

[Жел. ІІ, 831], ро'сіл, ро'сільниця [Жел. ІІ, 839], росо'лянка [Жел. ІІ, 840]. 

За твердженням В. Шухевича, росівницю готували з додаванням тертого маку 

або молока із сім’я конопель [Шух. І, 105], у гуц. говірках росо'лянка, ро'сівниця, 

ро'сів, 'бевка [Гуц., 206]. 
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Зміни системи харчування спричинили появу слова роз'сольник ‛суп із 

солоними (квашеними) огірками’ у ФВ ро'сол’ник, ро′с’іўник, росо'л’анка (Чеп.), 

ймовірно, раніше росо'лянка [Жел. ІІ, 840]. Збагатилася народна кулінарна 

номенклатура словом со'л’анка ‛перша страва з квасними огірками, маслинами, 

лимоном, каперсами’, первісно селянка, страва рос. кухні на м’ясному бульйоні з 

гострими приправами (Інтернет). 

Особливість буковинської кухні відтворює аналітична назва, у якій означальні 

компоненти відповідають оксюморону со'лотка 'баба с квас'ноў ка'пустоў ‛святкова 

страва, яку подають на весіллі’ (Заст.).  

 

4 .  1 .  3   Н а з в и  з а п р а в н и х ∕ п р о з о р и х  с у п і в  з  г а р н і р о м .  У 

кулінарії супи поділяють на заправні на прозорі. Проте одна і та ж номінація може 

позначати заправний (пасерований борошном або засмаженою цибулею, морквою) та 

прозорий супи з гарніром. У бук. говірках у відношеннях взаємозаміни перебувають 

слова суп, 'зупа, 'йушка, 'дз’ама: одне слово пояснююють покликанням на інше.  

Суп [НТСУМ ІІІ, 479] – запозичення з фр. мови; фр. soupe ‘суп, юшка’ 

зводиться до нім. soppen ‛умочати’ [ЕСУМ VІ, 476] (пор. 'мочка, 'поливка ‛суп’ 

[Жел. І, 689]), у бук. говірках функціонує у формі 'зупа, гуц. говірках Буковини – 

'дзупа (Лоп.). 

У бук. говірках побутують фразеологізми: Моя зупа, а ваш хліб – реалізує ідею 

спільних зусиль для виконання справи; Коли зупа сяде, студинец готовий – про 

причино-наслідкові відношення світу. 

Назви рідких∕прозорих супів з гарніром формують ТМ „суп”, ТГ „юшка”, 

„чорба”, „дзяма”. Слово 'зупа перебуває в активному складі говірок, хоча, особливо 

молодше покоління, використовує паралельно суп.  

За СБГ, назва зупа має 3 ЛСВ: ‘суп з м’ясом’, ‘бульйон’, ‘юшка’ [СБГ, 175]. 

ТМ „суп” формують мовні одиниці: а) 'зупа з на'тини (Вит.), 'хорутова 'зупа 

(Вижн.), 'зупа з лобо'ди (Ош.): b) зупа с фа'сул’коў і 'к’істом (Юр.), 'зупа з 

бан'дол’ами (Кад.), 'зупа 'кур’еча (Кам.), 'зупа с 'качки (Звен.), 'рижова 'зупа (Кіцм.), 

'зупа з го'рохом (Неп.), 'зупа с цие'бул’коў/ 'морквоў і бара'бул’коў (Вал.), 'зупа с 
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'кур’ачим м'н’асом (Бер.), суп с к'лецками (В. Куч.), горох'л’аний суп (Бан.), 

го'роховий суп (Лук.), 'зупа с к'лецками, к'л’оцанка  (М. Куч.), га'л’оп-'зупа (Мит.), 

пиен'дига (Ваш.), запа'лена 'зупа (Вит.), 'дзупа (Миг.), сеи'л’анска 'зупа (Вижн.), 

огеир'кова 'зупа (Вижн.), 'зупа з гри'бів [Кож. ІІІ 70], гри'бова 'зупа [Жел. І, 159] 

(Зам.), п’іс'ний суп (Юр.), 'зупа с 'к’істом (Зел.), 'зупа с фа'сул’ами (Звен.). 

До складу цієї ТМ входить НМ зупа відкритого характеру (описові назви з 

індексацією інгредієнтів): 'зупа с фа'сул’коў і 'к’істом, 'зупа з бан'дол’ами, 'зупа 

'кур’еча, 'зупа с 'качки, 'рижова 'зупа, 'зупа з го'рохом…  

До пасивного складу говірок належить номінація 'хорутова 'зупа ‛суп з 

картоплею, хорутом, заправлений сметаною’. Діалектоносії с. Виженка Вижн. р-ну 

пригадали, що 'хорут – приправа для супу: зелену подрібнену петрушку уварювали 

з гуслянкою у мідному тазу до загустіння, формували з цієї маси ковбаски, які 

висушували і додавали до супу. Готували і продавали 'хорут люди, обізнані з цією 

справою. Слово 'хорут неясної етимології. 

Зазначено, що кулінарні терміни чітко не диференціюються. Так, у говірці 

с. Мигове Вижн. р-ну побутує номінація чеир'вона 'дзупа ‛рідка страва на основі 

м’ясного бульйону, з буряком, томатною пастою і шкварками’, тобто з погляду 

кулінарії, це борщ.     

Низку мовних одиниць об’єднує сема ‛швидке приготування’: b) га'л’оп-'зупа, 

пиен'дига, запа'лена 'зупа; с) суп з м’і'в’іни, суп з м’і'н’іни. 

Назва га'л’оп- 'зупа – композит, утворений словоскладанням: Galloр гальоп, нім. 

‛швидкий біг коня’ [ЕСУМ І, 461] і 'зупа. 

У говірці с. Вашківці Вижн. р-ну стверджують, що пиен'дига – суп, який швидко 

готують навесні з картоплі, зелені, збитого яйця і сметани. Під дією народної 

етимології пов’язують слова пиендига ‛суп’ і 'пиндити ‛швидко гнати’ [СБГ, 410]. 

Слово пиндига реєструє Словник Є. Желехівського [Жел. ІІ, 632]. За ЕСУМ, пиндига 

‛юшка з кислого молока’ – переосмислене запозичення з пол. мови; п. рindyga 

‛напій, горілка’ є афективним утворенням від ріċ ‛пити’ [ЕСУМ ІV, 370].  
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Зупа запа'лена ‛суп заправлений підсмаженою мукою’ – аналітична назва, де 

атрибутивний компонент – дієприкметник від дієслова на позначення кулінарної 

технології запа'лити ‛підсмажити муку’. 

До лексичної системи говірок увійшли мовні одиниці суп з м’і'в'іни, суп з 

м’і'н'іни. Мівіна – товарний знак, бренд компанії „Техноком”, корпорації „Nestle”, 

яка виготовляє харчові напівфабрикати (Інтернет). 

Запозичене з тюрк. мов čоrba ‛навар’ [ЕСУМ VІ, 505] послужило мотиватором 

для слів 'чорба, шур'па, ш'черба.  

У бук. говірках побутує слово 'чорба ЛСВ4 ‛пісний суп із багатьох інгредієнтів’ 

(Б.-Під.), пор. також 'чорба ‛юшка, суп’ [Горб. ІІІ, 358]. У бук. говірках реєструємо 

слово шур'па ‛м’ясний заправочний суп’ (Заст.). 

У под. говірках Буковини фіксуємо назву ш'черба ‘суп на м’ясному бульйоні’ 

(Корм.). Пор. також щерба ‘страва запорожців із квашеного житнього хліба з 

рибою’, пор. щерба ‘юшка, навар’ [Ващ., 105; Лис. ІІ, 21; Жел. ІІ, 1105].  

У бук. говірках активно функціонує кулінарний термін юшка [НТСУМ ІІІ, 851] 

– псл. *juха; споріднене з лит. juse ‛юшка з рибою’ [ЕСУМ, VІ, 526], пор. юшка, юха 

[Жел. ІІ, 1110], юха ‛отвар’ [Тим. ІІ, 509].  

ТМ „юшка”: а) юшка з будженицею, юшка з будилом [Гуц., 208], юшка з ріпою 

[Гуц., 206], 'юхварка [Шух. І, 168], вів'сяна 'юшка [Кож. ІІІ, 68]; b) 'йушка (Хот., 

Кельм.), го'рохова 'йушка (Щерб.), запа'лена 'йушка (Вік.), йу'ха (Кельм.), у'ха (заг.), 

'йушка с фа'сул’ами (Кар.), 'йушка с 'к’істом (Лук.), 'йушка з 'затиркоў (Звен.), 

гриеб'на 'йушка (Ваш.), 'йушка з м'н’асом (Хл.), мн’асна 'йушка (Кельм.), 'рибна 

'йушка (Мит.). 

У говірках Кельм. р-ну за словом 'йушка закріплено значення ‛суп на м’ясному 

бульйоні, обов’язково з рисом’. У гуц. говірках зареєстровано номінацію юшка з 

ріпою [Гуц., 206], де ріпа – це місцева назва картоплі, пор. також у закарп. говірках 

Румунії 'сербанка з 'ріпи [Пав., 147], картоп'л’аний суп, барабо'л’аний суп, 

'р’іпл’анка [Пав., 276], бурбу'лянка ‛суп з карпотлею’ [Жел. І, 50].  

В етнографічній праці В. Шухевича знаходимо опис юхварки: „Юхварка; 

покришену бурєшку наставлять на водї, посолять, накришать до неї сира, а як 
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зачне кипіти, докидають пощипаного тїста з муки і закришки” [Шух. І, 168]. 

'Юхварка становить контамінацію двох слів: юшка + варити. 

Суп із риби на Буковині називають 'йушка, 'йушка з риби, йу'ха, у'ха. Три слова 

'йушка, йу'ха, у'ха етимологічно споріднені, слово уха у Словниках подане з 

позначкою діал. [НТСУМ ІІІ, 637]. Уха – запозичення з рос.; р. уха відповідає укр. 

юха, юшка [ЕСУМ VІ, 54]. У бук. говірках слово уха ‛суп з риби’ витісняє інші 

назви, пор. також саламур ‛солона юшка з вареної риби’ [Дзен. ІІ, 51], у бук. 

говірках сала'мура ‛ропа, розсіл з огірків’ [СБГ, 474]. 

Дублетом до слів 'йушка, 'зупа виступає 'дзяма, 'дзєма, 'зяма, 'зєма, 'дзєма 

ЛСВ2 [СБГ, 94; Жел. І, 180; Грінч. І, 381; Горб. ІІІ, 272] ‛юшка з риби, курячого 

м’яса’ [СБГ, 94], пор. дзьима ‛картопляний відвар; юшка’ [Нег., 19], 'дзяма, 'зяма 

‛юшка з риби, заправлена цибулею’ [Дзен. ІІ, 42]. 

 

4 .  1 .  4   Н а з в и  ч и с т о г о  в і д в а р у  з  м ’ я с а .  НР „назви чистого 

відвару з м’яса”: а) ро'с’ів ЛСВ2 [СБГ, 467], сос ЛСВ1 [СБГ, 508]; b) 'бу'л’он (заг.), 

'боса 'дзупа (Лоп.), д'раг’іл’ (Лоп.), 'йушка (Юр., Лів.), 'дзяме ЛСВ3 [СБГ, 94], 

мн’ес'ний бу'л’он (заг.), кор'ж’іўка (Пл.), 'зупа ЛСВ2 (Вовч., Ош.). 

Найуживанішим словом у цій групі є бульйон – запозичення з фр. мови; 

фр. bouillon пов’язане з дієсловом bouillir ‛кипіти; варити’ [ЕСУМ І, 293], у бук. 

говірках бу'л’он; пор. також в гуц. говірках 'бойіти ‛кипіти’. 

У гуц. говірках Буковини реєструємо мовні одиниці д'раг’іл’, 'боса 'дзупа. 

Слово д'раг’іл’ ‛бульйон без м’яса’, пор. в укр. мові д'рагл’і ‛їжа із згуслого при 

охолодженні м’ясного чи рибного відвару з дрібними шматочками м’яса або риби’ 

[НТСУМ І, 607], – похідне утворення від псл. *dregati ‛дрижати, трястись’ [ЕСУМ 

ІІ, 119]. 

Назву 'боса 'дзупа ‛курячий бульйон із зеленню, який подають у склянках на 

весіллі’ – прикметниково-іменникове словосполучення, зумовлене креативним 

характером мовомислення діалектоносіїв. 



126 

 

 

У гуц. говірках побутує назва кор'ж’іўка ‛бульйон’, яку мотивує слово корж, 

споживали такий бульйон з коржами (прісним хлібом). Кор'ж’іўка – релікт давньої 

слов’янської страви, м’ясний відвар зі шматочками хліба. 

Г. Вешторт зазначає, що „слов’янські мови налічують низку назв на позначення 

м’ясних відварів з накришеними в них шматочками хліба: юха, тюря, рули, каплун, 

гармуша, потапці, моченики, вони не належать до найдавніших. Семантичний 

розвиток лексеми юха, а саме генералізація її в значенні ‛рідка страва’ дає підстави 

висунути припущення, що одним з ранніх значень є ‛відвар, рідка страва з 

накришеними в нього шматочками хліба” [33, с.45], пор. також 'потапці ‛суп з 

сухарями’ [Жел. ІІ, 721], ‛їжа з сухарів або накришеного хліба, яка маститься олією’ 

[Ващ., 79].  

За свідченням В. Шухевича, на початку ХХ ст. подібну страву називали 'дзєма, 

пор.: „Дзєма на піснї дни; сцїджують воду з вареної фасолї, бульби, бобу, кришать 

до неї малая, хліба або кулеші” [Шух. І, 168], відповідно, 'дзєма заст. ЛСВ6 ‛суп з 

кулешею’, пор. у говірках Хотинщини 'дзяма ‛вода, відлита з вареної картоплі’.  

У багатьох населених пунктах до складу весільного столу входить курячий 

бульйон, напр., 'боса 'дзупа (Лоп.), 'з’ема (Тур.).  

 

4 .  1 .  5   Н а з в и  п ю р е п о д і б н и х  с у п і в .  ТГ „назв пюреподібних 

супів”: а) джур ЛСВ4 (Погор.), г’андж’а'бур (Вижн.); b) ку'л’іш (Кіцм.), борш з 

′губами (Вітр.), борш с кру′пами (Вітр.), к′рупник (Звен.), х'л’аки ЛСВ2 (Звен.), суп 

ЛСВ2 (Чеп.) пат'раўка ЛСВ4 (Рог.), душеи'нина ЛСВ3 (Звен.). 

Нечіткість диференціації кулінарної народної термінології зумовлює семему 

‛густий суп зі свіжим свинячим м’ясом’ у багатозначних словах: пат'раўка ЛСВ4 

(Неп.), душеи'нина ЛСВ3 (Звен.). У с. Звенячин Заст. р-ну душеи'нина – різдвяна 

страва, готують на основі м’яса з індика (т'рус’аче м'н’асо) з пшеничною крупою, 

картоплею, капустою, засмажкою. У говірці с. Репужинці Заст. р-ну джур ЛСВ4 – 

‛суп-пюре, заправлений юшкою із квашених столових буряків’.    

Описові назви з індексацією інгредієнтів борш з ′губами, борш с кру′пами 

діалектоносії характеризують гус'тий йак 'каша (Вітр.). 
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Мовні одиниці, дублети, борш с кру′пами та к′рупник у бук. діалектному 

просторі пов’язані епідигматичними відношеннями.  

У гуц. говірках Буковини зареєстровано слово г’андж’а'бур ‛густий суп на 

основі яловичини з хорутом, гуслянкою, картоплею, домашньою локшиною’. 

Думаємо, що слово г’андж’а'бур – переосмислене слово ганджар ‛широкий 

татарський кинджал’, запозичене з тур. мови [ЕСУМ І, 467], зв’язком послугувала 

ознака ‛гострий’. 

 

4 .  1 .  6   Н а з в и  с у п і в - с о у с і в .  До цієї групи належать слова, які 

позначають так звані супи-соуси (термін наш) – густа рідина на основі різних 

інгредієнтів. Супи-соуси споживають із подрібленою кулешею або вмочають 

кулешу. Напевно, ця страва є видозміненим реліктом слов’янської давньої страви, 

яка становила м’ясні відвари з накришеними в них шматочками хліба [33, с.45].  

ТГ „назви супів-соусів”: b) 'йушка ЛСВ2 (Варт.), 'йушка-мочеи'нина (Кельм), 

мочеи'нина (Нел.), п’ід'лива (Пол.), 'дз’ама ЛСВ5 (Хр.) 'дз’амка (Рог.), сос [СБГ, 

508], 'соус, 'сосик (Стор.), 'джандра (Мит.), ′мочанка (Сел.), 'гул’аш ЛСВ2 (Кад.), 

с'машка ЛСВ2 (Ош.), 'с’орбанка ЛСВ2 (Лів.), 'запрашка, зап'рава, 'засмашка, 

сма'жонка [СБГ, 503], зап'раўка с ку'рудз’анойі му'ки (Мит.), запа'л’ушка (Заст.), 

'з’ама ЛСВ5 (Стор.), пат'раўка ЛСВ4 [СБГ, 392], по'лива, під'лива [СБГ, 442], 

мока'н’ійа (Сок.), 'мочанка (Сок.).   

Функціональне спрямування страви – вмочати – мотивує низку СВ 'мочанка, 

'йушка-мочеи'нина, мочеи'нина, мока'н’ійа. Діалектоносії пояснюють: Кус'ки 

мама'лиги мо'чайут у моча'нину, тому 'так і нази'вайеса (Кельм.).  

Слово 'мочанка має відтінки значення, пор.: ‛підсмажене борошно зі сметаною’ 

(Хл.) ∕∕ ‛топлене сало із сметаною і бринзою’ (Пог.) // ‛підсмажена цибуля, бринза, 

яйця, вода з мамалиги’ (Чеп.) // ‘підлива будь-яка’ (Буз.) //. Мочанка: смаженина із 

свіжинини – печінки, потрушків, м’яса щойно зарізаного поросяти, додати 

смаженої цибулі, вмочати кулешу (Мат., с. 191). 

Репрезентанти 'п’ідпалка, п’ід'ливка, с'машка, 'запрашка, зумовлені мотивацію 

за різними ознаками, утворені за однією словотвірною моделлю: (віддієслівні 



128 

 

 

суфіксальні похідні; суфікс -к-). СВ по'лива, п’ід'лива, ФВ п’ід'лева – похідні, 

утворені усіченням основи.  

'Джандра – фонетично адаптоване молд. слово жяндрэ ‛юшка із залишків 

мамалиги’ пов’язане з рум. jant ‛сироватка’, звідки укр. жентиця [ЕСУМ ІІ, 63]. 

У багатозначного слова сос ЛСВ2 ‛соус’. Сос – запозичення з пол. мови; п. sos 

‛соус’ відповідає укр. соус [ЕСУМ V, 359]. Пор. також 'сосик ‛сметанна підлива до 

курячого м’яса’ (Стор.). У говірках слово 'соус витіснило сос. Соус [НТСУМ ІІІ, 

361] – запозичення із зах.-євр. мов; зводиться до sal ‛сіль’ [ЕСУМ V, 360]. 

Ознака мовостилю С. Яричевського використання слова сос зі значенням ‛те, 

що супроводжує або доповнює основне, головне’ [НТСУМ ІІІ, 361] (у творах 

І. Франка соус). Пор.: Він падлюка? Най буде падлюка, але як мені його треба, то 

що? Коли він заварив цілий сос, то поможе надати собі з тим сосом раду (Ярич., 

с. 117); Параграфович нині не в „доброму сосі” (Ярич., с. 205); Пахло се недобрим 

сосом для „круленят” (Ярич., с. 329). 

Отож, кулінарна номенклатура на позначення рідких страв має відносно сталу 

розгалужену мікросистему, основу якої становить ЛСГ, кожен елемент якої формує 

мікропарадигму з великою кількістю описових назв – словосполучень.  

 

4. 2 Назви холодних закусок 

 

Холодні закуски з сирих овочів є основним джерелом вітамінів (С, каротину, 

групи В), мінеральних речовин (солей натрію, кальцію, заліза). Закуски з м’яса, 

сиру, яєць містять значну кількість жирів, вуглеводів, білків. 

Родові назви на позначення легких страв, звичайно холодних, що їдять перед 

обідом для збудження апетиту, містять сему ‘смачна їжа’. ТГ „родові назви на 

позначення закусок”: а) меи'цийі (Пут.), легу'міни ЛСВ3 [СБГ, 266], мас'л’они (Кам.), 

'ласошч’і ЛСВ2 (Вер.), 'лак’ітки (Кам.), марцие'пани ЛСВ2 (Мит.), пеи'рекуска; 

b) деил’іка'тес (заг.), 'закуска ЛСВ2 (Ваш.). 

Слово меи'цийі (Пут.) запозичене з рум. мови, пор.: mezel ‛холодні закуски, які 

споживають перед обідом’ [РРС, 336]. Мас'л’они (Кам.), ймовірно, адаптоване 
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лексичною системою говірок слово маслина ‛кісточковий овальний плід 

вічнозеленого південного дерева, з якого добувають олію; використовують також як 

приправу, оливка’ [НТСУМ ІІ, 151], запозичене із стсл. мови; стсл. маслина 

утворена від масло ‛олія’, можливо, як калька гр. έλαια ‛маслина’ [ЕСУМ ІІІ, 407], 

оскільки маслини в бук. кухні використовують як закуску.  

Слово 'ласошч’і ЛСВ2 у мовленні діалектоносіїв та у творах бук. письменників 

функціонує зі значенням ‛смачна їжа, переважно м’ясна їжа’, хоча в укр. мові за ним 

закріпилося значення ‛солодкі кондитерські вироби і взагалі все смачне’ [НТСУМ ІІ, 

59]. Лексема споріднена з ласий ‛смачний’, з дінд. laşati ‛бажає” [ЕСУМ ІІ, 197]. 

Пор.: Ішла з тацею в руках пані Маріора, … за нею йшла стара служанка з 

закускою, виднілись книшики, шинка і інші ласощі (Вор., с. 338). 

У творах С. Воробкевича слово марципани функціонує зі значенням ‛смачна, 

переважно м’ясна їжа’. Пор.: … столи під рідкими видумками трьох кухарок вдвоє 

згиналися, гості від незвичайних ласощів, риб і марципанів аж пояси попускали … 

(Вор., с. 350). У бук. говірках марцие'пан входить до складу фразеологізму 

заба'жати марци'пан’іў ‛про надмірні бажання’ (Мит.). Значення фразеологізму 

увиразнює граматичне значення множини.   

Слово марципан ‛кондитерський виріб з тіста мигдалю, горіхів і т. ін. з цукром’ 

[НТСУМ ІІ, 149], відоме багатьом слов. мовам, запозичено з іт. мови, через 

посередництво нім. Marzipan; іт. marzapane походить від matapanus (назва 

венеціанської монети), що пов’язується з араб. mauthabān, букв. ‛особа, що сидить’ 

від зображення на монеті; потім так називалися коробки з солодощами, а згодом і 

самі солодощі; за народною етимологією, іт. marzapane у зах.-європ. мовах 

сприймалося як лат. Marci panis „Марків хліб” [ЕСУМ ІІІ, 403]. Два значення слова 

марципан реєструє „Лексикон львівський: поважно і на жарт” [Хоб., 439]. 

Багатозначне слово луґу'міни має 3 ЛСВ: ‛вид солодощів, страва з рису або 

манних крупів’, ‛різноманітні страви’, ‛ласощі’ [СБГ, 266]. Легуміни – запозичення з 

пол. мови; п. legumina ‛страва з городніх овочів; борошняна страва, часто солодка; 

уживана як ласощі’, legumina ‛тс.’ походить від лат. legǔmеn ‛стручковий плід, 

переважно горох’ [ЕСУМ ІІІ, 210)].  
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К. Герман з-поміж слів, запозичених з рум. мови, які вийшли з ужитку під 

тиском слів рідної мови, наводить слово ле'гуми ‛овочі’ [51, с. 13]. У бук. говірках 

Румунії л’а′гумури, ле'гуми ‛городина’ [Пав., 524]. 

Л. Ткач, проаналізувавши семемну структуру слова леrуміни в 

укр. культурному контексті, стверджує, що „з високим ступенем вірогідності можна 

припустити, що пол. legumina (‛страва з городніх рослин та овочів; борошняна 

страва, часто солодка; взагалі солодка страва, уживана як ласощі’) є одним з 

прикладів румунізму, засвоєному в пол. мову через посередництво укр.” [259, с. 30].   

У бук. говірках родова назва закуска, віддієслівний суфіксальний іменник, 

функціонує в акцентуаційній формі 'закуска ЛСВ2, на початку ХХ ст. СВ перекуска. 

Пор.: … сідаєш до перекуски: водка одна, друга, опісля мішанина або шо й – 

політика (Ярич., с 227). 

У бук. говірки увійшло слово деил’іка'тес ‛вишукана тонка страва’ [НТСУМ І, 

524] – запозичення з фр. мови.; фр. delicftessa ‛ніжний, смачний, вишукатий’ 

походить від лат. з тим же значенням [ЕСУМ ІІ, 28]. 

 

4 .  2 .  1   Н а з в и  з а к у с о к  з  о в о ч і в ,  г р и б і в ,  р и б и ,  я є ц ь .  За 

характером кулінарної обробки і основним продуктом назви закусок можна 

поділити на такі групи: назви холодних страв і закусок з овочів, грибів, риби, м’яса, 

яєць; бутербродів; салатів і вінегретів. 

ТГ „назви закусок”: с) 'рибне асор'т’і (Кр.), ово'чеве асор'т’і (Кр.), мн’іс'не 

асор'т’і (Кр.), 'сирне асор'т’і (Кр.), мн’іс'не асор'т’і з ана'насом (Бер.), на'р’іска 

(Кис.), кар'пачо (Ваш.). 

До кулінарної термінології в середині ХХ ст. увійшло слово асор’т’і, 

запозичене з фр. мови, прикметник в аналітичній назві конкретизує підбір 

продуктів: ’рибне асор’т’і, ово’чеве асор’т’і, мн’іс’не асор’т’і, ’сирне асо’рт’і. 

Мовна одиниця асор’т’і має дублет на’р’іска, який мотивує дія нарізати. Назва 

мн’іс’не асор’т’і з ана'насом з-поміж переліку інгредієнтів виокремлює екзотичний 

фрукт – ана’нас ‛овальний плід тропічної трав’янистої рослини’, слово запозичене 

через зах.-європ. мови з індіанських мов Південної Америки [ЕСУМ І, 70].  
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До лексичної системи бук. говірок увійшло іт. слово кар'пачо ‛нарізка (м'ясо, 

риба, гриби, фрукти, овочі тощо)’. Традиційно карпачо готується з яловичого філе за 

допомогою гострого ножа, попередньо після витримки в морозильній камері, 

приправляють оливковим маслом, оцтом і лимонним соком. Страву винайшов у 

1950 р. господар бару у Венеції Джузеппе Чіпріані для графині Амалії Нані 

Моченіго, якій лікарі заборонили їсти м’ясо теплової обробки, і назвав на честь 

Вітторе Карпаччо – живописця доби Відродження, чиї картини багаті відтінками 

червоного та білого кольорів (Інтернет).  

ТГ „назви закуски з сиру: с) 'сирне асор'т’і (Бор.), 'сирн’і 'кул’ки (Бор). 

Назва 'сирн’і 'кул’ки – метафорична, наслідок семантичного словотвору, 

актуалізує форму вироба.  

У бук. народній кулінарії недавно з’явились морепродукти. Так, закуска з 

морепродуктів має назву асор'т’і да'ри 'мор’а (Миг.), слово асорті стає базовим 

кулінарним терміном з прикладкою. До складу асорті з морепродуктів входять 

ло'сос’, кал'мари, креи'ветки, 'раков’і 'шийки, мас'лини, ік'ра чеир'вона, ік'ра 'чорна.  

Кре'ветки ‛їстівний десятиногий морський рачок’ – запозичення з фр. мови, 

фр. crevettе походить з пікардійського діалекту фр. мови, де воно відповідає 

фр. кізочка; назву мотивує здатність креветок стрибати [ЕСУМ ІІІ, 80]. 

До кулінарії увійшли мовні одиниці ік'ра чеир'вона, ік'ра 'чорна, які позначають 

речовину, багату білками, вітамінами, мінеральними речовинами та іншими 

корисними сполуками. До кулінарної термінології входять кольороназви чеир'воний, 

'чорний та іменник ік'ра, у народному мовленні ик'ра [Горб. ІІІ, 284]. 

Чеир'вона ік'ра – ікра лососевих риб, таких, як горбуша, кета, цінний харчовий 

продукт. Чорна ікра – ікра осетрових риб, таких, як осетр, білуга, севрюга, шип. 

Номінація 'чорна ік'ра, паюсна, зерниста, витіснила на периферію лексичної системи 

дублет кав’яр, яке через пол. посередництво запозичено з зах.-європ. мов; слово 

походить від тур. havar ‛ікра’, зводиться до перс. châуа ‛яйце’ і dâr ‛несучий’ (тобто 

‛риба з ікрою’) [ЕСУМ ІІ, 336]. Слово кав’яр фіксує Словник Є. Желехівського 

[Жел., 329] та твори С. Воробкевича: З особливом смаком пили вони ароматичне 

вино і закусували з апетитом булочку з кав’яром (Вор., с.  326). 
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ТГ „назви закусок з різних продуктів”: b) фаршие'рован’і кор'зинки (Пл.), 

гриеб'н’і капеи'л’ушки с 'сиром (Тор.), кор'зинки с 'сиром та креи'ветками (Сух.), 

'закуска 'вашк’іўска (Вашк.). 

Сучасна кухня надає стравам естетичної, вишуканої форми. Ця тенденція 

зумовлює назви на основі металогії: фаршие'рован’і кор'зинки, гриеб'н’і капеи'л’ушки 

с 'сиром, кор'зинки с 'сиром та креи'ветками.  

Слово корзин'ка в кулінарній термінології набуває значення ‛випічка для 

начинки у формі корзинки’, кор'зинки с 'сиром та креи'ветками – назва описового 

характеру. Номінація гриеб'н’і капеи'л’ушки с 'сиром вербалізує форму виробу та 

склад інгредієнтів.   

Народній кулінарії притаманний творчий характер. Напр., у говірці с. Вашківці 

Сок. р-ну холодна страва – парена капуста з зеленню, цибулею, підсмажені грецькі 

горіхи, перепущені через м’ясорубку – називають 'закуска 'вашк’іўска. Назва-

словосполучення вербалізує вид їжі за локальною ознакою. ТГ „назва овочевої 

закуски”: b) марие'нован’і ог’ір'ки (заг.), марие'нован’і пом’і'дори (заг.), марие'нован’і 

пеичеи'риц’і (Пол.), 'морква поко'рейски (заг.), мари'тура, мора'турі, мала'турь, 

мара'турь [Кож. ІІІ, 30], к'вашен’і пом’і'дори (заг.), квас'н’і пом’і'дори (заг.), 

к'вашен’і ог’ір'ки (заг.), квас'н’і ог’ір'ки (Товт.); с) ово'чеве асор'т’і (Мам.), ово'чева 

на'р’іска (Кис.). 

Прикметник мари'нований у словосполученнях марие'нован’і ог’ір'ки, 

марие'нован’і пом’і'дори, марие'нован’і пеичеи'риц’і вказує на спосіб збереження 

продуктів для надання їм певних смакових якостей. Маринувати пов’язане зі словом 

маринад ‛рідина з оцту й прянощів’, запозиченням з фр. мови; фр. marinade 

зводиться до marinо ‛морський’ [ЕСУМ І, 394]. 

До складу овочевої закуски на Буковині входить заквашена або законсервована 

суміш овочів (помідори, огірки, морква, перець, пастаї). Таку страву позначають ФВ 

марит'ура, мора'турі, мала'турь, мара'турь [Кож. ІІІ, 30], мора'тури [Горб. ІІІ, 

306]. Слово марие'тура – адаптоване фонетичною системою і семантично 

переосмислене рум. sărătură ‛солені припаси (з м’яса або риби)’ [РРС, 571]. 
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4 .  2 .  2   Н а з в и  х о л о д н и х  с т р а в  і  з а к у с о к  і з  м ’ я с а .  На 

позначення холодних м’ясних закусок і гарячих м’ясних страв використано 

субстантивований прикметник у формі середнього роду, ФВ мн’існе, мн’асне. Пор.: 

ў су'боту 'робйе ўс’о мн’іс'не / са'лат / студ’і'нец / за'машчуйе 'кухар’ка п’іч з 

'бабоў і 'голубц’еми // (Товт.). 

Холодні страви, холодні закуски зазвичай споживають під час святкових забав, 

так що всі мовні одиниці цього угруповання мають сему ‛святковий’. 

До м’ясних закусок увійшло слово рулет ‛запечена страва з начинкою у вигляді 

ковбаси’ – запозичення з фр. roulette ‛коліщатко’ [ЕСУМ VІ, 138]. 

ТМ „м’ясний рулет”: с) мн’іс'ний ру'лет з 'різними 'начинками (Рог.), мн’іс'ний 

ру'лет з 'йейц’ами і 'зелен’у (Лоп.), мн’іс'ний ру'лет 'чайна 'ружа (Вижн.), мн’іс'ний 

ру'лет 'зайец’ (Чорн), гриеб'ниц’а (Миг., Пут.), з'рази ЛСВ2 (Баб.), кру'ченики ЛСВ2 

(Он., Заст.), ш'н’іцел’ ЛСВ2 (Чорн.), 'с’ікана п’і'чен’а (Баб.), карко'ломний 'кур’ачий 

ру'лет марму'ровий (Г. Шир.). 

Термін мн’іс'ний ру'лет у говірках став родовою назвою, статус якої 

уможливлює поширення, пор.: мн’іс'ний ру'лет з 'йейц’ами і 'зелен’у (Лоп.), мн’іс'ний 

ру'лет с 'сиром (Орш.). Родовий кулінарний термін мн’існий рулет набуває означення 

у формі прикладки: мн’іс'ний ру'лет 'чайна 'ружа, мн’іс'ний ру'лет 'зайец’. 

Кулінарний термін гриеб'ниц’а ‛рулет з відбивного м’яса, начинений сушеними 

грибами з цибулею’ (Миг. Пут.) мотивує назва начинки – гриби.   

ТГ „назви охолодженої драглистої страви із шматочками м’яса чи риби”: 

а) студе'нец з 'будженицї [Шух. І, 169]; b) студ’і'нец (Костр.), холо'дец (заг.), 

с'туденец’ (Чорн.), с'туден’ (Заст.), стуґ’і'нец (Кост.), гиеш'ки (Костр.), студи'нец іс 

кугу'та (Лоп.), студи'нец з голо'ви і сви'н’ачих лап (Мит.), студ’і'нец с с'винскойі 

'лаби (Мит.), студи'нец з вух (Кис.); с) залиеў'не (Стор.), залиеў'не з 'риби (Кар.), 

залиеў'не з м'н’аса (Ставч. ), йа'зик залиеў'ний (Стор.), залиеў'на 'риба (Хот.).  

Родовою назвою для слів цього угрупування у ХХІ ст. виступає слово залиў'не – 

субстантивований прикметник, мотивований дією заливати. Для назви залиеў'не 

характерне розширення семемного простору: залиеў'не може замінювати будь-який 

компонент цього угруповання. 
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Дублети холо'дец, холо'дец’, студ’і'нец’, студ’і'нец, стуґ’і'нец’, стуґ’і'нец, 

с'туд’ін’ характеризує одна мотивація (за фізичним станом), яку реалізують різні 

мотиватори: холо'дец’ – холодний, студ’і'нец – студений (діал. ‛холодний’ [СБГ, 

531]), пор. також студенецъ ‛колодец’ [Тим. ІІ, 373], студня ‛криниця’ [СБГ, 531].  

Дублет гиж'ки [Жел. І, 141; ГГ 45; Грінч. І, 282], ймовірно, є найдавнішим у 

цьому НР, псл. *gуẑа споріднене з gǜẑа ‛стегно’; первісне значення ‛наріст, гуля’; іє. 

*geu- ‛схиляти кривим, робити опуклим’ [ЕСУМ І, 505].  

У говірці с. Кострижівка Заст. р-ну за словами гиеш'ки і студ’і'нец’ закріплені 

різні семні спектри; пор. гиеш'ки ‛холодець з курячого м’яса’; студ’і'нец’ ‛холодець 

з голови або ніг свині’. Характерно, що значення цих слів діалектоносії пояснюють 

через слово холо′дец’, у такий спосіб слово холо′дец’ з іншими словами цього 

угруповання пов’язує привативна опозиція, слово холо′дец’ витісняє інші назви.  

Складені номінації залиеў'не з м'н’аса, студие'нец іс кугу'та, студеи'нец з 

будже'ниц’і, студие'нец з голо'ви і сви'н’ачих лап, студ’і'нец с с'винскойі 'лаби – 

іменниково-іменникові словосполучення з синкретичними – означально-об’єктними 

відношеннями. Залиеў'ний йа'зик, залиеў'на 'риба – прикметниково-іменникові 

словосполучення, у яких можливий інверсований порядок слів. 

Ковбаса – ‛продукт харчування, приготовлений з м’ясного фаршу, круп й ін., 

якими начиняють кишку або іншу оболонку зі штучної плівки’ [НТСУМ ІІІ, 852] – 

загальноприйнятої етимології не має; наявність слов’янських варіантів з -ȴ- (ъl) і –lо- 

(-о-, -u-), що передбачають праформи псл *kъȴbsa і klobasa, kobasa, свідчить, що цей 

кулінарний термін є давнім запозиченням, але його джерела не зовсім ясні; 

найвірогіднішим вважають походження з тюрк. мов, зокрема від тур. külbastі ‛м’ясо, 

смажене на рашпорі; смажені котлети’ [ЕСУМ ІІІ, 480].  

У бук. говірках реєструємо ФВ коба'са, куба'са, коба'са зумовлені економією 

мовних засобів. 

ДО ‛виготовлений харчовою промисловістю’ формує ТГ: b) ва'рен’і коў'баси 

(заг.), коп'чен'і коў'баси (заг.), сирокоп'чен'і коў'баси (заг.), са'л’ам’і (заг.), со'сиска 

(заг.), сар'дел’ка (заг.). 
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Слово са'л’ам’і (від іт. salamе ‘ковбаса’) – сорт твердої копченої ковбаси із 

висушеного у повітрі м’яса. Салямі була популярна в південноєвропейських селян, 

оскільки вона могла зберігатися при кімнатній температурі до 40 днів (Інтернет). 

Со'сиска ‛невелика ковбаска’ – запозичення з фр. мови, яке зводиться до 

псл. *sоlъ ‛сіль’ [ЕСУМ VІ, 359]. Сар'дел’ка ‛товста сосиска’ – запозичення з рос. 

мови; виводять від сардель ‛риба сарделька’ [ЕСУМ VІ, 181]. 

ТГ „назви домашніх ковбасних виробів”: а) кир'нац [51, с. 13], b) ковба'са з 

с'виньского м’яса [Шух. І, 169], коба'са (Орш.), куба'са (Хл.), коўба'са (Бан.), 

барабу'л’ана 'к’ешка (Вижн.), 'к’ешка (Лук.), 'кишка (Топ.), 'кишка з г′речкоў (Лоп.), 

'кишки с кру'пами (Лук.), 'кишка з м'н’асом (Заст.), га'лушка ЛСВ3 [СБГ, 67], 

чеир'вона 'кишка (Сух.), до'машня кров’яна ковба'са [СБГ, 639], кроў'йанка (заг.), 

'кєшки с'виньскі [Шух. І, 169], гре'чана коўба'са (заг.), паш'тет’іўка (Чорн.), 

леи′берка (Чорн.), л’ім'берка (Заст.), ка′шанка (Чорн.), бу'жена коўба'са (заг.), 

до'машн’і коў'баски (заг.). 

На початку ХХ ст. еквіполентна опозиція пов’язувала мовні одиниці до'машна 

коўба'са – 'кишка. Домашню ковбасу напихали свинячим м’ясом, кишку – крупами. 

Кєшки свиньскі надївають гречаними або кукурудзяними крупами і печуть їх з 

кусаком солонини [Шух. І, 169].  

Дублети коўба'са – кир'нац у минулому сторіччі пов’язувала нульова опозиція, 

другий репрезентант перейшов до пасивного складу лексики; слово, запозичене з 

рум. мови, вийшло з ужитку під натиском слів української мови [51, с. 13]. ДО 

‛спосіб зберігання’ виокремлює назву бу'жена коўба'са (Чорн.). 

На початку ХХІ ст. коўба'са (домашня) – 'кишка перебувають у привативній 

опозиції, тобто 'кишка – різновид домашньої ковбаси. 

Народний кулінарний термін у ФВ 'кишка, 'к’ешка ЛСВ2 ‛вид ковбаси, 

начинений кашею і кров’ю’ [НТСУМ І, 833] – псл. *kyšа, *kyšьkа ‛кишка, живіт, 

шлунок’ [ЕСУМ ІІ, 441] – результат семантичного словотвору. Пор.: кишка ЛСВ1 

‛еластична трубка, що є частиною травного тракту людини і тварини’, так само 

ков'басниця [Горб. ІІІ, 298]. Слово 'кишка ЛСВ1 входить до паремії: Смак не смак, 

аби кишка, як кімак (дрюк) ‛наїстися досхочу’ [СБГ, 203]. 
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Мовні одиниці: 'кишка – бара'бу'л’ана 'к’ешка, 'кишка з г'речкоў, 'кишки с 

кру'пами, з м'н’асом, чеир'вона 'кишка, кроў'йа(е)на коўба'са, кроў'йа(е)нка, греи'чана 

коўба'са, кроу'йа(е)нка – характеризує привативна опозиція.  

Низка слів цього угруповання є суфіксальними універбативами: паш'тет’іўка – 

кишка з паштету, леи′берка – ліверна ковбаса, ка′шанка – ковбаса з кашею; пор. 

паш′тетівка [Нег. 168]. 

Найпоширенішим видом домашніх ковбас була кишка, начинена кров’ю і 

крупою. НР „назви кишки, начиненої кров’ю і крупою”: кроў'йа(е)нка, 'керва, 

кер'вянка, 'кėрвань [Жел. І, 341], чеир'вона 'кишка, до'машна кроў'йа(е)на коўба'са. 

Назва чеир'вона 'кишна грунтується на кольоровій характеристиці кулінарного 

виробу. СВ 'керва, кер'вянка, 'кėрвань [Жел. І, 341], кро'в’янка ілюструють відбиття 

звукосполук [ри], [ли].  

З-поміж номінацій цього угруповання чимало складених назв: словосполучення 

з атрибутивними відношеннями: барабу'л’ана 'к’ешка, чеир'вона 'кишка – на основі 

узгодження; 'кишка з г'речкоў, 'кишка с кру'пами – на основі керування.  

Нульова опозиція характеризує мовні одиниці 'кишка з г'речкоў (Лоп.) – 

га'лушка ЛСВ3 ‛кишка, начинена гречаною кашею’ [СБГ, 67], остання назва 

мотивована формою кулінарного виробу. 

ФВ леи′берка, л’ім'берка мотивує слово лівер ‛їстівні нутрощі забитої худоби’ – 

запозичення з англ. мови; англ. liver ‛печінка’, яке, можливо, пов’язане з гр. λίπαρός 

‛маслянистий, жирний’ [ЕСУМ ІІІ, 255]. 

Однією з улюблених холодних страв буковинців є сальтисон. НР „назви 

свинячого шлунка, начиненого шматочками м’яса”: b) сал’тие'сон (Вал.), бо'гун 

(Санк.), бу'гун (З. Гай), салті'сон, салці'сон, салци'сон, сальти'сон [СБГ, 475], 

сал’к’і'сон (Вижн), салс’і'сон (Чорн.), завц’і'сон (Хот.), 'коўбик (Звен.), сал’це'сон 

(Бор.), бо'жок, сальце'сон [Горб.ІІІ, 335], с) 'зел’ц (Мит.). 

Сальтисон [НТСУМ ІІІ, 234] – запозичення з пол. мови; п. salceson походить 

від іт. salsiccione ‛вид ковбаси’, пов’язаного з salsiccia ‛сосиска’, зводиться до лат. 

sāl ‛сіль’ [ЕСУМ V 170] – у бук. говірках побутує у ФВ салт’і'сон, салц’і'сон, 
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салцие'сон, сал’ти'сон, сал’к’і'сон, салс’і'сон, завц’і'сон, останній ФВ під впливом 

слова 'зел’ц, пор. салці'сон [Нег., 201]. 

У центральних і східних районах України цей м’ясний виріб має назву ковбик, у 

північних – кендюх, у північно-західних – сальтисон. У росіян, білорусів, литовців 

зустрічається подібна страва, яка носить назву сичуг (рос.), трибух, киндзюк, кавбух, 

сальцисон (біл.) [3, с.  26], на Закарпатті – шойт [65, с 28]. 

На позначення цього ковбасного виробу у бук. говірках Румунії зафіксовано 

слово бур'дуга [Пав., 505]; назва відповідає мотиваційній моделі „назва частини 

туші – назва страви”; це похідне від бурдюк ‛свинячий шлунок’ [ЕСУМ І, 300], у 

бук. говірках бурдюг ‛свинячий міхур’ [СБГ, 43]. 

ФВ бо'гун, бу'гун, бо'гун, пор. також бу'гун, бо'гун [Жел. І, 47], бі'гун [Жел. І, 

28], пов’язане з укр. бог ‛шлунок, рубець’ [ЕСУМ І, 219], звідси у бук. говірках 

Румунії бо'жок [Горб. ІІІ, 335], пор. бу'гун ЛСВ1 ‛шлунок тварин’ [СБГ, 40], бо'гуш 

‛шлунок свині, корови’ [ГГ, 28].  

'Коўбик ('ковбик, 'ковбиця, 'ковблик [Жел. І, 354]) – результат видозміни назви 

ковбаса, зближеної з ковбан ‛колода, чурбак’, за зовнішньою подібністю реалій 

[ЕСУМ ІІ, 479], так само у полт. говірках [Ващ., 46]. Зельц ‛вид ковбаси’ – 

запозичення з нім. мови; н. Sülter ‛холодець’ [ЕСУМ ІІІ, 258].  

Г. Вешторт зазначає, що у слов’янських мовах вживається низка слів на 

позначення шлунка, начиненого відвареними потрухами або м’ясом, різноманітні за 

поширеністю, походженням та мотиваційною семантичною ознакою: багук, бінюк, 

коубік, кіндзюк, агапка. Лексема кіндзюк відома сх.-слов. мовам, польській, сусіднім 

діалектам литовської. Припускають її проникнення з рос. говорів, куди вона 

потрапила з тат. кендек ‛пуп’. Каудук, що охоплює діалекти майже всіх 

північнослов’янських мов, куди потрапила через чеську і нижньолужицьку з нім. 

Коубік об’єднує білоруську та українську території. Слово бінюк зафіксоване у двох 

білоруських говірках як ‛начинений шлунок’ і ‛шлунок’, що відповідає 

нижньолужицькому beno ‛шлунок’, яке О. Трубачов вважає праслов’янським 

діалектизмом [33, с. 44]. 
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У под. говірках Буковини реєструємо слово ма'ц’ок ‛шлунок тварини’ (Кельм.) 

[СБГ, 283] – запозичення з пол. мови; п. maciek пов’язують з особовим ім’ям Мaciek, 

що відповідає укр. Матвій [ЕСУМ ІІ, 422], пор. у наддніст. говірках нап'хати 

маць'ка ‛наїстися’ [Шило, 171].   

 

4 .  2 .  3   Н а з в и  б у т е р б р о д і в .  НР „назви шматочка хліба з маслом, 

ковбасою, сиром або шинкою чи ікрою тощо”: бутеирб'рот (заг.), ото'манка (Кам.), 

ка'напка (Кам.), г'р’інка (Сам.), накла'данец’ (Под.). У цьому НР функціональна 

активність відзначає слова бутеирб'рот, ка'напка, які витіснили інші. 

Слово бутерброд – запозичено через рос. із нім.; н. Butterbrot cкладається з 

основ іменників Butte ‛масло’ і Brot ‛хліб’ [ЕСУМ І, 308)]. 

У говірці с. Кам’янка Глиб. р-ну фіксуємо слова ото'манка, ка'напка. 

Пор. канапа ‛диван’ – запозичення з фр. мови; фр. саnapẻ [ЕСУМ ІІ, 361]; отоманка 

‛широкий м’який диван без спинок’ – запозичення з фр. мови; фр. оttomanka 

‛отоманка’ утворено від власного імені тур. Othman ‛Осман’ (засновник Османської 

імперії) [ЕСУМ VІ, 234], значення ‛шматок хліба’ виникло на основі зовнішньої 

подібності. 

Слово ка'напка побутує в літ. мові, ото'манка – експресивне утворення, яке 

характеризує локальна прикріпленість. Слово накла'данец’ (Брат.) мотивує дія 

накладати; г'р’інка походить від псл *greti ‛гріти, жарити’ [ЕСУМ І, 598] 

Назви цього угруповання становлять іменниково-іменникові словосполучення з 

синкретичними (атрибутивно-об’єктними відношення). ТГ „назви шматочка хліба з 

маслом, ковбасою, сиром або шинкою чи ікрою тощо”: с) бутеирб'рот (ка'напки) з 

ог’ір'ками, пом’і'дорами і коўба'сойу (заг.); бутеирб'рот ш чеир'воноў ік'роў (заг.); 

бутерб'рот с шп'ротами і лие'моном (заг.); бутеирб'рот з б'ринзоў і сар'динами 

(заг.), бутеирб'рот з йай'цем і ово'чами (заг.), бутеирб'рот с шп'ротами і чеир'вонойу 

ік'ройу (заг.).  

До нових назв, які увійшли до складу кулінарної номенклатури і 

використовуються в назвах бутербродів, належать слова паш'тет, шп'роти, сар'дини. 

Шп'роти ‛дрібна морська промислова риба родини оселедцевих’ [НТСУМ ІІІ, 827] – 
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запозичення з нім. мови; н. sprotte ‛шпрот’ [ЕСУМ VІ, 466]. Сар'дини ‛невелика 

морська промислова риба родини оселедцевих // консерви з цієї риби’ [НТСУМ ІІІ, 

241] – запозичення з фр. мови; фр. sardine зводиться до лат. сардинська риба [ЕСУМ 

ІV, 183]. Ця група мовних одиниць найбільш відкрита, може бути продовжена. 

 

4 .  2 .  4   Н а з в и  с а л а т у .  Родовою назвою до ‛холодних страв з дрібно 

нарізаних сирих або варених овочів, зелені, яєць, іноді з м’ясом, приправлених 

олією, майонезом’ виступає слово салат ЛСВ3 [НТСУМ ІІІ, 232], яке через пол. 

посередництво запозичено з іт. мови; іт. salata ‛соління’, sale ‛сіль’ [ЕСУМ V, 168]. 

У бук. говірках ГВ са'лата, (так само [Жел. ІІ, 848, 1082; Нег., 189]), са'лада 

(З. Гай), ша'лата (Чорн.). 

 

4 .  2 .  4 .  1  Н а з в и  о в о ч е в и х  с а л а т і в .  Етнографічні джерела 

стверджують, що у ХХ ст. у говірках Буковини побутували назви: а) са'лата, 

міша'нина, са'лата-міша'нина [Кож. ІІІ, 50].  

Народна назва салату міша'нина, міша'ниця [Жел., І, 445] вказує на спосіб 

приготування закуски, назву мотивує дієслово мішати ‛перегортати, робити суміш’. 

Міша'нина – суфіксальний універбатив від словосполучення мішана салата, на яке 

натрапляємо у творах О. Маковея: Далі майонез з гомарів. Потім чомбер із 

мішаною салатою і пільзнер ( Мак., с. 233). Увійдеш в хату бувало літом сідаєш до 

перекуски: водка одна, друга, опісля мішанина (Ярич., с.  227). 

ТГ „назви салатів”: а) мішанина з хліба і часнику [Кож. ІІІ, 71], мішанина з 

буряка і капусти [Кож. ІІІ, 71], картопляна салата з чосником [Кож. ІІІ, 71], 

горохова салата з огірком [Кож. ІІІ, 71], са'лат з огір'ків, са'лата з пара'дайок, 

го'рохова са'лата [СБГ, 474], 'закуска (Бер.), ша'лата з 'режкі [СБГ, 655], 

струга'нина (Звен.), 'теплий са'лат (Красн.), салата овочево-фруктова [Кож. ІІІ, 

71], мі'зерія [СБГ, 290].  

Слово струга'нина, утворене на зразок слова мішанина, пов’язане з дієсловом 

стругати ‛кришити’. Діалектоносії розповідають: то са'лат та'кий а'би лиш 

на'йістиси в л’у'бий 'ден’// то кар'тофл’і 'варимо і стру'жимо 'куб’іками, 



140 

 

 

запа'р’уйемо цие'бул’ку і час'нок і кие'дайемо пок'ришене до 'того кар'тофел’// 

о'л’ійкойу пеиреи'м’ішуйемо і йі'мо 'так (Звен.), пор. криши'нина [Жел. І, 381]. 

У ТГ „назви салату” продуктивна модель – індексація інгредієнтів, яка може 

мати різні лінгвальні вияви, напр.: мовні одиниці мішанина з хліба і часнику [Кож. 

ІІІ, 71], мішанина з буряка і капусти [Кож. ІІІ, 71] – сполуки з базовим кулінарним 

терміном міша'нина і назвою інгредієнтів; картопляна салата з чосником [Кож. ІІІ, 

71], горохова салата з огірком [Кож. ІІІ, 71] – складні словосполучення зі 

стрижневим компонентом са'лата на основі узгодження і керування. 

Специфічна в цій групі модель, яка становить перелік інгредієнтів без родової 

назви: а) буряк з цукром [Кож. ІІІ, 71], 'морква с цие'бул’оў (Звен.), бара'бул’ка с 

ц’і'бул’коў (Заст), бур’ач'ки с 'п’іпен’ками (Вижн), ка'пуста/ 'морква/ чосно'к і з 

во'л’ійкойу (Под.), бу'р’ак с ч’існи'ком і с'ливами іс тоў'ченими го'р’іхами (Вижн.), 

с'в’іж’і а'бо со'лон’і ог’ір'ки і к'вашена ка'пуста с цие'булейу та о'л’ійейу (Щерб.).  

Модель зі стрижневим компонентом і переліком інгредієнтів продуктивна в 

бук. говірках: b) са'лат з бара'бул’і і ц’і'бул’і (Кост.), са'лат з марие'нованоў 

ра'тундоў або капеи'рушами з бан'дол’ами (Вижн.), са'лат с к'вашеноў ка'пустоў 

(Юр.), са'лат с ка'пусти і су'харик’іў (Лів.), са'лат з бура'ка/ п'раженойі ц’і'бул’і/ 

чосно'ка і 'сол’і (Мих.); са'лат с к'вашенойі ка'пусти/ бура'ка/ фа'сул’/ ц’і'бул’і, 

о'л’ійі/ 'сол’і (Красн.); са'лат з 'моркви/ ту'шенойі ц’і'бул’і/ о'л’ійі (Мам.), са'лат з 

'моркви (Корм.), са'лат з бура'ка (Буз.), са'лат з 'морквоў і бан'дол’ами (Пол.).  

У говірці с. Красношора Стор. р-ну варену картоплю, дрібно порізану, 

приправлену смаженою цибулею, оцтом, називають 'теплим са'латом. У говірці 

с. Берегомет Вижн. 'закуска ‘страва з буряка, пшона, риби’. 

У літню пору року готували салат із огірків та помідорів – мі'зерію [СБГ, 290]. 

За Словником Є. Желехівського, мі'зерія Gurkensalat ‛салат з огірків’ [Жел. І, 442]. 

Огірок [НТСУМ ІІ, 432] – запозичення із гр. αωρος ‛несвоєчасний, незрілий’ [ЕСУМ 

ІV, 153] – у бук. говірках у ФВ ог’і'рок, огеи'рок, гойі'рок, огие'рок, огу'рок (Мит., 

Хл.).За НТСУМ, мізерія ‛щось незначне. несуттєве’ [НТСУМ ІІ, 193], слово через 

пол. посередництво запозичено з лат.; лат. miseria ‛лихо’, miser ‛жалюгідний, 

нещасний’ [ЕСУМ ІІІ, 473]. Пор.: Та же всі векселі загнали нас в біду, в мізерію 
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(Пис. Бук., с. 96). Народна свідомість підкреслює неголовний характер страви 

мі'зерія. З-поміж овочевих салатів СБГ реєструє номінацію са'лата з пара'дайок 

[СБГ, 474] – словосполучення з актуалізацією одного з компонентів. Пара'дайка – 

дублет до слів пом’і'дор, то'мат ЛСВ2. Слово пара'дайка, пара'дичка ‛помідор’ – 

запозичення з уг. мови; уг. paradicsom ‛помідор; рай’ (помідор ще називають 

райським яблуком) [ЕСУМ ІV, 289]. 

Слово вінегрет ‛холодна страва з дрібно нарізаних овочів, приправлена олією, 

оцтом і т. ін.’ [НТСУМ 1, 343] запозичене з фр. мови; фр. vinegrette ‛соус з оцту, 

олії, солі’ походить від vinaigre ‛оцет’ [ЕСУМ І, 400], на Буковині побутує у формі 

ФВ в’іног'рет, в’ін’іг'рет, в’іниег'рет, у наддніст. говірках 'сивус [Гов., 240], у под. 

говірках Буковини 'силос.  

В. Шухевич зазначає, що традиційною стравою є 'шухи ‛салат із буряків та 

грибів’ [Кож. ІІІ, 362], припускаємо, назва пов’язана з нім. Schuh ‛черевик’, у такий 

спосіб народ відтворив своє сприйняття страви. 

 

4 .  2 .  4 .  2  Н а з в и  с а л а т і в  з  м ’ я с а  і  р и б и .  На позначення 

холодної страви з дрібно нарізаних варених овочів, яєць, м’яса, приправленої 

майонезом у бук. говірках реєструємо НР: а) майо'нез ЛСВ2 [Гуц., 210]; b) са'лат 

ол’ів'йе (заг.), ол’ів'йе (Нов.), мн’іс'ний са'лат (Костр.), де'бе (ф) (Мит.). 

Назва салату майо'нез ЛСВ2 – результат семантичного словотвору, постало 

внаслідок метонімічного перенесення „назва інгредієнта – назва страви”. Майо'нез 

ЛСВ1 ‛соус, виготовлений з яєць, олії, оцту та приправ’ [НТСУМ, ІІ, 129] – 

запозичення з фр. мови; походить від назви міста Роrt-Mahon [ЕСУМ ІІІ, 363]. 

У назві салат ол’ів'йе зафіксовано імя шеф-повара Люсьєна Олів’є, який у 60-х 

роках ХІХ ст. працював у Москві у ресторані паризької кухні „Ермітаж” (Інтернат). 

Назва салат ол’ів’йе редукується до ол’ів’йе, прикладкової назви, що замінює 

родову. Назва мн’іс'ний са'лат закріпила один з його інгредієнтів. 

У НР майо'нез ЛСВ2, ол’ів’йе, мн’іс'ний са'лат дебе(ф) перша вийшла з ужитку. 

Діалектоносії стверджують, що ол’ів’йе майже не го'туйут’ (Звен.).  
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Найбільше змін відбулося в ТГ „назви салатів”, діалектоносії свідчать: 'зарис 

са'лак’іў ц’і'ла ко'пиц’а (Звен.). 

Виокремлюємо декілька моделей, за якими поповнюється кулінарна 

номенклатура.  

І тип: с) родова назва са'лат + один інгредієнт: са'лат з пеи'ч’інкойу, са'лат з 

йазие'ком, са'лат с ка'пусти, са'лат с крие'веток, са'лат іс цв’іт'нойі ка'пусти, 

са'лат з мореипро'дукт’іў, са'лат с к'рабовими 'палочками, са'лат с коп'ченойі 

'курки, са'лат з м’і'н’іни, са'лат з суха'р’іў, са'лат с к'раб’іў. 

2 тип: с) родова назва са'лат + декілька інгредієнтів: са'лат із ог’ір'к’іў і 

'кур’ачого м'н’аса; са'лат з зеи'ленойі цие'бул’і та йеи'йец; са'лат з ог’ір'к’іў та 

пом’і'дор’іў; са'лат с ква'солейу/ 'шинкойу і су'хариками; са'лат з бур’а'ком та 

г'рец’кими го'р’іхами; са'лат з пеи'ч’інки і 'б’ілих грие'б’іў.  

3 тип: с) прикметник + родова назва са'лат: са'лат ф’ір'мовий; к'рабово 

кал’'маровий са'лат; 'н’іжинский са'лат; 'л’ітн’ій са'лат, г'рец’кий са'лат, 

'шопс’кий (шопи – етнічна група болгар) са'лат, са'лат д’ійеи'тичний, в’іта'м’ін:ий 

са'лат, коро'л’іўский са'лат, зеи'лений са'лат, са'лат п’іс'ний. 

4 тип: с) прикметник + родова назва са'лат + назва інгредієнта: картоп'л’аний 

са'лат з грие'бами, картоп'л’аний са'лат с пеи'ч’інки, картоп'л’аний са'лат з аво'кадо, 

вйет'намский са'лат с 'курки/ бура'ковий са'лат з 'моркви/ з бара'бул’і і ц’і'бул’і. 

5 тип: с) са'лат + прикладка (назви ілюструють творчий характер кулінарної 

термінології): са'лат м’і'моза, са'лат ро'машка; са'лат гн’із'до, са'лат к'в’іточка; 

са'лат ана'нас, са'лат 'сон’ачний апеил’'син, са'лат ду'бок, са'лат бур’а'чок, са'лат 

'б’ілий гриб; са'лат 'загадка, са'лат здо'роўйа, са'лат 'н’іжн’іс’т’, са'лат но'винка, 

са'лат фан'таз’ійа, са'лат 'дамс’кий кап'рис; са'лат йази'чок, са'лат 'рижик, са'лат 

'ситий г’іс’т’, са'лат к'в’ітка нареи'ченойі, са'лат гур'ман, са'лат об'жорка; са'лат 

бо'н’іто, са'лат ма'р’ічка, са'лат 'ф’ігаро, са'лат сеин’'йор пом’і'дор, са'лат 'цезар.  

Групу назв салатів активно поповнюють нові назви, проте деякі номінації 

відзначає функціональна активність внаслідок того, що страви, які вони позначають, 

посіли відповідне місце в кулінарії нації, напр., са′лат дн’іс′тер, са′лат ′шуба, 

са′лат ол’ів′йе – словосполучення на основі апозитивних відношень. Тенденція до 
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економії мовних засобів сприяла редукції назв до дн’іс'тер, ол’ів'йе, 'шуба, тобто 

прикладкова назва замінює родову. 

Однією з популярних закусок є оселедець з овочами. Така страва має низку 

назв (НР): b) осеи'ледец’ п’ід 'шубойу, 'шуба, леи'дача 'шуба. 

Страва з’явилася під Новий 1919 р. Повар Арістарх Прокопцев у таверні 

Анастаса Богомілова у Москві, де нерідко відбувалися політичні дискусії, що 

завершувалися бійкою, придумав рецепт страви, яка повинна була примирити 

пролетарів з селянами: він взяв оселедець, який символізував пролетарів, додав 

картоплі (символізувала селян), червоного буряку (колір крові та більшовицького 

прапора) і французький соус провансаль, виклав всі інгредієнти, перемастивши 

соусом. Назва відповідала часу: Шовінізму і Упадку – Бойкот і Анафема, скорочено 

– Ш.У.Б.А (Інтернет). Абревіатура лексикалізувалася – шуба, са'лат 'шуба, де шуба 

– прикладкова назва, назва леи'дача 'шуба за зразком л’і'нив’і пиеро'ги.  

 

4 .  2 .  5   Н а з в и  п р и п р а в  д о  м ’ я с н и х  с т р а в .  Приправою до 

м’ясних страв є тертий буряк з хріном – НР: b) бура'чок чосно'чений (Вал.), са'лат іс 

'тертого бур’а'ку (Хл.), ц'в’ікл’і (Баб.), ц'в’ітл’і  (Ош., Кад., Кост.), ц'в’іл’і (Зам., 

Юр.), хр’ін (Вит.), ц'в’ікл’і (Хл.), цвин’ (З. Гай), бур’ач'ки (Хр.).  

Лексема ц'в’ікл’і, ФВ ц'в’ітл’і, ц'в’іл’і – давнє запозичене з гр. мови [ЕСУМ VІ, 

231], у гуц. говірках ц'віколь [Нег.211]. 

Слово хрін [АУМ, к. № 8] (пор. хрінь [Жел. ІІ, 1047]) – псл. *хrẻnъ – слово 

неясного походження; запозичення з європейського Півдня [ЕСУМ VІ, 212]. 

Приправою до м’ясних та рибних страв є товчений часник з сіллю, який 

називають – НР: b) 'мочанка ЛСВ2 (Хот., Кельм.), сала'маха ЛСВ2 (Лів.), муш'тей 

(Нов.), муж'дей (З. Гай). Слово сала'маха входить до фразеологізму зробити 

саламаху ‘покарати когось’[СБГ, 474]. Сала'мата, сала'маха (так само у гуц. говірках 

[Нег., 203]) – неясного походження; пов’язувалося з сало; або з солод, зіставлялося із 

гр. ‛каша з ріпи’; пор. також каз. салма ‛суп з галушками’ [ЕСУМ V, 167].  

Творчий характер кулінарії зумовлює відтінки значень слова саламаха ЛСВ2. 

Пор.: сала'маха ‛тертий кислий огірок з часником’ (Лів.) ∕∕ ‛часник з водою і олією’ 
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(Нел.) ∕∕ ‛сметана з часником’ (Вижн.) // ‛товчений часник з сіллю’ (Юр.) // ‛товчений 

часник з кип’яченою водою’ (Мит.). 

В укр. говірках Буковини, які межують з рум., функціонує слово муж'дей, 

муш'тей, запозичене з рум. мови з тим самим значення. 

 

4. 3 Назви кондитерських виробів 

 

На позначення кондитерських виробів – цукерок, тістечок, тортів, варення тощо 

у говірках реєструємо низку слів: НР а) марцие'пани ЛСВ2 (Мам.), мас'л’они ЛСВ2 

(Кам.), мака'ґ’іґи (Пут.), b) 'лак’ітки ЛСВ2 (Кам.), легу'м’іни ЛСВ2 [СБГ, 266] 

(Кар.), со'лодкє [СБГ, 506], со'лотке (заг.), 'ласощі [СБГ, 251], смако'та ЛСВ2 

(Вал.), с) деи'серт (заг.). 

Діалектносії старшого віку говірки с. Мамаївці Кіцм. р-ну повідомили, що 

марцие'пани ЛСВ3 – ‘солодощі, півники з цукру’. 

У бук. говірках фіксуємо ФВ л’егу'м’іна (Пут.), лег’і'мина (Кам.), лугу'м’іни 

(Ош.), пор. також лекгу'міни [Тим. І, 401]; лаґо'мина ‛солодощі; ‛дуже смачна їжа’ 

[Пал., 27].  

Слово лугу'м’іни ЛСВ1 перебуває в активному складі говірок: ў нас лугу'м’іни 

'робйа так: 'вар’ут 'манку, йак вона зас'тигне, з'вер’ха мас'т’а 'маслом і к’і'дайут 

'к’іл’ка бом'бон’іў го'рошку (В. Стан.). 

Слово мака'ґ’іґи (Пут.), ймовірно, експресивне утворення. У под. говірках 

Буковини мако'г’еґа ‛топлений цукор з горіхами’ (Сок.), у говірці с. Греченці 

Летичівського р-ну Хмельницької області зареєстровано номінацію пие'р’іг мако'ґей. 

Дее'серт ‛солодкі страви, які подають в кінці обіду’ – запозичення з фр. мови 

[ЕСУМ ІІ, 42]. 

Святий вечір завершується солодкою стравою – смаженими в олії солодкими 

пиріжками, нерідко з повидлом, проте ця випічка виходить зі сфери різдвяної 

обрядовості у світську.   
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ТГ „назви смаженого в олії/смальці виробу”: а) ск'рутлі, ст'рухлі [СБГ, 498], 

вер'гун (Звен.); b) НР: 'пончик (заг.), пеиреи'пундик (З. Гай), пала'пундик (Он.) [СБГ, 

379], пам'пух ЛСВ2 (Пут.), пампу'шок (Звен.). 

Слово 'пончик [НТСУМ, ІІ, 795] – запозичення з пол. мови; п. paczek ‛брунька, 

пуп’янок; пиріжок, смажений в жирі’ – демінутивне утворення від pak ‛брунька, 

пуп’янок’ [ЕСУМ ІV, 514].  

ФВ пеиреи'пундики, пала'пундики, ймовірно, етимологічно споріднені зі словом 

пуниця ‛маленька булочка’, пор. 'пундик (Сок.). 

Із бук. кухні вийшли кондитерські вироби, смажені у смальці. Номінації 

вер'гуни і ск'рутлі, струхлі відповідають одній мотиваційній схемі, в основі слова – 

назва дії, яка, має різні вербальні вияви. Вер'гун [Грінч. І, 134; Ващ. 190] – похідне 

утворення від *вергти ‛плести’ [ЕСУМ І, 352]. ФВ ск'рутлі, ст'рухлі [СБГ, 498] 

мотивує дія скрутити. 

 

4 .  3 .  1   Н а з в и  к о н д и т е р с ь к и х  п е ч е н и х  в и р о б і в .  ДО ‛кругла 

форма’ виокремлює НР „назви круглого кренделя із заварного тіста у формі кола”: 

а) о'барінок (Пис. Бук., с. 436), о'баринок, о'барінок, о'барянок, обо'рянськ [СБГ, 

343], п'рецел’ (Пут.); б) 'бублик (заг.). 

Слово 'бублик [НТСУМ І, 139] активно функціонує в мовленні діалектоносіїв, 

зареєстроване у Словнику Є. Желехівського 'бублик [Жел. І, 46], Б. Грінченка 

'бублик, 'бубликъ, ба'ранокъ [Грінч. І, 104] – псл. *bǫbъlь похідне від bǫb-а ‛буба’ 

‛зерно гороху, бобів (розм’якле)’ [ЕСУМ І, 274]. 

Слово о'барінок: ФВ о'баринок, о'бар’інок, о'бар’анок, обо'р’анс’к запозичене з 

білор. мови; б. о'баранок ‛бублик’ є результатом давнішої форми *обваранок 

[ЕСУМ ІV, 126]. Сьогодні слово вийшло з ужитку, хоча наявність ФВ свідчить про 

його активне функціонування. Пор.: Та він єк обарінок добрий (Пис. Бук., с. 87). 

„Словник староукраїнської мови ХІV-XV ст.” реєструє обаринци, обарины.  

У гуц. говірках реєструємо слово п'рецел’ ‛бублик’, ймовірно, переосмислене на 

укр. мовному ґрунті рум. слово preţul ‛цінність’ [РРС, 495].  

У НР слово 'бублик під впливом літ. мови витіснило інші репрезентанти. 
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На позначення печеного виробу з начинкою у літ. мові побутує слово пиріг, у 

бук. говірках ФВ пие'ріг, пе'ріг ЛСВ2, пор. пе'ріг, пи'ріг [Жел. І, 628]. 

ДО ‛пласка форма’ об’єднує мовні одиниці ТГ: а) ма'лисник ЛСВ2 [СБГ, 275], 

п'л’ацок ЛСВ9 (Вижн., Лів., Пут.), п'л’ацок з го'р’іхами (Бор.), п'л’ацок с по'видлом 

(Вітр.), 'йеблучний п'л’ецок (Брат.), 'литий п'л’ацок з 'йаблуками (Ваш.), 'литий 

п'л’ацок с слиеў'ками (Ваш.), пла'чінта ЛСВ2 [51, с.14], пеиреи'вертаники (Жад.); 

b) пие'р’іг з 'йаблук (заг.), со'лоткий пие'р’іг (Пут), пие'р’іг з 'начинкойу (заг.); 

с) шар'лотка з 'йаблуками (заг.), шар'лотка з виеш'н’ами (заг.). 

Із ужитку вийшли: ма'лисник ЛСВ2 ‛пиріг з вишнями, який печуть на зеленому 

листку’ [СБГ, 275], пеиреи'вертаник ЛСВ2 ‛солодкий пиріг, запечений з гарбуза і 

кукурудзяної муки на капустянім листку’ (Жад.). 

Найуживанішим словом на позначення плаского пирога було п'л’ацок ЛСВ9, у 

мовленні старшого покоління п'л’ецок, яке з часом не витримало конкуренції зі 

словом пие'ріг ЛСВ2. Номінацію 'литий п'л’ацок з 'йаблуками витіснила назва 

шар'лотка, запозичена через пол. з фр. мови; слово походить від фр. жіночого імені 

Сharlotte, яке відповідає чоловічому Сharles; причину пов’язання назви страви з 

ім’ям не з’ясовано (за формою пиріг нагадує жіночий капелюх) [ЕСУМ VІ, 384].  

ДО ‛згорнутий у трубку кількома шарами, між якими міститься начинка’ групує 

НР: b) за'виванец’ (заг.), завие'валник (Баб.), завие'ван:ик (Бер.), пеиреивие'ваник 

(Стор.), веир'тут (Лів.), ст'рудел’ ЛСВ1 (Хот.), шт'рудень [СБГ, 676], ст'рутиль 

[СБГ, 529], виер'тута (Нов.), веир'тут (З. Гай), веир'тут з 'йаблуками (Бочк.), 

веир'тут с 'сиром (Бочк.), веир'тут з го'р’іхами (Бочк.), веир'тут с по'видлом (Пол.), 

шт'рудел’ з виеш'н’ами (Сан.), ру'лет ЛСВ2 (заг.).  

Репрезентанти за'виванец’, завие'валник, завие'ван:ик, пеиреивие'ван:ик, веир'тут, 

виер'тута – віддієслівні іменники, мотивовані дією, яка має різні вербальні вияви: 

за (пере)вивати, вертіти. 

Назву веир'тут із номінаціями веир'тут з 'йаблуками, веир'тут с 'сиром, 

веир'тут з го'р’іхами, веир'тут с по'видлом пов’язує привативна опозиція. 

Слово струдель, ФВ ст'рутил’, шт'руден’ запозичене з пол. мови, п. strudel 

‛листковий пиріг’, пор. також струць ‛струдель’[Пал., 32]. 
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ДО ‛здобний виріб чотирикутної форми з ізюмом’ виокремлює ТГ: а) ма'лисник 

ЛСВ3 [СБГ, 275]; b) 'баба (заг.), 'пана 'баба (Пол.), 'бапка (Б.-Під.), 'бапки на 

веи'лиґден’ (Чорн.), с'тоўпчик (Санк.), 'макоўник (Дарах.), 'меґ’ўник ЛСВ1 (Звен.), 

ли'монний кекс (заг.), до'машний кекс (заг.), с) пана'тоне (заг.). 

Низка слів цієї групи містить сему ‛обрядовий’, зазвичай вироби, які вони 

позначали, пекли на Пасху. СВ 'бапка, 'баба, аналітична назва со'лотка 'баба – ‛вид 

здобного хліба з родзинками та горіхами, який пекли на Великдень’. „Беручи до 

уваги архаїчність обрядової лексики, можна припустити, що лексема баба первісно 

іменувала якусь ритуальну страву (призначену в певні дні для предків – дідів та 

бабів, але з часом модифікувалася для великоднього печива )” [193, с.  162]. 

Назва с'тоўпчик ‛випічка на Великдень у формі стовпчика, зверху прикрашена 

збитим яйцем і цукром’ (Сан.) – результат семантичного словотвору за схемою 

‛форма – назва’. 

До складу композиту, утвореного словоскладанням, 'пана'баба (Пол.) входить 

компонент 'пана, ймовірно, рум. слово pȃine хліб [РРС, 424], проте народна 

етимологія пов’язує зі словом пані, пор. пана'тоне ‛випічка, яку привозять з Італії’. 

Романтична версія пояснює походження слова пана′тоне ‛міланський різдвяний 

пиріг’ через вираз pan di Antonio (народна етимологія): міланський учень пекаря 

Антонія для своєї коханої придумав випічку. За іншою версією, походить з 

міланського діалекту pan del ton ‛хліб розкоші’ (Інтернет). 

У мовлення діалектоносіїв увійшло слово кекс [НТСУМ І, 826)] – запозичення з 

англ. мови; англ. cakes ‛торт, кекс, солодкий пиріг, тістечко, коржик, млинець’ є 

формою множини [ЕСУМ ІІ, 421]. Розвиток кулінарії уможливлює аналітичні назви 

ли'мон:ий кекс, до'машний кекс.  

ДО ‛форма коржика’ групує ТГ: а) пла'чинда, пла'чінта ЛСВ3 [СБГ, 427], 

шала'мойник ЛСВ2 [СБГ, 654], шала'мойник з 'маком [СБГ, 654], b) пе'репічка ЛСВ2 

[СБГ, 402], ват'рушка (заг.), меи'довий п'р’аник пух'кий (Хот.), п'р’еник (Звен.), 

'кислий п'р’аник (Сел.), п'р’ан’ік (Брат.) ват'рушка 'н’іжн’іс’т’ (Хот.). 

У бук. говірках слова пеи'реип’ічка ЛСВ2 та ват'рушка виступають різними 

репрезентантами на позначення виробу із тіста, що має форму круглого пиріжка з 
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відкритою начинкою. Ват'рушка, можливо, спільнослов’янське, споріднене з ав. 

atar- ‛вогонь’ [ЕСУМ І, 340], проте пеи'реп’ічка ЛСВ1 ‛обрядовий виріб’ (Топ.).  

На Буковині популярною була випічка з додаванням паленого цукру. ТГ: 

b) 'медівник (заг.), [Жел. І, 432], 'чорний 'мед’іўник (Мит., Хот.), 'меґ’іўник (Он.), 

меид’іў'ник (Корм.), 'мед’аўник (Гл.), 'мед’аўник (Заст.), 'чорний меид’іў'ник (Бочк.), 

'кислий 'мед’іўник (Юр., Дарах.), 'жоўтий 'мед’іўник (Боч.), ц'вібак, ц'вібах [СБГ, 

620], б’іск'в’іт (Костр.). 

Слово 'мед’іўник, мотивоване словом мед за кольоровою ознакою випічки, 

побутує у формі ФВ та в синтагматичних зв’язках з прикметниками: 'чорний 

'мед’іўник, 'кислий 'мед’іўник та 'жоўтий 'мед’іўник . 

У говірці с. Бочківці Хот. р-ну мовні одиниці 'жоўтий 'мед’іўник і б’іск'в’іт 

пов’язує нульова опозиція, одну номінацію пояснюють покликанням на іншу. 

ФВ ц'в’ібак, ц'в’ібах – запозичення з нім. мови; н. Zvieback –калька іт. biscotto 

‛сухар, печиво’ і є складним словом, утвореним з основ числівника zwie- ‛два’ та 

дієслова backen ‛пекти’ [ЕСУМ VІ, 231].  

ТГ „назви здобних булочок”: b) вие'тушки (Сок.), меид’іўние'ки ЛСВ2 (Под.), 

к'рендел’і до 'чайу, (Боч.), 'ф’іґи (Вік.).  

Народний кулінарний термін меид’іў'ник ЛСВ2 використовують на позначення 

здобних булочок, причому ЛСВ2 має відтінки значення. Пор.: ‛здобні булочки без 

начинки’ (Лів.) // ‛булочка без начинки у вигляді квіточки або пташечки’ (Хот.) // 

‛булочки з начинкою’ (Нов.) // ‛кондитерські невеликі вироби’ (Боч.). 

До складу аналітичної назви к'рендел’і до 'чайу (Бочк.) входить слово к'рендел’, 

яке через рос. запозичено з нім. мови; н. Krengel ‛виріб із здобного тіста у формі 

вісімки; крендель, бублик’ є демінутивною формою від kring ‛коло, кільце, круг’ 

[ЕСУМ ІІІ, 84]. Слово вие'тушки мотивує дієслово завивати; пор.:  по'верх по'видла 

зро'бити с 'т’іста п'летиво (Сок.). 

Назва 'ф’іґи ‛закручені булочки з маком’ (Вік.) походить від слова фіґа ‛інжир; 

дуля’, запозиченого через пол. з нім. мови, зводиться до лат. ficus ‛бородавка, 

наростень’ [ЕСУМ VІ, 94], форма 'ф’іґ’и ‛дуля’ мотивує назву виробу.  
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ТГ „назви невеликих кондитерських виробів з начинкою”: b) р’іш'ки 'йаблучн’і 

(Хр.), мала'монц’і ЛСВ2 (Вижн.), пиер’іш'ки с конфеи'турами (заг.), пиер’іш'ки з 

'маком (Кор.), пиер’іш'ки з виеш'н’ами (Заб.), пиер’іш'ки с по'видлом (заг.), пиер’іш'ки 

з го'р’іхами (Мам.), ′мачиники (Чорн.), бухт ЛСВ2 (Ст.); с) круа'сани (заг.). 

Назва р'іш'ки 'йаблучн’і – іменниково-прикметникове словосполучення з 

інверсованим порядком слів, де сему ‛начинка’ експлікує прикметник, слово ріжки 

– наслідок семантичного словотвору, назву мотивує форма.    

Номінація ′мачиники ‛пиріжки з маком на Маковея’ (Чорн.) має сему 

‛обрядовий’, назва мачиники – наслідок народної етимології.  

Лексична система говірок поповнилася словом круа'сан (фр. ‛півмісяць’) – 

кондитерський виріб у формі рогалика з начинкою. 

На Буковині поширеною є запечена солодка страва. Запарювали муку 

(макарони, вермішель, манку), горіхи, яблука, додавали маргарин, яйця, цукор, 

корицю (існують різні рецепти). Діалектоносій с. Мамаївці Кіцм. р-ну повідомила, 

що до солодкої начинки пражили цибулю. 

ТГ „назви солодкої запеченої страви”: b) со'лотка 'начинка (Г. Шир.), 'начинка 

пеи'чена (Лук.), мака'ран (Вижн., Луж., Щерб.), мака'рон с 'сиром (Мам.), 'начинка 

ЛСВ2 (Гл.), 'начінка [СБУ, 325], кап'ронова 'баба (Лів., Заст., Буз.), реи'зинова 'баба 

(Хот), 'бапка ЛСВ2 (Вовч.), 'к’істечко ЛСВ2 (Жад.), 'баба ЛСВ2 (Лів., Нов.), 'к’істо 

ЛСВ2 (Хот.), 'баба с 'т’іста (Буз.), кр’уч'ки (Дав.), пшие'нишна 'начинка (Вашк.), 

'сирна зап’і'канка (Лук.), 'сирник (Луж.). 

Начинка ЛСВ2 має відтінки значення. Пор.: ‛солодка страва з кукурудзяного 

борошна, кукурудзяних або манних крупів, локшини, масла, цукру та різних 

приправ’ [СБГ, 325] // ‛мука, маргарин, багато яєць, цукор’ (Г. Шир.) // ‛манна 

крупа, маргарин, цукор, дріжджі, яйця, молоко’ (Миг.) // ‛молоко, какао, манка’ 

(Звен.) // ‛кукурудзяне борошно, манка, цукор, яйця’ (Лук.) // ‛кукурудзяне борошно, 

манка, хліб, розмочений у молоці, яйця та цукор’ (Хл.) // ‛рисова каша, манна крупа, 

яйця, палений цукор’ (Кад.). 

ФВ мака'ран, мака'рон запозичено з іт. мови, зводиться до гр. μαήαρία 

‛блаженство’ [ЕСУМ ІІІ, 365]. 
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Тенденція до економії мовних засобів зумовлює використання в цій групі 

узвичаєної кулінарної термінології, напр.: СВ 'баба ЛСВ2, 'бапка ЛСВ2 ‛запечена 

локшина з яйцем’ [СБГ, 20] – псл. *baba ‛галушка, кругле печиво’, очевидно, 

пов’язане з *bab ‛надуватися, розбухати, бути кулястим’, можливо, пов’язане з 'баба 

‛стара жіінка’, яке походить з дитячої мови, утворене шляхом повторення того 

самого складу [ЕСУМ 1, 103]. У говірках Центральної Слобожанщини 'бабка ‛манна 

каша з повидлом’ [Саг., 22]. 

Слово 'баба формує НМ: кап'ронова 'баба, реи'зинва 'баба, со'лотка 'баба, 'баба 

с 'т’іста. Синонімічні назви кап'ронова 'баба, реи'зинова 'баба імпліцитно 

визначають фізичний стан страви. 

К’іс'течко ЛСВ1 (Жад.), 'к’істо ЛСВ5 (Хот.) – результат семантичного 

словотвору за схемою „назва речовини – назва страва”. 

 

4 .  3 .  2   Н а з в и  т о р т і в  і  т і с т е ч о к .  Слово торт [Жел. ІІ, 977; 

НТСУМ ІІІ, 557] через нім. запозичено з іт. torta ‛тс.’ [ЕСУМ V, 608], у бук. говірках 

України та Румунії побутує у ГВ 'торта [Горб.ІІІ, 347], 'торта, до'машна 'торта 

[СБГ, 549]. 

ТГ „назва кондитерського виробу з кремом”: b) торт (заг.) 'торта [Горб. ІІІ, 

347; СБГ, 549], п'л’ацок ЛСВ10 (Заст), пеиреик’ладанец (Сам.), мак’іў'ник (Мит.), 

го'р’іховий торт (Г. Шир.), го'р’ішник (Вал.), торт з го'р’іхами (Хот.), 

ро'сипчастий торт (Тов.), торт су'хий (Дор.), миег'дал’ний торт (Буз.), торт 

'маковий (Бер.), шоко'ладний торт (Орш); с) торт тиег'ровий, торт ор’і'он, 

смеи'тан:ик меи'довий з 'йаблучним по'видлом, торт полу'ничний поц’і'лунок, торт з 

'маком і 'сиром, торт п'йана 'вишн’а, торт л’ісо'ва 'п’іс’н’а.  

Коржі, з яких робили торт, називали п'л’ацки ЛСВ11 (Вашк. Стор.), відповідно, 

на основі синекдохи торт називали п'л’ацок ЛСВ10. Коржі перекладали кремом, 

звідси назва пеиреик'ладанец (Звен.). Коржі пекли з маком, відповідно, назва добавки 

лягла в основу назви – мак’іў'ник (Кіцм.). 

Слово торт формує НМ. Аналітичні назви експлікують один з інгредієнтів: 

го'р’іховий торт, миег'дал’ний торт, торт 'маковий, шоко'ладний торт. 
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Слово горіх мотивує три дублети різної лінгвальної природи: гор’і'ховий торт, 

го'р’ішник, торт з го'р’іхами, назва мак мотивує назву 'мак’іў'ник, сметана – 

смеи'тан:ик. Аналітичні назви смеи'тан:ик ме'довий з 'йаблучним по'видлом, торт з 

'маком і 'сиром – репрезентують інгредієнти торта. 

Різноманіття кондитерських виробів зумовлює те, що слово торт набуває 

статусу родової назви. Видові назви відповідають схемі: родова назва торт + 

прикладкова назва.  

Прикладки – іменники: торт 'ч’ічка, торт 'рижик, п'л’ацок в’ід на'тал’ійі.  

Прикладки – словосполучення: торт монас'тирс’ка ха'тинка, торт 

полу'ничний поц’і'лунок, торт п'йана 'вишн’а, торт му'рашник с 'печива. 

Прикладки – прецедентні назви: 'сирник 'баунт’і, торт л’ісо'ва 'п’іс’н’а, торт 

с'н’ікерс, торт ор’і'он, п'л’ацок 'румба, торт 'шапка гу'гуце.  

Тістечко [НТСУМ ІІІ, 542] – запозичення з пол. мови; п. ciasteczko ‛ласощі з 

тіста, тістечко’ є зменшувальною формою від ciastko ‛тісто’ [ЕСУМ V, 581]. У 

творах бук. письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст. тіста з кремом (О. Мак., 

с. 185), морозиво і тісто (К. Мал., с. 87), тіс'точка (О. Мак., с. 99). У бук. говірках 

пие'рожне – вплив рос. мови [ЕСУМ ІV, 372] – конкурує зі словом т’іс'течко. 

У середині ХХ ст. тістечками називали печиво, яке пекли з пісочного тіста, 

обов’язковими інгредієнтами були смалець, цукор, яйця в різних пропорціях: 

в’іроб'йа(е)ли 'формочки, закла'дали ў 'п’іч (Мит.).  

ТГ „назви домашнього печива”: а) ′куптури (Ст. Брос.), прижи'тура [Горб. ІІІ, 

327], піш'коти [СБГ, 427]; б) т’іс'течки (Глин.), [Горб. ІІІ, 349], ч’іс'течки (Он), 

чис'течки (Заст.), к’іс′течки (Неп.), к’іс'точка (Кам.), дріб, дріб'не, дроб'яска [СБГ, 

103], пе'чен’а ЛСВ4 (Хр.), 'печиво (Хот.), п'р’аники, 'печиво (Хот.), п’і'чен’а (Переб.), 

'формочки (Вік.), 'пальчики, 'зірочки [Кож.ІІІ, 55], 'пал’чики ў 'пудр’і, 'фертики 

(Кліш.), 'пудр’інц’і (Нов.), 'пал’чики ў 'пудр’і (Звен.), па'лен’і к’іс'течка (Стор.), 

смеи'тан:’і т’іс'течка (Ош), 'ромов’і т’істечка (Орш.), беиск'в’ітне 'печиво (Снн.), 

'кисл’і к’іс'течки (Стор.), х'рущик [СБГ, 616], су'харики (Боч.), су'хен’ке (Хот.), 

'печиво 'лиж’і, 'печиво реи'чен’ійе (Боч.), т’іс'течка ж’і'ноч’і п'л’отки (Неп.), 

п'р’аник ЛСВ2 (Вовч.), ст'руцл’і ЛСВ3 (Кад.), шт'руцлики [СБГ, 676], пла'чинда, 
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пла'чінта [СБГ, 427], фран'цузи (Луж.), ма'зурики (Боч.), коро'л’іўс’к’і ма'зурики 

(Боч.), го'р’іхов’і ма'зурики (Боч.), ма'зурики бага'ч’іў (Боч.); с) 'печиво с 

пеиреид'бачен’ам, т’іс'течка приемх'лив’і, шоко'ладн’і т’іс'течка, 'печиво 'ц’омчики, 

'печиво чу'мац’кий шл’ах. (Неп.).  

Найпоширенішою назвою домашнього печива є слово т’іс'течки у ФВ 

ч’іс'течки, чис'течки, к’іс′течки, к’істочка, т’іс'точка, т’іс'течка. 

Розмір тістечок зумовлює три ГВ: дріб, дріб'не, д'роб'яска [СБГ, 103]. Форма 

тістечок мотивує назви 'формочки, 'пал’чики, 'з’ірочки, 'пал’чики ў 'пудр’і, 'фертики.  

'Фертики ‛солодкі вироби, які подають на весіллі’ (Клішк.) – демінутивна 

форма слова ферт ‛давня назва літери ф’ [НТСУМ ІІІ, 652]. Випечені тістечка 

обкачували в пудрі, технологічна операція зумовлює назви 'пудр’інц’і (Нов.) 

‛пальчики в пудрі’. 

Родову назву т’іс'течка може уточнювати означальний компонент: смеи'тан:’і 

т’іс'течка, 'ромов’і т’іс'течка, па'лен’і к’іс'течка, які визначають характер тіста. 

Фізична характеристика виробу визначає назви х'рушчики, су'харики, су'хен’ке, 

пор. у гуц. говірці крух'ке (Яремча).  

У середині ХХ ст. з’являються назви – словосполучення на основі апозитивних 

відношень: 'печиво 'лиж’і, 'печиво реи'чен’ійе, т’іс'течка ж’і'ноч’і п'л’отки – 

результат аналітичного словотвору, ця ж тенденція діє і в наш час 'печиво с 

пеиреид'бачен’ам, т’іс'течка примх'лив’і, шоко'ладн’і т’іс'течка веи'сел’і 

веидмеи'жата 'барн’і, 'печиво 'ц’омчики.  

Тенденція до економії мовних засобів сприяє посиленню функціональної 

активності узвичаєної кулінарної кондитерської номенклатури. Так, у говірках Хот., 

Кельм., Сок. р-нів п'р’аник ЛСВ2 ‛домашнє печиво’. Первісно пряник ‛медяник’ – 

результат фонетичного спрощення др. пьпьряный ‛перцевий’, похідного від пьпьрь 

‛перець’ [ЕСУМ ІV, 620], пряники мають специфічний пряний запах. Економію 

мовних засобів ілюструють слова у'бар’іночки ЛСВ2 (Кор.), ст'руцл’і ЛСВ3 (Кад.), 

шт'руцлики [СБГ, 676], пла'чінта ЛСВ2 [СБГ, 427]. 

Назву печива ма'зурики мотивує етнонім (семантичний словотвір). Ма'зурик – 

зменшена назва форма від мазур (рецепт запозичений, ймовірно, у поляків, що 
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проживали на території Буковини). Пор. також го'р’іхов’і ма'зурики, коро'л’іўс’к’і 

ма'зурики, ма'зурики бага'ч’іў, де означальний компонент експліцитно чи імпліцитно 

визначає склад інгредієнтів. 

Назви кондитерських виробів, запозичені з рум. мови, внаслідок номінативної 

надлишковості вийшли з ужитку. Пор.: ′куптури ‛солодке пісочне печиво’ 

(С. Брос.), coptură ‛печиво, тістечко’ [РРС, 93]; піш'коти ‛кругле тістечко’[СБГ, 

427], pişcot ‛солодкий сухарик, бісквіт’ [РРС, 461]; у бук. говірках Румунії 

прижи'тура ‛печиво на Різдво’ [Горб. ІІІ, 327], prăjituă ‛тістечко’[РРС, 485], пор. 

також плажатура ‛невеликий пиріг, що має форму півкруга’ [Дзен. ІІ, 49]. 

Своєрідний смак тістечкам надає начинка – зазвичай сливове повидло. ТГ 

„назви тістечок з начинкою”: b) го'р’ішки ЛСВ2 (Мит.), криен'делики (Вік., Брат.), 

креин'делики (Стор.), ро′ґалики (Неп.), ро'галики (Чорн.), ро'гал’ки (Вит.), ′ролики 

(Неп.), ск'рутлики (З. Гай), к'рунчики (Гл.), ск'рутл’і (Заст.), фран'цузи (Луж.), 

'вушка ЛСВ2 (Хот.). 

ТГ „назви кондитерських виробів з начинкою з начинкою із фруктово-ягідного 

пюре, зварених з цукром”: b) по'видло (заг.), марму'л’ада (заг.), 'розвар (Вижн.), 

ва'рен’а (заг.), ва'ран’а (Хот.), гу'тейеве ва'рен’а з ай'ви (Кельм.), конф’і'тури, 

конфие'тури (Кіцм.), конфеи'тури (Мит.), комфи'тури (Хлів.), комфі'тури [СБГ, 

222], 'компот (Хлів.), дул’'чиц’і (Зел.), слие'ў’йанка (Мит.), киесеи'лиц’а ЛСВ5 (Миг.), 

'джем із зеи'лених слиў (Хот.), то'кана (Вижн.), марму'л’ада з 'йа(е)блук (Баг.), 

смаж'ница ЛСВ2 [СБГ, 502], смажеи'ница (Заст.), с'машка. ЛСВ3 [СБГ, 502]. 

На Буковині варили ріденьке варення, яке споживали, вмочаючи кулешу. ДО 

‘рідкий’ наявна у словах: b) слиеў'йанка (Мит.), киесеи'лиц’а ЛСВ5 (Миг.), то'кана 

(Заст.), смажеи'ница ЛСВ2 (Заст.).  

То'кана ‘ріденьке варення із чорносливу’ (Заст., Вижн.) – адаптоване лексико-

семантичною системою говірок рум. слово tocan ‘кукурудзяна каша’ [ЕСУМ V, 59].  

Узвичаєний народний термін киесеи'лиц’а ЛСВ5 має відтінки значень: 

‘желеподібне варення із сливок’ (Миг.) // джем із зелених слив (Хот.) // суміш із 

зварених сухих слив і кукурудзяної муки (Пут.). 
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В. Шухевич залишив згадку про киселицю. Пор.: „Киселиця; із сушених 

переварених слив видушать кістки, розготовлять м’ясо із слив іще раз на молот (аж 

цілком розвариться), сиплять до того курудзяних круп і варять іще раз” [Шух. І, 169]. 

У літ. мові нульова опозицією пов’язує номінації варення, повидло, конфитури 

‘солодка густа маса з протертих плодів, зварених із цукром або патокою’ [НТСУМ 

ІІ, 717]. У минулому сторіччі у бук. говірках назва ва′рен’а поступалася частотністю 

використання словам по'видло і конф’і'тури, оскільки останні позначали солодку і 

густу масу із слив та яблук, на початку ХХІ ст. номінація ва′рен’а має високу 

функціональну активність.  

Слово ва′рен’а (у Словнику Є. Желехівського варенє [Жел. І, 56], у говірках 

Хот. р-ну ва′ран’а) має прозорі мотиваційні зв’язки з назвою теплової обробки – 

варити, у говірках побутують номінації: b) ва'ран’а с ка'равишн’іў (Хот.), гу'тейеве 

ва'рен’а з ай'ви (Кельм.), ба'рацка (Заст.). 

До аналітичної назви ва'ран’а с ка'равишн’іў входить слово ка'равишн’а ‘сорт 

вишні’, у говірках Хот. р-ну ФВ ка'ригушн’а. Малоймовірно, що лексема 

ка'равишн’а – композит, перша частина якого турецьке слово кара ‘чорний’, 

оскільки у семемах назви ка'равишн’а сема ‘темний’ відсутня, пор: ка'равишн’а  

‘сорт ранньої білої вишні’, ‘сорт дрібної вишні’ [СБГ, 190], ‘сорт ранньої вишні з 

яскраво червоними плодами’ (Мит.).  

Кількість репрезентантів у групі збільшено внаслідок запозичення з рум. мови, 

dulceţă ‘варення’ [РРС, 142], слово в говірках має відтінки значень, пор. дул’'чиц’і 

‘варення з айви’ (Кост.) // ‘варення з вишень’ (Хл.) // ‘варення з будь-яких ягід’ 

(С. Жад.) //.  

Трикомпонентна назва гу'тейеве ва'рен’а з ай'ви відповідає засадам 

семантичної тавтології.  

У говірках Заст. р-ну реєструємо слово ба'рацка ‘абрикосове вареня’, пов’язане 

з назвою барак ‘абрикос’, запозиченою з уг. мови (Інтернет), пор. також боросква 

‘абрикосъ’ угор. [Грінч. І, 88], бороск'ва ‘абрикос звичайний’ [Саб., 29]. 
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ДО ‘густий’: формують ТГ а) с'мажница ЛСВ1 [СБГ, 502], с'машка [СБГ, 502], 

'компот (Кіцм.), 'розвар (Вижн.), b) по'видло (заг.), по'видло с слие'вок (Мит.),  

джем (заг.). 

СВ с'мажница, с'машка, які витіснило слово по′видло, мотивовані назвою 

теплової обробки – смажити. У минулому сторіччі солодка густа маса з протертих 

плодів була такої консистенції, що її складали в ящик, а потім різали (Мит.). 

Слово по'видло ‘солодка густа маса зі слив, зварених із цукром або патокою’ – 

запозичення з пол. мови; п. рowidła ‘тс’ загальноприйнятої етимології не має: 

пов’язується з п. wiċ ‘вити, крутити’; виводиться з іє. *peųә ‘чистити, цідити’ 

[ЕСУМ ІV, 467]: по'видло с слие'вок. 

На Буковині ‘солодку густу масу з яблук, зварену з цукром’ позначають слова: а) 

'розвар (Вижн.), 'компот (Кіцм.), конф’і'тури (Мит.), b) марму'л’ада з 'йаблук (Буз.). 

Найбільш вживана у цій групі лексема по′видло. Діалектоносії пояснюють слово 

покликанням на повидло. Пор.: 'Розвар ‘повидло з яблук’ – СВ слова ва′рен’а – 

мотивує дієслово розварити; 'компот ‘густе повидло з яблук’ фіксує Словник 

Є. Желехівського [Жел. І, 362]. 

Номінація марму'л’ада з 'йаблук ґрунтується на внутрішній формі слова марме'лад 

‘кондитерський виріб із фруктово-ягідного пюре, звареного з цукром’ [НТСУМ ІІ, 

147], яке через посередництво фр. і, можливо, ісп. (фр., ісп. marmelade, ісп. marmeladа) 

запозичено з португальської; порт. marmeladа походить від marmelо ‘айва; вареня з 

айви’, що походить від лат. malimēlum ‘солодке медове яблуко’, запозиченого з 

грецької мови; гр. μελίμηλον, складного слова, яке складається з μελί, спорідненого с 

псл. med ‘мед’ [ЕСУМ ІІІ, 398], пор. також марму'ляда [Нег., 125; Тур., 171]. 

Виходить з ужитку слово конф’і'тури ‘повидло, варення’, у НТСУМ подане з 

позначкою зах. [НТСУМ І, 885; Тур., 149; Шило, 147], у Словнику Є. Желехівського 

ко'фет, конфі'тура [Жел. І, 363], запозичене за пол. і рос. посередництвом з фр. 

[ЕСУМ ІІ, 560]; реєструємо ФВ конфие'тури (Хлів.), конфеи'тури (Мит.), 

комфие'тури (Кіцм.), конфі'тюри, комфіт'ури [СБГ, 222], проте у деяких говірках за 

словом закріплене вужче значення: конф’і'тури – ва′рен’а з ′руж’і // (Заст.). 
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У говірки увійшло слово джем ‘густе повидло з фруктів або ягід, що мав 

вигляд желеподібної маси’ [НТСУМ І, 536] – нове запозичення з англ. мови; англ. 

jam ‘консервовані фрукти, варення’ пов’язане з jam ‘стискати’, що розглядається як 

варіант дієслова звуконаслідувального походження champ ‘плямкати’ [ЕСУМ ІІ, 48]. 

У бук. говірках Румунії дул’'чица, мармо'л’ада, по'видла [Горб. ІІІ, 275].  

Поширеною назвою тістечок є рогалики, ФВ ро′ґалики, ро'гал’ки, ′ролики. Назви 

мотивує ріг, похідні утворені суфіксацією, назву ′ролики сприймаємо як 

редукований варіант рогалики. Назви ск'рутлики, ск'рутл’і, к'рунчики мотивує дія – 

(с)крутити. 

Назву фран'цузи ‛тістечка з начинкою у формі маленьких рогаликів, обсипані 

цукровою пудрою’ мотивує етнонім, результат семантичного словотвору. 

На Буковині в ХХ сторіччі на свята випікали тістечка зі збитих білків, які мали 

різні назви. НР „назви тістечка із збитих білків”: а) н’і'чо (Стор., Заст.), порхаў'ки 

(Стор., Зел.), бул’'ки (Буз.), н’іц (Костр.), пара'шутик (Бор.), [СБГ, 385]. 

Назву у ГВ н’і'чо, н’іц, напевно, можна сприймати як жартівливе сприйняття 

виробу, проведімо паралель з назвою мі'зерія.  

Назви порхаў'ки, бул’'ки, пара'шутик постали як результат семантичного 

словотвору. Назви мотивує форма кондитерських виробів. 

 

Висновки до 4 розділу 

 

1. Групу народних назв за кулінарною термінологією формують три відносно 

замкнені мікросистеми назви рідких страв, назви закусок, назви печених 

кондитерських виробів. 

2. Мікросистему назви рідких страв репрезентують назви борщу, капусняку, 

заправних/прозорих супів, чистого відвару з м’яса, риби, пюреподібних супів, назви 

супів-соусів. Родові назви рідких страв містять сему ‛несмачна, некалорійна їжа’, 

внаслідок зміни системи харчування слова практично вийшли з ужитку. Сему 

‛несмачна, некалорійна їжа’ у родових назвах зазвичай мотивує негативна конотація 

дієслів із ДО ‛звукова реалізація’. 
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3. Зазнало змін маркування одиниць, пов’язаних еквіполентною опозицією: 

борш з м'н’а (е)сом – борш; борш – п’іс'ний борш.  

4. Зменшив семемний склад кулінарний термін борш, відійшли в минуле 

семеми ‛гігієнічний засіб’, ‛закваска’. 

5. У назвах борщу продуктивні складені номінації за схемою родова назва + 

назва інгредієнта (-тів) модель: борш с ка'пустоў, борш ш чеир'воного бур’а'ка і 

грие'біў, борш з 'бобом і ку'рудз’аними кру'пами. 

6. Назва продукту капуста мотивує НР, члени якого утворені різними 

способами словотвору і становлять мовні одиниці різної лінгвальної природи: 

ка'пуста, капус'н’ак, квас'на ка'пуста, капус'ник, капус'т’анка, приейм'лена 

ка'пуста. Реєструємо назви, в яких слова капуста і капусняк стають родовими: 

ка'пуста з м'н’асом, ка'пуста с кру'пами/ з грие'бами/ с фа'сул’ами з 'запрашкоў, 

капус'н’ак с ка'ртошкоў.  

7. Із активного вжитку кулінарної термінології вийшли мовні одиниці 

'хорутова 'зупа, ′йухварка, г’андж’а'бур. Натомість, народна кулінарна 

номенклатура на позначення супів збагатилася назвами со'л’анка, суп з м’і'в'іни, суп 

з м’і'н'іни, Низка назв рідких страв має творчий характер: 'боса 'дзупа, червоний 

борщ під кодовою назвою смерть суперниці.  

8. До складу назв рідких супів входить НМ зупа відкритого характеру (описові 

назви з індексацією інгредієнтів ілюструють продуктивність аналітичного 

слвотвору): 'зупа с фа'сул’коў і 'к’істом, 'зупа з бан'дол’ами, 'зупа 'кур’еча, 'зупа с 

'качки, 'рижова 'зупа, 'зупа з го'рохом. 

9. Відзначаємо збільшення мікросистеми назви закусок. Сучасна кухня надає 

стравам естетичної, вишуканої форми, що зумовлює номінації кулінарних виробів 

на основі металогії: фаршие'рован’і кор'зинки, гриеб'н’і капеи'л’ушки с 'сиром, 

кор'зинки с 'сиром та креи'ветками.  

10. Слово асор’т’і нещодавно увійшло до лексичної системи говірок, стає 

стрижневим компонентом у номінаціях-словосполученнях:'рибне асор'т’і, ово'чеве 

асор'т’і, мн’іс'не асор'т’і, 'сирне асо'рт’і. Закономірно, що у запозиченої лексеми 

асо'рт’і (фр.) з’являється дублет мн’іс'на на'р’іска з прозорою мотивацією.  
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Тенденція мовомислення діалектоносіїв до прозорості зумовлює розширення 

НР залиеў'не – заливати, холо'дец’ – холодний. 

Творче осмислення дійсності носіїв говірок ілюструють дублети, що 

відповідають одній схемі, реалізованій різними мотиваторами, напр., холо'дец, 

холо'дец’, студ’і'нец’, студ’і'нец, стуґ’і'нец’, стуґ’і'нец, с'туд’ін’,  

11. Внаслідок міжпарадигматичного перенесення значення слова за схемою 

„назва форми – назви виробу” народна кулінарна номенклатура поповнилася 

номінацією рулет. Термін мн’іс'ний ру'лет став родовою назвою, статус якої 

уможливлює поширення, напр., мн’іс'ний ру'лет з 'йейц’ами і 'зелен’у, мн’іс'ний 

ру'лет с 'сиром. Родова назва мн’існий рулет набуває означення у формі прикладки: 

мн’іс'ний ру'лет 'чайна 'ружа, мн’іс'ний ру'лет 'зайец.’ 

Пасивізацію запозиченої дублетної назви визначає вплив літературної мови, 

напр., коўба'са – кир'нац (рум.).  

12. Тенденцію мови до економії мовних зусиль увиразнюють суфіксальні 

універбативи (паш'тет’іўка, леи′берка, ка′шанка), які, перебуваючи з твірними 

словосполученнями у нульовій опозиції, витісняють останні.  

13. Назви бутербродів становлять іменниково-іменникові словосполучення з 

синкретичними (атрибутивно-об’єктними відношення), засвідчуючи тенденцію 

мови до аналітизму. 

14. У класі назв салатів спостерігаємо амбівалентні тенденції. Низка номінацій 

вийшла з ужитку: 'шухи, са'лата, м’іша'нина, са'лата-м’іша'нина, струга'нина, 

м’і'зер’ійа. Проте це лексичне угруповання активно поповнюють аналітичні 

номінації. Виокремлюємо декілька моделей, за рахунок яких розширено склад 

кулінарної номенклатури: І тип: родова назва са'лат + один інгредієнт: са'лат с 

пеи'ч’інкойу; 2 тип: родова назва са'лат + декілька інгредієнтів: са'лат із ог’ір'к’іў і 

'кур’ачого м'н’аса; 3 тип: прикметник + родова назва са'лат: са'лат ф’ір'мовий; 4 

тип: прикметник + родова назва са'лат + назва інгредієнта: са'лат картоп'л’аний з 

грие'бами; 5 тип: са'лат + прикладка. Креативний характер кулінарної термінології 

відображають назви: са'лат гн’із'до, са'лат к'в’іточка, са'лат дроз'дове гн’із'до. 
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Деякі номінації відзначає функціональна активність внаслідок того, що страви, 

які вони позначають, посіли відповідне місце у кулінарії нації, напр., са′лат 

дн’іс’тер, са′лат ′шуба, са′лат ол’ів′йе – словосполучення на основі апозитивних 

відношень. Тенденція до економії мовних засобів сприяє редукції назв до дн’іс'тер, 

ол’ів'йе, 'шуба, прикладкова назва субституює родову. 

Назви печених кондитерських виробів збільшено передовсім за рахунок назв 

тортів. Тенденція до аналітизму у цьому класі назв зумовлює словосполучення, у 

яких слово торт стрижневий компонент. Видові назви відповідають схемі: торт + 

прикладкова назва. Відзначаємо продуктивність назв-словосполучень на основі 

апозитивних відношень. 

Основні результати розділу відображено в публікаціях автора [20, 25, 26, 27]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ДИНАМІКА НАЗВ НАПОЇВ У БУКОВИНСЬКИХ ГОВІРКАХ 

 

 

ТГЛ „назви напоїв” представлено двома різновидами – назвами алкогольних 

та неалкогольних напоїв. Родова назва на'п’ій постала внаслідок конкурування СВ 

на'питок, на'пій [Жел. І, 486], на'питок, на'пой [Тим. І, 464]. В етнографічній праці 

В. Шухевича читаємо: „За напій уживайут: горівку, пиво, вино (нераз квасіще 

оцту), вар (з сушу) і квас з єблок [Шух. І, 169]. 

 

5. 1 Назви алкогольних напоїв 

 

Алкогольні напої в народному мовленні – пиейа'тика, пит'во. На в’іс’іл’у 

пиейа'тики 'к’іл’ко ’хочеш (Орш.). Пиейа'тика ‘алкогольні напої’ – результат 

семантичного словотвору: пиейа′тика ‛процес споживання алкогольних напоїв’ – 

пие′йатика ‛алкогольні напої’. Останнє – похідне від слова пити ‛вживати 

алкогольні напої’.  

З історичних джерел відомо, що у кінці ХІХ ст. на Буковині набирав сили рух 

проти пияцтва і багато громад цілком заборонили вживання шкідливих напоїв. 

Люди купалися в горівці, не то що (Пис. Бук., с. 251); де-не-де збільшилася кількість 

пива, фруктового вина і чаю [Бук., 133], цей чинник пояснює наявність 

словотвірного гнізда на початку ХХ ст. пія'тика, піяацтво [Жел. ІІ, 655], пит'во, 

пи'тє, пи'тенє [Жел. ІІ, 635], безпи'тя(є) [Жел. І, 20].  

У етнографічних джерелах того періоду зазначається, що нерідко населення 

замість горілки вживає краплі Гофмана, котрі називає „сердечні кроплі” [Бук., 133]. 

Поблажливе ставлення до горілки відтворює паремія: Вона, нівроку, перед обідом не 

вадить, а по обіді загладить [БГ, 376]. 
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5 .  1 .  1  Н а з в и  м і ц н и х  а л к о г о л ь н и х  н а п о ї в .  Горілчані, спиртні 

напої називають міцними. Історично склалося так, що у зв’язку з географічним 

розташуванням та кліматичними умовами найбільш уживаними алкогольними 

напоями на Буковині стали вироби на основі етилового спирту (горілка, настоянка). 

Діалектоносії згадують, що на початку ХХ ст. на весіллі вживання алкогольних 

напоїв було обмеженим: а го'р’іўки да'вали на в’іс’і'л’е по д'в’і 'порц’ійки / а йек 

да'вали на в’іс’і'л’е т'рету / то ў'с’і гово'рили про 'це в’іс’і'л’е / шо це 'фист ґаз'да / 

бо аж 'даў трие 'порц’ійки го'ріўки // (Лоп.); а го'р’іўки 'було дес д'ва / три 'л’ітри на 

ц’і'ле в’іс’і'л’е // бо тог'ди хло'пи так ние 'пили йак тие'пер // (Кис.).  

У говірці с. Банилів Вижн. р-ну початок весільної трапези позначає вираз 

'тато почие'найе ск’іў / почи'найе 'пити го'р’іўку. 

У першій половині ХХ ст. у бук. говірках родові назви міцних напоїв 

позначали (НР): а) шнапс (Хл.), 'цуйка [СБГ, 632], т'рунок ЛСВ 3 (Коб, с.  244); 

b) го'р’ілка ЛСВ1 (заг.).  

Дублети відрізняє походження: слово шнапс запозичене з нім. мови, пор. 

Schnaps ‛горілка’ [НУС, 223]; 'цуйка – з рум. мови, пор. ţuicắ ‛горілка (із сливок)’ 

[РРС, 722], реєструємо ФВ 'цуйка, 'цулька [СБГ, 632]. 

За тлумачним словником, трунок ‛напій (перев.) алкогольний’ [НТСУМ, ІІІ, 

577], пор. трунок, трунка, трунонька [Жел. ІІ, 988] – запозичення з пол. мови; п. 

trunek ‛напій’, походить від нім. Trunk ‛напій’ [ЕСУМ V, 656], трунокъ [Тим. ІІ, 

402]. Третє значення слова трунок діал. ‛горілка’ [НТСУМ ІІІ, 577], ймовірно, 

виникло на основі народної етимології, внаслідок зближення зі словом тр'ійло. 

Пор.: Постарівся, подався і від трунків відрікся. Хоч і не пив ніколи, як інші люди, а 

відрікся (Коб, с.  244). Гриць мов трійла напився. Не їсть, не п’є, не спить (Коб., 

с. 338), пор. також трунки спіритусові ‛алкоголь’ [Хоб., 56]. 

‛Міцний алкогольний напій, що є сумішшю винного спирту і води у певній 

пропорції’ [НТСУМ І, 463], за словами С. Воробкевича, по-хлопски горівкою 

прозваний (Вор., с.301), слово пов’язане з горіти; можливо, основою для 

виникнення стало скорочення якогось словосполучення, вживаного на позначення 
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горілки, типу горіле вино або горіла(я) вода [ЕСУМ, 1, 567], пор. горілка водка, 

хлїбное вино [Грінч. І, 311].  

За даними буковинських етнографічних джерел, селянин доброю вважав 

горілку тоді, коли вона сильно „горить” у роті, а це часто буває від того, що в 

горілку додають мелений перець [Бук, 133].  

У бук. говірках слово існує у ФВ го'р’іўка (заг.), го'р’івка (Кіцм.), во'р’івка 

[Кож. І, 338], гур’іўка (Лів.), СВ гор’і'вина (Вижн); пор. також горилка [Тим. І, 182], 

горівка, горівочка, горівцуня [Ониш. І, 178, 195], водка, зу'рілка [Саб., 30,], вотка 

[Арк., 255], горів′чина зменш. ‛горілка’, ‛незначна кількість горілки’ [Нег., 19].  

У творах бук. письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст. натрапляємо на слово 

водка, напр.: Увійдеш в хату бувало літом ..., сідаєш до перекуски: водка одна, 

друга, опісля мішанина або шо й – політика (Ярич., с. 227).  

НР а) шнапс, цуйка, трунок ЛСВ3 b) горілка ЛСВ1 звузився до слова горілка, 

витіснивши всі запозичені лексеми, воно стало найбільш уживаним на позначення 

алкогольних напоїв, відповідно, з усіма іншими одиницями цього угруповання його 

пов’язує привативна опозиція. Слово горілка ЛСВ1 і сьогодні виступає субститутом 

інших алкогольних напоїв: А гу'р’іўка / то то'ди 'була 'т’і’лко бура'чанка // о'дин 

ста'кан / вие'пиў // (Сок.). 

 

5 .  1 .  1 .  1  Н а з в и  м і ц н и х  н а п о ї в  ф а б р и ч н о г о  

в и г о т о в л е н н я .  Еквіполентну опозицію ‛кустарний спосіб виготовлення’ – 

‛фабричний спосіб виготовлення’ реалізують ТГ „назви міцних напоїв, 

виготовлених фабричним способом” – ТГ „назви міцних напоїв, виготовлених 

кустарним способом”. 

Родовими назвами ТГ „назви міцних напоїв фабричного виготовлення” 

виступають мовні одиниці куп'лена го'р’ілка, го'р’ілка ЛСВ2, пор. у закарпат. 

говірках бов'товый ‛куплений у крамниці’ [Саб., 270]. 

Етнографічні джерела засвідчують, що куплену горілку в домашніх умовах 

приправляли настоями трав, малиною, часником тощо. Приправами слугував 

палений цукор, мед, перець [Кож. ІІІ, 32], ґорr’і'ван ‛бузок’ (Хот.).  
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ТГ „назви міцних напоїв фабричного виготовлення”: а) ТМ го'р’ілка мос′коўска, 

го'р’іўка пеирц’іўка, го'р’іўка пшеи'нична, а'рак (Вор., с. 172); b) го'р’іўка, куп'лена 

го'р’іўка, го'р’іўка меи'дова, ром, ко'н’ак; с) б'ренд'і, 'в’іск’і, в’іс'кар’. 

Го′р’ілка ЛСВ2 ‛міцний алкогольний напій з очищеного якісного злакового 

спирту і води, що містить 40 % об’ємних одиниць’ стало родовою назвою, яка 

формує ТМ „горілка”. Члени ТМ „горілка” відповідають схемі родова назва + 

видова: го'р’ілка меи'дова, го'р’ілка неи'мир’іў. Нерідко видова назва стає 

субститутом родової: ку′пиў неи'мир’іў // (Заст.). 

Популярною в радянські часи була го'р’ілка с 'перцем – пеир'ц’іўка 

(універбатив). За межами України горілкою називають укр. гірку настоянку – 

перцівку (Інтернет). Залишилися в минулому го'р’ілка мос'коўска, го'р’ілка 

пеир'ц’іўка, го'р’іўка пшеи'нишна. 

Отже, слово горілка, засвідчуючи функціональну активність, збільшує 

семемну структуру до 2 ЛСВ. ЛСВ2 формує ТМ „горілка”, члени якої відповідно до 

суспільно-економічної ситуації в країні виходять з ужитку, звільняючи місце 

неологізмам. 

За етнографічними джерелами, найулюбленішим напоєм русинського 

селянина була горілка, яка є обов’язковою при будь-якій урочистій нагоді і 

споживається як перед, так і після трапези. Особливо вишукано виходить, коли 

горілку змішують з ромом [Бук., 133].  

Ром ‛міцний напій з соку, що перебродив, або з патоки тростинного цукру’ 

[НТСУМ ІІІ, 209], який європейці виготовляють з 1657 р.; походження слова не 

зовсім з’ясоване. Найвірогіднішою є гіпотеза про зв’язок слова ром і rumbullion 

‛великий шум і гам’ (Інтернет). У кінці ХІХ – початку ХХ ст. слово функціонувало у 

ФВ рум. Напр.: Пан Міхал почув не дзвінке, за те ж многообіцяюче слово „рум”, 

яким любив заливати хробака… (Ярич., с.  59). 

У творах бук. письменників натрапляємо на слово арак. За Словником 

Б. Грінченка, га'ракъ ‛ромъ’ [Грінч. І, 272]: Маю пунш, і рум, і гарак, і вино, і вишняк 

(Вор., с. 172). Слово арак ‛міцний алкогольний напій з рису або пальмового соку 

(гарак ‛ром’)’ запозичено із зах.-європ. мов, походить з араб. аrag ‛пальмовий сік’ 
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[ЕСУМ 1, 81]. У ХХ ст. ром використовували в кулінарних виробах, звідси ′ромов’і 

т’іс′течка. У ХХІ ст. слово ром знову входить до складу кулінарної номенклатури. 

Діалектоносії стверджують, що ба'кард’і – це тек’іла (Луж.), тобто одне нове 

слово пояснюють покликанням на інше. Ба'кард’і – ‛різновид рому, світлий 

карибський ром’. Назва напою постала внаслідок апелятивації: іспанець Факундо 

Бакарді – засновник компанії (Інтернет). 

У мовлення буковинців увійшло слово коньяк ‛міцний алкогольний напій, 

який виготовляють із виноградних вин, переганяючи їх і тривалий час витримуючи 

в дубових бочках’ [НТСУМ ІІ, 887], назва пов’язана з містом Коньяк Соgnас, де 

виготовляли цей напій; слово в народному мовленні функціонує у ФВ кон’ак. 

Коньяк увійшов у побут буковинців в середині ХХ ст., на позначення цього напою 

виокремлюємо ТМ „назви коньяку”, де слово кон’ак стає родовою назвою: 

закар'пацкий кон’ак, мол'даўский кон’ак, гру'зинский кон’ак, кон’ак с тр’о'ма 

з’іроч'ками, кон’ак с пйат’'ма з’іроч'ками, кон’ак деис'на, кон’ак бориис'фен. ТМ 

„назви коньяку” продовжує поповнюватися аналітичними назвами: кон’ак ша'бо, 

кон’ак кл’ін'коф, кон’ак наполеи'он.  

З-поміж назв – прикметниково-іменникові словосполучення на позначення 

місця виготовлення: закар'пац’кий кон’ак, мол'даўский кон’ак, гру'зинский кон’ак, 

іменниково-іменникові словосполучення з визначенням якості коньяку кон’ак с 

тр’о'ма з’іроч'ками, кон’ак с пйат’о'ма з’іроч'ками, апозитивні словосполучення із 

вказівкою на бренд напою (мають статус неологізмів), ко′н’ак ша′бо, ко′н’ак 

кл’ін′коф, ко′н’ак наполеи'он, ко′н’ак 'хенес’і. Найпопулярнішим серед 

діалектоносіїв є ко′н’ак наполеи′он. Назва з’явилася на початку ХХ ст. За легендою, 

Наполеон відвідав у 1811 р. в м. Берсі (передмісті Парижа) торгову компанію з 

торгівлі винами (Інтернет).  

Слова ТМ „назви коньяку” активно поповнюють склад буковинської 

кулінарної номенклатури.   

Б′ренд’і ‛загальний термін на позначення продуктів дистиляції виноградного 

вина, міцністю 40-60 %’, споживають після їди, слово запозичене з англ. мови, 
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скорочене від нідерландського виразу горіле вино (Інтернет), пор. за такою схемою 

утворено слово горілка. 

Віскі ‛міцний (до 60 %) ароматний з незначним вмістом цукру алкогольний 

напій, який виготовляють з зернових рослин (ячменю, пшениці, кукурудзи) шляхом 

солоду, перегону, тривалої витримки в бочках’ – запозичення з англ. мови, походить 

від кельтського виразу, який перекладається, як „вода життя”, і, можливо, є калькою 

з лат. аqua vita. Тридиційно віскі виготовляють у Шотландії та Ірландії (Інтернет), 

пор. оковита. У мовленні діалектоносіїв молодшого віку набуває форми в’іс'кар, 

в’іс'кар’, слово адаптує морфологічна система говірок. 

Текіла – ‛алкогольний напій, який виготовляють з мекс. рослини блакитної 

агави методом дистиляції’. Слово запозичене з ісп. мови. Текіла – 

західномексиканське місто (Інтернет). 

Таким чином, ТГ „назви міцних напоїв фабричного виготовлення” активно 

поповнюють нові слова внаслідок активних міграційних процесів.  

 

5 .  1 .  1 .  2  Н а з в и  м і ц н и х  н а п о ї в  к у с т а р н о г о  

в и г о т о в л е н н я .  ДО ‘виготовлений кустарним способом’ формує ТГ: 

а) нежур'ниця [Жел. І, 510], око'вита [Жел. І, 564], си'вуха (Пис. Бук., с. 158), 

га'нишівка-нежу'рниця (Вор. с. 167), запі'канка (Вор., с. 193), на'ливка, бу'ришка, 

'бурочка [Жел. І, 482], ду′лівка [Жел.І, 209], га'нусівка [Жел. І, 136], сливо'віца ЛСВ1, 

го'рілка із слив [СБГ, 500], 'цуйка з бура'ка, 'цуйка с сле'вок [СБГ, 631], го'рілка із 

слив [СБГ, 632], калга'н’іўка (Берег.), бура'чанка, бура'ченка, бура'чинка [СБГ, 403], 

сли'вовіца [СБГ, 500], само′гонка з бур'ака, саба'шівка [СБГ, 473], лют'рована 

го'рівка, нилют'рована го'рівка, роз'ведена го'рівка, слабі'нечі, слабі'нече [СБГ, 499], 

недо'гон. недо'жин [СБГ, 473], б'рага, роз'ведений с'пиртус (Заст.), боргот [51, с. 

12]; b) споти'кач, 'біла [Кож. І, 339], самжеи'не (Вовч.), само'гойданка (Вижн), 

воко'вита (З. Гай), па'ленка (Вижн.), вареи'нуха (Вижн.), медо'вуха [Кож. ІІІ, 34)], 

меи'д’анка, го'р’іўка з 'медом (Сам.), само'гонка с 'цукру, 'моцна го'р'іўка (Заст.), 

пер'шівка [СБГ, 473], неироз'ведена го'р’іўка (заг), бо'д’ага (заг.), бормо'туха (заг.). 
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Родовою назвою цієї групи виступає слово у ГВ само'гон, само'гонка [НТСУМ 

ІІІ, 236]. Композит – само'гонка, утворений основоскладанням з суфіксацією, 

само'гон – основоскладанням з усіченням основи – мають прозорі мотиваційні 

зв’язки, що вказують на кустарний спосіб виготовлення напою. 

Слово само'гонка має низку експресивних синонімів-дублетів: а) нежу'рниця 

[Жел. І, 510], око'вита [Жел. І, 564], си'вуха (Пис. Бук., с. 158), га'нишівка-

нежу'рниця (Вор., с. 167); b) споти'кач, 'біла [Кож. І, 339], самжеи'не (Вовч.), 

само'гойданка (Вижн), воко'вита (З. Гай). 

У творах С. Воробкевича, Є. Ярошинської та у Словнику Є. Желехівського 

функціонує слово нежур'ниця [Жел. І, 510], яке має легко відновлювані мотиваційні 

зв’язки, вказує на стан сп’яніння, у якому спотворена дійсність, людина 

позбавляється важких почуттів, суму, печалі тощо: Нараз побачив на столі 

статочну флящину, калатнув собі з неї чарку нежурниці (Вор., с. 301); А я таки 

тої нежурниці не вживаю (Ярош., с. 51). 

Слово спотие'кач – суфіксальне (суфікс -ач-) утворення від спотикатися, 

реалізує ідею фізіологічного наслідку стану оп’яніння. Слово спотии′кач – 

експресивний синонім до самогонка – виявився більш стійким до зовнішніх впливів, 

ніж слово нежур'ниц’а, яке вийшло з ужитку. 

Номінація у ФВ око'вита, воко'вита (З. Гай) – викривлений, пристосований до 

укр. мови, лат. вираз aqva vita (вода життя). Так у бурсацькому середовищі називали 

горілку: Без кінця стріляють, оковитою подвір’я поливають, а пиво коновками 

точать, поміж гостей носять (Вор., с. 268); пор. око'вита [Тим. ІІ, 38; Ващ., 67], 

воко'витка [Шило, 80]. 

Експресивні номінації-композити – самжеи'не (Вовч.) утворений 

непродуктивним для цієї групи лексико-синтаксичним способом словотвору; 

само'гойданка (Вижн.) – основоскладанням з суфіксацією – засвідчують тенденцію 

мовомислення діалектоносіїв до креативності. 

Експресивну сему мають слова, мотивовані характеристикою рідини за 

кольором: а) сие'вуха – відприкметникове суфіксальне утворення та b) 'б’іла – 

субстантивований прикметник. 
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МО ‛спосіб приготування’ виокремлює мовні одиниці: а) за'піканка (Вор., 

с. 193), b) 'паленка (Вижн.), вареи'нуха (Вижн.). 

За творами С. Воробкевича, який репрезентує мовлення буковинців початку 

ХХ ст., синонімом до слова горілка виступає за′піканка ‛горілка, заправлена 

прянощами і витримана певний час у гарячій печі’ [НТСУМ І, 717], пор. за'пíканка 

[Жел. І, 262]. Назву мотивує спосіб приготування ‛витримати у печі, тобто пекти, 

пражити’, напр.: Тим часом панни застелили гарно стіл, поставили запіканку, 

понаносили страв та просять нас до вечері (Вор., с. 193).  

Алкогольний напій запіканка готували з додаванням меду, звідси: пражена з 

медом горілка (Вор., с.  96); Напражив сегодня горівки з медом (Коб., с. 50). У 

прозових творах С. Воробкевича синонімом до слова запіканка виступає 

субстантивований прикметник солодка: Знов чарка пішла з рук до рук, і ми запили 

солодкою справу та за здоровля молодих (Вор., с. 193).  

Слово запіканка зі значенням ‛горілка’ не відоме сучасним діалектоносіям, 

оскільки змінилася технологія приготування алкогольних напоїв. Лексема запіканка 

функціонує зі значенням ‛страва, запечена у печі’ [НТСУМ 1, 717]. Отож, 

мотиваційні зв’язки ‛технологія виготовлення (випікати)’ – ‛назва продукту’ 

виявилися сталими у мовомисленні буковинців. 

Слово 'паленка, 'палинка, 'пал’анка ‛самогон просмажений з цукром’ (Вижн.) 

так само мотивує спосіб приготування: палити ‛просмажити цукор’; пор. паленка, 

пальонка [Жел. ІІ, 598], палюнка [Тур., 227]. 

Лексему вареи'нуха мотивує процес приготування – варити, але до семної 

структури входить ДО ‛добавки’. Слово, поширене в укр. мовному просторі (пор. 

варенуха ‛водка, сваренная съ медомъ, плодами и пряностями’ [Грінч. І, 126] 

‛горілка з настойкою’ [Ващ, 19]), – віддієслівне суфіксальне утворення (суфікс -ух- 

на зразок медовуха). Діалектоносії гірських районів повідомляють, що вареи′нуху 

готували на корені матрие′гану (Вижн.). 

На позначення відвару із цілющого зілля О. Кобилянська використовує слово 

матригуни, редукуючи словосполучення відвар із матригунів. Напр.: Вона мусила 
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йому матригунів дати або виробила щось інше, що він узявся так дуже за нею 

(Коб., с. 167).  

На сторінках повістей О. Кобилянської часто натрапляємо на це слово, 

буковинці вірили в магічні властивості трав, наслідком яких була невмотивована 

поведінка людей. Для балади-повісті „В неділю рано зілля копала…” слово 

матригуни стає ключовим, пов’язуючи сюжетну лінію із заголовком: Зілля, 

матригунів дала (Коб., с. 266). 

Матригуни – СВ слова матриган ‛беладона’ [НТСУМ ІІ, 158], скополія 

карніолійська; результат видозміни і перенесення на інші рослини назви мандрагора 

(південна трав’яниста лікарська рослина) [ЕСУМ ІІІ, 380]. 

ДО ‛сировинна основа самогону’ формує ТГ: а) нал'ивка, бу'ришка, 'бурочка 

[Жел. І, 482], ду'лівка [Жел. І, 209], га'нусівка [Жел. І, 136], сли'вовіца ЛСВ1, горілка 

із слив [СБГ, 500], 'цуйка з бура'ка, 'цуйка с сле'вок [СБГ, 631], го'рілка із слив [СБГ, 

632], калга'н’іўка (Берег.), бура'чанка, бура'ченка, бура'чинка [СБГ, 403], сли'вовіца 

ЛСВ2 [СБГ, 500]; b) медо'вуха [Кож. ІІІ, 34], меи'д’анка, го'р’іўка з 'медом (Звен), 

само'гонка с 'цукру (заг.), само'гонка з бур’а'ка (заг.); с) 'чача (Мит.).  

Із Словника Є. Желехівського поновлюємо номінацію на'ливка бу'ришка 

ЛСВ2, 'бурочка ЛСВ2 [Жел. І, 482], етнографічні джерела стверджують, що 

самогонку гнали ‛варили’ з картоплі. 

У минуле відходить самогон з буряку. Про важливість цієї реалії свідчить 

велика кількість репрезентантів 'цуйка з бура'ка, го'р’ілка з бура'ка, само'гонка з 

бура'ка; ФВ бура'чанка, бура'ченка, бура'чинка, проте місце цих мовних одиниць 

посіла номінація само'гон с 'цукру. 

ФВ бура'чанка, бура'ченка, бура'чинка [СБГ, 403], борачьинка [Нег., 10] – 

універбатив від словосполучення само'гонка з бура'ка.  

Мовні факти свідчать про важливість у житті буковинців алкогольного напою 

із слив: сли'вовіца ЛСВ2 [СБГ, 500], 'цуйка з сле'вок [СБГ, 632], го'рілка з слив. 

Словосполучення 'цуйка с сле'вок [СБГ, 632] побудоване на засадах семантичної 

тавтології, пор. ţuicắ горілка (із сливок) [РРС, 722], тобто слово цуйка з видової 

назви стає родовою; пор. також сли'вовица ‛горілка із слив’ [Тур., 294], сли'вовиця 
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[Ониш. ІІ, 229], череш'нівка ‛самогон із черешні’ [Нег., 214], ма'линівка ‛самогон із 

малини’ [Нег., 102]. 

На основі етнографічних джерел припускаємо, що в народі практикувалося 

виготовлення напою з меду – медо'вуха [Кож. ІІІ, 34]. Назву меидо'вуха, меи'д’анка 

(Заст.) мотивує добавка до самогонки – мед. 

У мові творів О. Кобилянської горілка фігурує в контексті зі словом мед; 

приготування доброї горілки передбачало змішування з медом.  

В укр. культурі сталою є традиція хмільні напої номінувати медом, ймовірно, 

на основі первісного значення слова мед; іє. *medhu ‛мед, хмільний напій’ [ЕСУМ 

ІІІ, 427]. Можливо, національна пам’ять зберегла відомості про цей факт, надавши 

йому романтичного забарвлення. Напр.: Увесь мій мед піде в горівку, самим медом 

буду частувати (Коб., с. 44). Потрібував меду до горівки на храм. Його горівка з 

медом бувала все найліпша. Не жалував меду й усякого пахучого коріння (Коб., 

с. 161); пор. медивка ‛горілка з медом, напій’ [Тур., 174]. 

У мовлення діалектоносіїв увійшло слово ′чача ‛алкогольний напій власного 

виробництва з винограду’, слово ′чача (груз.) – ‘мезга, тверді вижимки з винограду, 

а також спиртовий напій, який отримують після перегону’ (Інтернет). 

З урахуванням семи ‛якість’ з-поміж назв алкогольних напоїв кустарного 

виробництва виокремлюємо ТМ „назви самогону з великою кількістю градусів”: 

а) саба'шівка [СБГ, 473], л’ут'рована го'р’іўка (Он.); b) 'моцна го'р’іўка (заг.), 

пер'шівка [СБГ, 473], пеир′вак (заг.), неироз'ведена го'р’іўка (заг). 

Слово у СВ пеир'ш’іўка, пеир'вак має прозору етимологію. Назву саба'ш’іўка 

‛якісна горілка’ мотивує слово сабаш ‛тур танцю, за який зазвичай платили гроші’: 

Ко'лис най'л’іпша 'була го'р’іўка то саба'ш’іўка // в’іс’'іл’е неи в’іс’'іл’е // йак 

саба'ш’іўки неима (Орш.), пор. шаба'сівка, саба'сівка [Жел. ІІ, 1081], шаба'шівка 

[Тим. ІІ, 205; Нег., 215].  

ТМ „назви неякісного алкогольного продукту”: а) ниил’ут'рована го'р’іўка 

(Заст.), роз'ведена го'ріўка (заг.), слабі'нечі, слабі'нече [СБГ, 499], недо'гон, недо'жин 

[СБГ, 328], 'брага (Кіцм.), роз'ведений 'спиртус (Заст.), ′боргот [51, с.12], 

бормо'туха (заг.), бо'д’ага (заг.). 
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Лексема слаб’і'нечі ‛горілка слабої міцності’, що має прозорі мотиваційні 

зв’язки, у говірках оказіоналізм. Слова неидо'гон, неидо'жин – віддієслівні іменники, 

утворені усіченням основи. 

У селах пияки пили б'рагу та роз'ведений с'пиртус (Заст.). Брага ‛відходи 

горілчаного виробництва, якими годують худобу’ – запозичення з тюрк. мов [ЕСУМ 

І, 243]. Сема слова б'рага ‛неякісний’ зумовлює валентнісні зв’язки з прикметником 

смердячий: Давай ще тої смердячої браги (Пис. Бук., с. 276). Проте у говірці 

с. Лівинці Кельм. р-ну б'рага, б'рашка ‛домашній квас’, у бук. говірках Румунії 

б'рага ‛парена січка з ґрисом’ [Горб.ІІІ, 25 2]. К. Герман стверджує, що у мовленні 

буковинців побутувало слово 'боргот ‛брага’, запозичене з рум., яке під тиском 

рідної мови вийшло з ужитку [51, с.12]; пор. брага [Жел.І, 42], б'рага ‛родъ напитка 

(изъ просяного солода)’ [Грінч. І, 91], брага ‛горілка’ [Ониш. І, 69]. 

Слово спирт [НТСУМ ІІІ, 373], очевидно, через рос. мову запозичено з англ.; 

англ. Spirit ‛дух, душа, привид; (мн.) спирт, алкоголь; (рідк.) бензин’ [ЕСУМ V, 372]; 

пор. спиртус, шпірт [Нег., 218]. 

У цій групі слова бо'д’яга, бормо'туха – експресивні утворення. Бо'дяга 

‛алкогольний напій низької якості’ – викривлене слово бо'дян ‛назва рослини, 

зірчастий аніс’, яке через пол. мову запозичено з іт. або через рос. з тат. [ЕСУМ І, 

222]. Бормо′туха ‛алкоголь низької якості’, можливо, мотивує звуконаслідування, а 

можливо, є похідним від борматися ‛клопотатись, силкуватись’, афективного 

утворення від борсатися [ЕСУМ І, 231]. 

Як лікувальний засіб використовували го'р’іўку з 'медом і 'маслом при пологах 

(Вижн.). 

Отже, звузилося коло мовних одиниць, мотивованих назвою сировинної 

основи самогону. У мовлення діалектоносіїв увійшло слово ′чача ‛алкогольний 

напій власного виробництва з винограду’. 

 

5 .  1 .  2  Н а з в и  в и н а .  Рух проти пияцтва у кінці ХІХ – початку ХХ ст. 

призвів до збільшення кількості пива, фруктового вина і чаю [Бук., 133]. 
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Про культуру пиття під час антиалкогольної кампанії на Буковині на 

поч. ХХ ст. пише С. Воробкевич: Так жилося колись на нашій зеленій Буковині. 

Багатий шипітський гуцул і маючий молдован не знали, що то горівка; при 

могоричу лилося вино коновками разом з любою розмовою. Тепер зжалься, милий 

боже, все змінилося; мужик збіднів, а заможіший морить свій ум клятою брагою-

горівкою, а хто ще має звідки випити склянку вина, то як за кару ликає гидкий 

квасок і лише кривиться. … Уже третій рік як на Буковину не привозять 

молдавського вина. Кордон запертий, а вино, яке продають, се квас та ще й 

фальшований (Вор., с. 277). 

Діалектоносії розповідають про такий звичай: т'ретий ден’ // в’ід'йідини 

с'ход’іси са'м’і б'лиск’і // розда'йут кола'ч’і і роспи'вайут ви'но //( Зам.). 

Слово вино у бук. говірках функціонує з кількома значеннями: ‛виноград, 

виноградне гроно’, ‛виноградна лоза, виноградник’, ‛виноградний, фруктовий напій’ 

[СБГ, 50]. Але основне значення слова вино ‛напій з виноградного або з деяких 

інших ягідних та плодових соків, що перебродили, набувши певної алкогольної 

міцності й аромату’ [НТСУМ 1, 227]; псл. *vino – раннє запозичення з лат. мови, 

походить з якоїсь мови стародавніх культур середземноморських островів, малої 

Азії та Кавказу ІІІ–ІІ тис. до н.е. [ЕСУМ І, 503], слово вино реєструє „Словник 

староукраїнської мови ХІV–ХV ст.” [ССМ, 175]. 

ТГ „назви напою з виноградного або з деяких інших ягідних та плодових 

соків, що перебродили, набувши певної алкогольної міцності й аромату”: а) шампан, 

муст ЛСВ3 [СБГ, 301], шие'пучка (заг.), мус'катне ви'но (Вор., с. 227); 

b) виеног'радне вие'но (заг.), до'машне вие'но (заг.), чеир'воне вие'но (заг.), 'б’іле вие'но 

(заг.), мол'даўс’ке вие'но (заг.), іс'панс’ке вие'но (заг.), к'римс’ке вие'но (заг.), 

іта'л’ійс’ке вие'но (заг.), ста'ре вие'но (заг.), моло'де вие'но (заг.), со'лотке вие'но 

(заг.), 'кисле вие'но (заг.), су'хе вие'но (заг.), ка'гор (заг.), порт'вейн (заг.), то'кай 

(заг.), до'машне вие'но (заг.), с'войе вие'но (заг.), само'робне вие'но (заг.), шам'панс’ке, 

ка'гор, 'вермут, цеиго'р’ічне вие'но (заг.), ста'ре вие'но, 'даўне вие'но, миенуло'р’ічне 

вие'но, позато'р’ішне вие’но; с) мар'т’ін’і, фреиго'л’іно, м’і'кадо, іза'бела, шардо'не. 
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До складу номінацій, які позначають різновиди вин, входять кольороназви: 

'б’іле вие'но – чеир'воне вие'но; мовні одиниці пов’язані еквіполентною опозицією, 

кожний компонент семантично ускладнений. 

Еквіполентну опозицію ‛власне виготовлення’ – ‛марочні’ реалізують мовні 

одиниці: до'машне вие'но, с'войе вие'но, само'робне вие'но – шам'панс’ке, ка'гор, 

'вермут, порт'вейн. 

 

5 .  1 .  2 .  1   Н а з в и  м а р о ч н и х  в и н .  У бук. говірках побутують назви 

марочних вин: b) шам'панс’ке, ка'гор, ма'дера, порт'вейн, 'вермут; с) мар'т’ін’і, 

фреиго'л’іно, м’і'кадо, іза'бела, шардо'не. 

Шам′панс’ке – субстантивований прикметник на позначення 

найпопулярнішого ігристого вина світло-солом’яного кольору з золотими 

відтінками. Шампанське – похідне від топоніма Шампань (від фр. Champagne), що 

знаходиться в 100 милях від Парижа. Первісно виготовляли з винограду цього 

регіону з використанням особливої технології, яка полягала в ферментації всередині 

пляшки, що спричиняє ігристість (Інтернет). 

У кінці ХІХ – початку ХХ ст. на позначення цього вина функціонувало слово 

шампан, утворене апелятивацією – різновидом семантичного словотвору. У творах 

бук. письменників функціонує зі значенням ‛дорогі вина’: Поллялись дорогі 

шампани… (Пис. Бук., с. 296); Шампани ллються, хор дзвенить (Пис. Бук., с.  30). 

У церковній практиці використовують ка′гор ‛сорт червоного десертного 

вина’ [НТСУМ І, 802], назва постала внаслідок апелятивації. Кагор – регіон у 

Франції (Інтернет). 

Мадера ‛кріплене вино янтарного кольору, як сухе, так і десертне, (тривалий 

час виноматеріал витримують при високій температурі)’ – результат апелятивації. 

Первісно виготовляли на португальському лісистому острові Мадейра (порт. 

Мadeira ‛ліс, деревина’) (Інтернет). 

Порт'вейн – ‛сорт кріпленого виноградного вина’ [НТСУМ ІІ, 814] – 

запозичення з нім. мови, походить від назви одного з головних портів Португалії 

Порту, через який експортували кріплені вина, виготовлені з винограду долини 
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річки Дору (Інтернет). У народному мовленні кр’іп'л’ак – результат універбації від 

словосполучення кріплене вино. 

Херес – ‛біле кріплене солодке вино’. Номінація херес походить від назви 

місцевості Херес у провінції Кадіс в Іспанії (Інтернет). 

Назви низки вин постали внаслідок семантичного словотвору за схемою 

„назва сорту винограду” – „назва вина”. Каберне – ‛червоне вино’; каберне совіньон 

(фр. Cabernet Sauvignon) – невибагливий сорт винограду, який росте в різних 

кліматичних умовах. Шардоне (фр. Chardonnay) – ‛біле вино з маслянистим і 

лимонним ароматами’; шардоне – ‛сорт білого винограду’. Ізабела – ‛червоне вино 

із специфічним запахом гнилі’; ізабела – ‛американський сорт винограду із 

специфічним запахом’ (Інтернет). 

Вермут – ‛солодке вино, настояне на травах’ [НТСУМ І, 180] – запозичення з 

нім. мови, н. Wérmut ‛полин’ [ЕСУМ І, 356]. 

Міграційні процеси сприяли появі слова мар'т’ін’і ‛марка вермуту в Італії, 

названа на честь виноробника заводу А. Martini & Rossi’ (Інтернет). 

З Італії привозять вино фреиго'л’іно ‛ігристе вино янтарного кольору із 

запахом полуниці’. Слово фреего'л’іно, нерідко у ФВ фраго'л’іно, походить від 

іт. fragolo ‛полуниця’ (Інтернет). 

Характеристику за місцем виготовлення відтворюють мовні одиниць: 

а) мол'даўс’ке вие'но, к'римс’ке вие'но; b) іта'л’ійс’ке вие'но, іс'панс’ке вие'но. 

До ТГ „назви марочних вин” зараховуємо ТМ „назви шипучки”. Слово 

шие'пучка з мовними одиницями виеш'нева шие'пучка, ма'линова шие'пучка, 'йаблочна 

шие'пучка пов’язує привативна опозиція. Шие'пучка – суфіксальний універбатив від 

словосполучення шипуче вино (із суфіксом -учк-), проте ТМ „назви шипучки” 

вийшла з ужитку, шипучка – вино радянського періоду. 

ТГ „назви марочних вин” поповнилася новими лексемами у зв’язку з  

міграційним процесам у суспільстві.  

 

5 .  1 .  2 .  2   Н а з в и  в и н а  в л а с н о г о  в и г о т о в л е н н я .  З-поміж 

назв вин власного виготовлення можна виокремити тематичні групи слів.  
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ДО ‛час витримки’ групує мовні одиниці: моло'де вие'но, цеиго'р’ічне вие'но, 

муст [СБГ, 301], ста'ре вие'но, 'даўне вие'но, миенуло'р’ічне вие'но, позато'р’ішне 

вие'но. 

Слово муст ЛСВ3 [СБГ, 301] ‛солодке свіже вино, яке ще не перебродило’ 

[НТСУМ II, 239], запозичене з лат. мови через нім.; лат. Mustum ‛виноградне сусло, 

молоде вино’ пов’язане з mustus ‛молодий, свіжий. новий’ [ЕСУМ ІІІ, 541]. У бук. 

говірках муст має три значення: ‛свіжий виноградий сік’, ‛квас’, ‛вино’ [СБГ, 301]. 

На позначення вина, яке має витримку, побутують мовні одиниці: а) ста'ре 

вие'но, 'даўне вие'но, миенуло'р’ічне вие'но, позато'р’ішне вие'но. Зазвичай вино 

споживали впродовж року, тому вина довшої витримки вважали неякісними. 

ДО ‛сировинна основа напою’ виокремлює мовні одиниці: b) виеног'радне 

вие'но (заг.), вие'но з виеног'раду (заг.), вие'но з 'йаблук (заг.), вие'но з груш (заг.), вие'но 

с 'терену (заг.), теир'н’іўка (Он.), вие′но з ма'лин’іў (заг.). 

Мовні одиниці вие'но с 'терену – теир'н’іўка, пов’язані епідигматичними 

відношеннями (останнє – суфіксальний універбатив), характеризує нульова опозиція 

у межах однієї говірки.  

Подібні відношення спостерігаємо в межах укр. мовного простору; пор. вие'но 

з 'йаблук, вие'но з 'йеблук (бук. діалект) – йаб'лошник ‛настійка, вино з яблук’ [Шило, 

286] (наддністр. діалект). 

Еквіполентна опозиція ‛позитивна аксіологічна ознака’ – ‛негативна 

аксіологічна ознака’ групує мовні одиниці: 'добре вие'но (заг.), со'лотке вие'но (заг.) 

– 'кисле вие'но (Хот.), квас'не вие′но (Заст.), киес'л’ак (заг.), квас ЛСВ2 (заг.), 

кала'мутка [Горб. ІІІ, 286], по'мийі (заг.), шмун'д’ак (заг.), ц’ін’к'вас ЛСВ2 (Пут.). 

У сприйнятті діалектоносіїв аксіологічна ознака вина корелює з його 

смаковою характеристикою, причому позитивна ознака корелює із солодкою 

ознакою, негативна – із кислою. Негативну характеристику вина субституює ознака 

квас′ний, киес′л’ак, квас ЛСВ2. Смакова характеристика теирп'ке вие'но 

сприймається індивідуально: одні діалектоносії відносять до негативної 

аксіологічної ознаки; інші – до позитивної. 
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Слово кала'мутка відтворює негативну аксіологічну ознаку через зорове 

сприйняття – каламутний (слово утворене суфіксацією, суфікс -к-). 

Лексема по'мийі ‛каламутна рідина після миття посуду’ увиразнює свою 

негативну ознаку у ЛСВ 2 ‛неякісне вино’. 

ФВ шмун'д’ак, шмур'д’ак ‛вино низької якості’ – експресивне утворення, 

напевно, від шмугляти ‛робити брудним’ [ЕСУМ VІ, 448], за аналогією до 

кала'мутка. 

У гуц. говірках Буковини побутує слово ц’ін’к'вас ЛСВ1 ‛рідина із залишків 

різних вин’. Слово ц’ін’к'вас – композит, утворений лексико-синтаксичний 

способом, ц’ін’ – вигук, який виражає почуття легкого невдоволення та іменник 

квас, що вказує на смакову характеристику напою. 

 

5 .  1 .  2 .  3  Н а з в и  с о л о д к и х  с п и р т н и х  н а п о ї в .  В енології, науці 

про вино, солодкі спиртні напої належать до лікерних вин – ароматизованих вин 

міцністю до 12-16 %. ДО ‘фабричне виробництво’ формує ТГ: b) л’і'к’ор, л’ік'йор; 

с) ама'рето, шеирие'дан, л’імон'чело, 'сангр’ійа, мал’і'бу. 

Лікер [НТСУМ ІІ, 89] (виробництво відноситься до доби середньовіччя, коли 

алхіміки шукали еліксир життя, слово фр. походження) у мовленні бук. 

діалектоносіїв набуває ФВ л’і'к’ор, л’ік'йор. 

У побут буковинців увійшли лексеми: ама'рето, шеир’і'данс, мал’і'бу, 

л’імон'чело, 'сангр'ійа. 

Ама′рето ‛темно-коричневий лікер на основі мигдалю та абрикосових 

кісточок, завдяки чому набуває характерного присмаку марципану’ – зменшене від 

іт. амаро, назви іт. алкогольного напою; іт. amarella ‛вишня’ (Інтернет). 

Шериданс (англ.) ‛двокольоровий ірландський лікер, в основі якого віскі у 

двосекційній пляшці, в одній частині – ванільно-молочний складник, у іншій – 

темний, кофейно-шоколадний’ набуває ФВ шеирие'дан (Інтернет). 

Діалектоносії стверджують, що мал’і'бу – це лікер з рису. Лікер Малібу 

‘алкогольний напій з натуральним екстрактом кокосових пальм’. Прикладкова назва 

– місто-курорт у штаті Каліфорнія (Інтернет). 
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Л’імон'чело ‛італійський лимонний лікер’, назву мотивує лимон, напій 

виготовляють з настоянки лимонної шкірки. В Італії лімончело – один із 

найпопулярніших напоїв (Інтернет). 

У мовленні діалектоносіїв функціонує слово 'сангр’ійа – ‛сік з винограду з 

незначним відсотком алкоголю’. Сангрія (від ісп. Sangre кров) – ‘слабоалкогольний 

напій на основі червоного вина з додаванням шматочків плодів, цукру, невеликої 

кількості бренді та сухого лікеру’ (Інтернет). 

ДО ‛виготовлений власноруч’ формує ТГ „назви солодких спиртних напоїв, 

настояних на ягодах або фруктах”: b) на'лиўка (заг.), виеш'ник (заг.), виш'нівка [СБГ, 

50], дере'няк, дири'няк [СБГ, 91], чеиреиш'ник, слиеў'н’ак (Заст.), ц’ін’к'вас ЛСВ2 

(Звен.), циен’к'вас ЛСВ3 (Костр.), слие'вов’іца (З. Гай), сле'вянка [СБГ, 499], 

слиеў'н’ак, слиеўн’а'чок (Кельм., Хот.), ку'сака (Звен.,), джур ЛСВ4 (Ош.). 

Слово на'лиўка з іншими словами цього угруповання пов’язує привативна 

опозиція. Зазвичай назви мотивує назва фрукта, з якого виготовляють напій: 

виеш'ник, чеиреиш'ник, слиеў'ник, деерее'н’ак, диерие'н’ак (відповідно, слова утворені 

продуктивним у цій групі суфіксом -ник-, -як-). 

Велике значення у народній кулінарії Буковини мають сливи. Словник 

Є. Желехівського на позначення наливки із слив реєструє низку СВ – сливник, 

сливяк, слив’янка [Жел. ІІ, 882], які різняться суфіксами; пор. також сли'вяникъ, 

сливняк [Тим. ІІ, 330].  

У бук. говірках так само на позначення алкогольного напою із слив побутує 

низка СВ слие'вов’іца, слее'в’анка ЛСВ2, слиев'н’ак, слиевн’а'чок. У говірці с. Лівинці 

Кельм. р-ну фіксуємо слово р’і'зошка ‛сливова наливка’, яке, ймовірно, 

асоціативними зв’язками пов’язано зі словом різати за різкий смак. Різкий смак 

спровокував назву ку'сака ‛алкогольний напій із кислих фруктів (яблук, вишень, 

ягід)’. 

ДО ‛неякісний, кислий алкогольний напій’ наявна у словах: р’і'зошка (Лів.), 

ку'сака (Звен.), джур ЛСВ4 (Ош.). 

У бук. мовному континуумі функціонує слово ц’ін’к'вас ЛСВ2 ‛настій терену 

із цукром’ (Звен.), циен’к'вас ЛСВ3 ‛настоянка з вишень’ (Костр.). 
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ТГ „назви солодких спиртних напоїв, настояних на ягодах або фруктах” 

становить відносно стабільне угруповання слів, можемо твердити, що деякі мовні 

одиниці знижують функціональну активність, напр., р’і'зошка (Лів.), ку'сака (Звен.), 

джур ЛСВ3 (Ош.), що пояснюємо зміною життєвих стандартів, вимогами до 

якісного харчування. ТГ „назви марочних солодких спиртних напоїв” збільшено 

внаслідок запозичень. 

 

5 .  1 .  2 .  4   Н а з в и  п и в а .  Пиво – ‛слабоалкогольний напій (до 3–6 %), 

який отримують спиртовим бродінням солодового сусла з додаванням хмелю’ 

(Інтернет). Пиво за популярністю третій у світі напій (після води і чаю), 

найпопулярніший алкогольний напій. Діалектоносії стверджують, що під час 

весільного дійства молодий за молоду давав викуп ящиком пива (Пут.). Слово 'пиво, 

псл. *pivo, пов’язане з дієсловом *piti [ЕСУМ VІ, 366], первісно те, що п’ють, тобто 

ознака, покладена в основу слова, звужена. 

У Словнику Є. Желехівського подано низку спільнокореневих слів, які 

становлять словотвірне гніздо: 'пиво, пиво'пій, пи'вак, пи'вота [Жел. ІІ, 631], пів'пиво 

Halbbier [Жел. ІІ, 636], пор. також 'пиво [Тим. ІІ, 106]. 

ТГ „назви пива”: b) 'пиво жиегу'л’іўс’ке, 'пиво с'в’ітле, 'пиво 'темне; 

с) безалко'гол’не 'пиво, 'пиво ро'ган’, л’'в’іўске 'пиво, 'пиво ба'вар’ійа. 

У говірках збільшується коло мовних одиниць на позначення пива внаслідок 

прикладкових назв: 'пиво ро'ган’, 'пиво ба'вар’ійа тощо. 

 

5. 2 Назви неалкогольних напоїв 

 

Другу групу назв напоїв становлять назви неалкогольних напоїв. До неї 

входять дві підгрупи: назви холодних та гарячих напоїв. 

 

5 .  2 .  1  Н а з в и  х о л о д н и х  н е а л к о г о л ь н и х  н а п о ї в .  Назви 

холодних неалкогольних напоїв формують назви мінеральної води, соку,  

квасу, компоту. 
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ТГ „назви соку”: а) сос з 'йаблук, сос з 'вишень, сос з виног'раду [Кож. ІІІ, 32], 

сос із чор'ниць та чер'воної смо'родини (по'річок) [Кож. ІІІ, 48], 'дзяма ЛСВ3 [СБГ, 

94], сос з ма'линів [СБГ, 508], мус [Кож. І, 314]; b) с'ік (заг.), сок (заг.), с’ік з беи’рези 

(Бер.), беи'рез’іўка, беи'резовий с’ік (Вашк.), фрук'товий сок (заг.), сок іс ф'рукт’іў 

(заг.), с’ік з виеног'раду (заг.), с’ік з вие'на (Мит.), вие'но ЛСВ1 (Заст.). 

Слово сік [НТСУМ III, 291] походить із псл. *sokъ [ЕСУМ V, 251], у минулому 

сторіччі з таким значенням функціонувала назва сос ЛСВ1 ‛сок’ [Кож. І. 338], 

запозичена з пол. мови [ЕСУМ V, 359]. Сос із чорниць та червоної смородини 

(порічок чи позічок) [Кож. ІІІ, 48] видушують, змішують з цукром і варять. 

НР с’ік, сос ЛСВ1, 'дз’ама ЛСВ3 під впливом літ. мови звузився до слова сік, 

яке внаслідок інтерференції рос. мови побутує у ФВ сок.  

Слова с’ік, сос ЛСВ1, 'дз’ама ЛСВ3 – родові назви, які конкретизують 

означальні компоненти: с’ік з 'йаблук, сос з 'йаблук тощо. 

Етнографічні джерела стверджують, що улюбленим напоєм буковинців був 

сос із чорниць та червоної смородини (порічок) (позічок) [Кож. ІІІ, 48]. На 

позначення червоної смородини у бук. говірках побутують назви у ФВ по'зички 

(Костр.), пу'зички, по'р'ічки (Ош.), спо'зички [СБГ, 513] – запозичення з пол. мови; 

пол. porzeczkа утворено з прийменника po (по) і іменника rzeka [ЕСУМ V, 523].  

У бук. говірках Румунії реєструємо репрезентант йевір'ница [Горб. ІІІ, 284]. 

В. Шухевич пояснює це слово на основі народної етимології: євірницї = винницї, 

(порічки звані йевірницями тому, що листє їх подібне до листя йаворового; з 

євірниць роблять квас) [Шух. І, 135 – 136], хоча етимологія слова не з’ясована 

[ЕСУМ VІ, 532]. 

З ягід виготовляли мус, додаючи певну кількість цукру [Кож. І, 314]. Цукор 

був дорогий, цей напій готували переважно заможні селяни [Кож. ІІІ, 7]. Мус 

‛солодка страва зі збитого в піну фруктового чи ягідного сиропу з желатином чи 

манними крупами’ [НТСУМ ІІ, 239] – запозичення з фр. мови; фр. мousse ‛муст, 

піна, збиті вершки’ [ЕСУМ II, 539]. 

У передгірській і гірській зонах в березні збирали беи'резовий с’ік, який 

уживали без кип’ятіння. Мовні одиниці бее'рез’іўка, с’ік з бее'рези, бее'резовий с’ік 
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пов’язує нульова опозиція, причому, з погляду словотвору, похідною одиницею є 

бее'рез’іўка, суфіксальний універбатив, для якого твірними виступають 

словосполучення с’ік з беи’рези, беи'резовий с’ік, ілюструючи подвійну мотивацію. 

 

5  . 2 .  1 .  1  Н а з в и  к в а с у .  ТГ „назви квасу” репрезентують слова: 

а) квас буря'ковий, квас з бура'ка, квас із су'шених ф'руктів [Гуц., 211], квас з 

євірниць [Шух. І, 135-136] b) квас ж 'житн’ого х'л’іба, квас х'л’ібний, квас ЛСВ1 

(заг.), б'рага ЛСВ2 (Нов., Хот.), б'рашка ЛСВ2 (Хот.). 

Квас ЛСВ1 [НТСУМ, I, 823]; псл. *kvasъ, пов’язане чергуванням голосних з 

*kуsnọti ‛киснути’, зіставляється з лат. сaseus ‛сир’ [ЕСУМ II, 416], так само, як і 

слово пиво, квас ЛСВ1 звузило семантику, проте у бук. говірках нерідко квас ЛСВ2 

вживається зі своїм первісним значенням ‛кисла (квасна) речовина’.  

В. Шухевич залишив відомості про приготування квасу: „На квас кладуть у 

полібочок одну половину солодких а другу квасних яблок, наливають водою, 

сиплять натертого перцю і накидають скорушини; все постїіть до зими, і квас 

готовий” [Шух. І, 169]. 

Зі значенням ‛кислуватий напій із житнього хліба з медом’ у бук. говірках 

реєструємо слова б'рага ЛСВ2 (Нов., Хот.), б'рашка ЛСВ2 (Хот.). У НР квас ЛСВ1, 

б'рага ЛСВ2, б'рашка ЛСВ2 функціональну активність зберігає слово квас ЛСВ1, 

яке зазвичай функціонує без означального компонента, слова б'рага ЛСВ2, б'рашка 

ЛСВ2 мають локальну прикріпленість. 

Екстралінгвальні чинники, зокрема розвиток продуктивних сил, спричиняє 

пасивізацію мовних одиниць квас буря'ковий, квас з бурака, квас із сушених 

фруктів [Гуц., 211]. 

 

5  . 2 .  1 .  2  Н а з в и  м і н е р а л ь н о ї  в о д и .  ТГ „назви мінеральної води”: 

а) с’іт'ро, бур'кут, бай'кал, тар'хун; b) м’іне'рал’на, со'лена [СБГ, 506], м'інеи'рал’на 

во'да (заг.), га'зована во'да (заг.), со'лотка во'дичка (заг.), лиемо'над, 'фанта; 

с) 'пепс'і, 'кока. 
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Словосполучення мінеральна вода редукується до м’інеи'рал’на та со'лена, 

засвідчуючи продуктивність субстантивації: хто слабуйе на жо'лудок / 'добре 

со'лену 'пити // (Кіцм.). 

Лиемо'над – ‛солодкий охолоджувальний газований напій зазвичай з присмаком 

лимона’, який і мотивує назву. Проте семантика слова розширилася, будь-який 

охолоджувальний напій називали лимонад, пор. протилежне явище пиво, квас. У бук. 

говірках лиемо'над, газований напій, нерідко називали со'лотка во'дичка (Неп.).  

Діалектоносії пригадали напій молодості – улюблений напій с’іт'ро 

‛охолоджувальний фруктовий газований напій’ від фр. сitron ‛лимон’, у радянський 

час це був бренд одного з різновидів лимонаду, ще тоді слово стало загальною 

назвою, перейшовши із власної (апелятивація) (Інтернет), у наш час слово 

пасивізувалося. 

′Фанта (нім. Fanta) ‛безалкогольний сильногазований охолоджувальний напій 

з апельсиновим смаком’ – назва торгової марки, напій виник у 1940 р. у Німеччині, 

оскільки антигітлерівська коаліція наклала ембарго на постачання у цю країну 

сиропу для виготовлення кока-коли (Інтернет). М. Матіос пропонує рецепт 

домашньої фанти: „Домашня фанта – 8 апельсинових шкірочок залити 3 л окропу. 

Через добу шкірочки перемолоти, залити тією ж водою. Через добу видушити, 

додати 2 кг цукру і 6 ложок лимонної кислоти” (Мат., с. 93). 

Слова с’іт'ро, бай'кал, тар'хун були апозитивними назвами, стали 

субститутами родових, витіснивши їх, а згодом пасивізувалися, натомість, лексичну 

систему говірок поповнили слова 'пепс’і, 'кока. 

'Пепсі – ‛безалкогольний газований напій’, який виготовив у 1898 р. 

американський фармацевт Калеб Бредхем під назвою „Напій Бреда”. Назву напій 

отримав у 1903 р. за пепсином (фермент оболонки шлунка), який входив разом з 

екстратом горіхів коли до складу газованої води (Інтернет). 

Кока-кола – ‛безалкогольний газований напій’, що увійшов у побут 

американців у 1886 р. завдяки фармацевту Джону Пембертону. У назві відображено 

інгредієнти напою: три частини листків коки (назва кущової рослини у мові індіанців 
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кечуа) і одна частина горіхів тропічного дерева коли (лат.) (Інтернет). У мовленні 

діалектоносіїв це слово ввійшло в кінці ХХ ст. і функціонуює у ФВ кока і кола. 

Отже, ТГ „назви мінеральної води” зазнала змін, одні слова вийшли з ужитку. 

Екстралінгвальні чинники зумовлюють інновації. 

 

5 .  2 .  1 .  3   Н а з в и  к о м п о т у .  Компот [НТСУМ I, 875] на Буковині, 

багатій садами, вживали кожного дня, літом і зимою. ТГ „назви компоту”: 

а) 'розв’іт (Вижн.); b) вар, ком'пот, ком'пот з 'йеблук (заг.), компот з меи'д’івок 

(Боч.), ком'пот с папеи'р’іўки (заг.), ком'пот з гру'шок (заг.), морў'йений ком'пот 

(Сам.), виш'невий ком'пот [СБГ, 296], ком'пот з ра'бару [СБГ, 448], киесеи'лиц’а 

ЛСВ3 (Берег.), кам'пот з абри'кос (заг.), кам'пот з дзен'дзур (Хот.), ком'пот з 

му'рал’іў (Заст.). 

Слово компот запозичено з фр. мови, походить від лат. дієприкметника 

comhositus ‛складний, складений’ [ЕСУМ II, 543], у мовленні діалектоносіїв Хот. р-

ну набуває ФВ кам'пот. Паралельно зі словом ком'пот буковинці використовують 

вар, утворене усіченням основи від варити, проте останнє є рідковживаним.  

У середині ХХ сторіччя слово вар функціонувало з двома значенням ЛСВ1 

‛компот з сушених фруктів, який уживали і літом, і зимою’, ЛСВ2 ‛десертна 

страва весільного столу – фруктовий суп’; 'йіли с тар’і'лок лош'ками (Мит.). 

Діалектоносії згадують, що у вар замість цукру давали цукровий буряк. Слово 

'розв’іт (Вижн.), іменник, утворений усіченням основи від дієслова розводити. 

У НР ком'пот, вар, 'розв’іт останнє має локальну віднесеність, вар – низький 

ступінь активності (зберігається у мовленні старшого покоління); найвищу 

активність відзначає слово ком'пот.  

Назва компот формує словосполучення з означальними відношеннями, де 

залежний компонент є словом, що позначає фрукти або сорти фруктів: ком'пот з 

'йеблук, компот з меи'д’івок, ком'пот с папеи'р’іўки, ком'пот з гру'шок, ком'пот з 

ра'бару, кам'пот з дзеин'дзур. 

До складу аналітичної назви ком'пот з ра'бару [СБГ, 448] входить народна 

назва ревеню тунгуського ра'барбур [СБГ, 448] – запозичення через пол. з нім., 
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зводиться до гр. ‛варварський, чужоземний ревінь’ [ЕСУМ V, 1]. До складу 

репрезентантів кам'пот з абрие'кос’іў, кам'пот з дзеин'дзур, ком'пот з му'рал’іў 

входять слова-дублети: абрие'кос, ГВ абрие'коса – запозичення з гол. мови, яке 

зводиться до лат. рraecoquus ‛скороспілий’ [ЕСУМ І, 39], ФВ дзеин'зури, 'центури 

[СБГ, 621] – запозичення із сх.-ром. мов: рум. zárzăr ‛абрикос’ [ЕСУМ ІІ, 55], ФВ 

му'рал’і, ма'рел’і – через посередництво пол. або нім. мови запозичено з іт.; іт. 

amarella зводиться до виразу de Armenia ‛з Вірменії’, вторинно зближеного з amārus 

‛гіркий’ [ЕСУМ ІІІ, 513]. 

Аналітичні назви ком'пот з броск'вини, ком'пот с 'персиек’іў містять дублети: 

'персик – назва запозичена з середньолатинської мови, зводиться до 

словосполучення ‛перське яблуко’ [ЕСУМ V, 353], броск'вина – запозичення з 

середньолатинської мови через пол. посередництво [ЕСУМ І, 263], побутує у ФВ і 

СВ б'росква, бруск'вина, брус'цина [СБГ, 40]. В. Шухевич на основі народної 

етимології пояснює слово бросквина: „у декого є також брос′ливи (оброслі сливи)” 

[Шух. І, 135–136]. 

До складу репрезентантів – аналітичних назв – ком'пот з гу'тейу, ком'пот з 

ай'ви входять дублети: ай'ва та гу'тей. У бук. говірках реєструємо НР „назви плоду 

айви”: ай′ва (заг.), лі′май [СБГ, 261], гала'мой (Хот.), ґу′тей, ґу′тея, ґу′теля, гу′тей 

[СБГ, 88]. Слово ай'ва [Жел. І, 5], запозичене з крим.-тат. або тур. [ЕСУМ І, 53] 

ґу'тей, (пор. гутея [Жел. І, 170] – з рум. [ЕСУМ І, 628]. Назва лімай – результат 

видозміни запозиченого молд. лэмый ‘лимон’; перенесення назви зумовлено 

подібністю плодів за кольором і формою [ЕСУМ ІІІ, 262]. Номінацію гала'мой 

(Хот.) розглядаємо як контамінацію двох рум. слів гу′тей і лі′май.  

Слово компот формує словосполучення на основі іменного прилягання з 

означальними відношеннями, де залежний компонент є словом, що позначає 

фрукти, наявність слів-дублетів зумовлює декілька репрезентантів на позначення 

компоту. Продуктивні у групі назв компоту мовні одиниці, побудовані за схемою: 

відіменниковий прикметник на позначення фруктів + компот, напр.: виеш'невий 

ком'пот, морв'йений ком'пот тощо. 
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Народна назва шовковиці 'морви [СБГ, 296] через посередництво пол. мови 

запозичено з лат.; лат. мorus ‛шовковиця’. 

Найпоширеніші на Буковині фрукти – яблука і груші, відповідно, 

словосполучення ком'пот з 'йаблук, ком'пот з груш є твірними для суфіксальних 

універбативів яб'чанка, г'рушанка [Кож. І, 337]. 

На позначення компоту із слив реєструємо НР: ком'пот із слие'вок, ком'пот с 

п'рун’іў (Г. Шир.), киесеи'лиц’а ЛСВ3 (Берег.). Слово п'рун’а ‛слива’ [СБГ, 446] 

запозичене з рум. мови [ЕСУМ VІ, 616], за частотністю функціонування конкурує зі 

словом с'лива. 

Більшість одиниць ТГ „назви компоту” – аналітичні назви.  

 

5 .  2 .  2  Н а з в и  г а р я ч и х  н е а л к о г о л ь н и х  н а п о ї в .  Гарячі 

неалкогольні напої готують на основі кип’яченої води, на позначення якої у бук. 

говірках функціонують СВ від слова кипіти – киеп'йачка (Вор.), кипінь, кип’яч [СБГ, 

199] (пор. кип’яч [Лис. ІІ, 13; Ващ., 44]) та ФВ сок'ріп, ок'ріп [СБГ, 506], ок'рип 

[Горб. ІІІ, 312], слово етимологічно споріднене з кріп ‛назва рослини’, пор. також 

окропъ [Тим. ІІ, 39], окріп [АУМ, к № 6]. 

ТГ „назви гарячих неалкогольних напоїв” формують назви чаю, кавового 

напою, цілющого відвару. 

ТМ „назви чаю”: а) гар'бата, гир'бата [СБГ, 69], гор'бата (Хл.), ін'д’ійский 

чай (заг.), кие'тайский чай (заг.); b) чай (заг.), 'чорний чай (заг.), зеи'лений чай (заг.); 

чай 'л’іптон (заг.), чай г'р’інф’ілд (заг.). 

Зі значенням ‛ароматний напій (переважно гарячий, настояний на листі 

південної вічнозеленої рослини’ [НТСУМ III, 746] у бук. говірках побутують чай 

(зменш.-пест. ча'йок) і гер'бата, гар'бата, гир'бата (велика кількість ФВ свідчить 

про активне функціонування у мовленні діалектоносіїв).  

Слово чай – із півн.-кит. Čhā ‛чай’; півдкит. tệ – джерело зах.-європ. назви 

[ЭСРЯ IV, 311]. Гербата – запозичення з пол.; складне слово: перша частина 

пов’язана з лат. herba ‛трава, зілля’, а друга – з кит. tệ [ЕСУМ 1, 498].  
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У дублетній парі чай – гербата друге вийшло з ужитку під тиском 

інформаційного простору, слово чай посіло його місце, слово чай ЛСВ2 ‛відвар’, 

пор. чай ‛шипшиновий відвар’ (Вовч.). 

До складу кулінарної номенклатури входять кольороназви, які, сполучаючись 

з родовою назвою, позначають різновиди: 'чорний чай, зеи'лений чай. Номінації 

можуть становити поєднання родової назви з прикладковою: чай 'л’іптон, чай 

г'р’інф’ілд, причому прикладкова назва в силу поширеності може замінювати 

родову (таке ж явище спостерігаємо у групі назви салатів). 

ТМ „назви кавового напою”: а) цу'корій [СБУ, 631], 'кава з йач'мен’у (Ор.); 

b) 'кава (заг.), ка'као (заг.), рош'чин:а 'кава (заг.), с) неиска'фе (заг.), капу'ч’іно (заг.), 

мак'кофе (заг.). 

Слово 'кава [НТСУМ 1, 801] – запозичення з араб. кahva (початково ‛сорт 

легкого вина’), утвореного від географічної назви Каффа, місцевості південної 

Ефіопії, звідки походили торгівці кавою [ЕСУМ, II, 333], пор. 'кава [Жел. І, 268], 

'кагва, 'кава [Тим., 354]. 

За даними СБГ, носії бук. говірок не розрізняли значення слів 'кава і ка'као, 

ка'кава. Слово 'кава використовували зі значенням ка'као [НТСУМ 1, 804]; назву 

какао запозичено через нім. з ісп. [ЕСУМ II, 344]. 

На позначення порошку кави і какао у бук. говірках використовували слово 

цу'корія [СБГ, 631]. Слово цу'корія – суфіксальне похідне від цукор ‛солодкий 

продукт харчування’, запозиченого з нім. через пол. [ЕСУМ VI, 265]. Отож, похідне 

змінило своє значення. У ХХ сторіччі слово цу'корія і лексеми 'кава, ка'кава 

пов’язувала привативна опозиція, слово цу'корія пасивізувалося. Вийшла з ужитку 

назва 'кава з йач'мен’у. 

У мовлення буковинців увійшло слово капу'ч’іно – ‛гарячий кавовий напій 

італійської кухні на основі еспресо з молоком’. Номінація капу'ч’іно походить від 

назви ордена капуцинів, зокрема зв’язком послугував характерний колір (червоно-

коричневий), ряси монахів цього ордену були такого кольору (Інтернет). 

Назва з прикладкою 'кава неска'фе редукується до неска'фе. Нескафе – 

найбільша в світі торгова марка розчинної кави компанії Nestlé. Назва „Nescafé” 
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становить комбінацію двох слів: „Nestlé” і „café” (Інтернет). Назва мак'кофе 

‛кавовий напій’ постала внаслідок апелятивації: Маккофе – бренд фірми Food 

Empire Holdings, який виник у 90-х роках ХХ ст. (Інтернет). 

Отже, у ТМ „назви кавового напою” відбулися зміни: деякі номінації 

пасивізувалися, а нові лексеми ввійшли в обіг у зв’язку з новими умовами життя та 

вибагливішими смаками буковинців. 

 

5 .  2 .  2 .  1   Н а з в и  ц і л ю щ о г о  в і д в а р у .  Буковинці втамовували 

спрагу та підтримували або й покращували здоров’я настоями лікувальних трав. 

Слово нас'т’ій – віддієслівний іменник від настоювати. У значенні настій 

діалектоносії використовують слова чай, гар'бата, вар, в’ід'вар, пор. висто'ялка, 

насто'ялка [Жел. І, 88], відвар, пар [Жел. І, 95]. 

ТМ „назви цілющого відвару”: b) чай з мала'ю, чай з ма'лаєку, чай з ма'лайцу 

[СБГ, 274], об'ложина на чай, чай з об'ложини [СБГ, 350], чай з о'вечої 'зановіди 

[СБГ, 359], гар'бата з окро'вавника [СБГ, 366], гар'бата с пере'ложина [СБГ, 401], 

вар з кві'ток 'райц'віту [СБГ, 449], чай с чаріўни'ку [СБГ, 637], чай с ко'рінчиків 

'папори [СБГ, 384], вар із 'сирпника [СБГ, 488]; чай з цин'торія [СБГ, 625], від'вар із 

ясин'ца [СБГ, 687], гар'бата з рум'нєнку [СБГ, 466], чай с сороко'зубу [СБГ, 508], вар 

із шелес'теню, відвар з ча'ги віт ш'лунку, сал'кимовий чай [СБГ, 475]; чай з ва'кації, 

від'вар с соки'рок [СБГ, 505], гар'бата з 'шинки [СБГ, 338], чай з 'липи, вар із 

свир'биусу, чай з 'липи і свер'биусу [СБГ, 479], чай з та'рільчиків [СБГ, 540]. 

Назви гарячих напоїв з цілющими властивостями відповідають схемі: чай з + 

назва рослини; гарбата з + назва рослини, назва рослини + на чай, вар з + назва 

рослини, відвар з + назва рослини. 

Відвари від серцевих захворювань: чай з мала'йу, чай з ма'лайеку, чай з 

ма'лайцу. Народна назва глоду – ма'лай, ма'лаєк, ма'лаєц [СБГ, 274] – запозичення з 

молд. мови; мэлэец ‛м'який соковитий’ [ЕСУМ ІІІ, 370]. 

Настої від кишкових захворювань: об'ложина на чай, чай з об'ложини, чай з 

о'вечойі 'занов’іди, гар'бата з окро'ваўника, гар'бата с пеиреи'ложини. Поширеність, 

часте використання трави, яка відома як звіробій, на Буковині має низку назв, кожна 
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з яких увиразнює одну з ознак денотата: об'ложина [СБГ, 350], овеча 'зановідь [СБГ, 

359], окро'вавник [СБГ, 366], пере'ложина [СБГ, 401], у бук. говірках Румунії 

по'жарница [Горб. ІІІ, 320]. 

Як засіб проти глистів на Буковині вживають вар с кв’і'ток 'райц'в’іту, чай ш 

чар’іўни'ку. „Поетичні” назви трав мають прозору етимологію: ‛пижма звичайна’ – 

'райцвіт [СБГ, 449], ‛папороть чоловіча’ – чарів'ник [СБГ, 637]. 

Для покращення апетиту вживали: чай с ко'р’інчик’іў 'папори, вар іс 'сирпника; 

чай с цин′тор’ійа, в’ід'вар із йасин'ца. 

Народна назва лепехи – 'папора [СБГ, 384], ймовірно, походить від 

папороть – псл. *paportь, пов’язане з чергуванням голосних з pero ‛перо’ [ЕСУМ 

IV, 285], листя папори має мечеподібну форму. Буковинці називають цикорій 

дикий 'сирпник, 'серпик [СБГ, 488], ймовірно, за зовнішньою схожістю корінців 

рослини з серпом. Золототисячник у бук. говірках має дві назви цин'торія [СБГ, 

625], яси'нец [СБГ, 687]. Слово центурія запозичення з новолат. ботанічної 

номенклатури; сentursum ‛золототисячник’ [ЕСУМ, VI, 238]; назва ясинець 

пов’язана зі словом ясен [ЕСУМ, VI, 554]. 

Буковинці були обізнані з цілющими властивостями ромашки лікарської. 

Діалектоносії розповідають, що кожного дня вони пили гар'бату з рум'н’енку, однак 

передовсім її вважали помічною від шлункових захворювань. Народна назва 

ромашки лікарської рома'нец, румня'нец, рома'нечка, румнє'нец [СБГ, 466] 

запозичена з точно не встановленого джерела, здебільшого виводиться від назви 

anthemis romana ‛римська ромашка’ [ЕСУМ V, 120], у бук. говірках Румунії 

невіст'ки, ро'ман [Горб. ІІІ, 309], рома'нец [Горб. ІІІ, 333].  

Від шлункових захворювань споживали чай с сороко'зубу, вар іс 

шеилеис'тен’у, в’ідвар ш ча'ги в’іт ш'лунку. 

Народна назва папороті чоловічої на Буковині сороко'зуб [СБГ, 508], 

номінація зумовлена подібністю форми листка папороті. Березовий гриб має 

народну назву 'чага. 

Як протизастудні засоби вживали сал'кимовий чай; чай з ва'кац’ійі, в’ід'вар с 

соки'рок, гар'бату 'ш:инки, чай з 'липи. 
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Акацію в народі називають сал'ким [СБГ, 475] або ва'кац’ійа. Фонетичний 

чинник дає змогу припустити тюрк. походження слова сал'ким. Назву акація у 

бук. говірках з приставним в вакація запозичено з лат. мови; лат. аcasia походить 

від грец. ‛мімоза’ [ЕСУМ 1, 55]. Народна назва фіалки триколірної сокир'ки [СБГ, 

505] – результат метонімічного перенесення на рослину назви сокирки (зменш. 

від сокира), зумовленого подібністю квітки. Буковинці називають ‛перестріч 

лісовий’ – шинка [СБГ, 338]. 

Від захворювання печінки варили вар із свиер'биусу, чай з 'липи і свеир'биусу, 

чай з та'р’іл’чик’іў. 

Народна назва шипшини свер'бивус, свер'биус, свер'бигуз [СБГ, 479] – складне 

утворення з основою свербіти та іменника гузно ‛зад’, назва зумовлена подразливою 

дією насіння з’їдених плодів шипшини на задній прохід [ЕСУМ V, 188], у гуц. 

говірках гечі'печі, свер'бивус [ГГ, 45]. Назва печіночниці звичайної [СБГ, 540] 

та'рільчики зумовлена формою квітки. 

ДО ‛ритуальний’ наявна у мовних одиницях ТГ вар з шушеи'ниц (заг.), сие'та 

(заг.). Вар із шушеи'ниц є однією з дванадцяти обов’язкових страв Святого вечора. В 

узвар із сушених груш і слив також можна додати кілька ложок вареної (цілої) 

квасолі (Мат., с. 105). Солодкий узвар із квасолею – це різдвяна страва (Мат., с. 105). 

Слово сие'та ‛вода з цукром, яку, за старим народним віруванням, залишають 

на вечерю для душі покійника’ [СБГ, 488] – загальноприйнятої етимології не має, 

однак виводять із псл. *sytъ ‛ситий’ [ЕСУМ V, 244].  

 

Висновки до 5 розділу 

 

1. Групу назв напоїв репрезентують назви алкогольних та неалкогольних 

напоїв. Назви алкогольних напоїв представлені назвами міцних напоїв, вина та 

солодких спиртних напоїв.  

2. Пріоритет народної назви у НР ілюструють назви міцних напоїв. НР шнапс, 

′цуйка, т′рунок, го′р’ілка звузився до слова го′р’ілка, яке збільшує семемну 

структуру до 2 ЛСВ. ЛСВ2 формує ТМ „назви горілки”, члени якої відповідно до 
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суспільно-економічної ситуації в країні виходять з ужитку, звільняючи місце 

неологізмам. 

3. ТГ „назви міцних напоїв фабричного виготовлення” збільшено внаслідок 

міграційних процесів. Так, номінації ТМ „назви коньяку” активно поповнюють 

склад народної кулінарної номенклатури. З-поміж назв – прикметниково-іменникові 

словосполучення на позначення місця виготовлення, на позначення якості коньяку, 

апозитивні словосполучення із вказівкою на бренд напою (мають статус 

неологізмів).  

4. Родові назви ТГ „назви міцних напоїв кустарного виготовлення” само'гон, 

само'гонка мають прозорі мотиваційні зв’язки. Креативність мовомислення 

зумовлюють експресивні одиниці самжеи'не, само'гойданка, утворені 

непродуктивним неафіксальним різновидом морфологічного способу; назви сие'вуха, 

'б’іла мотивовані характеристикою рідини за кольором.  

5. Звузилося коло мовних одиниць, мотивованих назвою сировинної основи 

самогону. Вимоги до стандарту алкогольного напою зумовлюють зменшення 

одиниць ТМ „назви самогону низької якості”. Реєструємо збільшення ТГ „назви 

марочних вин”, напр., мар'т’ін’і, фреиго'л’іно, м’і'кадо, іза'бела, шардо'не. 

6. ТГ „назви марочних солодких спиртних напоїв” збільшено внаслідок 

запозичень. Так, до лексичної системи говірок увійшли слова ама'рето, шеирие'дан, 

л’імон'чело, 'сангр’ійа, мал’і'бу. 

7. У говірках збільшується коло мовних одиниць на позначення пива 

cловосполученнями з апозитивними відношеннями: 'пиво ро'ган’, 'пиво ба'вар’ійа, 

що засвідчує продуктивність аналітичного словотвору. 

8. Номінації неалкогольних напоїв репрезентують назви холодних напоїв та 

назви гарячих напоїв. Лексеми на позначення холодних неалкогольних напоїв 

формують назви соку, квасу, мінеральної води, компоту. 

9. НР с’ік, сос, 'дз’ама під впливом літературної мови звузився до слова сік, 

яке внаслідок інтерференції російської мови набирає ФВ сок.  
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10. Функціональну активність зберігає слово квас з 2ЛСВ. Екстралінгвальні 

чинники, зокрема розвиток продуктивних сил, спричиняють пасивізацію мовних 

одиниць квас бураковий, квас з бурака, квас с сушених ф′руктів. 

11. Словосполучення мінеральна вода редукується до м’іне'рал’на та со'лена, 

засвідчуючи продуктивність субстантивації як засобу економії мовних засобів. 

ТГ „назви мінеральної води” зазнала змін, одні слова вийшли з ужитку, проте 

екстралінгвальні чинники зумовлюють інновації.  

12. Слово ком′пот формує словосполучення на основі відмінкового 

прилягання з означальними відношеннями, де залежний компонент є словом на 

позначення фруктів, слова-дублети зумовлюють декілька репрезентантів на 

позначення компоту: кам'пот з абрие'кос, кам'пот з дзеин'дзур, ком'пот з му'рал’іў. 

13. У ТМ „назви кавового напою” відбулися зміни: деякі номінації 

пасивізувалися, суспільно-економічні процеси увели в обіг нові лексеми. 

Основні результати розділу відображено в публікаціях автора [23, 28, 239]. 
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ВИСНОВКИ 

Вивчення лексики говірок залишається одним з актуальних питань 

діалектології. Діалектне мовлення перманентне (змінне) явище, у якому колективна 

пам’ять зберігає відомості про споконвічну народну культуру, реагує на соціально-

економічні та культурно-історичні зрушення в суспільстві.  

Діалектна мова фіксує генетичний природний зв’язок між фазами розвитку 

культури та мови нації. Останнім часом проблеми, пов’язані зі змінами у мові, 

перебувають у колі зацікавлень лінгвістів. У цьому зв’язку дослідження динамічних 

процесів у тематичній групі лексики, яка репрезентує найбільш консервативну 

частину матеріальної культури українців, у її регіональному вияві, набуває 

особливої актуальності. 

Системний аналіз динаміки тематичної групи назв їжі та напоїв у 

буковинських говірках дає змогу зробити низку узагальнень і висновків.       

Природно-географічний чинник європейського континууму визначає 

рослинно-тваринну основу харчування буковинців, яке на початку ХХІ ст. 

відбувається на якісно вищому рівні. Відомості про кулінарію буковинців вербалізує 

народна культурна номенклатура, що становить відкриту терміносистему, для якої 

характерні динамічні процеси, зумовлені екстралінгвальними та інтралінгвальними 

чинниками. Кулінарні народні терміни мають дуалістичну природу: відтворюючи 

матеріальну культуру, належать до виявів духовної культури.  

Збір і упорядкування лексики на позначення їжі та напоїв засвідчив її активне 

побутування у буковинських говірках. Зареєстровано та проаналізовано 2160 

номінацій.  

За лінгвальною природою кулінарна термінологія представлена двома 

групами: однослівні (іменники, (субстантивовані) прикметники) та аналітичні: 

прості, складні словосполученнями.  

Народну кулінарну номенклатуру репрезентують фонетичні, словотвірні, 

граматичні та лексико-семантичні варіанти, у межах семеми виділяємо лексико-

значеннєві відтінки (підзначення), наявність яких пояснює креативний характер 

кулінарії.  
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Народна кулінарна термінологія має вияв у ТГЛ „назви страв” та ТГЛ „назви 

напоїв”. ТГЛ „назви страв” представлена двома групами: ЛТГ1 „назви страв за 

біологічною характеристикою продукту” і ЛТГ2 „назви страв за кулінарною 

термінологією”. ЛТГ1 „назви страв за біологічною характеристикою продукту” 

репрезентують „назви страв рослинного походження” і „назви страв тваринного 

походження”. ЛТГ2 „назви страв за кулінарною термінологією” – „назви перших 

(рідких) страв”, „назви закусок”, „назви печених кондитерських виробів”. 

Народна кулінарна термінологія становить складну розгалужену систему. У 

межах ЛТГ на основі диференційних ознак виокремлюємо менші групи слів ТГ (ТМ) 

та НР, які формує тріада. До центру належить відносно стала частина лексики – b), до 

периферії – частина, яку визначає часовий вектор: у блоці а) мовні одиниці, які вийшли 

з ужитку; у блоці с) – мовні одиниці, що відтворюють інноваційні процеси у лексиці.  

Суспільно-політичні зміни в країні, інтеграційні та міграційні процеси в світі 

спричиняють екстралінгвальні зміни в народній кулінарній термінології, які 

зумовлюють протилежні тенденції, як-от: спрощення мікропарадигми та її 

збільшення. 

Більшість ТГ відзначає стабільність, у кулінарній номенклатурі буковинських 

говірок вони посідають відповідне місце, засвідчуючи сталі характерні риси 

буковинської кухні. Разом з тим пасивізувалися ТГ „назви закваски для хліба”, ТГ 

„назви виробів з кулеші”, НР „назви страви з дрібних шматочків тіста”, НР „назви 

молока рослинного походження”, НР „назви печених виробів з вівсяного борошна”, 

ТГ „назва каші з борошна”. 

Розвиток харчової промисловості призвів до часткової пасивізації ТГ „назви 

печених виробів із заквашеного тіста”, зменшив кількісний склад НР „назви 

загуслого молока внаслідок додавання сметани”. Низька частотність вживання 

діалектоносіями характеризує НР „назви страв із кулеші”.  

Натомість, увійшли до кулінарної номенклатури ТГ „назви холодних страв і 

закусок з овочів, грибів, риби, м’яса, яєць”, ТГ „назви бутербродів”. ТГ „назви 

міцних напоїв, виготовлених фабричним способом” активно поповнюють нові 

слова. Спостерігаємо розширення ТМ „назви коньяку”. Активні динамічні процеси 
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відбуваються в ТМ „назви горілки”, де одні назви виходять з ужитку, звільняючи 

місце інноваціям.  

Тяглість культурної традиції зумовлює реконструкцію (видозміну) страв. Так, 

коржі з маком є реліктом прісних печених виробів, оладки з картоплі – печених 

виробів з картоплі. Залишком давньої слов’янської страви м’ясного відвару з 

накришеними шматочками хліба є супи-соуси. Сталість національної традиції 

призводить до переосмислення лексем. ТГ „назви каші з борошна” вийшла з ужитку, 

проте слова ки'с’іл’, джур, сала'маха, залишаються у сфері кулінарної 

номенклатури. Національна пам’ять зберегла архаїзовані терміни, закріпивши за 

ними інше значення: зап’і′канка ЛСВ1 (арх.) ‘горілка’, ЛСВ2 ‘запечена страва’; гр’іс 

ЛСВ1 (арх.) ‘пшенична крупа’, ЛСВ2 ‘висівки’. Реєструємо слова, які вийшли за 

межі кулінарної термінології: густ, смак, сос, ′тирба. 

Зменшення ТГ спричиняє пасивізація номінацій, визначена зникненням страв, 

які вони позначали, напр., га'лак, ш'пундра, веиреиш′чака, на′тина, ′вар’а, 'форант, 

в’ікту'ал’ійа, ма'наш, меи'ринд’а, гра'на, джур, г’анджа′бур, ′хорут, ′йухварка, 

стр’а′пак, к'ваша, а′рак, ш'пундра, жиел’а′ник, ′шухи.  

Престижність рідної мови сприяє архаїзації запозичених назв: сарма′луц 

(рум.), 'бул’бас (євр.), ло'газа (уг.), п’ін'цак (пол.), г'р’іс (нім.), шулу'пей (нез’ясованої 

етимології), па'лен’та (іт.), шнапс (нім.), ′цуйка (рум.), т′рунок (пол.), ко′куц (рум.), 

кир′нац (рум.). 

Стабільність НР, узвичаєність використання одиниць НР, уможливлює 

співіснування на паритетних засадах дублетів мама'лига, ку'леша; галуш′ки, 

′голубц’і; пле′тенка, ′хала; бакла′жани, 'синен’к’і; пи′р’іг, ва′реник; ′голубц’і, 

галуш′ки; гри′би, ′губи; студе′нец, холо′дец’. Розширення НР відбувається за рахунок 

дублетних назв різної лінгвальної природи: ′каша з гре′чанойі кру′пи, ′каша з г′речки, 

гре′чана ′каша, г′речка. 

Одиниці НР може вирізняти сфера поширеності, напр.: ва'реник функціонує в 

українському мовному просторі, пир’іг – у буковинському діалектному, к’і'рошт’і, 

стули'писки – локальні назви.  
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Міграційні процеси в суспільстві, інформаційний тиск (радіо, телебачення) 

призводять до розширення НР за рахунок запозичень, напр.: моца′рела (іт.), фе'та 

(гр.), л’у'л’і (тур.), стейк (англ.), чеи′нахи (груз.), тока'н’іца (рум.), фр’іп'тура (рум.) 

м’ітеи'тей (рум.), мун'кар’іка (рум.), кар'топл’а фр’і (фр.), спа'гет’і (іт.), ла'зан’а 

(гр.), 'п’іца, 'п’іта (іт.), 'ч’іпси (англ.), г’у'веч (болг.), ла′ваш (груз.), 'м’усл’і (нім.), 

асор'т’і (англ.), кар'пачо (іт.).  

Спостерігаємо зміну маркованості одиниць, пов’язаних еквіполентною 

опозицією, напр. на початку ХХ ст. галуш'ки – галуш'ки з м'на(е)сом, у ХХІ ст. 

піс'ні галуш'ки – галуш'ки, так само борш з м'н’а (е)сом – п’іс'ний борш, борш – 

п’іс'ний борш.  

Інтралінгвальні зміни у кулінарній термінології визначені суспільним 

характером територіального різновиду національної мови. Яскравою рисою 

народної кулінарної термінології є креативність. Збільшення НР відбувається за 

рахунок мовотворчості діалектоносіїв: шкап'ки, жеибрач'ки, спотие'кач, 

неи'жур'ниц’а, пие'лован’і 'голубц’і, пие'лованц’і, пиен'дига, стулие'писки, буга'йеве 

моло'ко, виши'байло, бо'д’ага, бормо'туха, шмун'д’ак, ц’ін’к'вас, червоний борщ під 

кодовою назвою смерть суперниці, га′л’оп ′зупа, ′боса ′дзупа, спо′виванц’і.  

Сучасна кухня надає стравам естетичної, вишуканої форми, що зумовлює 

номінації на основі металогії: фаршие'рован’і кор'зинки, гриеб'н’і капеи'л’ушки с 

'сиром, кор'зинки с 'сиром та креи'ветками, гу′цул’с’к’і посто′ли.   

У класі народної кулінарної термінології креативний характер відзначає 

семантичний словотвір. Продуктивному міжпарадигмальному перенесенню за 

схемою „назва форми – назва виробу” відповідають номінації: пласт’іў′ц’і, 

т'рубочки, 'ракушки, ру′лет, 'пал’чики, 'формочки, стр’іў'ки. Назви мають 

зооморфний ′качка, го′лупчик та соматичний характер ′пал’чики.  

Номінації ма′зурики, фран′цузи відповідають схемі „назва етносу – назва 

виробу”.  

Впливу народної етимології зазнали номінації шк'румблики, на′лисники, 

мачиение′ки, сиер'бушка, галуш'ки зеи'лен’і, пиен′дига. 
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Специфікою народної кулінарної термінології є нечітка диференціація значень. У 

річищі економії мовних засобів збільшується семемний обсяг багатозначних слів: за 

назвою пше′ниц’а закріплено 3 ЛСВ, ба′лабух – 9 ЛСВ, ′дзяма – 8 ЛСВ, кисе′лиц’а – 

5 ЛСВ, ′т’істо – 5 ЛСВ, на′тина – 7 ЛСВ, п′л’ацок – 10 ЛСВ. 

У говірках побутують словосполучення на основі семантичної тавтології: 

бу'жена 'шинка, коп'чена 'шинка. 

Аналітизм – одна з ознак народної кулінарної термінології. У буковинській 

народній термінології продуктивні аналітичні назви, які маркують інгредієнти 

кар'топл’а з м'н’асом, вербалізують сему ‘спосіб приготування’ пиеро'ги на 'пар’і, 

фа'сул’і маш'чен’і. 

Кулінарні терміни, виступаючи стрижневим компонентом у номінаціях, 

формують НМ, засвідчуючи розгалуження кулінарної номенклатури. Так, до складу 

назв рідких супів входить НМ зупа відкритого характеру: 'зупа з фа'сул’коў і 'к’істом, 

'зупа з бан'дол’ами, 'зупа 'кур’еча, 'зупа с 'качки, 'рижова 'зупа, 'зупа з го'рохом. 

Гіперо-гіпонімічні відношення характерні для базових кулінарних термінів, 

напр. к'нигл’і/к'л’уцки, ма'лай: к′ниґл’і с 'сиром (Кар.), к′ниґл’і с кар'тофл’ами (Кар.), 

к'л’уцки з 'манки; ма'лай ку'рудз’аний, ма'лай з виш'н’ами, гарбу'з’ачий ма'лай, 

с’імн’а'ний ма'лай, п’іс'ний ма'лай.  

ТГ „назви бутербродів” формують іменниково-іменникові словосполучення з 

синкретичними (атрибутивно-об’єктними відношення): бутерб'рот з ог’ір'ками, 

пом’і'дорами і коўба'сойу; бутерб'рот ш чер'воноў ік'роў; бутерб'рот с шп'ротами і 

ли'моном. 

У назвах борщу продуктивні складені номінації за схемою родова назва + 

назва інгредієнта (-тів): борш з ка'пустоў, борш ш чеир'воного бур’а'ка і грие'біў, 

борш з 'бобом і ку'рудз’аними кру'пами. 

Специфіку буковинської кухні відтворює аналітична назва, у якій означальні 

компоненти відповідають оксюморону со'лотка 'баба с квас'ноў ка'пустоў.  

У класі назв салату продуктивна модель, яку ми називаємо індексація 

інгредієнтів, яка може мати різні лінгвальні вияви, напр.: перелік інгредієнтів, 

родова назва са'лат + один інгредієнт, родова назва са'лат +декілька інгредієнтів, 
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прикметник + родова назва са'лат, прикметник + родова назва са'лат + назва 

інгредієнта. У говірках збільшується коло аналітичних одиниць за рахунок 

прикладкових назв: ′пиво ро′ган’, ′пиво ба′вар’ійа, са′лат гн’із′до, торт спар′так, 

мн’іс'ний ру'лет 'чайна 'ружа, мн’іс'ний ру'лет 'зайец’.   

У аналітичних назвах на основі апозитивних відношень прикладкові назви 

стали субститутами родових: с’іт′ро, бай′кал, тар′хун, ′пепс’і, ′кока, дн’іс'тер, 

ол’ів'йе, 'шуба. 

Тенденцію мови до економії мовних зусиль увиразнюють суфіксальні 

універбативи, напр., жит′н’ек, ко'лоченка, 'тоўканка, завда'ванка, 'завданка, 

паш'тет’іўка, леи′берка, ′кашанка, які, перебуваючи з твірними словосполученнями 

у позиції взаємозаміни, витісняють останні.  

Розширення одиниць мікросистеми кулінарної номенклатури відбувається за 

рахунок дублетів гомогенного характеру: одна мотивація (внутрішня форма слова) 

відтворена різними мотиваторами, напр., назви к'рученики, зави'ваники мотивує дія, 

яка має різні вербальні вияви – крутити, завивати. 

Тенденція мовомислення діалектоносіїв до прозорості зумовлює розширення 

НР за рахунок слів з прозорою мотивацією, напр. залиў'не – заливати, холо'дец’ – 

холодний. 

Культурологічний потенціал назв страв виявляють паремії різного характеру, 

де вони виступають стрижневим компонентом: Зразу їли логазу, а як си запомогли, 

то й без вечері лягли. Так розбираяса, як свиня в ґрісі. Шкіритси. як пес до ґрісу. 

Виво'дити галуш'ки. Укластися як Софроніїка в ку'лешу. 

У межах буковинської кулінарної термінології продуктивні такі мотиваційні 

моделі: ‘продукт’ > ‘страва’: рис, гречка, каша з пшо'на, пшо'н’ана 'каша, п'шонка, 

пшие'ниц’а з 'маком / с хал’'воў, галуш'ки с шчаўни'ку, бара'булева ку'леша, 

куле'шаник’і, ма'лай з виш'н’ами, бушта'нова 'каша, мас'л’анка, 'тирбавка, ка'пуста 

квас'на, ро'сів, 'зупа с к'л’оцками, го'рохова 'йушка, гриб'на 'йушка, 'медівник, 

го'р’іховий торт, миг'дал’ний торт, торт 'маковий, шоко'ладний торт, виш'ник, 

череш'ник, слив'ник, сливник, сливяк, кам'пот з дзен'дзур, ком'пот з 'йеблук; ‘дія’ > 

‘страва’: 'затирка, 'боўтанка, 'дз’обавка, пи'лованц’і, пере'сипка, коло'ц’уха, 
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тоў'ченики, сука'ниця, 'к’істо ш'чипане, 'к’істо кри'шене, виши'байло, п′летенка, 

ко'лочена бара'бул’а, ко'лоченка, кар'тошка м'н’ацкана, кройа'ниц’і, 'мочанка, 

з'биране моло'ко, масть, в’ідбиў'на, к'рученики, зави'ваники, зави'валник, 

переви'ваник, вер'тут, за'виванец’, струга'нина, моче'нина, мішанина; ‘кулінарний’ 

процес > ‘страва’: с'мажена бара'бол’а, ко'лочен’і фа'сул’і, ва'рене м'н’асо, к’істо 

маш'чене, с'мажена кар'топл’а, п'ражена бара'бул’а, п’’і'чені бара'бол’і, пе'чен’а; 

бара'бол’а за'печена ў ду'хоўц’і, начи'нена бара'бул’а, смаже'ниц’а, 'нач’інка 

мн’ас'на, 'начинка, фарши'рован’і 'бублики, зак'васка, 'запражка; 'закришка, 

п’ідби'ванка, запа'лена 'зупа, п’ід'лива, сма'жонка, кап'чонка, ту'шонка; ‘форма’ > 

‘страва’: 'боцик, т'рубочки, 'ракушки, к'реплики, к'раплики, с'тоўпчик, 'ф’іґи, р’іж'ки 

'йаблучн’і, 'формочки, 'пальчики, 'зірочки  'фертики, го'р’ішки, ро′ґалики, ро'галики, 

ро'гал’ки, вушка; ‘непроцесуальна ознака’ > ‘страва’: то'неньке 'кісто, заб’і'лене 

'к’істо, плес′кач, свіжи'на, свіжи'нина, х'рущик, су'харики, су'хен’ке, холо'дец, 

холо'дец’, студ’і'нец’, студ’і'нец, дріб, дріб'не, д'роб'яска; ‘смакова ознака’ > 

‘назва’: кис'ляк, кіс'ляк, 'кисле мол'око, квас'не моло'ко, 'кисле моло'ко, квас'ница, 

квас'ниці, 'кислі верш'ки, со'лодка сме'тана, соло'нина, со'лене 'сало, со'лодка 

'начинка, кисе'лиц’а. 

У народній кулінарії потенціал мають кольороназви: чеир'воний 'борш, 

зеи'лений 'борш, 'б’ілий 'борш, ′с’ірий хл’іб, ′б’ілий хл’іб,′ 'чорний хл’іб, 'сиве моло'ко, 

'б’іле вие'но, чеир'воне ви'но, ік'ра чеир'вона, ік'ра 'чорна, 'чорний 'мед’іўник 'жоўтий 

'мед’іўник , сие'вуха, 'біла. 

Народна кулінарна номенклатура (термінологія), відтворюючи вторинне 

існування об’єктивного світу, становить розгалужену мікросистему, ускладнену 

синтагматичними, парадигматичними та епідигматичними зв’язками. в якій 

відбуваються зміни, зумовлені екстралінгвальними та інтралінгвальними 

чинниками.  

Реєстр назв страв і напоїв буковинських говірок, системний опис динамічних 

процесів у цій групі лексики послугують основою для подальших лінгвістичних 

студій у галузі діалектології, лексикології, етнолінгвістики й українознавства.   
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Додаток А 

Перелік обстежених населених пунктів та їх скорочення 

Кіцм. – Кіцманський р-н Заст. – Заставнівський р-н 

Бор. – Борівці Кіцм. Вік. – Вікно Заст. 

Вал. – Валява Кіцм. Вер. – Веренчанка Заст. 

Вит. – Витилівка Кіцм. Г.Шир. – Ширівці Горішні Заст. 

Зел. – Зеленів Кіцм. Дор. – Дорошівці Заст. 

Кис. – Киселів Кіцм. Звен. – Звенячин Заст. 

Мам. – Мамаївці Кіцм. Кад. – Кадубівці Заст. 

Неп. – Неполоківці Кіцм. Кост. – Кострижівка Заст. 

Орш. – Оршівці Кіцм. М.Куч. – Малий Кучурів Заст. 

Ош. – Ошихліби Кіцм. Мит. – Митків Заст. 

С.Кут – Стрілецький Кут Кіцм. Он. – Онут Заст. 

Став. – Ставчани Кіцм. Реп. – Репужинці Заст. 

Сух. – Суховерхів Кіцм. Сам. – Самушин Заст. 

Хл. – Хлівище Кіцм. Тов. – Товтри Заст. 

Юж. – Южинець Кіцм. Хр. – Хрещатик Заст. 

Нов. – Новоселицький р-н Юр. – Юрківці Заст. 

З.Гай – Зелений Гай Нов. Стор. – Сторожинецький р-н 

Кот. – Котелеве Нов. Б.-Під. – Банилів-Підгірний Стор. 

Мамал. – Мамалига Нов. В.Куч. – Великий Кучурів Стор. 

Топ. – Топорівці Нов. Дав. – Давидівка Стор. 

Чорн. – Чорнівка Нов. Жад. – Жадова Стор. 

Щерб. – Щербинці Нов. Красн. – Красношора Стор. 

Вижн. – Вижницький р-н Мих. – Михальча Стор. 

Баб. – Бабин Вижн. Кос. – Костинці Стор. 

Бан. – Банилів Вижн. Сн. – Снячів Стор. 

Бер. – Берегомет Вижн. Тис. – Тисівці Стор. 

Вашк. – Вашківці Вижн. Яс. – Ясени Стор. 
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Виж. – Виженка Вижн. 

Продовження додатку А 

Глиб. – Глибоцький р-н 

Зам. – Замостя Вижн. Кам. – Кам’янка Глиб. 

Кар. – Карапчів Вижн. Корч. – Корчівці Глиб. 

Лук. – Луківці Вижн. Тур. – Турятка Глиб. 

Лоп. – Лопушна Вижн. Хот. – Хотинський р-н 

Миг. – Мигове Вижн. Боч. – Бочківці Хот. 

Чор. – Чорногузи Вижн. Кліш. – Клішківці Хот. 

Пут. – Путильський р-н Кр. – Крутеньки Хот. 

Дих. – Дихтенець Пут. Круг. – Круглик Хот. 

Довг. – Довгопілля Пут. Мл. – Млинки Хот. 

Кис. – Киселиця Пут. Рук. – Рукшин Хот. 

Пл. – Плоска Пут. Сан. – Санківці Хот. 

Ст. – Стебнів Пут. Ставч. – Ставчани Хот. 

Тор. – Тораки Пут. Переб. – Перебиківці Хот. 

Сок. – Сокирянський р-н Пол. – Поляна Хот. 

Брат. – Братанівка Сок. Чеп. – Чепоноси Хот. 

Вашк. – Вашківці Сок. Кельм. – Кельменецький р-н 

Вітр. – Вітрянка Сок. Бабин – Бабин Кельм. 

Волош. – Волошкове Сок. Буз. – Бузовиця Кельм. 

Гв. – Гвіздівці Сок. Варт. – Вартиківці Кельм. 

Кор. – Кормань Сок. Вовч. – Вовчинець Кел. 

Непор. – Непоротове Сок. Лів. – Лівинці Кельм. 

Серб. – Сербичани Сок. Нел. – Нелипівці Кельм. 

Сел. – Селище Сок. Под. – Подвір’ївка Кельм. 
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Додаток Б 

Список респондентів 

1. Адажій Ганна Францівна, 1932 р.н.(с. Клішківці Хотинського р-ну) 

2. Андрусик Ганна Василівна, 1938р.н. (с. Вітрянка Сокирянського р-ну)  

3. Андрущак Ганна Миколаївна, 1923 р.н. (с. Бабин Кельменецького р-ну) 

4. Андрущак Марія Пантелеймонівна, 1929 р.н. (с. Бабин Кельм. р-ну) 

5. Бабенчук Стефанія Іванівна, 1933 р.н. (с. Вікно Заставнівського р-ну) 

6. Бабій Домка Григорівна, 1930 р.н. (с. Волошкове Сокирянського р-ну) 

7. Бандура Марія Дмитрівна, 1930 р.н. (с. Вашківці Вижницького р-ну)  

8. Баранецька Рахіля Йосипівна, 1926 р.н. (с. Мамаївці Кіцманського р-ну) 

9. Барбазюк Гафія Василівна, 1929 р.н. (с. Банилів Вижницького р-ну) 

10. Бечко Іван Корнійович, 1927 р.н. (с. Тораки Путильського р-ну) 

11. Бзова Василина Миколаївна, 1925 р. н. (с.Вікно Заставнівського р-ну) 

12. Білик Євдокія Петрівна, 1934 р.н. (с. Кам’янка Глибоцького р-ну) 

13. Боднараш Катерина Петрівна, 1925 р.н. (с. Луківці Вижницького р-ну) 

14. Боднарашек Катерина Василівна, 1930 р.н. (с. Луківці Вижницького р-ну) 

15. Боднарюк Марина Семенівна, 1927 р.н. (с. Перебиківці Хотинського р-ну)  

16. Боднарюк Олімпія Сидорівна, 1930 р.н. (с. Хрещатик Заставнівського р-ну) 

17. Божик Іван Васильович, 1942 р.н. (с. Ставчани Хотинського р-ну) 

18. Бойчук Марія Павлівна, 1921 р.н. (с. Ясени Сторожинецького р-ну) 

19. Бойчук Михайло Ілліч, 1931 р.н. (с. Стебнів Путильського р-ну) 

20. Брус Домка Михайлівна, 1943 р.н. (м. Заставна) 

21. Брус Михайло Михайлович, 1942 р.н. (м. Заставна) 

22. Бугайчук Галина Михайлівна, 1934 р.н. (с. Товтри Заставнівського р-ну) 

23. Бурак Павлина Іванівна, 1937 р.н. (с. Киселиця Путильського р-ну) 

24. Вапнарюк Домка Василівна, 1929 р.н. (с. Топорівці Новоселицького р-ну) 

25. Василевич Марія Адамівна, 1930 р.н. (с. Суховерхів Кіцманського р-ну) 

26. Великголова Параска Петрівна, 1929 р.н. (с. Хлівище Кіцманського р-ну) 

27. Вервега Параска Петрівна, 1931 р.н. (с. Зеленів Кіцманського р-ну) 

28. Верник Надія Петрівна, 1933 р.н. (с. Ставчани Хотинського р-ну) 
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29. Возняк Марія Трифонівна, 1940 р.н. (с. Корчівці Глибоцького р-ну) 

30. Воронюк Євдокія Миколаївна, 1943р.н. (с. Оршівці Кіцманський р-ну)  

31. Гайова Віра Миколаївна, 1932р.н. (с. Мамалига Новоселицького р-ну)  

32. Гап’юк Мідора Василівна, 1929 р.н. (с. Киселів Кіцманського р-ну) 

33. Гараміта Савета Іллівна, 1931 р. н. (с. Луківці Вижницького р-ну) 

34. Гаркот Василина Василівна, 1926 р.н. (с. Витилівка Кіцманського р-ну) 

35. Гевко Ганна Іванівна, 1936 р.н. (с. Селище Сокирянського р-ну) 

36. Гевко Ярослава Петрівна,1928 р.н. (с. Онут Заставнівського р-ну) 

37. Геник Ярослава Григорівна, 1940 р.н. (с. Вовчинець Кельменецького р-ну) 

38. Гнатюк Параска Маноліївна, 1925 р.н. (с. Чорнівка Новоселицького р-ну)  

39. Гнеп Марія Миколаївна, 1928 р.н. (с. Вікно Заставнівського р-ну) 

40. Головата Марія Маноліївна, 1930 р.н. (с. Вікно Заставнівського р-ну) 

41. Голуб Віра Мефодіївна, 1933р.н. (с. Берегомет, Вижницького р-ну) 

42. Голяк Василина Дмитрівна, 1922 р.н. (с. Веренчанка Заставнівського р-ну) 

43. Гордіца Марія  Георгіївна, 1926 р.н. (с. Товтри Заставнівського р-ну) 

44. Григорець Катерина Танасіївна, 1942 р.н. (с. Зеленів Кіцманського р-ну) 

45. Грицюк Івоніка Миколаївна, 1938 р.н. (с. Зеленів Кіцманського р-ну) 

46. Гуменюк Марія Василівна, 1946 р.н. (с. Южинець Кіцманського р-ну) 

47. Гурей Марія Семенівна, 1936 р.н. (с. Карапчів Вижницького р-ну) 

48. Гуцул Надія Іванівна, 1932 р.н. (с. Бузовиця Кельменецького р-ну) 

49. Гуцуляк Іван Михайлович, 1932 р.н (с. Мамаївці Кіцманського р-ну) 

50. Гуцуляк Отилія Семенівна, 1939 р.н. (с. Мамаївці Кіцманського р-ну) 

51. Дідик Марія Степанівна, 1927 р.н. (с. Михальча Сторожинецького р-ну) 

52. Дорош Надія Олександрівна, 1941 р.н. (с. Круглик Хотинського р-ну) 

53. Драгомарецька Лівія Михайлівна, 1931 р. н. (с. Михальча Стор. р-ну) 

54. Дроздюк Василина Василівна, 1936 р.н. (с. Самушин Заставнівського р-ну) 

55. Дутчак Марія Василівна, 1947 р.н.(с. Жадова Сторожинецького р-ну) 

56. Дущак Марія Степанівна, 1931 р.н.( с. Тораки Путильського р-ну) 

57. Дячук Петро Іванович, 1928 р.н. (с. Санківці Хотинського р-ну) 
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58. Дячук Фрозіна Володимирівна, 1936 р.(с. Карапчів Вижницького р-ну) 

59. Єфремова Параска Іллівна, 1933 р.н. (с. Берегомет Вижницького р-ну) 

60. Жебчук Михайлина Михайлівна, 1938 р.н. (с. Бабин Вижницького р-ну) 

61. Загарія Катерина Михайлівна, 1935 р.н. (с. Михальча Стор. р-ну) 

62. Загарюк Марія Танасівна, 1933 р.н. (с. Кам’янка Глибоцького р-ну) 

63. Заліско Марія Василівна, 1938 р.н. (с. Топорівці Новоселицького р-ну) 

64. Заплітна Лідія Петрівна, 1937 р.н. (с. Млинки Хотинського р-ну) 

65. Зінич Фрозина Михайлівна, 1940 р.н. (с. Мигове Вижницького р-ну) 

66. Іванчук Домка Григорівна, 1938 р.н. (с. Банилів Вижницького р-ну)  

67. Іванчук Параска Григорівна, 1932 р.н. (с. Банилів Вижницького р-ну) 

68. Ілащук Стефанія Василівна, 1930 р.н. (с. Котелеве Новоселицького р-ну) 

69. Ісопея Орися Степанівна, 1942 р.н. (с. Давидівка Сторожинецького р-ну) 

70. Кантемір Василь Дмитрович, 1941 р.н. (с. Валява Кіцманського р-ну) 

71. Карбашевська Марія Іванівна, 1932 р.н. (с. Борівці Кіцманського р-ну) 

72. Карлійчук Петро Іванович, 1932 р.н. (с. Зелений Гай Новоселицького р-ну) 

73. Карча Домка Федорівна, 1940 р.н. (с. Щербинці Новоселицького р-ну) 

74. Каченюк Ганна Іванівна 1931р.н. (с. Поляна Хотинського р-ну 

75. Кащук Ганна Матвіївна, 1948 р.н. (с. Нелипівці Кельменецького р-ну) 

76. Кирилюк Марія Василівна, 1939 р.н. (с. Суховерхів Кіцманського р-ну) 

77. Кіцул Василь Михайлович, 1928 р.н (с. Валява Кіцманського р-ну) 

78. Клинович Василина Іллівна 1941р.н.(с. Плоска Путильсикого р-ну) 

79. Ковалюк Марія Михайлівна, 1937 р.н. (с. Митків Заставнівського р-ну) 

80. Ковбиш Омелян Васильович, 1930 р.н. (с. Киселиці Путильського р-ну) 

81. Козак Параска Василівна, 1939 р.н. (с. Костинці Сторожинецького р-ну) 

82. Козарук Анастасія Василівна 1942р.н. (с. Неполоківці Кіцманський р-ну) 

83. Козачук Михайлина Григорівна, 1941 р.н. (с. Банилів Вижницького р-ну) 

84. Колісник Марія Михайлівна, 1935 р.н. (м. Заставна) 

85. Константінова Марія Михайлівна, 1938 р.н. (м. Заставна) 

86. Коротчук Мирослава Іллівна, 1941 р.н. (с. Луківці Вижницького р-ну) 
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87. Костинюк Василина Михайлівна, 1931 р.н. (с. Суховерхів Кіцм. р-ну) 

88. Кочерган  Михайло Юрійович, 1928 р.н. (с. Стебнів Путильського р-ну) 

89. Кошман Марія Тодорівна, 1936 р.н. (с. Валява Кіцманського р-ну) 

90. Кузяк Параска Іванівна, 1937 р.н. (с. Банилів Вижницького р-ну) 

91. Кулик Калина Cтепанівна, 1956 р.н. (с. Ошихліби Кіцманського р-ну) 

92. Куриш Василь Георгійович, 1944 р.н. (с. Чорнівка Новоселицького р-ну) 

93. Куриш Яврія Григорівна, 1930 р.н. (с. Мамалига Новоселицького р-ну) 

94. Кусяк Федір Васильович, 1933 р.н. (с. Дихтинець Путильського р-ну) 

95. Кухта Ганна Іванівна 1934р.н. (с. Банилів-Підгірний Сторожинецького р-ну) 

96. Куцак Ганна Василівна, 1934 р.н. (с. Замостя Вижницького р-ну) 

97. Кучер Марія Василівна, 1942 р.н. (с. Мамаївці Кіцманського р-ну) 

98. Кушнір Марія Яківна, 1930 р.н. (с. Бабин Кельменецького р-ну) 

99. Ладан Парасковія Дмитрівна, 1931 р.н. (с. Сербичани Сокирянського р-ну) 

100. Лакуста Ганна Іванівна, 1936 р.н. (с. Стрілецький Кут Кіцманського р-ну) 

101. Ластівка Катерина Йосипівна, 1924 р.н. (с. Звенячин Заставнівського р-ну) 

102. Леберда Докія Іванівна, 1921 р.н. (смт. Путила) 

103. Левицька Анастасія Миколаївна, 1936 р.н. (с. Вікно Заставнівського р-ну) 

104. Лесюк Марія Павлівна 1934 р.н (с. Нелипівці Кельменецького р-ну) 

105. Липкан Марія Олексіївна, 1924 р.н. (с. Ставчани Кіцманського р-ну) 

106. Лужна Орися Василівна, 1930 р.н. (с. Южинець Кіцманського р-ну) 

107. Лупул Домна Іллівна, 1947 р.н. (с. Ошихліби Кіцманського р-ну) 

108. Любківська Анна Іванівна, 1938 р.н. (с. Замостя Вижницького р-ну) 

109. Макаренко Марія Петрівна, 1937 р.н. (с. Зелений Гай Новоселицького р-ну) 

110. Макаренко Степан Степанович, 1925 р.н. (с. Топорівці Новоселицького р-ну) 

111. Мандрик Домна Іллівна, 1921 р.н. (с. Хлівище Кіцманського р-ну) 

112. Манзюк Отилія Степанівна, 1930 р.н. (с. Хрещатик Заставнівського р-ну) 

113. Манчуленко Катерина Василівна, 1928 р.н. (с. Самушин Заставнівського р-ну) 

114. Мельничук Василина Василівна, 1932 р.н. (с. Топорівці Новоселицького р-ну) 
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115. Мельничук Григорій Іванович, 1919 р.н. (с. Турятка Глибоцького р-ну) 

116. Мельничук Марія Олексіївна, 1923 р.н. (с. Вашківці Вижницького р-ну) 

117. Микитчук Марія Іванівна, 1927 р.н. (с. Великий Кучурів Стор. р-ну) 

118. Микитюк Рахіля Андріївна, 1929 р.н. (с. Витилівка Кіцманського р-ну) 

119. Мирон Орест Іванович, 1937 р.н. (смт. Вашківці, Вижницького р-ну) 

120. Миронець Любов Григорівна, 1933 р.н. (с. Поляна Хотинського р-ну) 

121. Мисловська Параска Іванівна, 1921 р.н. (с. Онут Заставнівського р-ну) 

122. Мігайчук Василина Михайлівна, 1930 р.н. (с. Дорошівці Заст. р-ну) 

123. Мігайчук Тетяна Іванівна, 1927 р.н. (с. Вікно Заставнівського р-ну) 

124. Міцан Іван Васильович, 1930 р.н. (с. Банилів Вижницького р-ну) 

125. Многодітна Раїхта Євгенівна, 1947р.н., (с. Драчинці, Кіцманського р-ну) 

126. Мойса Анастасія Георгіївна, 1926 р.н. (с. Митків Заставнівського р-ну) 

127. Москалюк Фрозина Василівна, 1937 р.н. (с. Банилів Вижницького р-ну) 

128. Мотовилець Степан Іванович, 1950 р.н. (с. Луківці Вижницького р-ну) 

129. Мудрей Ганна Василівна, 1930 р.н. (с. Репуженці Заставнівського р-ну) 

130. Мудрей Микола Манолійович, 1943 р.н. (с. Репуженці Заставнівського р-ну) 

131. Накай Ніна Петрівна, 1927 р.н. (с. Бабин Кельменецького р-ну) 

132. Накай Олексій Дмитрович, 1931 р.н. (с. Бабин Кельменецького р-ну)  

133. Нестерюк Марія Іллівна, 1940 р.н. (с. Вікно Заставнівського р-ну) 

134. Николойчук Івонета Прокопівна 1929 р.н. (с. Борівці Кіцманського р-ну) 

135. Никуля Марія Дмитрівна, 1938р.н. (с. Мамаївці Кіцманського р-ну) 

136. Олексюк Ганна Дмитрівна, 1927 р.н. (с. Товтри Заставнівського р-ну) 

137. Олексюк Олена Юріївна, 1948 р.н. (с. Виженка Вижницького р-ну) 

138. Олійник Степан Васильович, 1938 р.н. (с. Зелений Гай Новоселицького р-ну) 

139. Онисько Параскевія Григорівна, 1930 р.н (с. Стрілецький Кут Кіцм. р-ну) 

140. Онищук Марія Олексіївна, 1944 р.н. (с. Хлівище Кіцманського р-ну) 

141. Остафійчук Юлія Михайлівна, 1946 р.н. (с. Репуженці Заставнівського р-ну) 

142. Паздряк Євгенія Георгіївна, 1938 р. н. (с. Давидівка Сторожинецького р-ну) 

143. Пазюк Параска Василівна, 1930 р.н. (м. Заставна) 
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144. Паленчук Орися Георгіївна, 1934 р.н. (с. Митків Заставнівського р-ну) 

145. Пантюк Савета Миколаївна, 1930 р.н (с. Михальча Сторожинецького р-ну) 

146. Панчук Марія Григорівна, 1938 р.н. (с. Рукшин Хотинського р-ну) 

147. Паранчак Анна Юріївна 1934р.н. (смт. Вашківці Вижницького р-ну)  

148. Пасашнюк (Юрах) Марія Миколаївна 1945 р.н. (с. Поляна Хотинського р-ну)  

149. Паучек Павліна Михайлівна, 1934 р.н. (с. Довгопілля Путильського р-ну) 

150. Пашняк Василина Георгіївна, 1931 р.н. (с. Борівці Кіцманського р-ну) 

151. Пентилюк Василь Іванович, 1934 р.н. (с. Товтри Заставнівського р-ну) 

152. Пенюк Василь Олексійович, 1932 р.н. (с. Ставчани Кіцманського р-ну) 

153. Пержул Марія Дмитрівна, 1930 р.н. (с. Сербичани Сокирянського р-ну) 

154. Писарчук Марія Василівна, 1935р.н., (с. Бузовиця Кельменецького р-ну) 

155. Піцик Марія Василівна, 1939 р.н. (с. Южинець Кіцманського р-ну) 

156. Полонко Марія Петрівна, 1940 р.н. (с. Вітрянка Сокирянського р-ну) 

157. Полячук Параска Василівна, 1947 р. н. (с. Онут Заставнівського р-ну) 

158. Полячук Софія Михайлівна, 1931 р. н. (с. Митків Заставнівського р-ну) 

159. Попович Теофілія Василівна, 1929 р.н. (с. Жадова Сторожинецького р-ну) 

160. Проданчук Марія Михайлівна, 1940р.н. (с. Ясени Сторожинецького р-ну) 

161. Прокопець Санжіра Дмитрівна, 1939 р.н. (с. Чорний Потік Заст. р-ну) 

162. Пурич Іван Васильович, 1930 р.н. (с. Топорівці Новоселицького р-ну) 

163. Пурич Стефанія Петрівна, 1936 р.н. (с. Топорівці Новоселицького р-ну) 

164. Пуршега Ганна Іллівна, 1938 р.н. (с. Чорногузи Вижницького р-ну) 

165. Радецька Ганна Степанівна, 1946 р.н. (с. Подвір’ївка Кельменецького р-ну) 

166. Рибчук Ольга Михайлівна, 1944 р.н. (с. Валява Кіцманського р-ну) 

167. Ротар Оксана Софронівна, 1929 р.н. (с. Млинки Хотинського р-ну) 

168. Руснак Василь Павлович, 1931 р.н. (с. Валява Кіцманського р-ну) 

169. Руснак Софія Георгіївна, 1933 р.н. (с. Митків Заставнівського р-ну) 

170. Свистун Текля Василівна, 1937р.н. (с. Селище Сокирянського р-ну) 

171. Семенюк Домніка Дмитрівна, 1939 р.н. (с .Суховерхів Кіцманського р-ну) 

172. Сивак Ганна Дмитрівна, 1930 р.н. (с. Мигове Вижницького р-ну) 
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173. Симака Олена Василівна, 1927 р.н. (с. Бабин Вижницького р-ну) 

174. Січак Марія Василівна, 1935 р.н. (с. Топорівці Новоселицького р-ну) 

175. Скидан Марія Андріївна, 1936 р.н. (с. Стебнів Путильського р-ну) 

176. Скрипник Марія Олександрівна, 1948р.н. (с. Чепоноси Хотинського р-ну) 

177. Сорохан Євгенія Василівна, 1927 р.н. (с. Плоска Путильського р-ну) 

178. Стаднічук Ольга Яківна, 1940 р.н. (с. Бузовиця Кельменецького р-ну) 

179. Стахарюк Домка Іллівна, 1931 р.н. (с. Дорошівці Заставнівського р-ну) 

180. Сташко Катерина Степанівна, 1938р.н.(с. Звенячин Заставнівського р-ну) 

181. Стефанюк Параска Михайлівна, 1945р.н. (с. Зелений Гай Нов. р-ну) 

182. Стринадко Анна Миколаївна, 1951 р.н. (с. Банилів Вижницького р-ну) 

183. Сунько Ганна Михайлівна, 1939 р.н. (с. Звенячин Заставнівського р-ну) 

184. Сухотко Зінаїда Іванівна, 1938 р.н. (с. Борівці Кіцманського р-ну) 

185. Татаринова Домка Іллівна, 1935 р.н. (с. Давидівка Сторожинецького р-ну) 

186. Ткачук Василь Тодосійович, 1943 р.н. (с. Луківці Вижницького р-ну) 

187. Ткачук Ганна Василівна, 1938 р.н. (с. Киселів Кіцманського р-ну) 

188. Ткачук Домка Іллівна, 1930 р.н. (с. Суховерхів Кіцманського р-ну) 

189. Ткачук Ольга Іванівна, 1952 р.н. (м. Кіцмань) 

190. Токар Ганна Петрівна, 1939 р.н. (с. Зелений Гай Новоселицького р-ну) 

191. Токарюк Вікторія Євстафіївна, 1933 р. н. (с. Костинці Сторожинецького р-ну)  

192. Торак Ганна Миколаївна, 1949 р.н. (с. Киселиця Путильського р-ну) 

193. Троєцький Петро Михайлович, 1939 р.н. (с. Киселиця Путильського р-ну) 

194. Труфен Надія Іванівна, 1941 р.н. (с. Багна Вижницького р-ну) 

195. Туренська Марія Михайлівна, 1947р.н., (с. Шипинці, Кіцманського р-ну) 

196. Тютюнник Марія Миколаївна, 1943 р. н. (с. Митків Заставнівського р-ну) 

197. Устянська Антоніна Іванівна, 1932 р.н. (с. Бочківці Хотинського р-ну) 

198. Федорюк Сільвія Іванівна, 1939 р.н. (с. Вашківці Вижницького р-ну) 

199. Федю Євдокія Михайлівна, 1944 р.н. (с. Чорногузи Вижницького р-ну) 

200. Фіщук Марія Миколаївна, 1933 р. н. (с. Самушин Заставнівського р-ну) 

201. Фіщук Софія Маноліївна, 1932 р.н. (с. Митків Заставнівського р-ну) 
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202. Флорескул Орися Семенівна, 1935 р.н. (с. Стрілецький Кут Кіцм. р-ну) 

203. Фокшек Василина Андріївна, 1937 р.н. (с. Киселиця Путильського р-ну) 

204. Халатурник Василина Миколаївна, 1938 р.н. (с. Малий Кучурів Заст. р-ну) 

205. Хандусь Анастасія Іванівна, 1939 р.н. (с. Веренчанка Заставнівського р-ну) 

206. Хома Марія Іванівна, 1936 р.н. (с. Луківці Вижницького р-ну) 

207. Хоміцька Ганна Іванівна, 1947 р.н. (с. Веренчанка Заставнівського р-ну) 

208. Храпко Захарій Миколайович, 1937 р.н. (с. Неполоківці Кіцманського р-ну) 

209. Храпко Марія Дмитрівна, 1940 р.н. (с. Южинець Кіцманського р-ну) 

210. Чобан Віоріка Степанівна, 1937р.н. (с. Кам᾽янка Глибоцького р-ну) 

211. Чорней Василина  Петрівна, 1948 р.н. (с. Корчівці Глибоцького р-ну) 

212. Чорноброва Лідія Семенівна, 1943 р.н. (с. Чепоноси Хотинського р-ну) 

213. Чорнятинська Марія Георгіївна, 1936 р.н. (с. Веренчанка Заст. р-ну) 

214. Чучко Євдокія Олексіївна, 1940 р.н. (с. Стебнів Путильського р-ну). 

215. Шарлай Сідонія Іванівна, 1944 р.н. (с. Мамаївці Кіцманського р-ну) 

216. Шинкарюк Сідонія Дмитрівна, 1934 р.н. (с. Банилів Вижницького р-ну) 

217. Шкробанець Ганна Дмитрівна, 1938 р.н. (с. Великий Кучурів Стор. р-ну) 

218. Штеф’юк Сільвія Корнелівна, 1936 р.н. (с. Турятка Глибоцького р-ну) 

219. Шутак Олена Іллівна, 1937 р.н. (с. Мигове Вижницького р-ну) 

220. Явдошик Параска Петрівна, 1947 р.н. (с. Кострижівка Заставнівського р-ну) 

221. Якимів Ганна Іванівна, 1939 р.н. (с. Репужинці Заставнівського р-ну) 

222. Ярославська Марія Теодорівна 1937р.н. (с. Дихтинець Путильського р-ну) 
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Додаток В 

РЕЄСТР НАЗВ ЇЖІ ТА НАПОЇВ 

У БУКОВИНСЬКИХ ГОВІРКАХ 

 

Аво'кадо. Вічнозелена плодова рослина // плоди рослини багаті вітамінами та 

мінеральними речовинами: картоп'л’аний са'лат з аво'кадо (Кіцм.) 

 

Ама'рето. Темно-коричневий лікер на основі мигдалю та абрикосових кісточок, 

завдяки чому набуває характерного присмаку марципану (Вижн., Кіцм., Нов.). 

 

Ана'нас. Великий, овальної форми, плід тропічної трав’янистої рослини: мн’іс'не 

асор'т’і з ана'насом (Бер.), са'лат ана'нас (Хот.). 

 

Анд'рути заст. Cухе печиво з фігурним відбитком на поверхні (Хр.). 

 

А'рак заст. Міцний алкогольний напій з рису або пальмового соку, ром (Вор., 

с. 319). 

 

'Артос, 'аркуш, 'аргуш обр. Велика біла хлібина, призначена для церковних потреб 

на другий тиждень Пасхи (Заст., Кельм., Сок.). 

 

Асор'ті. Підбір продуктів – холодних закусок: 'рибне асор'т’і (Кр.), ово'чеве 

асор'т’і (Кр.), мн’іс'не асор'т’і (Кр.), 'сирне асор'т’і (Кр.), мн’іс'не асор'т’і з 

ана'насом (Бер.), 'сирне асор'т’і (Бор.), асор'т’і да'ри 'мор’а (Миг.), ово'чеве 

асор'т’і (Мам.). 

 

'Бабка, 'баба. 1. Гарнір до м’ясних страв (Хот., Заст.). 2 заст. Печений виріб з 

картоплі і борошна [Кож. ІІІ, 29]. 3. Здобний хліб з родзинками та горіхами, який 

зазвичай печуть на Великдень. 4. Солодка страва з кукурудзяного борошна, 

кукурудзяних або манних крупів, локшини, масла, цукру та різних приправ (Вовч.): 

'баба с 'т’іста (Буз.). 

 



250 

 

 

Продовження Додатку В 

 

*Кап'ронова 'баба. Запіканка з манки, локшини, яєць тощо (Заст., Хот., Кельм.).  

 

*Ре'зинова 'баба. Запіканка з манки, вермішелі, яєць тощо (Хот).  

 

Баде′ревка. 1 заст. Рідка солодка каша з кукурудзяної крупи (Вовч., Вітр.). 2 заст. 

Рідка кукурудзяна каша з козячим лоєм та смаженими яйцями (Кельм.). 3 заст. 

Дуже пісна рідка юшка із води, муки і солі (Кор.). 

 

′Байда заст. Великий кусок хліба [СБГ, 22].  

 

Байс заст. Солоний розчин, у якому 5 днів витримували м’ясні продукти перед 

копченням (Рог.). 

 

Ба'карді. Різновид рому, світлий карибський ром (Мам.). 

 

Бакла'жан, падла'джана, пакла'жана, пакла'жена, пакла'джана, пакла'джена. 

1. Однорічна  овочева рослина з плодами довгастої форми синього або фіолетового 

кольору. 2. Назва плоду. 3. Назва страви: с'мажен’і бакла'жани с пом’і'дорами, 

бакла'жани с пом’і'дорами, пеи'чений бакла'жан. 4. Те саме, що помідор [СБГ, 376]. 

 

Ба'лабух. 1. Грудка, шматок. 2. Саман. 3. Невеличка булочка. 4 заст. Шматок 

мамалиги з бринзою посередині. 5 заст. Недопечений хліб. 6. Повільна, вайлувата 

людина [СБГ, 22]. 7 обр. Прісний виріб, який дівки пекли на Андрія (Хот.). 

8. Прісний корж з маком (Рог.). 9. Печений виріб з вареної і потовченої картоплі, 

розмішаної на молоці і загорнутої в лист квашеної або свіжої капусти [Кож. ІІІ, 28]. 

 

Балан'да. Пісна рідка юшка із води, муки і солі, яку їли в голодовку (Кор.). 

 

'Бануш, 'банош. Густа кукурудзяна каша, яку варять на сметані. 

 

'Баник заст. Печений виріб з картоплі і борошна [Кож. ІІІ, 49]. 
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Бара'буля, бара'боля, бара'булі, бара'буля. 1. Однорічна трав’яниста рослина з 

їстівними бульбами, багатими на крохмаль. 2. Назва овоча. 3. Страва: п’і'чен’і 

бара'бол’і (Виж.), бара'бол’а за'печена ў ду'хоўц’і, бара'бол’а за'печена і зап'раўлена 

чиесно'ком о'л’ійом і 'солем, ва'рен’і бара'бол’і, бара'бул’а ў мун'дир’і, бара'бол’е ў 

мун'дирах, ко'лочена бара'бул’а (З. Гай), начи'нена бара'бул’а (Лоп.), бара'бул’а 

фаршие'рована мн’ас'ним 'фаршем (Неп.), бара'бол’а ў мун'дир’і с к'вашеними 

огеир'ками і ч’існие'ком (Вижн.), бара'бул’ка с цие'бул’коў п'раженоў (Вашк.), 

ко'лочена бара'бул’а с ц’і'бул’оў і шк'варками, бара'бол’а ко'лочена с киесл’е'ком (Г. 

Шир.). 

 

Барабу′лянник, барабо′лянник, барабу′лєнник, барабу′лінник, бара′бульник. 

1 заст. Печений прісний виріб з кукурудзяної муки з домішками [СБГ, 24]: 

ка′пуст’аний барабу′л’аник [Пис. Бук., c. 86]. 2 заст. Печений виріб з картоплі і 

борошна [Кож. І, 49]. 3. Оладка з картоплі і борошна (Кіцм., Вижн, Заст.)  

 

Ба'ранина. М’ясо барана або вівці: ба'ранина по-поло'нинск’і (Вижн.). 

 

Ба'рацка. Абрикосове варення (Заст.). 

 

Ба′тон. Білий хліб довгастої форми (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм.). 

 

'Бевка знев. Юшка з муки, всяка некалорійна рідка страва [СБГ, 27]. 2. Суп з 

капусти [Гуц., 206]. 

 

Бе'кон. Малосольна свинина з туш особливим способом відгодованих молодих 

свиней (Заст., Вижн., Нов., Стор.). 

 

Бе'резівка. Березовий сік (Вашк.). 

 

Би'ток. Смажений шматок м’яса, попередньо відбитий (Заст., Вижн., Нов., Стор., 

Глиб., Кельм.). 
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Біб, биб. 1. Рослина. 2. Зерна рослини. 3. Страва (Пут., Вижн., Заст., Кіцм.). 

 

*Перша вечеря – це біб [Кож. І, 261]. 

 

*Біб – ситість хати (Кіцм.). 

 

'Бігус. Тушкована капуста з кусочками ковбаси або м’яса: 'б’ігус з грие'бами (Брат.). 

2 Борщ з м’ясом, квашеним або свіжим буряком (всі компоненти ріжуться кубиками 

(Заст.). 

 

'Біла заст. Алкогольний напій кустарного виробництва [Кож.І, 339]. 

 

Бі'ляш. Пиріжок зазвичай з прісного, рідше дріжджового тіста з мілко нарізаним 

м’ясом (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм.).  

 

Біоке'фір. Загусле молоко, виготовлене молочною промисловістю (Заст., Вижн., 

Нов., Стор., Глиб., Кельм.). 

 

Біпковий листок. Лавровий листок (Мит., Топ.). 

 

Біск'віт. Здобна випічка з великою кількістю яєць (Костр.). 

 

Блин, б'линчик. Млинець з рідкого тіста, спечений на сковороді (Хот.). 

 

'Бовтанка. Кисле молоко, розведене водою, вживають у спеку під час роботи в полі 

(Вашк.). 

 

Бо'гун, бу'гун. Очищений, промитий і проварений свинячий шлунок, начинений 

шматочками вареної головизни, язика тощо, приправлений спеціями, добре 

спресований (Хот., Нов.). 

 

Бо'дяга. Алкогольний міцний напій низької якості кустарного виготовлення (Заст., 

Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм.). 
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Боло'дяни. Вид страви із звареної у воді муки [СБГ, 35]. 

 

'Бомби. Сорт квасолі: 'бомби  з м'н’асом (Клішк.). 

 

Бом'бона, бом'бон, бон'бон, бо'бонка заст. Цукерка (Заст.), [СБГ, 36]. 

 

Бор'гот заст. Брага [Герм. 12]. 

 

Бормо'туха. Алкоголь кустарного виготовлення низької якості (Нов., Стор.). 

 

'Борошно. Порошкоподібний продукт розмелювання хлібного зерна (Заст., Вижн., 

Нов., Стор., Глиб., Кельм.). 

 

Борш, борщ. 1 заст. Квас із висівок житнього борошна: к'вашений борш (Он.), 

роб'лений борш (З. Гай), квас'ний борш (Стор.). 2. Рідка страва, що вариться з 

посічених буряків, капусти з картоплею та різних приправ [СБГ, 37]: п’ідпа'лений 

борш (Заст.), борш з к'л’оцками (Неп.), го'роховий борш’ч’ [Горб. ІІІ, 252], борш з 

'рибоў (Мит.); борш з 'риби і ку'рудз’аних кру'п’іў (Мит.), 'рибний борш, борш з 

м'н’а(е)сом, п’іс'ний борш, борш р’ід'кий (Вітр.), п'ростий борш (Юж.), борш 

чеир'воний, боршч чеир'лений (Корч.), борш бура'ковий, борш свек'лєний [Шух І, 57], 

борш с 'сахарного бура'ка (Буз.), борш з бура'ком і фа'сул’ами (Мит.), фасу'л’аний 

борш (Заст.), фасу'л’овий борш (заг.), фасу'л’іний борш (Пут.), борш с ка'пустоў 

(Зел.), борш ш чеир'воного бур’а'ка і гри'б’іў (Заст.), борш з 'бобом і ку'рудз’аними 

кру'пами (Вал.), боршч с к'вашеним бура'ком і гри'бами (Вижн.), буря'ковий боршч з 

ка'пустою [Кож. ІІІ, 68], борш с к'вашеним бура'ком і грие'бами (Вижн.), червоний 

борщ під кодовою назвою смерть суперниці [Мат., с. 118]; борш зеи'лений, борш с 

шчаўни'ком, веисн’а'ний борш (Чеп.), моло'дий борш (Заст.), борш с кропи'ви (Миг.), 

борш с шчаве'л’у (Кам.), борш с квас'цу (Мит.), 'б’ілий борш (Пол.), борш на 'дзер’і 

(Чеп.), 'дзеровий борш (Сам.), борш с кру'пами (Стор.), борщ хо'лодний с ква'солейу 

(Сок.), п’іс'ний борш, чиер'воний борш с к'рапликами, борш з 'вушками, 
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чиер'воний 'боршик з др’іб'нен’кими фасул’'ками, борш з ′губами (Вітр.), борш с 

кру′пами (Вітр.), борш с фа'сул’ами та чорнос'ливом (Б.-Підг.), д’іжко'вий борш 

(Б.Підг.). 3 заст. Гігієнічний засіб для миття голови [Шух І, 57]. 

 

*Борш і каша – то їда наша. Дим густий– борш пустий [СБГ, 25].  

 

*таний як борьшь ‘дешевий’ [СБГ, 538]. 

 

*Хто з’їв борш – буде їсти мнясо (Кор.) 

 

'Боршик. Бульйон з вермішеллю (Вашк.). 

 

′Бохонец, ′бохонец х′ліба, бу′ханка, бу′ханчик. 1. Хлібина (Кор.), [Мак., c. 311]. 2. 

Невелика булочка, хлібець, який гарячим обкачують у тертий часник з олією [СБГ, 

37]: ′боханец с сала′махойу, ′боханец с часни′ком. 3. Пиріжок (Вовч.).  

 

'Боцик. Виріб, пиріжок із кулеші (Сн.). 

 

Б'рага, б'рашка. 1. Відходи горілчаного виробництва, якими годують худобу. 2. 

Закваска для самогону (Мит.). 3. Домашній квас (Кельм., Хот., Нов.). 4. Парена січка 

з ґрисом [Горб. ІІІ., 252]. 

 

Б'ренді. Загальний термін на позначення продуктів дистиляції виноградного вина, 

міцністю 40-60% (Кіцм., Хот., Заст., Вижн., Стор.). 

 

Б'риндзя, б'ринза, б'риндзі, б'ринзі. 1. Солений овечий сир. 2. Солений коров’ячий 

сир (Миг.): б'ринза ко'роўйача, б'ринза о'веча (Нов., Стор., Глиб., Кельм.). 

 

*Зашкіривси, як дурний до бринзі. Невміло, незвичайно поводитися в незвичайній 

ситуації [СБГ, 148]. 
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Б'росква, бруск'вина, брус'цина. Персик [СБГ, 40]. 

 

'Бублик. Круглий крендель із заварного тіста у формі кола (Заст., Вижн., Нов., 

Стор., Глиб., Кельм.). 

 

*Фарши'ровані бублики. М’ясна страва із замочених і обсмажених бубликів із 

фаршем (Чеп.). 

 

Будз, буц. 1 Грудка: 'бодзик 'сиру, бодз 'сиру. 2. Головка овечого сиру (Пут.). 3. 

Несолений овечий сир [СБГ, 41]. 4. Сир з солодкого коров’ячого молока (Заст. 

Хот.): ко'роўйачий будз, о'вечий будз (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб.). 

 

Буже'нина, бужи'ница, будже'нина, бу'дженка, вудже'нина. М’ясні вироби 

(м’ясо, сало, ковбаси), які зберігали шляхом пропускання через дим [СБГ, 41]: 

'бужена п’ідчеи'ревина (Вит.), бужеи'нина с чосни'ком і 'морквойу (Пол.). 

 

Бу′ката, бу'кат, бо'ката, бу'ката Кусок хліба [СБГ, 41]. 

 

*В кожній хаті – по букаті [БГ, 380]. 

 

'Булка. Білий хліб довгастої форми (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм.). 

 

'Бульба, 'бульби. 1. Однорічна трав’яниста рослина з їстівними бульбами, багатими 

на крохмаль (Заст.) 2. Земляна груша, топінамбур [СБГ, 42]. 

 

'Бульбас заст. Калач [Герм., 12]. 

 

'Бу'льон, бульйон. Чистий відвар з м’яса (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм.).  

 

Буль'ки. Тістечка із збитих білків (Кельм.). 

 

'Буля дит. Картопля [СБГ, 42]. 
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Бура'чанка, бура'ченка, бура'чинка. 1. Червоний борщ з буряком (Пут.). 2. Страва з 

листя буряків, зварена на сироватці, приправлена кислим молоком або сметаною 

(Заст.). 3 заст. Міцний алкогольний напій з буряку кустарного виробництва [СБГ, 

403]. 

 

Бур'да. Несмачна, некалорійна їжа (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм.). 

 

Бур'дуга. Очищений, промитий і проварений свинячий шлунок, начинений 

шматочками вареної головизни, язика тощо, приправлений спеціями, добре 

спресований [Пав., 505]. 

 

Бу'рєшка, 'буришка, 'бурочка. Однорічна трав’яниста рослина з їстівними 

бульбами, багатими на крохмаль (Заст.), [Шух.І, 166].  

 

'Бурочка, на'ливка бу'ришка заст. Міцний алкогольний напій з картоплі [Жел. І, 

482]. 

 

Буряч'ки, бура'чок чосно'чений.  Приправа з буряка і хріну до м’ясних страв (Вал., 

Хр.). 

 

Бутерб'рот. Шматочок хліба з маслом, ковбасою, сиром або шинкою чи ікрою 

тощо: бутеирб'рот (ка'напки) з ог’ір'ками, пом’і'дорами і коўба'сойу, бутеирб'рот ш 

чеир'воноў ік'роў; бутеирб'рот с шп'ротами і лие'моном; бутеирб'рот з б'ринзоў і 

сар'динами, бутеирб'рот з йай'цем і ово'чами, бутеирб'рот с шп'ротами і 

чеир'вонойу ік'ройу, бутеирб'рот с 'сиром, бутеирб'рот с коўба'сойу-'шинкойу, 

бутеирб'рот з б'ринзойу і сар'динами, бутеирб'рот с 'шинкойу і йай'цем, 

бутеирб'рот с 'шинкойу і 'сиром, бутеирб'рот ш чеир'вонойу або 'чорнойу ік'ройу; 

бутеирб'рот с шп'ротами і лие'моном, бутеирб'рот с паш'тетом (Заст., Вижн., 

Нов., Стор., Глиб., Кельм.). 
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'Буфлик. Калачик [Горб.ІІІ, 255]. 

 

Бухт. 1. Булочка (Пут.). 2. Пиріжок (Вижн.). 

 

Буш'тан, баш'тан, бош'тан, буш'тан. Гарбуз [СБГ, 37]: бошта'нова 'каша 

(Хот.), бушта'нова 'каша (Заст., Вижн., Нов.). 

 

Вар. 1 заст. Компот з сушених фруктів, який вживали і літом, і зимою. 2 заст. 

Десертна страва весільного столу – фруктовий суп (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., 

Кельм.).  

 

Вара'ница. 1 заст. Виріб, пиріжок із кулеші (Вал.). 2. Прісний корж для вареників 

та інших виробів [СБГ, 379]. 3  мн. Чотирикутні вироби із прісного тіста, які варили 

або пекли:  вара'ниц’і з 'маком (Заст., Вижн.). 

 

Ва'реники. Невеликі варені вироби, зліплені з прісного тіста і начинені сиром, 

ягодами, капустою: ва'реники с кар'тофл’ами (Кор.), ва'реники з 'бобом (Нов.), 

хо'лодн’і ва'реники із хал'войу і 'медом (Хот.). 

 

Варе'нуха. Алкогольний напій з добавками кустарного виробництва (Вижн.).  

 

Ва'реня, ва'ренє, ва'раня. Зварені в цукровому сиропі, меді чи патоці ягоди або 

фрукти: ва'ран’а с ка'равишн’іў (Мал.), гу'тейеве ва'рен’а (Лів.). 

 

Ват'рушка. Виріб із тіста, що має форму круглого пиріжка з відкритою начинкою 

(Хл., Кот.). 

 

'Вафлі. Сухе печиво з фігурним відбитком на поверхні (Глиб., Нов., Стор.). 

 

Вер'гун. Смажений на смальці виріб з тіста, сплетений у косицю (Звен.). 
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Вере'щака заст. Смажена свинина тушкована у буряковому квасі, змішаному з 

тертим черствим хлібом (Вер.).   

 

Вермі'шель. Вироби з прісного пшеничного тіста у формі черв’ячків (Заст., Вижн., 

Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

'Вермут. Солодке вино, настояне на травах (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., 

Кельм., Сок.). 

 

Вер'тут, вир'тута, вир'тут. Пиріг з начинкою, згорнутий у трубку кількома 

шарами (Хот., Нов., Кельм.): веир'тут з 'йаблуками (Бочк.), веир'тут с 'сиром 

(Бочк.), веир'тут з го'р’іхами (Бочк.), веир'тут с по'видлом (Пол.). 

 

Верш'ки, 'кислі верш'ки. Сметана [Кайнд., 65]. 

 

Ви'но, ве'но. 1. Виноград, виноградне гроно. 2 Виноградна лоза, виноградник. 3. 

Виноградник. 4. Виноградний, фруктовий напій [СБГ, 50]. 5. Напій з виноградного 

або з деяких інших ягідних та плодових соків, що перебродили, набувши певної 

алкогольної міцності й аромату: мус'катне ви'но (Вор., с.227), виеног'радне вие'но, 

до'машне вие'но, чеир'воне вие'но, 'б’іле вие'но, мол'даўс’ке вие'но, іс'панс’ке вие'но, 

к'римс’ке вие'но, іта'л’ійс’ке вие'но, ста'ре вие'но, моло'де вие'но, со'лотке вие'но, 

'кисле вие'но, су'хе вие'но, 'б’іле вие'но, вие'но з виног'раду, вие'но з 'йаблук, вие'но з 

груш, вие'но с 'терену, вие'но з ма'лин’іў, 'добре вие'но, со'лотке вие'но, 'кисле вие'но, 

квас'не вие'но. 

 

Ви'тушки. Здобні булочки (Сок.). 

 

Виши'байло жарт. Остання страва на поминальному обіді та весіллі: тісто з 

сливками, пшеничка, начинка (Кіцм.). 

 

Виш'ник, виш'нівка. Солодкий спиртний напій із вишень [СБГ, 50]. 
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Вів'сянка, вів'сяна 'каша. Каша з вівсяної крупи (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., 

Кельм., Сок.). 

 

Вів'сяні пластів'ці. 1. Вівсяна крупа. 2. Каша з вівсяної крупи (Заст., Вижн., Нов., 

Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Відбив'на. Смажений, попередньо відбитий, шматок м’яса (Заст., Вижн., Нов., 

Стор., Глиб., Кельм., Сок.): відбиўн’і 'сойев’і (Кіцм.) 

 

Вікту'алія заст. Продукти харчування (Баж., 224). 

 

Вінег'рет, віног'рет, вініг'рет, віниг'рет. Холодна страва з дрібно нарізаних 

овочів, іноді ще з м’ясом або рибою, приправлена олією, оцтом і т. ін. (Заст., Вижн., 

Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

'Віскі, віс'кар, віс'карь. Міцний (до 60%) ароматний з незначним вмістом цукру 

алкогольний напій, який виготовляють з зернових рослин (ячменю, пшениці, 

кукурудзи) шляхом солоду, перегону, тривалої витримки в бочках (Вижн., Нов., 

Заст., Стор., Кельм.). 

 

'Вурда. 1. Молоко, що скипілося. 2. Низькосортний сир, виварений з сироватки 

овечого молока [СБГ, 59].  

 

'Вушка. 1. Пельмені з грибами, подають з борщем на святий вечір (Вижн.). 

2. Печиво із прісного тіста на яйці і сироватці’ (Щерб.). 3. Пісочне печиво з 

начинкою (Хот.). 

Га'лак заст. Чищений ячмінь з м’ясом (Подв.). 

 

Га'лунка обр. Пофарбоване в один колір яйце (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб.,  

Кельм., Сок.). 
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Га'лушка 1. Різаний або рваний шматочок прісного тіста, зварений на воді або молоці 

(Вижн., Пут., Кельм., Сок.): галуш'ки картоп'л’ан’і (Брат. Сок.), картоп'л’ан’і галуш'ки 

с ку'рагойу та грие'бами (Вижн.), галуш'ки 'рибн’і (Сок.). 2. Страва із круп’яної суміші 

нерідко з м’ясом, загорнутої у капустяний лист (Кіцм., Заст., Стор.): п’іс’'н’і галуш'ки, 

галуш'ки з мн’а(е)сом, віст'равні голубці [СБГ, 59], гриб'ні галуш'ки [Кож. ІІІ, 71], 

'голупц’і з ку'рудз’анойі кру'пи та шк'варок (Пут.), 'голупц’і з м'н’асом, галуш'ки з 

'дзером (Кам., Ст.), галуш'ки с кру'пами [СБГ, 263], галуш'ки с ку'рудз’аних кру'п’іў 

(Хот.), галуш'ки с 'лист’а чеир'воного бур’а'ку, галуш'ки з 'лист’а виног'раду, галуш'ки с 

шчовни'ку (Щерб.), галуш'ки з 'лист’і рие'бари (Заст.), галуш'ки с п’ід'бойу (Кам., Ст.), 

галуш'ки с со'лоткойі ка'пусти, галуш'ки с крижа'вок, квас'н’і галуш'ки із к'вашенойі 

ка'пусти (крижа'вок) (Вит.), галуш'ки с кру'пами з 'лопатню [СБГ, 263], галуш'ки с 

шчавни'ку, галуш'ки с шч’іўни'ку, галуш'ки с шчоўни'ку (Мит.), 'голупц’і із моло'дого 

бур’а'кового 'лист’а, галуш'ки зеи'лен’і  (Г. Шир.), галуш'ки с квас'нойі ка'пусти. 3. 

Кишка, начинена гречаною кашею [СБГ, 67]. 

 

*Лі'ниві галуш'ки, правдиві голубці (Мат., с. 122).  

 

*Виво'дити галуш'ки обр. Обряд у весільному дійстві на означення того, що весілля 

готове до початку [Кож. І, 130].  

 

Гар'бата, гир'бата, гор'бата. Чай (Хл.), [СБГ, 69]. 

 

Гарбуз. 1. Городня сланка рослина з великими круглими овальними плодами: 

гарбузова каша. 2. Баштанна сланка рослина з великими круглими овальними 

плодами, кавун. 

 

Гарпа'каша. Каша з ячмінної крупи [Горб. ІІІ, 263]. 
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Гиш'ки, ґиш'ки. Драглиста страва, яку одержують при охолодженні м’ясного або 

рибного відвару з подрібненими шматочками м’яса чи риби (Заст., Хот.). 

 

Г'левоть. Гливкий, невипечений хліб [СБГ, 71]. 

 

Г'ливи. 1. Вид грибів, що ростуть на горісі або горіховому пні [СБГ, 71]. 2. Страва: 

г'ливи с смеи'танойу (Клішк.). 

 

Го’вядина. М’ясо великої рогатої худоби (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Гогель-могель, rоrель-моrель. Напій із яєць, молока, меду (Заст.). 

 

'Голубці. Страва із круп’яної суміші нерідко з м’ясом, загорнутої у капустяний лист 

(Вижн., Кельм., Сок.): 'голупц’і з грие'бами (Брат.). 

 

*Лі'ниві 'голупці (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Го′лупчик. Булочка у формі птаха (Сок., Кел.). 

 

Го'рілка, го'рівка, го'ріwка, ворівка, гурівка, горі'вина. 1. Родова назва до міцних 

алкогольних напоїв (Вижн., Кельм.), [Кож. ІІІ, 338]. 2. Міцний алкогольний напій, 

виготовлений фабричним способом: москоўс'ка, го'р’іўка, го'р’іўка пшеи'нична, 

го'р’ілка меи'дова, го'р’ілка неи'мир’іў (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.), 

го'рілка із слив [СБГ, 632], го'р’іўка з 'медом, л’ут'рована го'р’іўка, ниел’ут'рована 

го'ріўка, роз'ведена го'ріўка, го'р’іўка з 'медом і 'маслом (Вижн.). 

 

Го'рішки. Тістечка з начинкою (Заст., Кельм., Нов., Хот.). 

 

Го'рішник. Торт з горіхових коржів (Вал.). 

 

Го'рох. 1. Польова і городня трав’яниста рослина родини бобових з круглим насінням 

(горошинами). 2 Назва плоду. 3. Назва страви: го'рох , го'рох ва'рений, го'рох тоў'чений. 
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Го'ряче, го'рєчє. М’ясні гарячі страви.  

 

Гоц-боц. 1. Тверде, забите тісто. 2. Хліб із такого тіста (Кор.). 

 

Гра'на заст. Їжа [Герм., 13]. 

 

Г'речка. 1. Однорічна трав’яниста медоносна рослина, із зерен якої виготовляють 

високопоживну крупу і борошно. 2. Зерно цієї рослини. 3. Крупа. 4. Каша: 'каша з 

греи'чанойі кру'пи, 'каша з г'речки, греи'чана 'каша, г'речка.  

 

Г'речки. Млинці з вареної гречки (Баб.).  

 

Гри'би. 1. Нижча безхролофільна рослина, що має форму шапки, надітої на ніжку і 

розмножується головним чином спорами. 2. Страва: гри'би с чосни'ком [Кож. ІІІ, 58], 

гриби з буряком (шухи) [Кож. ІІІ, 58], гриби з цибулею [Кож. ІІІ, 72], шу'шен’і грие'би, 

п’ідпа'лен’і грие'би, грие'би ту'шен’і с смеи'таноў (Звен.). 

 

*Чікай, гриби, най тебе біда здибе. Чікай, гриби, пока тебе біда здибе.  

Застереження проти неправомірних вчинків [СБГ, 159]. 

 

*Зійшовси гриб з голубінкою. Про однотипні явища. (Дихт.).  

 

Гриб'ниця. 1. Варені сушені гриби з великою кількістю підливи (Бер.). 2. Рулет з 

відбивного м’яса, начинений сушеними грибами з цибулею (Миг., Пут.). 

 

Грин′цулі заст. Налисники з м’ясом (Товт.). 

 

Гру'динка. Частина туші: гру'динка фарши'рована кура'гойу (Кельм.). 

 

Г'рушанка. Компот з груш [Кож. І, 337]. 
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'Губи. 1. Нижча безхролофільна рослина, що має форму шапки, надітої на ніжку і 

розмножується головним чином спорами. 2. Гриби (крім білих) [СБГ, 77]. 2. Страва: 

гу'би су'шен’і, су'х’і 'губи, с'мажен’і 'губи  (Заст.). 

 

Гуска. 1. Свійська птиця. 2. Страва із птиці: пе'чена 'гуска (Вор., 194). 3. Одиниця 

вимірювання силі: 'гуска 'соли (Мит.). 

 

'Гуслянка, 'гуслинка, 'гуслінка. 1. Ряжанка. 2. Сколотини [СБГ, 78]: 'гусл’анка с 

киш'ками (Пут.). 

 

Гу'тей, гу'тея. Айва (Нов.). 

 

Гу'веч. Страва з тушкованих баклажанів, кабачків, помідорів (Кіцм., Заст.). 

 

Гянджя'бур заст. Пюреподібний суп (Вижн.). 

 

Ґала'годзи. Вид страви з борошна [СБГ, 80]. 

 

Ґала'маґа знев. Несмачна, некалорійна страва [СБГ, 80]. 

 

Ґляґ, ґлєґ, ґліґ, ґлиґ. Закваска для молочнокислих продуктів, яку виготовляли із 

шлунка молодого ягняти (Пут., Вижн., Хот.). 

 

Ґля'ґанка, ґлє'ґанка, ґлі'ґанка. Загусле внаслідок добавок молоко [СБГ, 84]. 

 

Ґоґо'шари. Сорт перцю (Хот., Нов., Стор.). 

 

Ґ'рісик, ґріс. 1 заст. Крупа із пшеничного зерна. 2 заст. Каша з крупів пшеничного 

зерна [СБГ, 87]. 3. Дерть. 4 заст. Закваска для хліба: зак'вашен’і г'р’іси (Тур.). 5 

заст. Закваска до борщу (Сок.). 

 

*Так розбираяса, як свиня в ґрісі. Не розбирається ні в чому (Кліш.)  

 

*Шкіритси, як пес до ґрісу. Недоречно реагує на ситуацію (Ставч.). 

 

*Зашкіривси, як пес до ґрісу. Невміло, недоречно поводитися в незвичайній ситуації 

[СБГ, 148]. 
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Ґу'ляш. М’ясо тушковане з картоплею (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., 

Сок.): гу'л’аш з 'йаловичини. 2. Суп-пюре (Кад.). 

 

Да'раба, та′раба. 1. Пліт при лісосплаві [СБГ,  538]. 2. Великий шматок [СБГ, 89]. 

 

'Джандра. Суп-пюре (Мит.). 

 

Джем. Густе повидло з фруктів або ягід, що мав вигляд желеподібної маси: 'джем 

із зе'лених слиў (Хот.). 

 

Джо'рина заст. Підсмажений шматок сала, з якого частково витопився жир 

(Вижн.). 2 заст. Рідка страва (Пис. Бук., с.432). 

 

Джур, жур. 1. Каламутна несмачна страва або напій. 2. Осадок олії [СБГ, 92]. 3 

заст. Вівсяний кисіль. 4. Пюреподібний суп (Погор.). 5. Неякісний, кислий 

алкогольний напій (Ош.).  

 

Дзен'зура, 'центура. Абрикос [СБГ, 621]. 

 

Дзер, зер. Сироватка з коров’ячого молока [СБГ, 93]. 

 

'Дзяма, 'дзєма, 'зяма, 'зєма. 1. Рідка некалорійна страва. 2. Юшка з риби, курячого 

м’яса. 3. Чистий відвар з м’яса [СБГ, 94]. 4. Суп з капусти (Хот., Кельм.). 5 заст. 

Суп з кулешею [Шух. І, 168]. 6. Вода, відлита з вареної картоплі (Хот.). 7. Суп-пюре 

(Хр.). 

 

'Дзямка. Суп-пюре (Рог.). 

 

'Дзьобавка обр. Ритуальна каша, кутя [Кож. ІІІ, 261]. 

 

Дебе (ф). Холодна страва з дрібно нарізаних варених овочів, яєць, з м’ясом, 

приправлена майонезом (Заст.). 
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Деліка'тес. Вишукана тонка страва (Вижн., Кіцм., Заст.). 

 

Дере'няк, дири'няк. Солодкий спиртний напій з дерену [СБГ, 91]. 

 

Дерун. Оладка з картоплі і борошна (Вижн., Пут., Кіцм., Заст., Кельм., Сок.). 

 

Де'серт. Солодкі страви, які подаються в кінці обіду (Вижн., Кіцм., Нов., Сок.). 

 

До'ра, 'дора. 1. Проскура. 2. Їжа, яку святять на Великдень [СБГ, 100]. 3. Свячений 

хлібець на Великдень [Горб. ІІІ, 273]. 

 

Д'рагіль. Чистий відвар з м’яса (Лоп.). 

 

Дріб, дріб'не, д'роб’яска. Домашнє печиво [СБГ, 103]. 

 

Д'рішшя, д'ріжі. Одноклітинні мікроскопічні гриби, які викликають спиртове 

бродіння цукрів і застосовуються у хлібопеченні та при виготовлення пива, вина. 

 

Д'ряпанки обр. Яйце, пофарбоване в один колір, прошкрябане гострим предметом 

(Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Дуль'чиці, дуль'чица. 1. Повидло, варення [Горб. ІІІ, 275]: дул’'чиц’і з гу'тейу (Кос.). 

2. Варення з вишень (Зел.). 

 

Душе'нина. 1. М’ясо, варене або тушковане в печі [СБГ, 106]. 2. М’ясо з бульйоном, 

запечене в печі (Верен.). 3. Пюреподібний суп (Звен.).   

 

Євір'ница заст. Смородина [Горб. ІІІ, 284; Шух. І, 135-136]. 

 

'Єшниця. Страва з грибів і яєць (Пут.). 

 

Жеб'рачки. Печена гріночками картопля (Верен.). 

 

'Жевна, 'жевно обр. Великий калач з випеченими прикрасами, який матка розрізає 

на маленькі кусочки, намащує медом і роздає присутнім (Кліш.). 
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′Женва. Весільний калач [СБГ, 111]. 

 

Жен'тиця. 1. Сироватка з овечого і козячого молока. 2. Молочний продукт, 

виварений з жентиці. 3. Відвар з молока перетертого конопляного сім’я. 4. Страва з 

молозива [СБГ, 112]. 5. Сироватка (З. Гай). 

 

Жиляни′ки, жилавни′ки заст. Коржі з житньої муки, які їли з тертим хріном, 

замішаним з буряковим соком [Кож. ІІІ,  190]. 

 

'Жинва обр. Невеликий обрядовий весільний хлібний виріб у формі голуба (Глиб.).  

 

′Жовна обр. Маленька булочка, яку печуть для корови на Різдво [СБГ, 118]. 

 

Жу'пеня. Суп з капусти і квасолі (Неп.). 

 

'Жуфа заст. Молоко з конопель (Сок.). 

 

Завда'ванка, 'завданка. Варене молоко загусле внаслідок додавання сметани [СБГ, 

124]. 

 

За'виванець, зави'валник, зави'ванник. 1. Пиріг з начинкою, згорнутий у трубку 

кількома шарами (Кіцм., Заст., Стор.). 2. М’ясний фарш, закручений у відбивні 

(Заст., Кельм.).  

 

'Заєць заст. Випічка із м’ясного фаршу (як на котлети) у формі хлібця (Вер.).  

 

Заї'данка. Варене молоко, загусле внаслідок додавання сметани [СБГ, 131]. 

 

Зак'васка. 1 заст. Речовина, якою заквашують молоко (Вижн., Хот., Нов.). 

2. Молочнокислий продукт, виготовлений молочною промисловістю. 3 заст. 

Речовина для заквашування борщу (Заст.): в’іў'с’ана зак'васка (Вовч.). 

 

'Закришка. Подріблена зелень, якою приправляють рідкі страви (Кіцм., Заст., Нов., 

Хот., Кельм.). 
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'Закуска. Холодні страви, які споживають перед обідом (Вижн., Кіцм., Хот.): 

'закуска 'вашк’іўска (Вашк.). 

 

Залив'не. Драглиста страва, яку одержують при охолодженні м’ясного або рибного 

відвару з подрібненими шматочками м’яса чи риби: залиеў'не з 'риби (Кар.), залиеў'не 

з м'н’аса (Ставч. ). 

 

Запа'люшка заст. Суп-пюре (Заст.). 

 

Запі'канка. 1. Солодка страва з сиру, цукру, борошна (Пут., Кіцм., Хот., Кельм., 

Нов., Сок.). 2 заст. Горілка, заправлена прянощами і витримана певний час у 

гарячій печі (Вор., с. 54). 

 

Зап'рава. Суп-пюре (Заст., Кіцм.): зап'рава с ку'рудз’анойі му'ки (Мит.). 

 

'Запражка, 'запрашка. 1. Підсмажена мука, якою приправляють рідкі страви. 2. 

Суп-пюре (Хот.). 

 

За'сипанка. Суп з капусти [СБГ, 142]. 

'Засмажка. Суп-пюре [СБГ, 503]. 

Зас'тільник, зас'тівник заст. Обрядовий хліб [Гуц., 209]. 

 

'Затерка, 'затірка, 'затирка, 'зачірка, 'задирка 1. Страва з дрібних, затертих 

шматочків тіста (Вижн., Стор., Хот., Сок.). 2. Каша з гречаної крупи (Баб.). 3 заст. 

Суп із лободи (Яс., Кост.). 

 

Здох'лятина знев. М’ясо низької якості [СБГ, 161]. 

 

Зельц. Вид ковбаси (Пут., Вижн., Хот., Нов., Кельм.). 

 

Зіроч'ки. Домашнє печиво [Кож. ІІІ, 55]. 
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З'рази. 1. Картопляні котлети з різною начинкою (Хот., Заст.): барабо'лин’і з'рази 

(Кар.), з'рази с 'кислойу ка'пустойу, грие'бами (Хот., Заст.). 2. Відбивні, закручені з 

м’ясним фаршем або рибою (Баб.): мн’ас'н’і з'рази (Кар.). 3. Рулет з відбивного 

м’яса, начинений грибами, овочами тощо (Пут.). 

 

'Зупа, 'дзупа. 1. Суп з м’ясом. 2. Юшка [СБГ, 175]: 'зупа з на'тини (Вит.), 'хорутова 

'зупа (Вижн.), 'зупа з лобо'ди (Ош.), зупа с фа'сул’коў і 'к’істом (Юр.), 'зупа з 

бан'дол’ами (Кад.), 'зупа 'кур’еча (Кам.), 'зупа с 'качки (Звен.), 'рижова 'зупа (Кіцм.), 

'зупа з го'рохом (Неп.), 'зупа с цие'бул’коў, 'морквоў і бара'бул’коў (Вал.), 'зупа с 

'кур’ачим м'н’асом (Бер.), 'зупа с к'лецками, га'л’оп-'зупа (Мит.), запа'лена 'зупа 

(Вит.), се'л’анска 'зупа (Вижн.), огеир'кова 'зупа (Вижн.), 'зупа з гри'бів [Кож. ІІІ, 70], 

грие'бова 'зупа (Зам.), 'зупа с 'к’істом (Зел.), 'зупа з фа'сул’ами (Звен.). 3. Бульйон . 

 

*Чер'вона 'дзупа. Борщ (Миг.). 

 

*'Боса 'дзупа. Бульйон (Лоп.). 

 

*Моя зупа, а ваш хліб. Про єдність у справі (Вік.). 

 

*Коли зупа сяде, студинец готовий. Про причину і наслідок (Кам.).  

 

Іза'бела. Червоне вино із специфічним запахом гнилі (Хот., Кельм., Сок.). 

 

Ік'ра, ик'ра. Страва з дрібно насічених овочів, грибів: ік'ра бакла'жанова, ік'ра 

кабач'кова, ік'ра чеир'вона, ік'ра 'чорна. 

 

Ї'да, 'їдло, йі'да, 'їди, 'їжа 1. Те, що їдять. 2 одн і мн. Приготовлені продукти 

харчування (З. Гай). 

 

'Йогурт. Рідкий кисломолочний продукт, виготовлений молочною промисловістю 

(Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 
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Каба'чок. 1. Городня сланка рослина, кущова форма гарбуза з великими довгастими 

плодами. 2. Назва плоду. 3. Назва страви: с'мажен’і кабач'ки ў йай'ц’і, с'мажен’і 

кабач'ки. 

 

Кабер'не. Червоне вино (Пут., Вижн., Кіцм., Заст., Нов., Кельм). 

 

'Кава. Ароматний, тонізуючий напій, який виготовляють із зерен: 'кава з йач'мен’у 

(Ор.), 'кава з 'жолуд’іў (Берег.), 'кава неска'фе (Пут., Вижн., Кіцм., Заст., Нов., 

Кельм). 

 

Кав’яр заст. Чорна ікра (Вор., с. 326). 

 

Ка'гор. Червоне десертне вино (Пут., Вижн., Кіцм., Заст., Нов., Кельм). 

 

Казе'їн. Білкова клейка речовина, що утворюється під час зсідання (вурдження) 

молока, використовується в харчовій промисловості, а також для  виробництва фарб, 

клею тощо (Кельм.). 

 

Кала'мутка. Кисле вино [Горб. ІІІ, 286]. 

 

Калга'нівка. Самогонка, настояна на калгані (Берег.). 

 

Каля'фьори заст. Сорт капусти, суцвіття якої вживається як їжа (Пут.). 

 

Ка'као, ка'кава. Поживний напій з порошку какао, приготовлений із цукром та 

молоком (Пут., Вижн., Кіцм., Заст., Нов., Кельм). 

 

Ка'напка. Шматочок хліба з маслом, ковбасою, сиром або шинкою чи ікрою тощо 

(Кіцм., Заст., Вижн.). 

 

'Каперси. Рід рослин сімейства каперсових, який іноді відносять до капустяних 

(Мам.). 

 

Капи'руша, капі'руша. Болгарський перець (Ош.).  
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Кап'лун. 1заст. Кастрований півень, якого відгодовують на м’ясо. 2 заст. Їжа з 

м’яса кастрованого півня (Вор., с. 319). 

 

Ка'пуста. 1. Городня рослина родини хрестоцвітих, листя якої використовують для 

виготовлення різних страв. 2. Назва продукту: квас'на ка'пуста, к'вашена ка'пуста, 

'кисла ка'пуста, ка'пуста з ква'солею [Кож. ІІІ, 75], ту'шена ка'пуста. 2. Суп з 

капусти: приїм'лена ка'пуста [Кож. ІІІ, 50], ка'пуста квас'на з м'н’асом (Мит.), 

ка'пуста квас'на (Г. Шир.), п’ід'бита ка'пуста (Вижн.), ка'пуста з м'н’асом 

(М. Куч.), к'вашена ка'пуста з 'м’ясом [Кож. І, 67], ка'пуста с кру'пами, з грие'бами, 

с фа'сул’ами, з 'запрашкоў (М. Куч.), квас'на ка'пуста, ка'пуста ва'рена.  

 

*За'сипана ка'пуста. 1. Ліниві голубці (Кельм., Заст.). 

  

Капус'ник, капус'няк. Суп з капусти [Кож. ІІІ, 29]: капус'н’ак з йач'м’ін:ими 

кру'пами (Звен,), гриб'ний капус'н’ак з пер'лоў'коў (Вижн.), капус'н’ак с кар'тошкоў 

(М. Куч.). 

 

Капус'тянка. Суп з капусти (Вижн). 

 

Капу'чіно. Гарячий кавовий напій італійської кухні на основі еспресо з молоком 

(Кіцм., Вижн., Хот., Пут., Кельм., Сок.). 

 

Кап'чонка. М’ясні продукти, збережені пропуском через дим [СБГ, 190]: коп'чена 

п’ідчеи'ревина, кап'чоний о'шийник (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Кармі'надль, кармі'надлі, карма'надля. заст. Відбивна [СБГ, 191]. 

 

Кар'нац заст. Ковбаса [Герм., 13]. 

 

Кар'пачо. Холодна закуска: нарізка (м’ясо, риба, гриби, фрукти, овочі тощо) 

(Вижн.). 
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Кар'топля, кар'топлі. 1. Однорічна трав’яниста рослина з їстівними бульбами, 

багатими на крохмаль (Заст.). 2. Назва плоду. 3. Назва страви: с'мажена кар'топля, 

п'ражена бара'бул’а (Ош., Луж.), 'жарена кар'топл’а +(на о'лійі, на с'мал’ци, на 

'сал’і), кар'топл’а з м'н’асом, кар'топля з 'маком [Кож. ІІІ, 57], кар'топля з 

гри'бами, с'ливи з кар'топлею [Кож. ІІІ, 261], кар'топл’а туш'кована з м'н’асом, 

кар'топл’а ў луш'пайках с 'сиром, моло'ком, б'ринзойу, к'вашенойу ка'пустойу, 

ог’ір'ками, с'маженоў ці'бул’оў, с сала'машкоў, кар'топл’а туш'кована з м'н’асом, 

кар'топл’а з м'н’асом, ва'рена кар'топл’а с ту'шонкоў. 4 заст. Гігієнічний засіб 

 

*Кар'топля фрі. Шматочки картоплі, смажені у великій кількості рослинного жиру 

– олії (Кельм., Сок., Хот., Нов., Стор.). 

 

Картоп'ляник, картоф'лєнник. Оладка з картоплі і борошна [СБГ, 24], (Хот., Нов., 

Кіцм., Сок.). 

 

Каца′валок, ковалок. Кусок хліба [СБГ,  194]. 

 

*Засипана каша. Ліниві голубці (Сок.). 

 

′Качка. Булочка, форма якої нагадує качку (Заст., Кіцм.). 

 

'Каша. 1.Страва з крупів, пшона, рису тощо, зварена на воді або молоці: мо'лочна 

'каша [Шух. І, 168], каша с крупіў (Пут.), каша із пшона і рису [Гуц., 206].  

 

Ка′шанка. Ковбаса, начинена кашею (Чорн.). 

 

Ка'шерний заст. Чистий для споживання (з релігійних міркувань) [Герм., 12]. 

 

К'васанка. Кисле молоко (Кіцм.). 

 

Квас'нєнка. Борщ з додаванням слив (Пут.). 

 

Квас'ница, квас'ниці. 1. Сметана, якою завдають довго варене молоко [СБГ, 195]. 2. 

Молочна сироватка (Пут.). 3. Зелені фрукти. 

 

Квас. 1. Закваска для борщу (Вижн.). 2. Кисле вино. 3. Кислуватий напій, який 

готують із житнього хліба або житнього борошна з медом: квас буря'ковий, квас з 

бурака, квас із сушених фруктів [Гуц., 211].   
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Ква'сок. 1 заст. Закваска для тіста [Гуц., 210]. 2. Щавель (Заст.).  

 

К'ваша заст. Каша із заквашеного житнього і пшеничного борошна з  додаванням 

цукру (Заст., Кельм.). 

 

Кекс. Кондитерський виріб у формі чотирикутного хлібця із здобного тіста з 

ізюмом: ли'мон:ий кекс, до'машний кекс (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб.). 

 

Ке'фір. 1. Рідкий кисломолочний продукт, виготовлений молочною промисловістю. 

2. Загусле природним шляхом молоко (Кельм.). 

 

'Кика дит. М'ясо [СБГ, 198]. 

 

Ки'пінь, ки'п’яч. Кип’ячена вода [СБГ, 199]. 

 

Кисе'лиця. 1 заст. Каша із заквашеного вівсяного борошна (Орш.). 2. заст. Страва 

із капусти і кукурудзяної муки (Вижн.). 3 заст. Відвар з житньої муки, заквашена 

гуща для борщу [СБГ, 200]. 4. Компот зі сливок (Берег.). 5. Желеподібне варення із 

сливок (Вижн., Хот.). 

 

Ки'сіль. Драглиста страва з ягідного або фруктового сиропу, молока тощо з 

домішками крохмалю (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Кис'ляк, кіс'ляк, кис'ляк, кіс'ляк, кіс'лєк, кис'лєк, тіс'ляк. 1. Загусле внаслідок 

природного бродіння кисле молоко [СБГ, 547]. 2. Кисле вино. 

 

'Кишка, 'кєшка. 1. Еластична трубка, що є частиною травного тракту людини і 

тварини. 2. Вид домашньої ковбаси, начинений кашею і кров’ю: бара'бу'л’ана 

'к’ешка, 'кишка з г'речкоў, 'кишки с кру'пами, з м'н’асом, чеир'вона 'кишка, 'кишка с 

кру'пами (Заст., Кіцм.). 

 

*Смак не смак, аби кишка, як кімак (дрюк). Наїстися досхочу [СБГ, 203]. 
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'Кілька. Консервована дрібна риба родини оселедцевих (Заст., Вижн., Нов., Стор., 

Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Кі'рошті. Вареники (Нов.). 

 

'Кістечко. Запіканка із макаронів з яйцями, яблуками, цукром (Жад.). 

 

Клий'туха. Глевкий хліб [СБГ, 208]. 

 

К'льоцанка. Суп з кльоцками (М. Куч.). 

 

К'льоци. Сорт квасолі: к'л’оци с ч’існие'ком (Заст.). 

 

К'льоцки, к'люцки, к'льоцки, к'люцки, к'люцкі, к'лецки. 1. Невеликі прісні вироби, 

які споживали з молоком, олією часником [Кож. ІІІ, 29; СБГ, 208; СБГ, 211], (Пут.). 

2. Прісні вироби з товченої картоплі і борошна (Нов., Стор.). 3. Те саме, що книглі 

(Вижн.). 4. Домашня вермішель, яку додають у борщ (Б.-Підг.). 

 

Кляр. Рідке тісто, в яке обмакують продукти перед смаженням (Заст., Вижн., Нов., 

Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

К'ниглі, к'нидлі, к'ниrлі, к'недлі 1. Невеликі прісні вироби, зварені у воді (Стор., 

Заст.). 2. Страва у вигляді галушок з тертої картоплі і пшеничного борошна, іноді до 

картоплі додавали кукурудзяного борошна, трохи сиру або бринзи (Стор.). 3. Ліниві 

вареники з солодким сиром (Кельм., Вижн., Кіцм., Вижн.): к′ниґл’і с сиром. 4. 

Обсмажені пиріжки з картопляного тіста, начинені рубленим м’ясом, подають зі 

сметаною або грибним соусом (Пут.). 5. Картопляні оладки, начинені м’ясом, 

грибами, шкварками (Нов.). 

 

Книш. 1. Булочка, випечена на листочках капусти або винограду (Стор.). 2. 

Несолодкий пиріжок (Вижн.). 3 Чотири булочки однієї форми з начинкою: 

меленими горіхами, халвою, маком (Кар.). 



274 

 

 

Продовження Додатку В 

 

4. Пиріжки з картоплею, які випікали на Зелені свята (Рог.). 5 заст. Обрядовий 

виріб. 6 заст. Печений виріб з картоплі і борошна [Кож. ІІІ, 28]. 

 

Ковба'са, коба'са, куба'са. Продукт харчування, приготовлений з м’ясного фаршу, 

круп та ін., якими начиняють кишку або іншу оболонку зі штучної плівки: до'машна 

коўба'са, куп'лена коўба'са, ва'рен’і коў'баси, коп'чен’і коў'баси, сиерокоп'чен’і 

коў'баси, до'машн’а кроў'йа(е)на коўба'са, греи'чана коўба'са, бу'жена коўба'са. 

 

Ков'басниця .Частина травного тракту, яку напихають м’ясом, крупою [Горб. ІІІ, 

298]. 

 

'Ковбик. Очищений, промитий і проварений свинячий шлунок, начинений 

шматочками вареної головизни, язика тощо, приправлений спеціями, добре 

спресований (Заст., Кельм.). 

 

Козо'нак. Солодкий хліб на Паску, баби (Герц.). 

 

'Кока–'кола. Безалкогольний газований напій (Вижн., Кельм., Заст., Хот., Стор.). 

 

'Коко дит. Яйце. 

 

Коко'ші. Тріснуте зерно жареної кукурудзи [СБГ, 216]. 

 

Ко'лач. 1. Калач. 2 обр. Виріб круглої форми, що використовують у родинній та 

календарній обрядовості: ′бат’'к’іўск’і кола'ч’і, посаж'н’і кола'ч’і, ко'лач 'б’іганий, 

ко'лач з 'диркоў, ко'лач з 'дучкоў, барв’ін'ков’і кола'ч’і, ко'лач с п’ід деиреиў'цa, 

ко'лачик св’і′тилкам в’ід моло′дого, ко'лач з 'медом, бат’'к’іўск’і, бат’ко'в’і, 

'кумс’к’і, накла'ден’і кола'ч’і, ко'лач з 'д’eркоў, ко'лач з 'дироў, ко'лач до бар'в’інку. 

(Кіцм., Заст., Хот.). 
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'Коливо, 'колово обр. Зазвичай рисова або пшенична каша, яку несуть до церкви у 

поминальний день (Хот., Кельм.). 

 

Коло'цюха. Рідка каша з кукурудзяної муки (Звен.). 

 

Ко'лоченка. Страва з мнутої картоплі з молоком (Пут.). 

 

'Компот. Густе повидло з яблук (Хлів.). 

 

Ком'пот, кам'пот. Солодка рідка страва з фруктів та ягід, зварених у воді: ком'пот 

з 'йеблук, компот з меи'д’івок (Боч.), ком'пот с папеи'р’іўки, ком'пот з гру'шок, 

морв'йений ком'пот (Сам.), виеш'невий ком'пот [СБГ, 296], ком'пот з ра'бару [СБГ, 

448], кам'пот з абрие'кос, кам'пот з дзеин'дзур (Хот.), ком'пот з му'рал’іў (Заст.). 

 

Кон'фета, кан'фета, канх'вета. Цукерок (Хот., Кельм., Сок.). 

 

Конфі'тури, конфи'тури, конфе'тури, комфи'тури, комфі'тури. 1. Повидло, 

варення, пастила (Кіцм., Заст.), [СБГ, 222]. 2. Варення з ружі (Заст.). 

 

Конь'як, ко'няк. Міцний алкогольний напій, який виготовляють із виноградних вин, 

переганяючи їх і тривалий час витримуючи їх в дубових бочках: закар'патс’кий 

кон’'ак, мол'даўский кон’'ак, гру'зинс’кий кон’'ак, кон’'ак с тр’о'ма з’іроч'ками, 

кон’'ак с пйат’'ма з’іроч'ками, кон’'ак дес'на, кон’'ак борис'фен, кон’'ак ша'бо, 

кон’'ак кл’ін'коф, кон’'ак наполе'он, кон’'ак 'хенес’і. 

 

Корж. 1. Прісний виріб (Пут.). 2 мн. Шматочки прісного коржа, які вмочують у 

розчин маку: кор′ж’і з ′маком (Заст.)  

 

Кор'жівка. М’ясний бульйон (Пут.). 

 

Кор'зинка. Випічка для закусок у формі корзинки: фаршие'рован’і кор'зинки (Пл.), 

кор'зинки с 'сиром та креи'ветками (Сух.). 
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Корог'вай, кара'вай, коро'вай обр. Весільний калач: коро'вай з 'голубами, коро'вай с 

со'лоткими 'виропками (Кельм.). 

 

Кот'лета, кот'лєта, кат'лета, как'лєта. Харчовий виріб довгастої або округлої 

форми з овочів або каші: картоп'л’ан’і кот'лети, ово'чев’і кот'лети, 'сойев’і 

кот'лети, кот'лети с 'сойі, кот'лети з 'риби, 'рибн’і кот'лети, кот'лети з 'риби 

запеи'чен’і (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

К'рашанка обр. Пофарбоване в один колір яйце (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., 

Кельм., Сок.). 

 

Кре'ветка. Їстівний десятиногий морський рачок (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., 

Кельм., Сок.). 

 

К'ремзлик. Оладка з картоплі і борошна, дерун (Глиб.). 

 

К'ренделі до 'чаю. Булочка (Бочк.). 

 

К'реплика, к'раплики. 1. Маленькі пельмені (Вижн.). 2. Катулька тіста на вереник 

[Горб. ІІІ, 294]. 

 

Кри'жавка, кри'жєвка, крижівка, кру'жявка. Головка квашеної капуста [СБГ, 

233]. 

 

Крин'делики, крен'делики. Тістечка з начинкою (Стор., Заст., Кельм.). 

 

К'рілик. 1. Тварина – гризун родини заячих. 2. М’ясо крілика. 3. Страва: к'р’ілик с 

ка'ртоплейу, к'р’ілик п’іт смеи'тан:им 'соусом, кр’іл’ у 'б’ілому вие'ні (Вашк.). 

 

Кріп. Однорічна городня рослина родини зонтичних, яку використовують як 

ароматичну приправу для страв, а також для соління огірків та помідорів (Заст., 

Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 
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Кріп'ляк. Кріплене вино (Хот., Кельм.). 

 

Кров'я(є)нка. Домашня ковбаса, начинена кашею і кров’ю (Заст., Вижн., Нов., 

Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Кроя'ниці. 1. Печена на плиті гріночками підсолена картопля (Вижн., Стор.). 

2. Сухофрукти (Заст.). 

 

Круа'сан. Кондитерський виріб у формі рогалика з начинкою (Вижн., Заст., Стор., 

Нов., Кельм., Кіцм.). 

 

К'румплі. Однорічна трав’яниста рослина з їстівними бульбами, багатими на 

крохмаль (картопля) (Заст.). 

 

К'рунчики. Тістечка з начинкою (Кіцм.). 

 

Кру'пи. Очищені і подріблені зерна злакових рослин, що їх використовують як 

продукт харчування (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

К′рупник. Пюреподібний суп (Звен.). 

 

Кру'ченики.  Відбивні, закручені м’ясним фаршем або рибою (Заст.). 

 

Крюч'ки. Запіканка із яблук і макаронів (Дав.). 

 

Ку′ґудзик. Булочка (Пут.). 

 

'Кудря. Грибна яєчня із грибів, які називають клочки (Вижн.). 

 

Ку'ластра, ку'лястро, ку'ляста, ку'лястра, ку'лайстра, ку'лестра. 1. Густе 

молоко, яке виділяють корови перед пологами і в перші дні після пологів [СБГ, 240], 

(Пут., Хот., Вижн.). 2. Страва із вивареного до жовтого кольору молока щойно 

отеленої корови, яке споживали з кулешею або хлібом [Кож. ІІІ, 24–28]. 
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Ку'леша. Густа каша із кукурудзяного борошна: рідка кулеша з густою [Кож. ІІІ, 

22], бара'бул’іна ку'леша (Бер.), ку'леша с квас'ним моло'ком (Мит.), ку'леша з 

со'лотким моло'ком (Мит.), ку'леша с сала'махоў, ку'леша з 'вурдою, моло'ком, 

си'роваткою, сме'таною [Гуц., 210], ку'леша з сли'в’анкоў (Мит.), 'губи су'шен’і с 

ку'лешоў (Г. Шир.), п'ражена 'риба і ку'леша (Мит., Вік.), ку'леша з моло'ком, 

смеи'танойу, о'лійейу (Хот.), ку'леша та б'ринза (Пис. Бук., 105), ко'лочений сир с 

ку'лешиў (Кіцм.), ку'леш’а і 'кур’ітко ў сми'тан’і (Чорн.), ку'леша з 'сиром і 

шк'варками, ку'леша з 'тертим 'маком [Кайнд., 65], ку'леша з б'ринзоў, ку'леша з 

'гусл’анкоў, ку'леша с шк'варками, ку'леша з 'йешницеў, ку'леша с ка'пустоў, ку'леша 

с свіжеи'ниноў, ку'леша с почеи'ревиноў, ку'леша з м'н’есом, ку'леша з лопат'ками, 

ку'леша з грие'бами, ку'леша з б'ринзоў і свіжи'ноў (Хот.), барабуляна кулеша (Мат., 

с. 190).  

 

*То ше треба не одну кулешу ззісти. Нескоро буде [СБГ, 239]. 

 

*Укластися як Софроніїка в ку'лешу. Сісти невдало, вмоститися куди не слід [СБГ, 

565]. 

 

Куле'шаники заст. Вироби, пиріжки із кулеші (Кіцм.). 

 

Ку'ліш. 1. Каша з пшона (Кіцм.). 2. Пюреподібний суп (Кіцм.). 

 

'Кульки. Вироби у формі кульок: мн’ас'н’і 'кул’ки, 'кул’ки 'рибн’і (Сок.), 'сирн’і 

'кул’ки (Бор). 

 

′Куптури заст. Домашнє печиво (Стор.). 

 

Кура'га.  Половинка плода абрикоса, висушена без кісточки (Заст., Вижн., Нов., 

Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

'Курка. 1. Свійська птиця, яку розводять на м’ясо і для одержання яєць. 2. Куряче 

м’ясо. 3. Страва з курячого м’яса: 'кур’атко ў смеи'тан’і (Чорн.), га'р’ача кар'топл’а  
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с 'куркойу, 'копчена 'курка, фаршие'рована 'курка, 'курка на'чинена пеичеи'рицами 

(Заст.), на'чинена 'курка [Кож. ІІІ, 62].  

 

Кур'кума. Однодольна трав’яниста рослина сімейства імбірних, кореневища і стеблі  

яких використовують як приправу (пряності) (Вижн., Кіцм., Заст.). 

 

Ку'рудзи, ку'рузи, куку'рудза. Рослина родини злакових, що має грубе високе стебло 

та їстівні зерна, зібрані у качан. 2. Зерна рослини (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., 

Кельм., Сок.). 

 

Ку'сака. Алкогольний напій із кислих фруктів (яблук, вишень. ягід) (Звен.). 

 

Ку'тя обр. Ритуальна страва з пшеничного зерна: кутя багата, кутя голодна [Жел., 

І, 399], (Кельм., Сок.). 

 

'Кухня. Набір страв; характер харчування; меню: буко'винс’ка 'кухн’а, ру'мунс’ка 

'кухн’а (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Ла'ваш. 1. Прісний білий хліб у вигляді тонкого коржа з білої муки (Заст., Вижн., 

Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

'Лазанка заст. Пиріг із шарів прісного тіста, м’яса, овочів (Бер.).  

 

Ла'занья. Печений виріб з розташованих шарами листів прісного тіста, м’яса, овочів 

(Вижн., Кіцм., Заст., Хот., Кельм.). 

 

'Лакітки. 1. Солодкі кондитерські вироби і взагалі все смачне. 2 заст. Смачна їжа, 

переважно м’ясна. (Кам.). 

 

Лап'ша. Виріб з прісного пшеничного тіста у вигляді тонких висушених смужок 

(Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 
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'Ласощі. 1. Солодкі кондитерські вироби і взагалі все смачне. 2 заст. Смачна їжа, 

переважно м’ясна (Заст., Вижн., Нов., Стор.). 

 

Ле′берка, лім'берка. Вид домашньої ковбаси, начиненої лівером (Нов., Заст.). 

 

'Лежні заст. Вироби, пиріжки з кулеші (Заст.). 

 

'Лейка заст. Солодка страва з варення гогодзів, кукурудзяної муки, цукру (Пут.). 

 

'Лемішка заст. 1. Ріденька каша з гречаної муки (Он.). 2. Каша з кукурудзяних 

крупів (Вижн.).  

 

Лєгу'міна, легі'мина, лугу'міни. 1. Вид солодощів, страва з рису або манних крупів, 

перекладених варенням, сметаною (Пут., Кіцм., Вижн.). 2 заст. Різноманітні страви. 

3 заст. Ласощі [СБГ, 266]. 

 

′Лизанка заст. Рідкий молочний кисіль з білої муки [Гуц., 208; Шух. І, 168].  

 

Ли'мон. Плід кислий на смак овальної форми з товстою пахучою шкіркою 

південного вічнозеленого цитрусового дерева (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., 

Кельм., Сок.). 

 

Лимо'над. Солодкий охолоджувальний газований напій зазвичай з присмаком 

лимона (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

'Личе, 'личі перен. Ликувате м’ясо [СБГ, 260]. 

 

'Лівер. Їстівні нутрощі забитої  худоби (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., 

Сок.). 

 

Лій. Жир рогатої худоби, що вживається в їжу: коз’ачий л’ій, о'вечий л’ій (Заст., 

Вижн., Нов.). 

 



281 

 

 

Продовження Додатку В 

 

Лі'кьор, лік'йор. Солодкий, ароматний спиртовий напій (Заст., Вижн., Нов., Стор., 

Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Лі'леї. Запечене яйце із морквою і сиром у курячій відбивній у вигляді трикутника 

(Заст.). 

 

Лімон'чело. Італійський лимонний лікер (Кіцм., Заст., Вижн., Нов., Стор.). 

 

Ло'газа заст. 1. Ячмінні крупи. 2. Каша з ячмінної крупи [СБГ, 264]. 

 

*Зразу їли логазу, а як си запомогли, то й без вечері лягли. Насмішка над тими, хто  

погано веде господарство [СБГ, 264]. 

 

'Локшина. Виріб з прісного пшеничного тіста у вигляді тонких висушених смужок 

(Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Лопат'ки. Сорт квасолі: 'ран’:і лопат'ки пеит'р’іўн’і, лопат'ки с чосние'ком або 

смие'танойу, лопат'ки ў с'лойіках, лопат'ки у смеи'тан’і (Кад.), лопат'ки ў смеи'тані 

(Заст.), ч’існеи'чен’і лопат'ки (Заст.). 

 

'Лопші. Печена гріночками картопля (Заст.). 

 

Ло'сось. Велика цінна риба родини лососевих з ніжним м’ясом звичайно рожевого 

кольору (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

'Льода заст. Заморожена солодка їжа з вершків, соку ягід (Пут.). 

 

'Льорба, 'льорґа заст. Несмачна некалорійна страва [СБГ, 271]. 

 

'Лунчина заст. Старе сало (Пис. Бук., с.  435). 

 

Лю'лі. Загорнутий у підсмажені відбивні фарш з капусти, моркви, цибулі, з’єднані 

сірником чи зубочисткою, доведені до готовності на водній бані (Сок.). 
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Ма'дера. Кріплене вино янтарного кольору, як сухе, так і десертне, (довгий час 

виноматеріал витримується при високій температурі) (Кіцм., Заст., Вижн., Хот.). 

 

Мадів'ник 'кислий обр. Хлібний виріб, який давали за поману (Кельм.). 

 

Ма'зурики. Домащнє пісочне печиво (Боч.): коро'л’іўс’кі ма'зурики (Боч.), го'р’іхов’і 

ма'зурики (Боч.), ма'зурики бага'ч’іў (Боч.). 

 

Ма'їна. Начинене м’ясом, вермішеллю тісто, завернуте рулетом (Заст., Вижн., Нов., 

Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Майо'нез. 1. Соус, виготовлений з яєць, олії оцту та інших приправ. 2 заст. Холодна 

страва з дрібно нарізаних варених овочів, яєць, з м’ясом, приправлена майонезом 

[Гуц., 210]. 

 

Мака'ґіґи заст. Кондитерські вироби (Пут.). 

 

Мака'ран, 'макарон. Запечена солодка страва, солодка запіканка з кукурудзяного 

борошна, крупів, локшини, масла, цукру та різних приправ (Вижн., Кіцм., Хот.):  

мака'рон с 'сиром (Мам.). 

 

Мака'рони. Харчовий продукт із прісного пшеничного тіста, виготовлений у вигляді 

сухих довгих трубочок (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.): мака'рони с 

фа'сул’ами (Бан.), го'рох з мака'ронами (Бан.), мака'рони с 'сиром (Вижн.).  

 

*Мака'рони по-ф'лотски. Макарони з м’ясом (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., 

Кельм., Сок.).   

 

Маків'ник. Торт з макових коржів (Заст.). 

 

Мак'кофе. Кавовий напій (Вижн., Кіцм., Заст., Нов., Кельм.). 
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'Маковник. Здобний кондитерський виріб з маком (Заст.). 

 

Мако'гєґа заст. Топлений цукор з горіхами (Сок.). 

 

Ма'лай. 1. Хліб з кукурудзяного борошна. 2. Пиріг з кукурудзяної муки. 

3. Запіканка із кукурудзяної муки (Хот., Заст.): ма'лай ку'рудз’аний, ма'лай з 

виеш'н’ами, гарбу'з’ачий ма'лай, с’імн’а'ний ма'лай.  

 

*Удатний як малай на приспі. Поганий, ні до чого не здатний [СБГ, 563]. 

 

Мала'монці. 1. Солодкі оладки (Бер.). 2. Пиріжки (Вижн.). 

 

Ма′лисник. 2. Тонкий млинець, у який загортають начинку (Мит.). 2 заст. Пиріг з 

вишнями, який печуть на зеленому листку. 3 заст. Здобний корж або булка з 

кукурудзяної муки [СБГ, 275].  

 

Малі'бу. Алкогольний напій з натуральним екстрактом кокосових пальм (Нов., 

Заст., Хот.). 

 

Ма'льованки обр. Розмальовані щіточкою різнокольоровими фарбами яйця (Заст., 

Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Мама'лига, мама'лиґа, мама'личка. Густа каша з кукурудзяного борошна (Нов., 

Кельм., Сок.). 

 

Мама'лижник заст. Мамалига, спечена з сиром [СБГ, 275]. 

 

Ма'наш  заст. Їжа, яку беруть на роботу або в дорогу [СБГ, 276]. 

 

Ман'дзар. Пляцок з капустою  [Горб. ІІІ, 303]. 

 

Манди'бурка. 1. Однорічна трав’яниста рослина з їстівними бульбами, багатими на 

крохмаль (картопля). 2. Назва овоча. 3. Страва. 
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Мандибу'ринник, мандабу'ряник, мандибу'рєнник. Оладка з картоплі і борошна 

[СБГ, 276], (Заст., Нов.). 

 

'Манка. 1. Крупи із пшеничного зерна. 2. Каша з крупів пшеничного зерна (Заст., 

Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.): 'ман:а 'каша, 'каша з 'ман:ойі кру'пи. 

 

'Манна. Густе молоко, яке виділяють корови перед пологами і в перші дні після 

пологів [Горб. ІІІ, 286]. 

 

Ман'ти. Мілко нарублене м’ясо у тонко розкатаному тісті (Хот., Нов.). 

 

Ман'тули заст. Art Maisсhuchen mit Käse. Пиріжок із кулеші з сиром [Жел. І, 427]. 

 

Мари'тура, мора'турі, мала'турь, мара'турь, мора'тури. Законсервована суміш 

овочів (помідори, огірки, морква, перець, пастаї) [Кож. ІІІ, 30]. 

 

Марга'рин. Харчовий жир, який виготовляють із суміші тваринних жирів та олії. 

 

Мари'новка. Квашена капуста з морквою, опеньками, перцем (Хот.). 

 

Марме'лад, мармо'ляда, марму'ляда. Кондитерський виріб із фруктово-ягідного 

пюре, звареного з цукром [Горб. ІІІ, 320]: марму'л’ада з 'йаблук (Вижн.) 

 

Мар'тіні. Марка вермуту в Італії (Кіцм., Заст.,Нов., Кельм.). 

 

Марци'пани. 1. Смачна їжа (Заст). 2 заст. Особливі солодощі, півники з цукру 

(Кіцм.). 

 

*Заба'жати марци'пан’іў. Про надмірні бажання (Мит.). 

 

Маскар'поне. Вершковий сир, який виготовляють за спеціальним рецептом у Італії 

(Вижн., Кіцм., Заст., Хот., Кельм., Сок.). 
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'Масло. Харчовий продукт, який виробляють збиванням вершків або сметани: 

веирш'кове 'масло. 

 

*Хліб на масло не зашкодить (Стор.). 

 

*Як сир у маслі. Про заможне життя (Вижн., Заст., Кіцм., Нов., Пут., Стор.). 

 

Мас'льони заст. Холодні закуски (Глиб.). 

 

Мас'лянка заст. Залишки від биття масла (Заст.). 

 

Масть, маскь. Жир, витоплений із свинячого здиру [СБГ, 280]. 

 

Матор'жаник, матор'женик. 1. Корж із маком. 2. Недоброякісне печиво [СБГ, 

282] . 

 

Ма'ца обр. Прісний пасхальний хліб євреїв (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., 

Сок.). 

 

Ма'чальник, ма'чаник, мо'чальник. Шматок коржа, присипаний тертим маком і 

цукром (Кельм.). 2 обр. Коржі, які готували на свято Андрія (Юрк.). 3 обр. Пиріжки 

з маком на Маковія (Рог.).  

 

′Мачанка. Вид коржа, що подається до м’ясних страв [СБГ, 283]. 

 

′Мачиники. Пиріжки з маком на Маковея (Чорн.). 

 

Мед, мід. 1. Густа солодка маса, яку бджоли виробляють з нектару. 2 заст. Хмільні 

напої. 

 

* Мед до квашених огірків (Мат., с. 59) 

 

'Медівник, 'меґівник, 'медявник, медів'ник. Здобна випічка з додаванням паленого 

цукру (Заст., Кельм., Кіцм., Вижн.): 'чорний 'мед’іўник (Мит., Хот.), 'чорний  
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мед’іў'ник (Боч.), 'кислий 'мед’іўник (Юр., Звен.), 'жоўтий 'мед’іўник (Бор.). 2. 

Здобні булочки (Под.). 

 

Медо'вуха, ме'дянка заст. Міцний алкогольний напій з додаванням меду 

кустарного виробництва [Кож. ІІІ, 34], (Звен). 

 

Ме'риндя. заст. Їжа, яку беруть на роботу або в дорогу, Рroviant [Жел., 434]. 

 

Ме'циї заст. Холодні закуски, які споживали перед обідом (Пут.). 

 

Мі'зерія заст. Овочевий салат з огірків, помідорів [СБГ, 290]. 

 

Міне'ральна. Мінеральна вода (Заст., Глиб., Нов., Кіцм., Заст., Вижн.). 

 

Міте'тей. Гостра гаряча м’ясна страва зазвичай з баранини з бульйоном (Нов., 

Кельм., Сок., Глиб.). 

 

Міша'нина, са'лата-міша'нина заст.  Холодна страва з дрібно  нарізаних сирих 

або варених овочів, зелені, яєць [Кож. ІІІ, 50]: мішанина з хліба і часнику [Кож. ІІІ, 

71], мішанина з буряка і капусти [Кож. ІІІ, 71]. 

 

М'ливо заст. Борошно [Жел. І, 40]. 

 

Мли'нець. 1. Тонкий коржик з рідкого тіста, спечений на сковороді. 2. Книш, 

начинений бринзою [Кож. ІІІ, 28]. 

 

Мніс'не, мняс'не, мнєс'не. М’ясні страви (Вижн., Пут., Нов., Кіцм., Заст., Хот.). 

 

М'нясо, м'нєсо 1. Туша, частина туші забитих тварин, а також їжа, приготовлена з 

цих частин. 2. Свинина: м'н’асо за'печене, м'н’асо за'печене ў ду'хоўці, м'н’есо с 

п'рун’ами (Вижн.), мясо смажене [Шух. І, 169]. 
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*Тане м’ясо пси їдять [БГ, 380]. 

 

*М'нєсо у 'кісті. Начинка (Вижн.). 

 

Мока'нія. Суп-пюре (Сок.). 

 

Моло'ко. 1. Біла поживна рідина, що здебільшого має тваринне походження 

виділяється молочними залозами жінок і самиць ссавців після пологів для годування 

дітей, малят: коров’яче молоко, козяче молоко, овече молоко, жирне молоко, жовте 

молоко, густе молоко, нежирне молоко, рідке молоко, сиве молоко [СБГ, 483], худе 

молоко (Кал.1929, 106), відкружляне молоко, пісне молоко (Кал. 1929,  110). 

підсметанене молоко (Кал 1929, 110), молоко підпущене водою (Бук. кал. 1907), 

роз'ведене моло'ко, 'ран’ішне моло'ко, по'лудн’ішне молоко, ве'ч’ірн’е моло'ко, 

'сн’ішне молоко, сие'ре моло'ко, ва'рене молоко, киеп’а'чене моло'ко, 'пражене 

моло'ко.  

 

*Буга'єве молоко, бугаєч заст. Рідина, яку виготовляли з конопель (Верен.). 

 

*'Верхнє моло'ко. Сметана (Кіцм.). 

 

*Заґ'лягане молоко. Молоко загусле внаслідок добавок (Хот). 

 

*'Завдане моло'ко. Варене молоко, загусле внаслідок додавання сметани (Кельм). 

 

*Заці'джене моло'ко. Молоко, поставлене для скисання [СБГ, 147]. 

 

*З'биране моло'ко. Сметана (Заст.). 

 

*'Кисле моло'ко, 'кисле мол'око, квас'не моло'ко, йем'лене моло'ко, йім'лене моло'ко, 

ім'лене моло'ко, йм'лене моло'ко. Назви загуслого молока внаслідок природного 

бродіння.  

 

*'Мішане молоко. Кисле молоко із сметаною (Мит.).  

 

*П'ря(є)тане моло'ко. Варене молоко, загусле внаслідок додавання сметани (Заст.). 



288 

 

 

Продовження Додатку В 

 

*Роб'лене моло'ко. Варене молоко, загусле  внаслідок додавання сметани: роб'лене 

моло'ко с ку'лешеў, роб'лене моло'ко з 'нач’інкоў (Кіцм.). 

 

*Сіме'нне молоко заст. Рідина, яку виготовляли з конопель (Кельм.). 

 

*Чі'нене моло'ко. Варене молоко, загусле внаслідок додавання сметани (Кіцм.). 

 

Мо'лозиво Густе молоко, яке виділяють корови  перед пологами і в перші дні після 

пологів (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

'Мома дит. Молоко [СБГ, 294]. 

 

'Моня дит. Молоко [Горб. ІІІ, 306]. 

 

'Морви. Шовковиця [СБГ, 296]. 

 

'Морква. 1. Городня рослина з пірчасторозсіченими листками й довгастим 

потовщеним коренем. 2. Коренеплоди цієї рослини оранжевого кольору, що 

вживаються як їжа:'морква по-ко'рейски (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., 

Сок.). 

 

Мо'розиво. Заморожена солодка їжа з вершків, соку ягід (Заст., Вижн., Нов., Стор., 

Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Мос'калик. 1. Засолена і вистояна тиждень риба швея (Заст.). 2. Оселедець (Пут.). 

 

Моца'рела. Молодий італійський сир з регіону Кампанія (Вижн., Кіцм., Заст., Нов., 

Стор.). 

 

Мо'цюк обр. Пофарбоване в один колір яйце [Горб. ІІІ, 306]. 

 

'Мочанка. 1. Смажені на сметані помідори, баклажани, перець, морква, цибуля 

(Сок.). 2. Риба з підливою (Кіцм.). 3. Суп-пюре (Сок.). 4. Приправа із товченого 

часнику і солі до м’ясних страв (Хот., Кельм.). 
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Моче'нина. Суп-пюре: 'йушка-мочеи'нина (Кельм.). 

 

'Моченка, 'мочинка, моча'ки. Страва із щойно забитої свині (Вижн., Заст.).  

 

'Мочка. Рідка страва [СБГ, 298]. 

 

Му'ка. Порошкоподібний продукт розмелювання хлібного зерна: пшеи'нишна му'ка, 

'житна му'ка, греи'чана му'ка, ку'рудз’яна му'ка. 

 

Мун'каріка. М’ясна страва (Сок.). 

 

Му'раля, ма'реля. Абрикос (Заст.). 

 

Мус. 1. Солодка страва зі збитого в піну фруктового чи ягідного сиропу з желатином 

чи манними крупами. 2. Сік [Кож. ІІІ, 314]. 

 

Муст 1. Свіжий виноградний сік. 2. Квас. 3. Вино [СБГ, 301]. 

 

Муче′ник, муч'ник. Прісний невеликий виріб [Кож. ІІІ,  24]. 

 

'Мушігіль. Плісень на сирі [Горб. ІІІ, 307].   

 

Муш'тей, муж'дей. Приправа із товченого часнику і солі до м’ясних страв (Глиб., 

Нов.). 

 

'Мюслі. Страва із злаків, сухофруктів, горіхів, висівок, які споживають зазвичай з 

молоком (Вижн., Кіцм., Заст., Стор., Глиб.). 

 

'Набіл. 1. М’ясна і молочна їжа, заборонена церквою у піст. 2. Молочні продукти 

[СБГ, 304].  

 

На'їтки. Те, що їдять (Пут.) 
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Нак'ладанець. Шматочок хліба з маслом, ковбасою, сиром або шинкою чи ікрою 

тощо (Кельм.). 

 

На'ливка. Солодкий спиртний напій кустарного виробництва (Заст., Вижн., Нов., 

Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

На′лисник. 1 заст. Виріб із прісного тіста, випечений в печі із запареного 

кукурудзяного борошна або крупи з додаванням солі і води [Кож. ІІІ, 56]. 2. Тонкий 

млинець, у який загортають начинку: на′лисники з м′н’асом ў ′масл’і (Товт.), 

на′лисники с 'сиром, ма'лисники з ва'рен’ам, ма'лисники з м'н’асом, ба'нанові 

на'л’існики (Хот.). 

 

Наполе'он 1. Торти і тістечка із слоєного тіста. 2. Коньяк (Кіцм., Заст.). 

 

На'ріска. Холодні закуски: м’ясо, риба, овочі, сир: ово'чева на'р’іска (Кіцм., Заст.).  

 

На'тина. 1 заст. Лобода біла. 2. заст. Рідка страва з молодої лободи і 

кукурудзяних крупів. 3 заст. Каша із дрібно насіченого молодого листя бурака чи 

щавля та пшона або кукурудзяних крупів [СБУ, 323]. 4 заст. Рис, тушений з 

овочами: морквою, капустою, цибулею (Хот.). 5 заст. Голубці з листя щавлю, 

винограду з кукурудзяною мукою (Став.). 6 заст. Ліниві голубці (Нелип. Кельм., 

Хот.). 7 заст. Омлет із щавлю, лободи, молодого буряка, сметани, приправлений 

часником (Вікн.). 

 

Наст'рав. Хліб пастухові на полуденок [Горб. ІІІ, 309]. 

 

'Начинка. 1. Запечене у тісті м'ясо: 'нач’інка мн’ас'на (Заст.). 2. Солодка страва з 

кукурудзяного борошна, кукурудзяних або манних крупів, локшини, масла, цукру та 

різних приправ [СБГ, 325], (Кіцм.): со'лотка 'начинка (Г. Шир.), 'начинка пе'чена 

(Лук.). 3. Манна запіканка, гарнір до м’яса (Вижн.).  
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Недо'гон, недо'жин. Недоброякісна горілка [СБГ, 328]. 

 

Нежу'риця, га'нишівка-нежу'риця  заст. Алкогольний напій (Вор., 301). 

 

Неска'фе. Розчинна кава торгової фірми Нескафе (Кіцм., Вижн., Заст., Глиб., Стор., 

Кельм.). 

 

Нут'ряк, нут'рак. Внутрішнє сало [СБГ, 341]. 

 

О'баринок, о'барінок, о'барянок, обо'рянськ заст. Круглий крендель із заварного 

тіста у формі кола [СБУ, 343]. 

 

О'бід. 1 заст. Приймання їжі вранці. 2. Приймання їжі опівдні. 3. Страви, які 

споживають опівдні (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Об'рат. Молочні відвійки, перегнане через сепаратор молоко [СБГ, 354]. 

 

О'вес. Яра злакова культура з суцвіттям волоть і вкритим лускою (рідше голим) 

зерном, яке зазвичай іде на корм для коней, птахів, а також на крупи (Заст., Вижн., 

Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

'Овоч, овощ. 1 заст. Фрукт. 2 перев. мн. Плоди городніх рослин та зелень, зо 

вживаються як їжа.  

 

Огі'рок, оге'рок, гої'рок, оги'рок, огу'рок. 1. Овочева городня рослина родини 

гарбузових із сланким стеблом і невеликими зеленими довгастими плодами. 

Довгастий зелений плід цієї рослини: марие'нован’і ог’ір'ки, к'вашен’і ог’ір'ки, 

квас'н’і ог’ір'ки (Товт.) 

 

Око'вита, воко'вита заст. Алкогольний напій кустарного виробництва (З. Гай). 
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Окороч'ка. Частина курячої тушки, курячі стегна (Нов.). 

 

Ок'ріп, сок'ріп. Кип’ячена вода [СБГ, 506]. 

 

О'кюр. Випускна, оката яєчня, у якій жовток не змішаний з білком [СБГ, 365]. 

 

О'латка. Невеликий товстий млинець (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., 

Сок.). 

 

О'лива заст. Олія (Кіцм., Заст.). 

 

Олів’є. Холодна страва з дрібно нарізаних варених овочів, яєць, з м’ясом, 

приправлена майонезом (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

О'лія, о'лій, во'лій, во'лія. Рідка жирова речовина (Заст., Кіцм., Нов., Хот., Кельм., 

Сок.). 

 

Ом'лет. Смажена страва з яєць, збитих на молоці або сметані з домішкою борошна 

(Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Осе'ледець, восе'ледец. Засолена риба і страви з неї (Хот.): оселедець з картоплею 

та буряком [Кож. ІІІ, 74], оселедець з яблуками [Кож. ІІІ, 57], оселедець з цибулею 

[Кож. ІІІ, 57]. 

 

Ото'манка. Шматочок хліба з маслом, ковбасою, сиром або шинкою чи ікрою тощо 

(Кам.). 

 

Пала′ница, пала′ницє, паля'ниця, пала'ниця. 1 заст. Прісний корж для вареників 

та інших виробів [СБГ, 379]: пала′ница на ′зерови (Кам.). 2 заст. Закваска для хліба. 
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3. Висока пухка хлібина [СБГ, 381]. 4. Печений виріб з картоплі і борошна [Кож. І, 

336]. 5. Відбивні, закручені з овочевим або грибним фаршем (Заст.).  

 

*Пала′ница с ′палцами. Ляпас [СБГ, 379]. 

 

Пала'чінтошки. Прісні вироби з маком [Пав., 199]. 

 

'Паленка, 'палинка, 'палянка заст. Самогон просмажений з цукром (Вижн, Нов.), 

[Кож. І, 338]. 

 

Па'леньта заст. Густа каша з кукурудзяної муки з картоплею (С.  Кут). 

 

'Пальчики. Домашнє печиво [Кож. ІІІ, 55]: 'пал’чики ў 'пудр’і (Звен.). 

 

Палюш′ки. Ліниві вареники (Пут.). 

 

Пам′пух, пам′пух, пан'пух, пам'пух  1. Висока, пухка хлібина [СБГ, 381]. 2. 

Смажений в олії виріб (Пут.). 

 

Пам′пушка. Невелика пухка булочка [СБГ, 381]. 

 

Пампу'шок. Смажений в олії виріб із дріжджового тіста (Звен.). 

 

'Пана'баба. Вид домашнього печива, кекс [СБГ, 381]. 

 

Пана'тоне. Здобна випічка, яку привозять з Італії (Кіцм,, Вижн., Глиб., Стор.). 

 

'Папа дит. 1. Будь-яка їжа. 2. Хліб. 

 

Папе'руша. Перець [СБГ, 383]. 
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Пара'дайка заст. Помідор [СБГ, 474]. 

 

Парас'тас. 1 обр. Ритуальна каша на честь померлого (Мит.). 2 обр. Поминальний 

хліб, плетений удвоє, а третя різка навкруги (Хот.). 

 

Пара'шутик. Тістечко із збитих яєць (Бор.), [СБГ, 385]. 

 

Парме'зан.  Вид італійського твердого сиру (Кіцм., Вижн., Глиб., Стор.). 

 

'Паска обр. Обрядовий хліб (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

'Паста (томатна). В’язка речовина у вигляді тістоподібної маси із помідорів, яку 

використовують для закваски (заправки) борщу (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., 

Кельм., Сок.). 

 

Пас'талі, пас'таї. Сорт квасолі. 

 

Пат'равка. 1 заст. Страва. 2 Просмажені нутрощі щойно забитої свині. (Неп.). 

3. Суп із молодої кропиви чи натини (лобода) (Вижн.). 4. Густий суп із свіжого м’яса 

(Кіцм.). 5. Сметанна підлива [СБГ, 392]. 6. Бульйон з сметаною (Зел.).   

 

Паш'тет. Страва з м’ясних, рибних або інших продуктів, розтертих до 

пастоподібного стану (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.): 'кишка с 

паш'тету (Чорн.). 

 

Паш'тетівка. Домашня ковбаса, начинена паштетом (Чорн.). 

 

Пель'мені, пеле'мені. Різновид вареників у формі вушок з фаршем із сирого м’яса 

(Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.): пеле'мені на 'парі (Кельм.). 
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'Пепсі. Безалкогольний газований напій (Кіцм., Вижн., Нов., Глиб., Стор., Кельм.). 

 

Пе'рекуска. 1 заст. Приймання їжі опівдні. 2. Приймання їжі впродовж дня. 

3. Страви, які  споживають впродовж дня. 

 

Перевер'таник. 1 заст. Вид печеного у бляшаній формі хліба з борошна та вареної 

картоплі (Пис. Бук., с. 86). 2 заст. Великий з бринзою пиріг, печений на 

капустяному листку [Горб.ІІІ, 316]. 3 заст. Солодкий пиріг, запечений з гарбуза і 

кукурудзяної муки на капустянім листку (Жад.). 

 

Переви'ваник. Пиріг з начинкою, згорнутий у трубку кількома шарами (Стор.).  

 

Пере'гін. Молочні відвійки, перегнане через сепаратор молоко [СБГ, 354]. 

 

Пере'кладанец. Торт (Заст.). 

 

Пе'репічка. 1. Ватрушка [СБГ, 402]. 2 обр. Печений виріб, який дають в поминальні 

дні. 3. Маленькі калачики (Верен.).  

 

Пере'пундик, пала'пундик. Смажений в олії виріб (Нов., Заст.), [СБГ, 379]. 

 

Пере'сипки, пере'сипка. Ліниві голубці (Заст.). 

 

'Перець, пер'чиця, пер'чун, пер'цюга. 1. Однорічна напівкущова  або трав’яниста 

рослина, а також її пряні плоди, що мають вигляд стручків і використовуються для 

їди або як приправа. 2. Страва: с'мажений 'перец’ ў смеи'тан’і, начие'нений 'перец’, 

фаршие'рований 'перец’, пеи'чений 'перец’, пеир'чиц’ ў смеи'тан’і. 
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Пер'ловка. 1. Багаторічна трав’яна рослина родини злакових, різновид ячменю. 2. 

Зерно цієї рослини. 3. Крупа із зерна перлівки. 4. Каша із крупи перлівки (Заст., 

Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Пер'цівка. Горілка з перцем (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Пер'цюга, пир'цюга. 1. Гіркий перць [СБГ, 407]. 2 Фарширований перець (Кельм.). 

 

Пер'шівка, пер'вак. Самогонка першого вигону (Глиб.). 

 

Пе'ченя, пі'ченя. 1.Страва, приготована запеченням (Вижн.): пеи'чен’а с су'хих 

гри'б’іў і кар'топл’і (Хот.), на'д’івана (фарширована) пеи'чен’а (Ком.), пеи'чен’а з 

'р’ісом (Кельм.), пеи'чен’а з во'ризом (Кельм.). 2. Домашнє печиво (Заст., Хот.).  

 

*'Сікана пі'ченя. М’ясний рулет (Кіцм., Вижн.). 

 

Пече'рица, пече'риці. 1. Будь-який (пластинковий) їстівний гриб родини 

пластинникових із сірою або білуватою шапинкою на тонкій ножці, який росте на 

полях, луках, городах. 2. Страва: пеичеи'риц’і с чосние'ком (Кіцм.), п’іч’і'риц’і 

запа'лен’і (Кіцм.), пеичеи'риц’і с'мажен’і (Сок.) 3. Святвечірня страва із сушених 

грибів (суп) (Стор.). 4. Страва з різних грибів (Нов.), мари'нован’і  пеичеи'риц’і 

(Пол.).  

 

'Печиво. Домашній кондитерський виріб із здобного солодкого тіста (Хот.): 

беиск'в’ітне 'печиво (Сан.), 'печиво 'лиж’і, 'печиво реи'чен’ійе (Боч.), 'печиво с 

перед'бачен’:ам, 'печиво 'ц’омчики, 'печиво чу'мац’кий шл’ах, 'печиво ромб (Хот.). 
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Пе'чінка. 1. Внутрішній орган людини і хребетних; залоза, що виробляє жовч, а 

також відіграє важливу роль у загальному обміні речовин. 2. Страва: с'мажена 

пеи'ч’інка, пеи'ч’інка ў смеи'тан’і, 'кур’ача пеи'ч’інка з ово'чами. 3. М’ясна страва, 

приготовлена запіканням (Кельм., Сок.). 

 

'Пиво. Слабоалкогольний напій (до 3 - 6 %) (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., 

Кельм., Сок.): 'пиво жиегу'л’іўс’ке, 'пиво с'в’ітле, 'пиво 'темне; беизалко'гол’не 'пиво, 

'пиво ро'ган’, л’'в’іўске 'пиво, 'пиво ба'вар’ійа. 

 

Пи'лованці, пи'ловані 'голубці. Ліниві голубці (Бор.). 

 

Пин'диѓа. 1. Ліниві голубці (Хот.). 2. Суп, який готують швидко навесні з картоплі, 

зелені, збитого яйця і сметани (Вашк.). 

 

Пи'ріг, пе'ріг. 1. Печений виріб з начинкою: пие'р’іг з 'йаблук, со'лоткий пие'р’іг 

(Пут), пие'р’іг з 'начинкойу (Хот.). 2. Вареник: пиеро'ги з 'йароў 'маст’у (Вижн.), 

пиеро'ги на 'пар’і, пиеро'ги с 'сиром, пиеро'ги з б'ринзоў, пиеро'ги з бара'бульоў, 

пиеро'ги з виеш'н’ами, пиеро'ги с слиў'ками, хо'лодн’і ва'реники із хал'войу і 'медом 

(Кельм.), ва'реники з 'бобом (Щерб.), пиеро'ги с кар'тошкойу і сала'махойу (Хот.), 

л’і'нив’і пиеро'ги (Заст., Хот.). 

 

*Як єс ни пиріг, то ни пирожися . Про негідну поведінку. [Жел. ІІ, 633]. 

 

*Пироги не вороги, можна їсти будь-коли. Про узвичаєність страви (Мит.). 

 

*Зварила би пироги, коби сир та масло. Про небажання робити [БГ, 372 ]. 

 

Пирі'жок. Невеликий кондитерський виріб з начинкою: пиер’іш'ки з маком, 

пиер’іш'ки з виеш'н’ами, пиер’іш'ки с по'видлом, пиер’іш'ки з го'р’іхами, пиер’іш'ки с 

конфеи'турами, пиер’іш'ки з 'йаблуками. 
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Пи'рожне. Кондитерський виріб із здобного солодкого тіста, звичайно з кремом, 

помадкою, цукатами і т.ін. (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Пит'во знев. Алкогольні напої (Орш.).  

 

Пия'тика знев. Алкогольні напої (Орш.).  

 

Підби'ванка. Рідка страва, заправлена засмаженою мукою (Заст.). 

 

'Підбивка. Рідка каша на молоці з кукурудзяної муки (Пут.). 

 

Підве'чірок. 1. Приймання їжі о16-17 год. 2. Страви, які споживають о 16-17 год. 

(Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Під'лива. Суп-пюре (Пол.). 

 

'Підпалка. 1. Рідка страва (Заст.) 

 

Під′палок. Невеликий буханець, спечений під час напалювання печі [СБГ, 420]. 

 

Під'суканець заст. Maisbrei. Рідка каша з кукурудзяної муки [Жел. ІІ, 650]. 

 

Підчіс заст. Порізане та зварене листя капусти або буряка, заправлене маслом та 

вурдою [Гуц., 206]. 

 

Підшк′ребок. Хлібина із залишків тіста [СБГ,  422]. 

 

Пі'лат заст. Рис з м’ясом [Герм., 13]. 
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'Піна, 'пінка. Верхня частина молочної поверхні  [СБГ, 519]. 

 

Пін'цак.1. Ячмінні крупи. 2. Каша з ячмінної крупи [Горб.ІІІ, 319]. 

  

Піс'ний. 1. Без м’яса, молока. 2. Без жиру (сала) [СБГ,  427]. 

 

Піс'ниці  заст. Страва, пісне, печене у печі м’ясо [СБГ, 424]. 

 

'Піца, 'піта. Традиційна італійська страва у формі тонкого дріжджового коржа з 

тіста із запеченими на ньому під соусом шматочками м’яса, сиру, овочів (Кіцм., 

Вижн., Стор., Глиб., Нов., Кельм.): 'п’іца до'машн’а. 

 

Пі'ченя, пі'чінка, пи'ченя, пе'ченя. 1. М’ясна страва, приготовлена шляхом 

запікання (Сок., Кельм., Кіцм., Заст., Нов.): п’і'чен’а с слиў'ками, п’і'чен’ачко з 

'йушкойу (Хот.), п’і'чен’а з 'закришкоў (Г. Шир.), п’і'чен’а з м'н’асом. 2. Запечена 

картопля. 

 

П'латія. 1. Рис з м’ясом [СБГ, 429]. 

 

Пла'чинда, пла'чінта. 1. Виріб з тіста, переважно прісного, що має плескату 

форму, з начинкою із сиру з кропом, гарбуза, картоплі (Кад.). 2. Тонкий млинець, у 

який загортали начинку [Горб.ІІІ,  319]. 3. Пиріг. 4. Печиво, коржик [СБГ, 427]. 

 

Плес′кач, плис′кач. 1. Круглий, подовий плескатий хліб, паляниця [СБГ, 381]. 

2. Низький, глевкий хліб (Стор.). 

 

П′летенка. Плетена булка видовженої форми (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., 

Кельм., Сок.). 
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Плов. Східна страва з вареного рису і шматочків м’яса або рису із прянощами чи 

фруктами, овочами (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

П'льоцик. Пиріжок із прісного мяса з м’ясним фаршем (Хот.). 

 

Пляцок. 1. Картопляник. 2. Млинець з тіста, замішаного на вареній картоплі, дерун 

(Заст., Кіцм., Глиб.). 3. Пиріг з начинкою 4. Погано випечений хліб (з домішками 

картоплі [СБГ, 432]. 5. Оладка. 6. Одиничний виріб, паляниця (Ош.). 7. Печений 

виріб з картоплі і борошна [Кож. І, 336]. 8. Оладка з картоплі і борошна: терті 

п'ляцки [Гуц., 206]. 9. Печений виріб з начинкою (Вижн., Кельм., Пут.): п'л’ацок з 

го'р’іхами (Бор.), п'л’ацок с по'видлом (Вітр.), 'йеблучний п'л’ецок (Брат.), 'литий 

п'л’ацок з 'йаблуками (Г. Шир.), 'литий п'л’ацок с слиеў'ками (Ваш.). 10. Торт (Заст.): 

п'л’ацок в’ід на'тал’ійі, п'л’ацок 'вишуканий, п'л’ацок 'румба, п'л’ацок 'баунт’і. 11. 

Корж для торта (Вашк. Сок.). 

 

П'ляшканец. Паляниця [Горб. ІІІ, 320]. 

 

По'видло, по'видла. Густий кондитерський виріб із фруктово-ягідного пюре, 

звареного з цукром  (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Подав'ник. Хлібний виріб, який дають за поману (Звен.). 

 

По'зички, пу'зички, по'річки, спо'зички. Червона смородина (Кост., Ош.), [СБГ, 

513]. 

 

По'лива. Суп-пюре [СБГ, 442]. 
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Полінд'віца, полінг'віца, полінґ'віца. М’ясо із середньої частини хребта туші [СБГ, 

442]. 2. Копчене філе свині (Заст., Кіцм., Вижн.). 

 

Полі′таня заст. Сухе печиво з фігурним відбитком на поверхні (Мит.).  

 

По'миї знев. 1. Кисле вино (Заст., Вижн.). 

 

Помі'дор. Однорічна овочева рослина родини пасльонових з червоними або 

жовтими їстівними плодами. 2. Плід цієї рослини: марие'нован’і пом’і'дори, 

к'вашен’і пом’і'дори, квас'н’і пом’і'дори. 

 

'Пончик. Круглий, звичайно солодкий, пиріжок, смажений в олії, маслі (Заст., 

Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Попо'їтки. Те, що їдять (Кис.) 

 

Поро'ся. Свиняче м’ясо: за'печене поро'с’а (Заст.). 

 

Порт'вейн. Кріплене виноградне вино (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., 

Сок.). 

 

Порхав'ки. Тістечка зі збитих білків (Стор., Зел.).  

 

Пот'рава заст. Страва (Дихт.). 

 

'Потрух. Частина нутрощів тварини, переважно придатна для їжі (Заст., Вижн., 

Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

*'Потрух білий. Легені  [Горб. ІІІ, 325]. 
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*'Потрух чорний. Печінка [Горб. ІІІ, 325]. 

 

Поче'ревина. 1. Частина туші. 2. Бужена солонина (Баб.). 

 

П'ражанка заст. Перемелені шкварки (Верен.) 

 

Пража'тура, п'ражка. Смажені яйця, гриби на сметані  зеленню тощо (Нов.). 

 

Праже'нина. Пражене (копчене) м’ясо з цибулею (Бер.). 

 

П'ражівка, п'ражінка, п'ражка. Смажена страва з грибів та яєць (Заст., Стор.). 

 

П'рецель заст. Круглий крендель із заварного тіста у формі кола (Пут.). 

 

Принци'пали заст. Кулеша з шкварками та бринзою  (Товт.). 

 

Прозір'ник обр. Невеликий калачик з диркою, який прив’язують нареченій до руки 

(Вижн.). 

 

П'роскура обр. Круглий хлібець, заквашений певним чином, у православних 

церковних обрядах (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

П'росо. Злакова рослина, з зерен якої одержують крупу (Заст., Вижн., Нов., Стор., 

Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Про'сол. Солона в’ялена або сушена у печі риба, яку додавали до пісних юшок, 

борщу, кулешу (Заст.). 
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П'руня. Слива [СБГ, 446]. 

 

П'ряник, п'рєник, п'рянік. Печиво, коржик (Хот., Кельм., Сок.): меи'довий п'р’аник 

пух'кий (Хот.), 'кисл’і п'р’аники (Сел.).  

 

П'тиця. Пташине м’ясо (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

'Пудрінці. Домашнє печиво (Нов.). 

 

'Пундик. Пиріжок (Вижн). 

 

Пу'ниця. Маленька булочка [СБГ, 447]. 

 

'Пунічка заст. Буханка хліба (Сок.). 

 

Пше'ниця. 1. Рослина родини злакових, з зерна якої виробляють біле борошно, 

крупу та інші продукти. 2. Зерно цієї рослини. 3. Ритуальна обрядова страва; те 

саме, що кутя: пшеи'ниц’а, пшие'ница, пшие'ничка з 'маком, пшие'ниц’а з 'маком с 

хал’'воў, пшиеница з го'р’іхами 'маком 'цукром, пшиеница з 'медом (Кіцм.), 

пшеи'ничка 'п’іхана (Глин). 

 

Пшо'но. Крупа з проса: каша з пшо'на, пшо'н’ана 'каша, п'шонка. (Заст., Вижн., 

Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Пю'ре. Страва, приготовлена з розім’ятих чи протертих овочів чи фруктів (Заст., 

Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Ра'бар. Ревень тунгуський [СБГ, 448]. 
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Ра'гу. Страва з тушкованих овочів, приправлених гострою приправою (Заст., Вижн., 

Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

'Ракушки. Макаронні вироби (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Ре'берця. 1. Частина туші. 2. Страва: за'печен’і реи'берц’а ў ду'хоўц’і, свие'н’ач’і 

реи'берц’а (Заст.). 

 

'Риба. 1. Водяна хребетна тварина з непостійною температурою тіла, яка дихає 

жабрами і має плавці та шкіру, вкриту лускою. 2. Страва: зап’і'чена 'риба, 'риба з 

ово'чами ў 'горшчику, за'печена у фоль'гу 'риба (Мат., с.127), 'риба замаш'чена (Вит.) 

'риба с 'печи (Г. Шир.), риба копч'ена, п'ражена 'риба, 'риба с'мажена з овочами 

[Кож. ІІІ, 75], 'риба 'жарена, 'риба п'ражена (Мит.), 'риба с'мажена, 'риба с'мажена 

ў о'л’ійі зі с'пец’ійами, 'риба ў к'л’ар’і, 'риба ў 'т’іст’і (Сок.), 'риба ту'шена ў 

то'мат’і (Кіцм., Заст.), туш'кована 'риба, 'риба ў смеи'тан’і, 'риба ту'шена с 

цие'бул’оў, фаршие'рована 'риба, ге'ф’ілте ф’іш, залиеў'на 'риба. 

 

*Риба шукає, де глібше, а чоловік, де ліпше (Кіцм.). 

 

Рис, заст. риж, о'риз, во'риз. 1 Трав’яниста рослина родини злакових, зерна якої є 

цінним харчовим продуктом, а солома використовується як сировина у легкій 

промисловості. 2 збірн. Білі продовгуваті зерна цієї рослини, що використовуються в 

їжі // страва, виготовлена з цих зерен. 3. Назва крупи. 4. Назва каші (Хот., Кельм., 

Сок.), [СБГ, 368]: во'рис з м'н’е(а)сом (Хот.). 

 

Рі'жок 'яблучний. Невеликий кондитерський виріб з яблуками (Хр.). 

 

Рі'зошка. Сливова наливка (Кельм.). 
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Ро′ґалики, ро'галики, ро'гал’ки, ′ролики. Тістечка з начинкою (Кіцм., Заст., Вижн.). 

 

'Розвар. Повидло з яблук (Бер.). 

 

'Розвіт заст. Компот (Вижн.). 

 

Ром, рум. Міцний напій з соку, що перебродив або з патоки тростинного цукру 

(Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.), (Ярич., с. 59). 

 

Ро'машица. Рештки (м’яса) [СБГ, 466]. 

 

Росів'ниця, росів'ниця, ро′сільник, росо'лянка. 1. Капуста квашена з квасолею, 

засмажена цибулею (Вижн., Хот.).  

 

Ро'сів. 1. Капуста квашена з квасолею, засмажена цибулею (Вижн., Хот.). 2. Чистий 

бульйон з м’яса [СБГ, 467]. 

 

Ро'сольник, ро′сівник, росо'лянка. Суп з солоними огірками (Чеп.). 

 

Ро'тунда. Сорт перцю (Кіцм., Заст., Хот., Кельм.). 

 

Ро'щина. Закваска для хліба (Кіцм., Заст.).   

 

Ру'лет. 1. Страва з начинкою, запечена у вигляді товстої ковбаси: фаршие'рован’і 

'кур’ач’і ру'летики з беи'коном, 'кур’ачий ру'лет, мн’іс'ний ру'лет з 'р’ізними 

'начинками (Рог.), мн’іс'ний ру'лет з 'йейц’ами і 'зелен’:у (Лоп.), мн’іс'ний ру'лет 

'чайна 'ружа (Вижн.), мн’іс'ний ру'лет 'зайец’ (Чорн), карко'ломний 'кур’ачий ру'лет 

марму'ровий (Г. Шир.). 2. Пиріг з начинкою, загорнутий кількома шарами. 
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'Ряжанка. Топлене незбиране молоко, заквашене сметаною (Заст., Вижн., Нов., 

Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Саба'шівка заст. Якісна горілка, якою пригощали на оказіях (Орш.). 

 

′Сайха. Вид булки (Кельм., Сок.). 

 

Сала'маха. 1 заст. Овочева страва, до складу якої входили бобові [Кож. ІІІ, 337]. 2. 

Овочеве рагу (Сок.). 3. заст. Переварена чи розварена їжа [СБГ, 474]. 4. Приправа з 

товченого часнику і солі, сметани, розсолу тощо (Кельм., Хот., Вижн., Заст., Кіцм.).  

 

*Зробити саламаху. Покарати когось [СБГ, 474]. 

 

Сала'мура. Ропа, розсіл з огірків. 2. Осад в олії [СБГ, 474]. 

 

Са'лат, са'лада, са'лата, ша'лата. 1. Трав’яниста городня рослина, листя якої 

багате на вітаміни, споживають у сирому вигляді. 2. Холодна страва, приготовлена 

із листя цієї рослини, приправлена оцтом, сметаною тощо. 3. Холодна страва з 

дрібно нарізаних сирих або варених овочів, зелені, яєць (Нов., Кіцм.): са'лат з 

ог’ір'к’іў, са'лата з пара'дайок, го'рохова са'лата [СБГ, 474], ша'лата з 'режкі [СБГ, 

655], 'теплий са'лат (Красн.), са'лата ово'чево-фрук'това [Кож.ІІІ, 71], са'лат з 

бара'бул’і і ц’і'бул’і (Кост.), са'лат з мари'нованоў ра'тундоў або капеи'рушами з 

бан'дол’ами (Вижн.), са'лат с к'вашеноў ка'пустоў, са'лат с коп'ченойі коўба'си і 

твер'дим 'сиром (Юр.), са'лат з ка'пусти і су'харик’іў (Лів.), са'лат з бура'ка, 

п'раженойі ц’і'бул’і, чосно'ка і 'сол’і (Мих.); са'лат с к'вашенойі ка'пусти, бура'ка, 

фа'сул’, ц’і'бул’і, о'л’ійі, 'сол’і (Красн.); са'лат з 'моркви, ту'шенойі ц’і'бул’і, о'л’ійі 

(Мам.), са'лат з 'моркви, чосно'ку і во'л’ійкойу (Корм.), са'лат с ка'пусти (Сн.), 

са'лат з бура'ка (Буз.), са'лат з 'морквоў і бан'дол’ами (Пол.), са'лат з п’іч’і'риц  
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(Баб.), са'лат с 'синих (Тис.), са'лат з ог’ір'к’іў і по'м’ідор’іў (Глин.), са'лат с 

пе'ч’інки і 'б’ілих гри'б’іў (Брат.), са'лат з бур’а'ком та г'рец’кими го'р’іхами (Вовч.), 

са'лат з пе'ч’інкойу, са'лат з йази'ком, са'лат с ка'пусти, са'лат с кри'веток, са'лат 

із цв’іт'нойі ка'пусти, са'лат з мореипро'дукт’іў, са'лат с к'рабовими 'палочками, 

са'лат м’ікс з ло'сосем, са'лат с коп'ченойі 'курки, са'лат з м’і'н’іни, са'лат з 

суха'р’іў, са'лат с к'раб’іў, са'лат із ог’ір'к’іў і 'кур’ачого м'н’аса; са'лат з зеи'ленойі 

ци'бул’і та йе'йец; са'лат з ог’ір'к’іў та пом’і'дор’іў; са'лат с ква'солейу, 'шинкойу і 

су'хариками; са'лат з ре'дискойу та 'кур’ачим ф’і'ле; са'лат с те'л’атини на 

то'матах; са'лат з бур’а'ком та г'рец’кими го'р’іхами; са'лат з пеи'ч’інки і 'б’ілих 

гри'б’іў; са'лат з ін'диком і 'капеирсами; са'лат ф’ір'мовий; к'рабово-кал’'маровий 

са'лат; 'н’іжинский са'лат; 'л’ітн’ій са'лат, г'рец’кий са'лат, 'шопс’кий са'лат, 

морс’'кий са'лат, са'лат д’ійеи'тичний, о'с’ін:’ій са'лат, в’іта'м’ін:ий са'лат, 

коро'л’іўс’кий са'лат, роман'тичний са'лат, са'лат -ретро, зеи'лений са'лат, са'лат 

п’іс'ний, 'л’ітн’ій са'лат, са'лат ово'чевий, бранден'бурз’кий 'сирний са'лат, са'лат 

картоп'л’аний з гри'бами, картоп'л’аний са'лат с пеи'ч’інки, картоп'л’аний са'лат з 

аво'кадо, вйет'намс’кий  са'лат з 'курки, бура'ковий са'лат з 'моркви, з бара'бул’і і 

ц’і'бул’і, са'лат 'їжте здо'рові! (Мат., с. 33); са'лат п'росто і с'мачно, са'лат  

бар'в’інок, са'лат м’і'моза, са'лат хриезан'тема, са'лат ро'машка, са'лат гн’із'до, 

са'лат к'в’іточка, са'лат дроз'дове гн’із'до; са'лат ана'нас, са'лат 'сон’ачний 

апеил’'син, са'лат ду'бок, са'лат бур’а'чок, са'лат 'б’ілий гриб; са'лат 'загадка, 

са'лат здо'роўйа, са'лат деи'с’атка, са'лат 'н’іжн’іс’т’, са'лат но'винка, са'лат 

фан'таз’ійа, са'лат 'берег л’у'бов’і, са'лат 'дамс’кий кап'риз; са'лат йази'чок, са'лат 

'рижик, са'лат 'ситий г’іс’т’, са'лат к'в’ітка наре'ченойі, са'лат гур'ман, са'лат 

об'жорка, са'лат коро'лева; са'лат 'цезар, са'лат бо'н’іто, са'лат ма'р’ічка, са'лат 

'ф’ігаро, са'лат сен’'йор пом’і'дор, са'лат 'цезар с 'куркойу; са'лат ку'пал’с’ка н’іч, 

са'лат 'баба-'йага; са'лат св’і'жен’кий, са'лат бан'кетний, са'лат особ'ливий; 

са'лат 'висок’і 'верхи, са'лат кучу'гури, са'лат к'расна са'диба, са'лат дн’іс'тер, 

са'лат 'айсберг, са'лат гриеб'на по'л’ана, са'лат о'ливкове 'поле, са'лат оке'ан;  
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са'лат ко'рейс’к’і м'р’ійі, са'лат г'рец’ка насо'лода, са'лат г'рец’кий, са'лат 

фло'ренц’ійа, са'лат 'к’іцман’, са'лат авст'р’ійский, са'лат ве'нец’ійа, са'лат івано-

фран'к’іўс’к, са'лат тос'кана. 

 

*Са'лат із 'тертого буря'ку. Приправа з буряку і хріну до холодних м’ясних страв 

(Кіцм.). 

 

Сало. 1. Жирове відкладеня у тілі живого організму. 2. Відокремлений від м’яса 

підшкірний свинячий жир, що зберігається солоним і вживається сирим: сви'н’аче 

'сало, со'лене 'сало, буд'жене 'сало, 'сало со'лодке [Жел. ІІ, 848], 'сало з груд'ка з'діру 

з сви'ні [Горб. ІІІ, 335], ку'сак сала, шмат сала. 

 

'Сало з сливками заст. Десертна страва, яку подавали на весіллі (Мит.). 

 

Салті'сон, салці'сон, салци'сон, сальти'сон, салкі'сон, салсі'сон, завці'сон.  

Очищений, промитий і проварений свинячий шлунок, начинений шматочками 

вареної головизни, язика тощо, приправлений спеціями, добре спресований [СБГ, 

475]: сал’ци'сон з 'курки (Лук.). 

 

Са'лямі. Сорт твердої копченої ковбаси із висушеного у повітрі м’яса (Заст., Вижн., 

Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Самже'не. Алкогольний напій кустарного виробництва (Глиб.). 

 

Само'гойданка. Алкогольний напій кустарного виробництва (Вижн.). 
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Само'гон, само'гонка. Алкогольний напій, який виготовляють кустарним способом 

із буряків, картоплі, цукру: само'гонка с 'цукру, само'гонка з бур’а'ка, само'гон с 

'цукру. 

 

'Сангрія. Слабоалкогольний напій на основі червоного вина з додаванням 

шматочків плодів, цукру, невеликої кількості бренді та сухого лікеру (Вижн., Кіцм., 

Заст., Кельм.).  

 

Сар'делька. Товста коротка сосиска (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Сар'дини. Невелика морська промислова риба родини оселедцевих // консерви з цієї 

риби (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Сарма'луц заст. Голубець [Герм., 13]. 

 

Са'циві. Курка в горіховому соусі (Вашк., Сок.). 

 

Сви'нина. Свиняче м’ясо: сви'нина в горщ'ечках [Кож. ІІІ, 63], п'рун’і ў свие'нин’і с 

фа'сульоў (Вижн.). 

 

Свіжи'на, свіжи'нина. Страва із щойно забитої свині (Кельм., Заст.). 

 

Си'вуха. Алкогольний напій кустарного виробництва (Пис. Бук., с. 158). 

 

'Силос. 1. Місце для заквашування рослинних продуктів, для зберігання кормів. 

2 заст. Вінегрет (Сок.). 
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Сир, сиер. 1. Родова назва на позначення харчового продукту, який одержують при 

його сквашуванні і відокремленні: сир 'вурджений, ґ'л’едж’іний 'сир (Пут.), сир-

вурда. 2 . Коров’ячий сир (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

*Сир із сметаною, колочеий сир [СБГ, 219]. 

 

*'Муші’гілий (сир). Згливілий [Горб. ІІІ, 307].  

 

*Го'ланський сир. Сорт твердого сиру, якому звичайно надають форму кулі (Заст., 

Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

*Смажила, пряжила – та й дала сиру з сметанов їсти. Про погану господиню [БГ, 

379]. 

 

Сир'бушка, сара'буха. 1 заст. Сироватка. 2 заст. Страва з кукурудзяної муки, 

зварена на сироватці [СБГ, 487]. 3. Рідка страва, заправлена сироваткою (Заст.). 

 

Сирі'вець. Квас (Кіцм.) 

 

'Сирник. 1. Млинець з сирної маси. 2. Запіканка із сирної маси: 'сирна зап’і'канка 

(Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Си'роватка. Рідина, яка виділяється при згортанні молока та при утворенні з нього 

кислого молока й сиру: сие'роватка в’ід 'сиру-'будзу, (Заст., Вижн., Нов., Стор., 

Глиб., Кельм., Сок.). 
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Cи'та обр. Вода з цукром, яку за старим народним віруванням залишають на 

вечерю для душі покійника (Кіцм.). 

 

'Сичань. Холодна рідка перша страва (Сок.). 

 

'Сіканка, 'січена ка'пуста. Квашена капуста [СБГ, 489]. 

 

Сіль. Біла речовина з гострим характерним смаком, що являє собою кристали 

хлористого натрію і вживається як приправа до страв для консервування (Заст., 

Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

*Квас'на сіль. Лимонна кислота (Заст., Кіцм.). 

 

'Сільдка. Засолена риба (Нов.). 

 

Сік, сок. Напій виготовлений з ягід, фруктів, овочів: с’ік з беи’рези (Бер.), 

фрук'товий сок, сок із ф'рукт’іў, с’ік з виеног'раду, с’ік з вие'на (Мит.). 

 

Сіт'ро. Охолоджувальний фруктовий газований напій (Вижн., Заст.). 

 

'Січеники. Смажені вироби з м’ясного фаршу (Заст.): 'с’іченики 'рибн’і (Сок.). 

 

Ско'лотини заст. Залишки від биття масла (Стор.) 

 

Скроб.  Збита яєчня (Нов.). 

 

Ск'рутлики, ск'рутлі. Домашнє печиво з начинкою (Нов., Заст.). 

 



312 

 

 

Продовження Додатку В 

 

Ск'рутлі. 1. Тісто, варене на олії. 2. Струхлі. [СБГ, 498]. 

 

Слабі'нечі. Горілка слабої міцності [СБГ, 499]. 

 

Слив'ки. 1. Плоди сливи. 2. Десертна страва: ва'рені слиў'ки (Заст.). 

 

Сли'вовіца. 1. Міцний алкогольний напій із слив [СБГ, 500]. 

 

Сли'вовіца, сле'вянка слив'няк, сливня'чок. Наливка із слив [СБГ, 499]. 

 

Слив'янка. Негусте варення з сливок (Заст.). 

 

Смаже'нина, шмажи'ница, с'мажаниця, с'мажениця, смажи'ница. Смажене 

м’ясо [СБГ, 668]. 2. Смажені яйця [СБГ, 502]: с'мажениц’а з мама'лигою (Хот.). 

 

Смаже'ниця, смаже'ница. 1. Смажені на сметані помідори, баклажани, перець, 

морква, цибуля (Хот.). 2. Рідке варення із слив (Заст.). 

 

Смаж'ница. Джем, повидло [СБГ, 502]. 

 

Сма'жонка. Суп-пюре [СБГ, 503]. 

 

Смако'та. 1. Смачна їжа. 2. Кондитерські вироби (Вал.). 

 

С'малец, с'малець, ш'малець. Жир, витоплений із свинячого здиру. 

 

С'машка. 1. Страва з оселедців, сушених грибів, заправлених засмаженою мукою 

[СБГ, 502]. 2. Суп-пюре (Ош.). 3. Повидло [СБГ, 502]. 
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Сме'тана. Верхній жирний шар кислого незбираного молока; сквашені вершки 

(Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.): моло'денька сме'тана, со'лодка 

сме'тана [Кож. ІІ. 333].  

 

Сме'танник. Торт із сметанним кремом: смеи'тан:ик меи'довий з 'йаблучним 

по'видлом (Кіцм.). 

 

Сні'данє, сні'даня, сн’і'данок 1. Прийом їжі вранці 2. Їжа, яку споживають вранці 

(Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

'Собранка. Рідина після виготовлення вурди, яку споживали вівчарі із мамалигою, 

запиваючи свіжою сироваткою – жентицею [Гуц., 210]. 

 

Со'лена. Мінеральна вода (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Соло'нина. 1. Сало незасолене. 2. Засолене сало. 3. Копчене сало (Кіцм.).  

 

Со'лянка. Перша страва з квасними огірками, маслинами, лимоном,  

каперсами (Хот.). 

 

Со'лодкє, со'лодке. 1. Кондитерські вироби. 2. Тістечка [СБГ, 506]. 

 

Сос. 1 заст. Чистий відвар з м’яса [СБГ, 508]. 2 заст. Суп-пюре (Стор.). 3 заст. 

Сок: сос з 'йаблук, сос з 'вишень, сос з виног'раду [Кож.ІІІ, 32], сос із чор'ниць та 

чер'воної смо'родини по'річок [Кож. ІІІ, 48], сос з ма'линів [СБГ, 508]. 

 

'Сосик. Суп-пюре (Стор.) 
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Со'сиска. Невелика ковбаска (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

'Соус. Суп-пюре (Стор.). 

 

Соя. 1. Трав’яниста однорічна рослина родини бобових, насіння якої 

використовують для виробництва харчових продуктів (молока, олії, крупи, 

борошна) (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.): п'ражена 'сойа (Сок.). 

 

Спа'геті. Макаронні вироби у вигляді тонких довгих смужок (Кіцм., Заст., Стор., 

Глиб., Хот.).   

 

Спирт, с'пиртус, шпірт. Горюча, багата на алкоголь рідина, яку одержують 

перегонкою деяких продуктів, багатих на цукор і крохмаль (Заст., Вижн., Нов., 

Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Спо'виванці. Відбивні, закручені овочевим або грибним фаршем (Мат., с. 59). 

 

Споти'кач заст. Алкогольний напій [Кож.І, 339]. 

 

С'тарка. Пінка на молоці [СБГ, 519]. 

 

Cтейк. Якісно приготовлений (смажений на відкритому вогні) товстий шматок 

м’яса, вирізаний із туші бичка (Вижн.). 

 

С'терво. 1. М'ясо. 2. Жир, зайва повнота. 3. Труп тварини, падаль [СБГ, 520]. 4 знев. 

М’ясо низької якості. 
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С'товпчик. Випічка на Великдень у формі стовпчика, зверху прикрашена збитим 

яйцем і цукром (Хот.). 

 

Ст’рава, ст'раура. Приготовлені продукти харчування (Тур.). 

 

Стрів'ки. 1. Перше зелене перо цибулі, часнику [СБГ, 527]. 2 Зварені і заквашені 

часникові стрілки (Хот.). 3. Відварені зелені пагони часнику, заправлені сметаною та 

смаженою цибулею (як лопатки) (Вижн.). 

 

Струг, пструг. Форель [Горб. ІІІ, 342]: ст'руги ў смеи'тан’і (Пут). 

 

Струга'нина заст. Салат з картоплі, цибулі, часнику, олії (Заст.). 

 

Ст'рудель, шт'рудель. Пиріг з начинкою, згорнутий у трубку кількома шарами 

(Стор.): шт'рудел’ з виеш'н’ами та го'рішками (Хот.), [СБГ, 529]. 

 

Ст′руціль, шт′руциль. 1. Батон [СБГ, 529; СБГ, 676]. 

 

Ст'руцлі. Домашнє пісочне печиво (Заст.). 

 

Стря′пак заст. Корж з пареної муки, запечений в капустянім листі [СБГ, 530]. 

 

Студі'нец, студе'нець, с'тудень, стугі'нец. Драглиста страва, яку одержують при 

охолодженні м’ясного або рибного відвару з подрібненими шматочками м’яса чи 

риби (Вижн., Нов., Кіцм., Заст.): студе'нец з 'будженицї [Шух. І, 169], студие'нец з 

голо'ви і свие'н’ачих лап (Мит.), студ’і'нец с с'винскойі 'лаби (Мит.), студие'нец з вух 

(Кис.). 
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*Студинець фасо'ляний (Глиб.).  

 

Стули'писки. Вареники (Баб.). 

 

Сука'ниця. Рідка замішка з пшеничного борошна [СБГ, 532]. 

 

Суп. Рідка страва, яка являє собою переважно м’ясний, рибний або грибний відвар з 

овочами, крупами і т. ін.: суп с к'л’оцками, горох'л’аний суп (Бан.), го'роховий суп 

(Лук.), п’іс'ний суп (Юр.), суп з м’і'в'іни, суп з м’і'н'іни. 2. Пюреподібний суп (Чеп.).  

 

Су'хар. Висушений кусок хліба (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Cу'харики. Домашнє пісочне печиво (Хот.). 

 

Су'хеньке. Домашнє пісочне печиво (Хот.). 

 

'Сьорбанка. 1. Рідка страва (Пис. Бук., с. 441). 2. Суп-пюре (Лів.). 

 

Тай'чей.  Сікане тісто [Горб. ІІІ, 345]. 

 

Та'лапавка знев. Некалорійна, несмачна  рідка страва [СБГ, 537]. 

 

Та'раня. Засушена риба (Заст.). 

 

Те'кіла. Алкогольний напій, який виготовляють з мексиканської рослини блакитної 

агави методом дистиляції (Вижн., Кіцм., Заст., Стор.). 

 

Те'лятина. М'ясо однорічної корови: пеи'чена теи'л’атина с кар'топлейу (Брат.) 
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Те'теря заст. Пшоняна каша з додаванням кислого житнього тіста (Сок.). 

 

Тер'нівка. Вино з терену (Заст.). 

 

Тер'теник, тер'чіник. Оладка з картоплі і борошна (Вижн., Пут.). 

 

Тер'чаник. 1 заст. Печений виріб з картоплі і борошна [Кож. І, 336]. 

 

Теф'телі. Кульки з м’ясного фаршу, іноді з домішками рису, які смажать, 

запікають, готовлять на пару або тушкують у соусі (Вижн., Кіцм., Хот.). 

 

'Тирба, 'терба. 1 заст. Рідка каша з кукурудзяної муки [СБГ, 543]. 2. заст. Погана 

кров [Жел. ІІ, 963]. 3 заст. Рване тісто, зварене на молоці [СБГ, 544]. 

 

'Тирбавка заст., знев. Рідка некалорійна їжа [СБГ, 545]. 

 

Тірамі'су. Італійський багатошаровий десерт, до складу якого входить сир 

маскарпоне, кава (еспресо), яйця, цукор і печиво савоярді (Вижн., Заст., Кіцм., Хот., 

Стор.). 

 

Тіс'течки, чіс'течки, чис'течки, кіс′течки, кіс'точка, тіс'точка, тіс'течка. 

Домашнє тістечко (Кіцм., Заст., Хот., Кельм.), [Горб. ІІІ, 349]: па'лен’і к’іс'течка  

 

(Стор.), смеи'тан:’і т’іс'течка (Ош), 'ромов’і т’істечка (Орш.), 'кисл’і к’іс'течки 

(Стор.), т’іс'течка ж’і'ноч’і п'л’отки (Неп.), т’іс'течка примх'лив’і, шоко'ладн’і 

т’іс'течка. 
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'Тісто, 'кісто 1. В’язка маса різної густоти з борошна, замішаного на воді, молоці і 

т. ін. часто з додаванням дріжджів. 2. Страви з дрібних шматочків тіста (Заст.): 

'к’істо 'мучене, 'к’істо ш'чипане, ш'ч’іпане 'т’істо (Рук.), 'к’істо з моло'ком (Кост.). 

3. Борошняні вироби у вигляді смужок [СБГ, 547]: 'к’істо з моло'ком, 'чучк’і з 

моло'ком, моло'ко з 'к’істом, моло'ко с 'чучками, 'к’істо маш'чене, за'б’ілене 'к’істо 

(Кад.), 'к’істо с слиў'ками (Орш.), 'к’істо маш'чене, за'б’ілене к'істо (Кад.). 4 заст. 

Закваска для хліба [Горб. ІІІ, 349], квас'не 'тісто [Горб. ІІІ, 288], 'кисле 'тісто [Гуц., 

210]. 5. Бабка з вермішелі (Хот.). 

*М’який, як тісто, хоть пиріг з него міси. Про характер людини [БГ, 378]. 

 

'Товканка. Товчена картопля (Вижн.). 

 

Тов'чанка, тов'ченка. Овочева страва, до складу якої входили бобові [Кож. ІІІ, 30], 

(Вижн.). 

 

Тов'ченики. 1. Вироби, пиріжки з кулеші (Лук.). 2. Котлети: тоў'ченики 'рибн’і 

(Сок.). 

 

То'кай. Десертні вина із винограду світлих сортів (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., 

Кельм., Сок.). 

 

То'кан. 1. Мамалига (Сок.).  

 

То'кана. М’ясний гуляш. 2. Ріденьке вареня із чорносливу (Заст.,  Вижн.). 

 

То'мат. 1. Однорічна овочева рослина родини пасльонових з переважно червоними 

або жовтими їстівними плодами. 2. В’язка речовина у вигляді тістоподібної маси із 
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помідорів, яку використовують для закваски (заправки) борщу: то'матне п’у'ре, 

то'матна 'паста. 

 

Торт, 'торта. Кондитерський виріб переважно круглої форми з бісквітного, 

пісочного та ін. тіста, покритий кремом, цукатами тощо: до'машна 'торта [СБГ, 

549], го'р’іховий торт (Г. Шир.), торт з го'р’іхами (Хот.), ро'сипчастий торт 

(Тов.), торт су'хий (Дор.), миег'дал’ний торт (Буз.), торт 'маковий (Бер.), 

шоко'ладний торт (Орш); торт тиег'ровий, торт ор’і'он, торт монас'тирс’ка 

ха'тинка, торт полу'ничний поц’і'лунок, торт з 'маком і 'сиром, торт п'йана 

'вишн’а, торт л’ісо'ва 'п’іс’н’а, торт му'рашник с 'печива, 'сирник, торт с'н’ікерс, 

торт 'шапка гу'гуце, торт 'ч’ічка, торт 'рижик, торт 'ходор’іўс’кий. 

 

*Печін'ковий торт. 

 

'Точі. 1 заст. Запечена терта картопля з борошна (Стор.). 2. Деруни (Стор.). 

 

Тре'ниці заст. Страва із свіжого овечого сиру та овечого молока, яку їли з 

мамалигою і без нічого [Гуц., 210] 

 

Т'рубочки. Макаронні вироби (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Т'рунок заст. Алкогольні напої (Коб., с. 244). 

 

'Тулька. Дрібна засолена риба (Заст.). 

 

Ту'шонка. Консервоване м’ясо у банках (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., 

Сок.). 
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У'баріночки заст. Домашнє печиво (Сок.). 

 

Унут'ряк, унут'ряк. Сало вибране з середини [СБГ, 566]. 

 

У'ха. Суп з риби. 

 

'Фанта. Безалкогольний сильногазований охолоджувальний напій з апельсиновим 

смаком (Вижн., Стор., Кіцм., Заст.). 

 

Фа'сулі, фа'солі, фа'суля. 1. Городня трав’яниста однорічна рослина родини 

бобових, що має в стручках овальні зерна. 2. Назва плоду. 3. Назва страви: фа'сул’і з 

'запражкоў (Кіцм.), фа'сул’і с чосни'ком (Хот.), фа'сул’і з уз'варом (Пут.), ка'пуста з 

ква'солею [Кож. ІІІ, 75], фа'суля з слив'ками [Гуц., 207], фа'суля з ліс'ницями [Гуц., 

207], фа'сул’і маш'чен’і, фа'сул’і ко'лочен’і, тов'чен’і фа'сул’і, ко′лочен’і фа′сул’і с 

ква′сними огиер′ками (Кіцм.), тоў'чен’і фа'сул’і с чосни'ком та во'лійом (Кельм.), 

фа'сулі чиснеи'чені [СБГ, 644]. 

 

Фарш. Подрібнене м’ясо, з якого виготовляють котлети, ковбаси, паштети тощо 

(Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

'Фертики. Домащнє печиво (Хот.). 

 

'Фета. Традиційний грецький сир із овечого та козячого молока (Кіцм., Заст., 

Вижн., Хот., Кельм.). 

 

'Фіґи. Закручені булочки з маком (Вік.). 
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Фі'ле, фі'лейка. М’ясо найвищого сорту із середньої частини хребта туші (Заст., 

Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Ф'лєки, ф'ляки. 1. Свинячі або коров’ячі нутрощі [СБГ, 593]. 2. Страва із щойно 

забитої свині (Звен.). 

 

Ф'лєчки. Курячі тельбухи [СБГ, 594]. 

 

'Форант заст. Продукти харчування [СБГ, 597]. 

 

'Формочки. Домашнє печиво (Вік.). 

 

Форш'мак. Страва з меленого оселедця, до якого додається цибуля, картопля та 

інші продукти (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Фран′золя. Білий хлібець овальної форми [СБГ,  600; Горб., 352]. 

 

Фран'цузи. Домашнє пісочне печиво, зазвичай з начинкою (Луж.). 

 

Фрего'ліно, фраго'ліно. Ігристе вино янтарного кольору із запахом полуниці 

(Вижн., Заст., Кельм., Хот.). 

 

Фрика'делька. Кулька з меленого м’яса або риби, зварена в бульйоні (Заст., Вижн., 

Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Фрип'тура.  Шматочки м’яса тушковані у власному соку (Глиб., Стор.). 

 

Ф'ріка. Вироби із кулеші [Горб. ІІІ, 352]. 
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'Фушти. Насінний пагін частику [СБГ, 608]. 

 

Хав′тур. Сухар [СБГ, 609]. 

 

′Хала. Плетена булка видовженої форми (Кельм., Сок.). 

 

Хал'ва, ґаль'ва. Кондитерський виріб у вигляді густої маси, виготовленої з маси 

протертого (переважно соняшникового насіння) або потовчених горіхів з карамеллю 

(Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Ха'леурда. Дикий часник:  голупці з халеурдов [СБГ, 609]. 

 

Ха'мула заст. Розварена рідка страва [СБГ, 609]. 

 

Харч, хар'чі. Те, що їдять (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Хар'чо. Гострий суп з баранини (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Херес. Біле кріплене солодке вино (Пут., Вижн., Хот.). 

 

Хлиста'виця.  Рідка страва (Пис. Бук., с. 441). 

 

Хліб. 1. Основний життєво необхідний харчовий продукт, який випікають із тіста, 

виготовленого з муки, води, дріжджів, солі, цукру, жирів, яєць: хліб на лопаті, х'ліб 

на ло'пакі, х'ліб на ка'пустіним 'листю [Шух. І, 167], по'довий хліб (Заст.), хліп 

піч'ний (Рідк.), ′житн’ий хл’іб, ′житн’ій хл’іб, жит′н’ек [СБГ, 116], хл’іб із 

свидо′вого ′жита, ′разо'вий хл’іб, ′разовий хл’іп, ′с’ірий хл’іб, с’ірий хл’іп, чорний 

хліб, збúтний хліб [Жел., 284], пит′л’ований хл’іб [Горб. ІІІ, 318], ′б’ілий хл’іб, 
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 пит'льованець [Жел. ІІ, 634], ку'рузіний хліб (Тур.). 2. Прісний хліб, що випікали на 

листках лопуха, капусти [Кож. ІІІ, 21], хліб 'кислий. 3. Закваска для хліба [Шух. І, 

167]. 

 

*Забаглося паничеві разового хліба. Про надмірні необгрунтовані бажання (Вор., 

с 145). 

 

Х'ляки. Пюреподібний суп (Звен.). 

 

Холо'дець, холо'дец. Драглиста страва, яку одержують при охолодженні м’ясного 

або рибного відвару з подрібненими шматочками м’яса чи риби (Заст., Вижн., Нов., 

Стор., Глиб., Кельм., Сок.).  

 

*Піс'ний холо'дець (Вашк.).  

 

Хо'лодне. М’ясні холодні страви (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Холод'ник. Охолоджена рідка перша страва (Сок.). 

 

'Хорут заст. Приправа для супу: зелену подрібнену петрушку уварювали з 

гуслянкою у мідному тазу до загустіння, формували з цієї маси ковбаски, які 

висушували і додавали до супу (Вижн.). 

 

Хрін. 1. Травяниста овочева рослина родини хрістоцвітних з потовщеним 

кореневищем, їдким і гірким на смак. 2. Корінь цієї рослини, що вживається як 

гостра, пряна приправа до їжі, а також як лікувальний засіб. 3. Приправа з буряка і 

хріну до м’ясних страв (Вит.). 
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Хру'щі, х'рущики. 1. Смажені шматочки кулеші (Стор.). 2. Крихке печиво [СБГ, 

616]. 

 

Ц'вібак, ц'вібах. Здобна випічка, бісквіт [СБГ, 620]. 

 

Ц'віклі, ц'вітлі, ц'вілі, цвинь. Приправа з буряка і хріну до холодних м’ясних страв 

(Вижн., Кіцм., Заст , Нов.). 

 

Цг'накє. Вироби, пиріжки із кулеші (Тур.). 

 

Ци'буля, ці'буля Рослина родини лілейних з їстівною цибулиною і їстівним 

трубчастим листям (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Ціньк'вас, циньк'вас. 1. Рідина із залишків різного виду вина (Пут.). 2. Наливка із 

терену з цукром (Звен.). 3 Наливка з вишень (Костр.). 

 

'Цуйка, 'цулька. Алкогольні напої [СБГ, 632]: 'цуйка з бура'ка, 'цуйка с слеи'вок 

[СБГ, 631].  

 

Цу'керка, цуко'рка. Солодкий кондитерський виріб, що має вигляд невеликого 

шматочка (Нов.). 

 

Цу'корія. Кава, какао [СБГ, 631]. 

 

'Цукри заст. Цукерки (К. Мал., с. 110). 

 

'Цулька дит. Квасоля [СБГ, 632]. 
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'Цюця, 'цюцю дит. 1. Цукор. 2. Цукерок [СБГ, 634]. 

 

Чай. Ароматний напій (переважно гарячий, настояний на листі південної 

вічнозеленої рослини: 'чорний чай, зе'лений чай, чай 'л’іптон, чай г'р’інф’ілд (Заст., 

Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

'Чача. Міцний алкогольний напій власного виробництва з винограду (Кіцм., Заст.). 

 

Чебу'рек. Пиріжок із прісного тіста з м’ясного фаршу (Хот., Кельм.). 

 

Че'нахи. Тушена з овочами баранина, яка традиційно готується у горшечках:  

че'нахи з 'ребер і фа'сол’і (Сок.). 

 

Череш'ник.  Солодкий спиртний напій із черешень (Заст.). 

 

Чєр, чир. 1. Рідка каша зазвичай з кукурудзяного борошна [СБГ, 639]. 2. Губка 

[Шух. І, 147; Кайнд., 66]. 3. Пійло для тварин [БГ, 36; СБГ, 544]. 4. чир гу'цульський. 

Солодка страва з варення гогодзів, кукурудзяної муки, цукру (Пут.). 

 

*Не шкір зуби, єк пес на горєчий чір. Застереження від негідної поведінки (Дихт.). 

 

'Чіпси. (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

'Чорба. 1 заст. Несмачна і некалорійна їжа. 2. Рідка каша [СБГ, 645]. 3. Суп з 

капусти і квасолі (Дав.). 4. Пісний суп із багатьох інгредієнтів (Б.-Під.). 
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Чос'нок, чис'нок, чіс'нок, чус'нок, чес'нок, чіш'ник. Овочева городня рослина з 

різким запахом і смаком, що належить до цибулинних культур родини лілійних: 

г'рінки бура'ка з часни'ком [Кож. ІІІ, 9]. 

 

'Чучкі. Макаронні вироби [СБГ, 653]. 

 

Шала′мойник. 1 заст. Невелика кругла булочка з пшеничної, житньої або гречаної 

муки. 2. Солодке печиво у вигляді товстого коржика, приготовлене на меду, патоці 

або цукрованому сиропі з додаванням прянощів [СБГ, 654]: шала'мойники з 'маком. 

 

Шам'панське, заст. шам'пан. Ігристе вино світло-солом’яного з золотими 

відтінками кольору. 

 

Шардо'не. Біле вино з маслянистим і лимонним ароматами (Заст., Кіцм., Кельм., 

Стор.). 

 

Шар'лотка. Пиріг із запечених яблук у тісті (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., 

Кельм., Сок.). 

 

Шаш'лик. Засмажені на відкритому вогні  шматочки м’яса, нанизані на рожен разом 

з кружечками цибулі (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Шери'данс, шери'дан. Двокольоровий ірландський лікер, в основі якого віскі у 

двосекційній пляшці, в одній частині – білий, ванільно-молочний складник, у іншій 

– темний, кофейно-шоколадний  (Глиб., Стор., Заст.). 

 

'Шийка. 1. Частина свинячої туші. 2. Страва:  фаршие'рована свие'н’ача 'шийка. 
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'Шинка. Копчене м’ясо (переважно свинячий окіст), попередньо просолене й 

приправлене прянощами (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.).: бу'жена 

'шинка (Вижн.), коп'чена 'шинка (Кіцм.). 

 

Ши'пучка заст. Ігристе вино радянського періоду: виеш'нева шие'пучка, ма'линова 

шие'пучка, 'йаблочна шие'пучка (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Шкап'ки. Печена гріночками картопля (Заст.).  

 

Шк'варок, 'вишкварок. Підсмажений шматок сала, з якого частково витопився жир. 

 

Шк'рабанка. Залишки кулеші, які зазвичай споживають з молоком (Нов.). 

 

Шк'румблики, шк'румплі. Печена гріночками картопля (Заст.).  

 

Шк'рябанки обр. Яйце, пофарбоване в один колір, прошкрябане гострим предметом 

(Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Шнапс заст. Алкогольні напої (Хл.).  

 

Ш'ницлі, ш'ніцель. 1. Смажені вироби з м’ясного фаршу (Стор., Глиб., Заст.). 2. 

Відбивна. 3. М’ясний рулет (Кіцм.). 

 

Шмун'дяк, шмур'дяк. Вино низької якості (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кел., 

Сок.). 

 

Шоко'лад, кучу'ляда, чоко'ляда, чіку'ляда, чіко'ляда, чікор'ляда, чоко'лада, 

чоко'ляда, чуко'ляда. Порошок з розтертого насіння какао, переважно  
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приправлений цукром і прянощами // кондитерський виріб у вигляді цукерки 

(Кіцм.), [СБГ, 245]. 

 

Шп'роти. Дрібна морська промислова риба родини оселедцевих (Заст., Вижн., 

Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Шпундра заст. Смажена свинина тушкована з буряком у бураковому квасі, 

змішаному з борошном (Сок.). 

 

Ш′таба. Великий шматок хліба, сала тощо [СБГ, 672]. 

 

Шт'рудень. Рулет [СБГ, 676]. 

 

Шт'руцлики. Домашнє печиво [СБГ, 676]. 

 

'Шуба, осе'ледець під 'шубою, ле'дача 'шуба. Холодна страва, яка становить шари 

оселедця, моркви, буряка, картоплі, майонезу (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., 

Кельм., Сок.). 

 

Шулє'ки з ′маком. Коржі з маком (Кельм., Сок.). 

 

Шулу'пей, шулу'пейка заст. Ліниві голубці (Вікн.). 

 

Шу'пеня, су'поня. 1. Солодка страва з варення з гогодзів, кукурудзяної муки, цукру 

(Пут.). 2. Страва з товченої картоплі з горохом або квасолею (Заст., Стор.). 

 

Шур'па. М’ясний заправочний суп (Заст.). 
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'Шухи, 'шухє заст. Салат із буряків та грибів [Кож. ІІІ, 362]. 

 

Шуше'ниця. 1. Сухар (Кад.). 2. Сухофрукти (Мит.). 

 

'Щерба. Суп на м’ясному бульйоні (Сок.). 

 

'Щупанці, 'щипанці. Невеликі вироби із прісного тіста, зварені у воді [СБГ, 683].  

 

Ю'ха. Суп з риби (Сок.). 

 

'Юхварка заст. Суп з картоплі, сиру і тіста [Шух. І, 168]. 

 

'Юшка. Суп м’ясний, картопляний, рибний і т. ін.: юшка з будженицею, юшка з 

будилом [Гуц., 208], юшка з ріпою [Гуц., 206], вів'сяна 'юшка [Кож. ІІІ, 68], 'йушка 

(Хот., Кел.), го'рохова 'йушка (Щерб.), запа'лена 'йушка (Вік.), 'йушка с фа'сул’ами 

(Кар.), 'йушка с 'к’істом (Лук.), 'йушка з 'затиркоў (Звен.), гриеб'на 'йушка (Вашк.), 

'йушка з м'н’асом (Хл.), мн’асна 'йушка (Кельм.), 'рибна 'йушка (Мит.). 2. Чистий 

відвар з м’яса (Юр., Лів.). 3. Суп-пюре (Варт.), 'йушка-мочеи'нина (Кельм). 

 

Яб'чанка. Компот з яблук [Кож. І, 337]. 

 

Яг'няче м'нясо (Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кел., Сок.). 

 

Я'зик Залиў'ний йа'зик(Заст., Вижн., Нов., Стор., Глиб., Кельм., Сок.). 

 

Я'єшники. Вид грибів [СБГ, 687]: йайешники з сметанов [СБГ, 687]. 

 

Я'йохи. Сорт квасолі: йа'йохи с с'ливами (Пут.). 
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Яйо, 'яйко дит. Яйце [СБГ, 685]. 

 

Яй'це, єй'це, їй'це. 1. Захищена від зовнішнього впливу різними оболонками чи 

шкаралупою овальної форми сукупність білка й жовтка, з яких утворюється зародок 

птахів та деяких тварин (уживається як продукт харчування). 2. Страва: ва'рен’і 

йій'ца, начи'нен’і йейца (Кіцм.), 'йейц’а, фаршие'рован’і пом’і'дорами і пеи'ч’інкойу, 

'йейц’і з сала'машкоў (Г. Шир.). 

 

'Яловичина. М’ясо корови: с'мажена 'йаловичина в кур'кум’і (Мам.).  

 

Яч'мінь. Злакова рослина, зерна якої використовують для виготовлення крупів, 

борошна, на корм худобі, а також як сировину для пивоварної промисловості: 

йач'м’інна 'каша (Хот.), 'йачна 'каша (Пол.), 'йашна 'каша (Верн.), йачмінка 

(Кельм.). 

 

'Яшниця, 'яшниця, я'єшница, 'єшниця, 'яшница, 'яшница, 'єшниця, 'єшница. 

1. Смажені на жирі яйця. 2. Смажені яйця з молочними продуктами, мукою (Хот., 

Нов., Кіцм.), [СБГ, 107]: йа'йешн’а з б'ринзойу з мама'лигойу (Сок.), 'йешниц’а с 

шк'варками (Вижн.). 

 


