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Реферат
Мета. З'ясувати й проаналізувати походження та вживання наукових і
народних назв Juglans regia, а також інших споріднених власних назв.
Методи. Було застосовано метод прямого аналізу і синтезу, історичний і
логічний методи та порівняльно-історичний метод. Результати. Античні
греки і римляни називали інтродуковану плодову рослину «перським
горіхом». Карл Лінней встановив новий рід Juglans, замість назви Nux, яку
вживали його попередники і дав науковий діагноз Juglans regia. Українська
назва «горіх» має праслов'янські корені. Питомою українською назвою
культури є «волоський горіх», інверсійний варіант, якої «горіх волоський", а
також «горіх царський», як назва що відповідає авторській латині,
використовуються як наукові українські назви цього виду. У побуті та
науковій літературі замість українських назв інколи трапляється парний
варіант «грецький горіх"/«горіх грецький». Висновки. Заміщення питомої
української назви Juglans regia в україномовних публікаціях російською
назвою «грецький горіх» чи «горіх грецький» є невиправданим і потребує
очищення наукової мови від такого калькування. У науковій літературі варто
розмежовувати українські видові назви Juglans regia та назву культури, що
різняться порядком слів. В Україні «горіхові» топоніми доволі зрідка
етимологічно стосуються волоського горіха, хоча має місце переосмислення
назв.
Ключові слова: волоський горіх, грецький горіх, фітонімія, топоніми.
ISSN: 2707-3114 Journal of Native and Alien Plant Studies 16, 2020

112

Etymological explorations: walnut (Juglans regia L.)

Volodymyr M. Mezhenskyj, Liudmyla O. Mezhenska
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine,
e-mail: mezh1956@ukr.net
ORCID ID 0000-0002-3154-1120; ORCID ID 0000-0002-6520-1853


mezh1956@ukr.net

Abstract
Aim. The article aims to find out and analyze the origin and use of scientific
and folk names of Juglans regia, as well as other related proper names. Methods.
The method of direct analysis and synthesis, historical and logical methods and
comparative-historical method were used. Results. The Ancient Greeks and
Romans called the introduced fruit plant as the Persian nut. Carl Linnaeus
established a new genus Juglans, instead of Nux, which was used by his
predecessors. He gave a scientific diagnosis of Juglans regia. The Ukrainian name
«horikh» (nut) has Proto-Slavic roots. «Voloskyi horikh» (walnut) is the specific
Ukrainian name for the crop, and inversion variant of which «Horich voloskyi» or
«Horich tsarskyi», as the name corresponds to the author's Latin, are Ukrainian
scientific names for this species. In everyday life as well as scientific literature,
instead of Ukrainian names, there is sometimes a paired variant «Hretskyi
horikht»/«Horikh hrеtskyi». Conclusions. Substitution of the specific Ukrainian
name of Juglans regia in Ukrainian-language publications by the Russian term is
unjustified and requires purification of the scientific language. In the scientific
literature, it is necessary to distinguish between the Ukrainian species name
Juglans regia and the crop name, which differ in word order. In Ukraine, «nut»
toponyms are quite rarely etymologically related to walnut, although there is a
reinterpretation of the names.
Key words: Juglans regia, walnut, phytonymy, toponyms.
Вступ/Introduction. Волоський горіх – Juglans regia L. (родина
Juglandaceae) культивуємий в Україні майже дві тисячі років, набув значення
як плодова культура, лісова порода, фітомеліоративна та декоративна рослина,
що вирощується на всій території країни. За останнім переписом садів в Україні
нараховується 9,5 млн. дерев волоського горіха (Sadivnytstvo…, 1999). Він є
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найважливішою горіховою культурою країни з великим експортним потенціалом, займаючи за показниками виробництва та експорту горіхів провідні
позиції в світі та лідируючі в Європі (FAOSTAT, n.d.). Так, в Україні щороку
вирощується близько 100 тис. т. горіхів, значна частка яких експортується.
З певних причин поряд з питомою українською назвою волоський
горіх/горіх волоський широко вживається назва грецький горіх/горіх грецький.
Остання потрапила до Державного реєстру сортів рослин України
(Derzhavnyi…, 2020) і через це неабияк впливає на мову і письмо аграріїв.
Тому, метою нашого дослідження було з'ясування походження наукових і
народних назв Juglans regia. Упорядкування української фітонімії та очищення
її від русифікаторського впливу спрятиме підвищенню ефективності наукової
та господарської діяльності.
Матеріали і методи/Materials and Methodology. Для аналізу вітчизняної
та іноземної літератури, що стосується назв Juglans regia на різних мовах було
застосовано метод прямого аналізу і синтезу, історичний і логічний методи та
порівняльно-історичний метод (Semeniuchenko, 2009).
Результати та обговорення/Results and Discussion. У «батька» ботаніки –
грецького вченого Тіртама, або Теофраста (Theophrastus, ca. 350 B.C.E./1951),
праці якого є першим зведенням в єдину систему різноманітних спостережень і
практичних відомостей у царині сільського господарства, описано близько 500
видів рослин, у тому числі близько 50, які стали широко відомими еллінам
після східного походу Олександра Македонського. До них належить «перський
горіх» – χαρύα ή περηίχη. Назва скоріше за все пов'язана з країною Карія в
Малій Азії, через яку горіх потрапив до Греції. Водночас, первинним значенням
може бути ім'я пелазької богині Кар (Кер), від якої походить назва країни. За
давньогрецькими переказами дочка царя Діона на ім'я Карія, після смерті була
перетворена Діонісієм на дерево волоського горіха.
Згодом, Карл Лінней (Linnaeus, 1753) використав цю назву для найменування спорідненого роду Carya L. Вона входить до назв низки таксонів
Juglandaceae родового і підродового рангу – Annamocarya, Cyclocarya,
Platycarya, Pterocarya, Dioscaryon, Cardiocaryon, Rhysocaryon, Trachycaryon, а
також викопних родів Caryapollenites, Juglandicarya, Paleoplatycarya тощо.
Пліній Старший (Pliny the Elder, c.a. 70/1855), описуючи у своїй енциклопедичній «Природничій історії» горіхові культури, свідчить, що волоський
горіх потрапив до Греції з Персії, фундук і каштан з Малої Азії, тому греки
називали їх за походженням, відповідно, перським горіхом, понтійським
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горіхом і сардийським 1 жолудем. Відомі тоді сорти волоського горіха різнилися
за міцністю шкаралупи.
Римляни словом nux називали також мигдаль, каштан, фундук, але завжди
в сполученні з прикметником, що позначав вищеназвані рослини. Самостійне
вживання nux стосувалося тільки волоського горіха, або juglans. Римляни
називали волоський горіх також «галльським горіхом» – nux Gallica. У даному
випадку мова йде не про Ґаллію (територію сучасної Франції), а про
Цизальпійську Ґаллію – північну Італію, де вирощувався волоський горіх.
Родова назва Juglans узята з латинської мови, де jūglāns, jūglandis позначає
плоди і саме дерево волоського горіха. Назва трапляється у Верґілія, Цицерона,
Плінія Старшого, Аврелія Макробія (Dvoretzkij, 1986). Її походження традиційно пояснюють скороченням словосполучення Jōvis glans, тобто «Юпітерів
жолудь», яка є перекладом грецького виразу Διος βάλανος – «жолудь Зевса», що
ймовірно стосується їстівного каштану (Lewis, Short, 1891; Hordienko, 1970).
Вірогіднішою етимологією назви є утворення її від juga (jugata) або juncta
glans, тому що шкаралупа розділяються на дві половинки (Keightley, 1946).
Існує інше пояснення назви – «кінчик пеніса Юпітера» за подібністю форми.
Зовнішня подібність горіхів до вмісту мошонки породила вираз «горішки» по
відношенню до тестикул (Wilson, 2014).
Добираючи родові назви Лінней (Linnaeus, 1753) використовував праці
попередників, або створював їх заново. У випадку з волоським горіхом він
відмовився від назви Nux, яку вживали Каспар Боен (Bauhin, 1596) і Жозеф
Турнефор (Tournefort, 1700). Латинська назва nux виникла від протоіндоєвропейського knew-. Від неї походять назви горіха в романо-германських
мовах (англійській – nut, іспанській – nogueira, nogal, nuez, італійській – nuco,
noce, каталонській – noguera, німецькій – Nuß, португальській – noz, румунській – nuc, nucă, французькій – noix, noyer тощо).
Українське слово горіх походить від праслов'янського orĕхъ, походження
якого неясне. Його зіставляють з назвами різних видів горіхів в інших індоєвропейських мовах або дієсловом «зв'язувати, розв'язуватися», бо ліщинові
горіхи родять в’язками. Початкове г в українській мові вторинне. Прикметник
волоський утворено від волох – «представник романських народів: молдаванин
або румун, рідше італієць», похідного від праслов'янського volхъ – «романець,
представник романських народів», що походить від кельтського етноніма
Volcae (Melnichuk et al., 1982). Аналогічні назви має волоський горіх у споріднених слов'янських мовах – orech vlašsky (словацька), ořešák vlašský (чеська),
1

Від назви античного міста Сарди (лідійською Сфарда), столиці Лідії, що розташовувалася поблизу сучасного
турецького міста Ізмір.
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orzech włoski (польська), prawa włoska (верхньолужицька), валоскі арэх
(білоруська), волошский орех (російська). Назва традиційно трактується, як
така, що вказує на безпосередню інтродукцію волоського горіха з сусідньої
Волощини (Валахії), але враховуючи те, що аналогічну назву рослина має в
німецькій мові, вона могла бути запозичена з неї. Давньоримську садівничу
культуру спочатку перейняли германці, а потім від них західні слов'яни. Тому
назва волоського горіха може бути запозиченою через чеське і польське
посередництво, так само як назви інших плодових культур (Mezhenskyj,
Mezhenska, 2015). Схожі назви для волоського горіха мають народи, що
межували з Римською імперією – германці і слов'яни (Zhilin, 1980). Німецька й
англійська назви волоського горіха, відповідно walnuss і walnut означають
«іноземні горіхи», тобто завезені з чужини, від кельтів та романців. В англійській мові спеціально для вирізнення саме Juglans regia застосовують назву
Persian walnut – «перський горіх», тобто «горіх, що походить з Персії» –
давньої назви Ірану, а американці, щоб відрізнити його від місцевих видів
називають English walnut – «англійський горіх», тобто «горіх, що завезений з
Англії». Зимостійкі горіхи, завезені до Північної Америки з України, там
називають Carpathian walnut (Hordienko, 1979). Фрідріх Алефельд (Alefeld,
1861) запропонував установити рід Wallia, виокремивши в нього деякі види
Juglans. Назву новому роду він дав на честь короля вестготів Валлія, добираючи її за співзвучністю до англійської і німецької назв волоського горіха.
Філологічні аспекти назв волоського горіха дають змогу розплутати
історію його окультурювання. Альфонс Декандоль (Candolle, 1885), досліджуючи місця виникнення культурних рослин, залучав комплекс даних, в тому
числі філологічних, що стосувалися назв рослин на різних мовах. Але у
випадку з волоським горіхом, що має безліч назв у античних народів, походження його з гірських районів центральної Азії не викликало сумнів і не
потребувало лінгвістичної підтримки. Нині поєднання сучасного генетичного
аналізу з етно-лінгвістичними даними дає змогу з’ясувати шляхи розсіювання
волоського горіха уздовж давніх торгівельних маршрутів. Доведено, що етнолінгвістичні бар'єри вплинули на генетичну структуру автохтонних популяцій
Juglans regia в Азії (Pollegioni et al., 2015).
Китайська назва волоського горіха Hú táo 胡桃 означає «бросквина народу
Ху». Згаданий народ ху був конфедерацією азійських кочових народів, відомих
як хунну. Хунну проживали також у Сіньцзяні, через який волоський горіх
потрапив до тогочасного ханьського Китаю. Подібність плодів волоського
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горіха до бросквини була підмічена й європейцями, які дали нектарині назву
nucipersica – «горіхова бросквина».
Схожість назв волоського горіха в багатьох тюркських мовах пов'язана з
їхнім походженням від спільного прототюрського кореня *jAŋgak. Мовна
спільність могла сприяти перемішуванню генофонду Juglans regia та його
поширенню за межі природного ареалу уздовж Шовкового шляху, незважаючи
на суттєві фізичні перешкоди у вигляді гірських хребтів та пустель. У групі
індоєвропейських мов Центральної Азії назви волоського горіха пов'язано з
давньоперським словом gawz, етимологія якого вказує на «щось сховане в
шкаралупі». Є підстави вважати, що поширення волоського горіха торгівельними шляхами між Західною і Центральною Азією розпочалося в епоху
Ахеменідів. На просторі поширення кореня gawz відмічено генетичну
близькість популяцій волоського горіха. Контакти між спорідненими народами
сприяли потоку генів між віддаленими популяціями волоського горіха
незважаючи на фізичні бар'єри у вигляді гір та пустель (Pollegioni et al., 2015).
У найдавніших українських літературних джерелах Juglans regia відомий
саме під назвою волоський з кінця XVI століття (рис. 1).

Рисунок 1. Згадування Juglans regia – волоського горіха в найдавніших українських
літературних джерелах (Tymčenko, 1930/1985)
Figure 1. Mention of Juglans regia, walnut ("voloskyi orekh") in the oldest Ukrainian
literary sources (Tymčenko, 1930/1985)

У словнику «Лексикон латинський» (Nimchuk, 1973) наводиться «iuglans =
ωрѣхъ яли(н)ски(й)», з приміткою редактора, що останнє слово повинно
правильно писатися «итали(й)скы(й)» і в паралельному до нього «Лексиконі
словено-латинському» (Nimchuk, 1973) – «ωрѣхъ волоскїй» = Iuglans. Ці рукописні лексикони середини XVII сторіччя відображають тогочасну церковнослов’янську та українську лексику. Важливо, що вони наводять пару «італійISSN: 2707-3114 Journal of Native and Alien Plant Studies 16, 2020
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ський = волоський», підкреслюючи походження горіха з Апеннін, бо зазвичай
«волоський» трактують як такий, що пов'язаний безпосередньо з Валахією.
У російських писемних пам'ятках XVI–XVII ст. Juglans regia згадується як
«орѣх обычный», «грѣцкои орѣх», «орѣх грѣцкий», «орѣх нѣмецкий» (Smirnov,
1987). Як «грецкій орѣхъ» його позначено в словнику церковно-слов'янської і
російської мови (Slovar…, 1847). Через переважне вирощування волоського
горіха на теренах України і відповідний вплив української мови, в російських
публікаціях позаминулого сторіччя щодо Криму він постає саме як «волошский
орех» (Keppen, 1837; Fedorov, 1855). Наприкінці XIX–початку ХХ сторіччя в
російськомовній літературі застосовували обидві назви – «волошский орех»2 і
«грецкий орех», з переважанням першої (Kondaraki, 1873, 1875; Gomilevskij,
1882, 1886, 1893, 1894, 1915; Dzhanashvili, 1894; Dzyubin, 1896; Bibilashvili,
1901; Varene…, 1890; Uskorenie…, 1899; Maloroslost…, 1902; Obrezka…,
1903; Posev…, 1903; Chudinov, 1910; Simirenko, 1912). Остання назва пов'язана зі старослов'янським грькъ (грек), грьчьскыи (грецький) У російській мові
прикметник греческий має книжне походження, тоді як у формі грецкий він є
запозиченням з української мови для позначення низки предметів – «грецкое
вино, грецкая губка, грецкий орех» (Vasmer, 1950/1986). Староукраїнські
джерела XV століття містять назви «грєцкыи квас», щодо вина та «грєчєский
закон», щодо православного віросповідання. Прикметник «волоскы» тоді позначав реалії, що стосувалися Молдовського князівства (Humetska & Kernytskyi,
1977). Олександр Чудинов (Chudinov, 1910) вважав слова «грецкий, греческий
орех, волошский орех» іноземними для російської мови. Цікаво, що Карл
Габліц (Hablits, 1785), який першим описав природу Тавриди, застосовував
назву волоський («воложский») горіх до ліщини, а до волоського горіха –
«грецкий» горіх. Наприкінці XIX сторіччя назва «грецкий орешник» пропонувалася як родова для Juglans (Shmalgausen, 1886, 1897). Російські ботаніки,
автори відповідних розділів монументальних видань «Культурної флори СРСР»
(Smolyaninova, 1936) і «Флори СРСР» (Nekrasova, 1936), добираючи видову
назву для Juglans regia надали перевагу назві «грецкий орех», що визначило
застосування саме цього терміну в подальших російськомовних виданнях.
Натомість в українській мові вживання прикметника «грецький», якщо
йдеться про Juglans regia, вважається неправильним (Voloshchak, 2003). Понад
двадцять українських словників XIX–XX століть, що реєструють назви рослин,
наводять «горіх (оріх) волоський» і тільки два зросійщених, виданих за часів
Радянської влади, коли офіційна політика полягала в приведенні національної
2

Трапляється написання також як "волохский", "воложский", "волосский", "волоцкий".
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термінології у відповідність до російської, вказують назву «горіх грецький»,
яка згадується ще в одному словнику, як діалектна (Kobiv, 2004). На жаль,
російська назва виду потрапила до Державного реєстру сортів рослин України
(Derzhavnyi…, 2020), де сорти Juglans regia реєструються під чужоземною
видовою назвою. Крім того, деякі сорти волоського горіха зареєстровано під
викривленими зрусифікованими назвами.
Так, ‘Курзим’, назву якого утворено від сполучення слів «китицевий,
урожайний, зимостійкий», перекручено в ‘Курзім’. Сорт, який названо на честь
Івана Кочерженка, повинен мати назву ‘Пам'яті Кочерженка’, але його
зареєстровано з іншим написанням, як ‘Пам'яті Кочерженко’.
Джерелом назв таксонів для укладачів Державного реєстру послугувало
останнє видання визначника рослин України, в якому Світлана Морозюк
(Morozyuk, 1987) без застережень використала російську назву Juglans regia. У
попередніх працях українських ботаніків другої половини минулого століття,
таких як «Флора УРСР» і «Визначник рослин УРСР», до української назви
Juglans regia спочатку була додана російська як синонімічна (Lonachevskyi &
Kotov, 1952; Kotov, 1965), а згодом унаслідок послідовної деукраїнізації
української номенклатури визначник взагалі було видано російською мовою
(Kobiv, 2004) із заміщенням української назви волоського горіха російською.
Нині, в ХХІ столітті в процесі впорядкування української ботанічної
номенклатури намітилися дві тенденції, які умовно можна назвати «національною» і «інтернаціональною». Прихильники першої вважають, що українську
ботанічну номенклатуру варто формувати на основі народних, національних
назв, тоді видовою назвою Juglans regia є горіх волоський (Kobiv, 2004). Інші
ботаніки перспективним напрямком вважають приведення українських назв до
якомога більшої відповідності з авторською латиною, наводячи наукову
українську назву Juglans regia як горіх царський (Zyman et al., 2008). Деякі
фахівці не помічають різниці між назвами горіх волоський і волоський горіх.
Якщо перша назва зі зворотнім порядком слів є видовою назвою, в якій родова
назва передує видовому епітету, то друга назва – це назва культури з властивим
українській літературній мові прямим порядком слів. Поважні філологічні
словники, хоч позаминулого століття (Umanets & Spilka, 1893), хоч академічні
радянської доби (Kirichenko, 1953; Holovashchuk, 1960; Dotzenko & Yurchuk,
1971) однозначно трактують волоський горіх як українську назву культури,
російським відповідником якої є грецкий орех. Науковці-природознавці також
дотримуються назви культивованого горіхового дерева – волоський горіх, що
відображено у вагомих працях, присвячених цій культурі (Sandberg, 1933;
Lohhinov & Shchepotiev; Polishchuk, 1959; Hehelskyi, 1979).
ISSN: 2707-3114 Journal of Native and Alien Plant Studies 16, 2020

119

Деякі топоніми в Україні пов'язано з горіхами. Це, зокрема, села Горіхівка
(Бобринецький р-н, Кіровоградська обл.), Горіхове (Коростишівський р-н,
Житомирська обл.), Горіхове (Харківський р-н, Харківська обл.), Горіхове
(Покровський р-н, Донецька обл.), Оріхівка і Новооріхівка (Лубенський р-н.,
Полтавська обл.), Оріхівка (Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.),
Оріхівка (Болградський р-н, Одеська обл.), Оріхуватка (Слов'янський р-н,
Донецька обл.), Оріхівка і Верхня Оріхівка (Лутугинський р-н, Луганська обл.),
балка Горіхова (Донецька і Дніпропетровська обл.), річка Оріховатка, чи
Горіхова (Житомирська і Вінницька обл.), річка Горіхуватка/Оріхуватка (м.
Київ). У Запорізькій обл. є місто Оріхів і річка Балка Оріхова, на Донбасі та
інших регіонах декілька річок з назвами Оріхівка та Оріхова (Shvets et al., 1957;
Zhelezniak et al., 1979). На річці Фундикли в Білогірському районі Криму
розташовувалися селища Юкари-Финдикли (тепер Верхні Орішники) і АшаґиФиндикли (Нижні Орішники). Не завжди можна точно з’ясувати походження
цих назв – від ліщини чи, можливо, в деяких випадках від волоського горіха, а
інколи від чилима, водяного горіха. Якщо кримські Финдикли і Фундикли
безумовно пов'язані з Corylus, то Оріхівка з Болградського району є переназваною болгарською колонією Пандаклія (Фундуклі). Її було засновано переселенцями з іншого села з такою ж назвою. Унаслідок переосмислювання слова
"оріх", походження назви стали пов'язувати з волоськими горіхами, зображення яких розмістили на сільському гербі і прапорі.
У Закарпатті тече Волоський Потік. Там же є урочище Волоський.
Засвідчено оронім Волоська (Габорак, 2008). Назви сіл Волоське (Дніпровський
р-н, Днепропетровська обл.), Волоське (Деражнянський р-н, Хмельницька
обл.), зупинного пункту Волоське (Жмеринська дирекція Південно-Західної
залізниці), річки Волоська Балаклійка і села Волоська Балаклія та Волохів Яр
(Харківська обл.), річок Волоська (притока Безіменної та притока Широкої,
Донецька обл.) пов'язано, скоріш за все, з волохами (Luchyk, 2014) та
опосередковано з Juglans regia, що потребує окремого з'ясування в кожному
конкретному випадку. Так, село Волоське на Січеславщині засновано волохами,
натяк на яких відображають пастушачі посохи та волоський горіх на сільському
гербі та прапорі. Нині назва села набула нового значення, як пов'язана
безпосередньо з вирощуванням волоського горіха, який став важливим годувальником багатьох мешканців. У селі навіть встановлено пам'ятник волоському горіхові. Особливу етимологію має київська вулиця Волоська, пов'язана з
богом Волосом (Велесом) (Zheliezniak, 2014). Натомість назва села Бір-Джевіс,
яке увійшло до складу Ялти, безпосередньо стосується волоського горіха, який
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культивували в цій місцевості. Переклад назви «один волоський горіх» може
свідчити, що етимологія назви села пов'язана з наявністю там примітного
осібного горіхового дерева.
Висновки/Conclusions. В Україні «горіхові» топоніми доволі рідко етимологічно стосуються волоського горіха, хоча має місце переосмислення назв;
частіше вони пов’язані з ліщиною, чилимом, переселенцями-волохами чи
власними іменами людей та богів. Заміщення питомої української назви Juglans
regia «волоський горіх» в україномовних публікаціях зросійщеною назвою
«грецький горіх» є невиправданим і потребує очищення наукової мови. У
науковій літературі варто розмежовувати українські видові назви Juglans regia
та назву культури, що різняться порядком слів.
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