Розділ ІI.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ
НАЙМЕНУВАНЬ ТРАДИЦІЙНОГО
ГОСПОДАРЮВАННЯ У ГОВОРАХ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ
2.1. Назви сільськогосподарських культур
Назви зернових культур. Найважливішою галуззю хліборобства
є зернове господарство. Під зерновими культурами — значна частина орних земель України. Харківщина не є щодо цього винятком,
оскільки вирощування зернових є головною галуззю сільського господарства області [Гук 1971, с. 164]. На цій території вирощують
озиму і яру пшеницю, озиме жито, кукурудзу, овес, просо, гречку.
Отже, відповідно до позалінгвістичного принципу (від реалії до назви), перейдімо до розгляду лексем, пов’язаних із найменуваннями
зернових культур.
ЛСГ на позначення злаків та пов’язаних з ними денотатів утворює своєрідну організовану цілісність. Ця своєрідність, зазначає відомий діалектолог П. Ю. Гриценко, полягає насамперед у тому, що
гіпонімічні відношення (між родовими і видовими назвами) дуже
динамічні [Гриценко 1984, с. 73–74].
Такі номени, як «пшениця», «жито», об’єднані родовою назвою
«хліб»; як гіпоніми з лексемою «хліб» не пов’язані кукурудза, просо
й інші культури. Мікрогрупи найменувань, співвідносні з окремими рослинами, у переважній більшості є репрезентантами спільного
набору сем: «рослина, загальна назва», «стебло», «плодоносна частина стебла», «плід», «тип рослини за формою (кущ, стебло)» та ін.
Отже, слушно зауважує П. Ю. Гриценко, «усвідомлювана цілісність
ЛСГ назв сільськогосподарських культур реалізована в ідентичній
(чи дуже близькій) сегментації денотативного плану; усвідомлення
цілісності відбилось і в спільній номінації однакових частин різних
рослин» [Гриценко 1984, с. 73]. Досить складну семантичну структуру мають такі лексеми цього ж семантичного ряду: волот′ «колосок
проса і вівса» (128, 129, 141); «суцвіття кукурудзи» — в’іник (135),
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м’іт′олка (136, 137), м’ітелка (128, 129, 131, 138). Останні дві лексеми
у ценральнослобожанських говорах використовуються і на позначення найменувань колосків проса та вівса: м’іт′олка (136, 137),
м’ітелка (128, 129, 138).
Відмінність реалемна, як правило, позначається на номінації
та структурі мікрогруп назв. Так, для ряду злакових — пшениці,
ячменю — спільним найменуванням стебла виступає лексема «солома», а для стебла кукурудзи відзначено кілька відмінних назв:
кукурузин′:а (58, 60, 66, 68, 72, 79, 80, 93, 94, 128, 129, 131, 133,
134, 136, 137, 138, 140), кукургузин′:а (11, 15, 61, 64, 65, 73, 74, 86,
92, 113, 128, 129, 131, 133, 140, 141), кукуруза (138, 169, 177, 184),
кукургуза (138, 169, 184), кукурузн′ак (88, 107, 109). Як прояв відмінної сегментації реалемного плану виникла невідповідність структурної організації мікрогруп лексем, співвідносних із різними рослинами, наприклад, до об’єднання слів на позначення назв пшениці
належать репрезентанти сем «пшениця осіннього посіву» — озима
пшениц′а (в усіх обстежених пунктах), озимина (128, 129, 130, 138);
«пшениця весняного посіву» — йара пшениц′а (в усіх обстежених
пунктах), йарова пшениц′а (57, 68, 71, 107, 128, 129, 134, 140, 179,
182, 184), йарина (15, 65, 94, 109, 128, 129, 130, 138), йариц′а (65,
74, 134, 179), йарка (11, 65, 74, 109). Лише з мікроутворенням найменувань кукурудзи пов’язані репрезентанти сем: «обгортка качана» — кожушок (60, 61, 73, 79, 86, 93, 135), кожушин′:а (79),
шалушин′:а (11, 15, 74), шалупин′:а (61, 71), шелушин′:а (94), пап’іж’:а
(58), одежка (132, 139), плат′:а (82), мухорки (138); «приймочки
кукурудзи» — пател′ки (86, 130), волос′:а (15, 58, 61, 64, 66, 68, 69,
72, 73, 74, 75, 82, 86, 88, 92, 93, 94, 106, 107, 110, 113), волос′:ачко
(54, 71, 79, 93, 128, 129, 138), волос′т′ачко (57, 92, 140), волоски
(94), волос (82), коси (11, 65, 69, 70), патл′і (136, 137); «обтереблений качан» — почишчена кукуруза (128, 129), почишчений качан
(136, 137), пустий качан (60, 92), чистий качан (134), об’імн′ата
кукуруза (135).
Відмінність реалемного плану зумовлює неоднакову деталізацію
спільного ряду денотатів семантичного простору. Так, номінація етапів росту й достигання злакових культур засвідчує наявність різної
кількості елементів. Навіть сегментація зовсім вузького фрагмента
цього семантичного простору — етапи достигання — також має відмінності відповідно до різних рослин, пор.: період формування плода
для кукурудзи — вйажуц′:а качани (131, 133, 136, 137, 138, 140, 168,
171, 175, 177, 181, 183), для пшениці — набирайе зерно (131).
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Узагалі ж основні найменування зернових культур у говірках
Харківщини загальновідомі й загальновживані. Ці назви не відзначаються особливою різноманітністю і, як правило, майже безваріантні. Не виявляють вони й тенденцій до зникання чи заміни, хоч
і дуже давні. Більшість найменувань злакових рослин успадковані
ще з праслов’янської мови. Це, зокрема, žito «зернові культури взагалі», rъżь «жито», pьšеnica «пшениця», ečьmy «ячмінь», оvьsъ «овес»,
proso «просо». Розгляньмо сучасне функціонування цих назв у центральнослобожанських говірках: «жито, зернова культура» — жито
(майже в усіх обстежених пунктах), рож (11, 15, 55, 64, 65, 68, 69,
70, 73, 79, 86, 88, 93, 106, 109); у значенні «загальна назва зернових
рослин» слово «жито» не вживається; «пшениця» — пшениц′а (майже в усіх досліджених пунктах), пшиниц′а (64, 72, 113), пшан′іц′а (69,
93), пшаниц′а (58, 109); «ячмінь» — йачм’ін′ (майже в усіх обстежених пунктах), йачмен′ (11, 58, 70, 88, 94, 132, 139), йаровина (71);
«овес» — овес (у більшості обстежених пунктів), в’іўсо (55,61,68),
в’іфсо (70); «просо» — просо (в усіх обстежених пунктах), просце (128,
129), пр′ісце (58, 61, Отже, як бачимо, такі найменування усталені
тривалим ужитком у своєму історичному минулому й у сучасному
функціонуванні як стійкі мовні (мовленнєві) факти.
Лексема «гречка», як і сама реалія, потрапила на слов’янські
терени пізніше за згадувані вище найменування злакових культур.
Дослідник ботанічної номенклатури І. В. Сабадош пише, що гречка
звичайна (родина гречкові) була відома в Київській Русі [Сабадош
1996, с. 37]. Підставою для такого твердження є знайдені археологами біля Харкова зерна гречки, які належать до періоду ХІ–ХІІІ ст.
І хоча, як слушно зауважує вчений, пам’ятками давньоруської писемності назви цієї культури не засвідчені, визнається, що старопольське gryka не пізніше ХII–XIII ст. запозичене з лит. grikai, джерелом якого є києворуські * гръка, греча (тобто «грецька рослина»;
«яка прийшла з Греції»), утворені від грькъ «грек» [Сабадош 1996,
с. 37; 362 а, с. 457].
У центральнослобожанських говірках на позначення цієї культури використовують — гречка (майже в усіх обстежених пунктах),
гречиха (15, 69, 106, 109, 128, 129), греч’іха (66, 70, 71, 86), гречуха
(15, 55). Досить схожі назви маємо і в східнослобожанських говірках: гречиха, гречуха, грічуха (ССГ).
Кукурудза — найновіша для України злакова рослина. Вона завезена до Європи після відкриття Америки (за І. В. Сабадошем 1493 р.)
[Сабадош 1996, с. 92]. Найменування цієї культури з’являються
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на українських землях тільки з початку ХVIII ст.: пшеница турецкая,
кіяхи, кукуруза, тенгериця, тенкериця, кукуриця, мелай [Сабадош 1996,
с. 92]. Порівняно з назвами рослин, що відомі слов’янам із давніхдавен, найменування кукурудзи мають значну кількість діалектних
варіантів, зокрема в українських говорах. Наприклад, у правобережнополіських маємо такі: кийахи, к’ійах’і, к’іл′ахи, к’ік’і, кит′ахи,
к’іт′ах’і, кит′аги, ковт′ахи, пшеничка, калач, кукуруза, кукурудза,
какаруза [Никончук 1985]. Більшість варіантів номінацій кукурудзи
є запозиченими з інших мов, як слов’янських, так і неслов’янських,
зокрема польської, румунської, угорської тощо [Сабадош 1996, с. 92–
93]; це відзначає і М. М. Фещенко у дослідженні «Назви лікарських
рослин в українській мові» [Фещенко 1974, с. 11], хоча, звичайно,
є й власне українські утворення, наприклад, кіяхи (за допомогою
суфікса -ах-и від кий «палиця») [Сабадош 1996, с. 109]. Центральнослобожанським же найменуванням цієї культури властива незначна варіативність, зокрема в «харківських» говірках, маємо лексему
«кукурудза» та кілька її фонетичних варіантів — кукуруза, кукургуза,
які є поширенішими у цьому ареалі. Узагалі ж, як слушно зауважує
І. В. Сабадош, назва «кукурудза» належить до важких в етимологічному відношенні. Це відзначає й М. Фасмер [Фасмер 1964–1973,
с. 407]. Незважаючи на численні етимології, в тому числі й ті, що
допускають виникнення слова «кукурудза» на слов’янській мовній основі (зв’язок з прасл. *kokor- (*kokur), враховуючи труднощі
пояснення утворення цієї лексеми на слов’янському ґрунті і напрям поширення культури кукурудзи в Європі з півдня на північ,
слід схилитися до думки тих авторів, які припускають запозичення
до української номена «кукурудза» через турецьке посередництво
(пор. тур. kukuruz, kokoros і рум. cucuruz) [Сабадош 1996, с. 92]. Безперечно, заслуговує на увагу і припущення про те, що турецьке чи
румунське слово, можливо, раніше запозичене від слов’ян, а потім
повернулося до них із новим значенням і в дещо зміненому фонетичному вигляді [Сабадош 1996, с. 93]. До слов’янської етимології
назви «кукурудза» схиляється й О. М. Трубачов у додатку до 2-го видання «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера, зокрема, він припускає можливість власне південнослов’янської назви,
беручи до уваги документованість власного імені Cucuruz у 1190 р.
[Сабадош 1996, с. 93].
Слід відзначити, що під тиском літературної вимови форма
кукургуза зникає з активного ужитку й відходить на другий план:
[заzраз каzжут′ кукуруzза / а колиzс′ говорили кукургуzза // говориzли так
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в осноўноzму стар′іz л′уzди // ] (128); [кукургуzза / каzжут′ л′уzди стар′іz // ]
(133). Літературне кукурудза є невід’ємним складником лексичної
системи досліджуваної території у сегменті «основні зернові культури», проте в центральнослобожанських говірках спостерігається
доволі виразна тенденція заміни африкати дз на фрикативний звук
з (і відповідно форму кукуруза). У цьому виявляється як певне спрямування до «опрощення», так і вплив російських систем [Сагаровський 1988, с. 47]. Можливо, і графічне «непідтримання» африкати.
У складі ЛСГ «злакові рослини» розгляньмо й назви схожого
на овес бур’яну (вівсюг, дикий овес). Ці лексеми мають досить прозору мотивацію. Як справедливо відзначає В. О. Меркулова, фактично немає жодної назви культурної рослини, яка б не була основою
творення найменувань подібних дикорослих рослин [Меркулова
1967, с. 110]. Для флорономенів вівсюг, дикий овес такою основою
є овес (вівсо). У центральнослобожанських говірках на позначення цієї реалії маємо такі форми: в’іўс′уг (у більшості обстежених
пунктів), дикий овес (55, 68, 73, 86, 128, 129), в’іўс′уга (57, 69, 94,
106, 110), оўс′уг (11, 69, 107, 133), в’іўс′ук (74, 109, 138, див. і ССГ),
в’іўс′ух (15, 55), в’іўс′ужник (73), дикун (70).
Розглянемо найменування ще однієї злакової культури — сорго
звичайне: в’іник (майже в усіх обстежених пунктах), в’іничне просо
(11, 61, 65, 68, 69, 79, 94, 128, 129, 135) // [гаzрн′і в’іzники буzдут′
ізц′оzго в’іzничного проzса // ] (129); дике просо (55, 57, 106, 107,
109, 110), в’інич’:а (64, 75, 134, 140); татарс′ке просо (58, 69, 94),
в’іничин′:а (131).
До об’єднання слів на позначення назв жита належать репрезентанти сем «жито осіннього посіву» і «жито весняного посіву».
На Харківщині вирощують тільки озиме жито [Гук 1971, с. 165]. Тому
на питання про яре жито інформатори часто дають такі відповіді:
[жиzто йаzрим небуваzйе // ] (128); [жиzто озиzме // ] (131); [йаzрого жиzта
небулоz // йаzрий йачм’іzн′ йе // ] (72); [т′іzл′ки пшениzц′а буваzйе йаzра
(137), проте назви ярого жита у центральнослобожанських говірках
відомі: йаре жито (55, 61, 68, 71, 74, 79, 113, 129, 130, 132, 133, 134,
135, 139, 141, 169), йарина (68, 74, 92, 106, 129), йариц′а (58, 65, 66, 70,
75, 88, 129), йарове жито (79, 140, 169). На позначення ж найменувань озимого жита у центральнослобожанському ареалі уживаються
такі лексеми: озиме жито (в усіх обстежених пунктах), озимина (138).
Значний інтерес становлять назви частин зернових рослин, які,
порівняно з найменуваннями основних злакових культур, характеризуються більшою варіантністю назв. Наприклад, семема «довгий
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щетинистий вусик на колосковій лусці пшениці, жита, ячменю»
передається у харківських говорах словами — ос′т′ук (майже в усіх
обстежених пунктах) // [ос′т′уzк / це те / шо коzлец′:а // і нажиzт′і /
і напшениzц′і / і найачмеzнев’і йе // ] (128); ус′т′ук (57, 70, 80,
106, 109, 128, 129), ос′т′ак (74, 88, 94, 138), вусик (130, 140, 141) //
[наколоскуz йачмеzн′у вуzсик б’іzл′ший / чим упшениzц′і // ] (130);
усик (58, 86, 93), гос′т′ук (133, 140), вус′т′ук (174, 179), остик [колиz
жнеш жиzто / водеzжу набиваzйуц′:а малеzн′к’і оzстики // ] (130); ос′т′а
(58), вус′ік (82), вуса (169). Значення ж «верхня частина злакової рослини» репрезентоване такими лексемами: колосок (майже в усіх обстежених пунктах), колос (128, 129, 130, 169) // [напочаzтку лиzпн′а
пшениzц′а викидаz коzлос // ] (130); колос′:а (136, 137).
Сема «достиглий колосок зернових культур» представлена такими
формами: колосок (130, 131, 135, 138, 141), сп’ілий колосок (128, 129,
134, 136, 137), достиглий колосок (колос) (128, 129, 130) // [достиzглий
колосоzк золотиzстого коzл′ору // ] (130); дозр′ілий (132), досп’ілий (140),
налитий колос (169), дозр′іўший (139), зерно (133), хл′іб (133).
Значення «недозрілий колосок пшениці, жита, ячменю» репрезентоване лексемами — несп’ілий (128, 129, 136, 137), зелений (131,
134, 136, 137, 169), зелене (128, 129, 133, 138) // [зелеzне / абоz каzжут′
полов’іzйе / зр′іzйе // ] (138); недозр′ілий (132), колосок (135, 141),
недозр′іўший (139), недосп’ілий [насус′іzц′:кому учаzстку шче недосп’іzл′і
колоскиz // ] (140).
Специфічним утворенням є мікрогрупа найменувань колосків вівса і проса. На позначення цих реалій у центральнослобожанських
говорах дуже часто використовують схожі номінації. Наприклад,
м’ітелка — колосок вівса (58, 61, 70, 71, 75, 128, 129, 138) і проса
(11, 70, 71, 75), м’іт′олка (вівса) (69, 136, 137), проса (55, 72, 136,
137), волот′ — колосок проса (11, 55, 66, 69, 73, 88, 94, 106, 128, 129,
141) і волот′ — колосок вівса (11, 15, 55, 65, 69, 73, 93, 94, 106, 107,
109, 128, 129, 141). Плодоносну частину проса дуже часто називають колоском проса (майже в усіх обстежених пунктах), просо (140,
169), волоток (74, 94, 107, 110, 133), кит′ах (15, 61, 65, 69), китиц′а
(79, 80), волот′:а (58, 109), в’інич’:а (79), китичка (113), кв’ітка
[кв’іzтки проzса булиz скруzчен′і ўпучоzк // ] (65). У східнослобожанських же говірках на позначення колоска проса є м’ет′олка, кисточка,
китиц′а. Слово «мєтьолка» використовується в цьому ареалі й для
називання сорго звичайного (віниччя справжнє) (див. ССГ).
Розгляньмо і назви плодоносної частини вівса: колосок в’іўса
(майже в усіх обстежених пунктах), м’ет′олка (131), овес (88, 92, 169),
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колосок в’іўса (128, 129), в’іўс′аний колосок (132), колосок оўса (139),
в’іўсина (140), колосок (74, 79), китиц′а (61, 65, 66, 69, 71, 79), волоток
(74, 109, 113), волот′:а (15, 58). Із найменуваннями колосків тісно
пов’язане і значення «зерно, вилущене з колоска»: зерно (майже
в усіх досліджених пунктах), зерна (138), зерн′атка (139), зерн′іўка
(130), зерн′ата (132), хл′іб (169).
Окрему мікрогрупу становлять репрезентанти семем, пов’язаних
із номінаціями частин кукурудзи: «суцвіття кукурудзи у вигляді мітелочки з пилком на вершині стебла» — м’ітелка (11, 15, 55, 65, 69,
71, 73, 74, 75, 79, 109, 128, 129, 131, 138), китиц′а (15, 58, 66, 69,
74, 88, 94, 106, 107), м’іт′олка (60, 68, 79, 80, 86, 106, 136, 137) //
[укукуруzзи стеблоz / а найому м’іт′оzлка // ] (106); кв’іт (57, 69,
70, 110), м’ітличка (58, 61, 94), султан (55, 69, 70), цв’іт зкукургузи
(71, 92), вершечок (128, 129), в’іничок (64,80), в’іник (135), китичка
(113), цв’іт (79), метелиц′а (93), м’ітелочка (130), метелка (133),
м’ітла (131), колосок (141). У східнослобожанських же говірках назви суцвіття кукурудзи репрезентовані такими формами: метелка
[кукуруzза скоzро досп’іzйе / метеzлки ужеz зацв’ілиz // ]; мет′олка,
м’ітелка, м’іт′олка, р′аска (див. ССГ). До цього мікроутворення належить і значення «недорозвинений качан кукурудзи»: шушвалок (11,
73, 74, 106), шушвал′ок (15, 57, 65, 70, 79, 93, 94) // [шче качан′іzў
немаzйе / а т′іzки шуzшвал′ки // ] (65); недозр′ілий качан (60, 68, 79,
82, 131, 138), початок (58, 107, 132, 134, 139, 169), качан (128, 129,
135, 136, 137), качаник (71, 88, 94, 109, 110), недор′ідн′ій качан (61,
86, 128, 129, 140), качанчик (69, 130), недорозвинений качан (128, 129),
поганий качан (128, 129), шушвал′ (15, 68), качанч’ік (70), карлик (80),
курд′ук (106), молодий качан (64), недозр′іла кукуруза (131), молода
кукуруза (133), молода кукургуза (133), несп’ілий качан (138), пустий
качан (141), шул′ак (79), шул′ах (55), шурупалок (75), шул′ачок (113),
шушл′ак (61). Сема «необтереблений качан кукурудзи» репрезентована такими словами: початок (15, 65, 68, 71, 72, 73, 88, 93, 94, 107,
128, 129, 140), качан (в усіх обстежених пунктах) і качан (у східнослобожанських говірках) // [кукуруzза уродиzла / качаниz здороzв’і // ]
(СДЛЛ); неочишчений качан (131, 136, 137, 138), необчишчений качан
(80, 134), необтереблений качан (132, 139), качан ушелус′і (133),
кукуруза (131), кукургуза (131), кукурузина (ССГ).
Значний інтерес становлять назви різновидів основних злакових рослин. Вони мають значно більшу варіативність. Наприклад,
семема «овес голий або голозерний» передається словом «голий»
та іншими похідними від нього голец′, гол′ак, голка, гол′ака. Такі
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найменування зумовлені потребою відрізнення цього сорту вівса
з оголеним зерном від іншого поширенішого, так званого плівкового вівса, зерна якого є в плівках.
Найбільшу кількість видових назв у центральнослобожанських
говірках і відповідно лексем на їх позначення має пшениця. Семема
«безоста пшениця» репрезентована такими двослівними й однослівними елементами, що мають прозору мотивацію, а також описовими конструкціями: безоста пшениц′а, безвуса пшениц′а, безос′т′укова
пшениц′а; б’ілоуска, б’ілоколоска, голоколоска, голка; пшениц′а без
ос′т′ук’іў, пшениц′а без ус′т′ук’іў. На позначення пшениці звичайної
(з остюками) в центральнослобожанському ареалі використовують
такі ж форми, як і для загальної назви, а якщо треба конкретизувати,
то вживають форми остиста пшениц′а, пшениц′а з ус′т′уками, пшениц′а
з ос′т′уками, пшениц′а з ос′т′аками. Значення ж «пшениця тверда» представлене як однокомпонентними утвореннями: арнаутка,
орнаутка, арнаута, орнаута, арноўка, гарноўка, арн′іўка, гарн′іўка,
арнаут, арнаўт (ці назви походять, очевидно, від турецького arnavut
«албанський») [ЕСУМ 1982–1989, с. 86], так і двокомпонентними:
скалиста пшениц′а, склиста пшениц′а (походять, мабуть, від слів «скеля», «скло» тобто сорт з твердим, як скеля чи скло, зерном). Семема «яра пшениця» репрезентована такими лексемами йара пшениц′а,
йарова пшениц′а, йарина, йариц′а, йарка, причому слово «ярка» в центральнослобожанських говірках вживається й для називання молодої вівці, яка ще не ягнилася. Значення «озима пшениця» має найменшу кількість маніфестантів: озима пшениц′а, озимина, озимина.
Отже відзначимо, що найменування зернових культур — це дуже
давня і стійка група слів. У її складі є утворення як праслов’янської
доби (жито, овес, просо, пшениця, ячмінь), так і пізнішого часу
(гречка, кукурудза), проте основні назви зернових рослин не виявляють тенденцій до зникання, хоч і дуже давні.
ЛСГ на позначення злаків та пов’язаних із ними денотатів становлять цілісну систему зі своєрідною організацією. Так, наприклад,
мікрогрупи лексем на позначення тієї або іншої рослини є переважно
репрезентантами спільного набору сем: «загальна назва сільськогосподарської культури», «стебло», «плодоносна частина», «тип рослини
за формою (кущ, стебло)». Цілісність ЛСГ «найменування сільськогосподарських культур» реалізована і в ідентичній чи дуже близькій
сегментації денотативного плану. Усвідомлення системності відбилось і в спільній номінації однакових частин різних рослин. Наприклад, м’ітелка — колосок проса і вівса, те ж саме волот′ й ін.
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Назви злакових рослин у центральнослобожанських говірках,
як правило, збігаються з відповідними найменуваннями у загальнонародній мові, хоча є й певні відмінності, що виявляються на всіх
рівнях діалектного мовлення даного ареалу, наприклад, у семантиці: метелиця — «суцвіття кукурудзи» і літ. «завірюха», плаття «обгортка качана кукурудзи» і літ. плаття — «вид верхнього жіночого
одягу», мітла — «суцвіття кукурудзи» і літ. мітла — «знаряддя для
прибирання»; у словотворенні: діал. в’іўс′ужник (подібний до вівса
бур’ян) і літ. в’іўс′уг; фонетиці — діал. ус′т′ук і літ. ос′т′ук; граматиці: ос′т′ук (діал. ос′т′ак) (чол. рід) і ос′т′а (жін. рід). Однак основні
найменування зернових культур у говірках Харківщини є переважно
загальновідомими і загальновживаними. Ці назви не відзначаються
особливою різноманітністю і, як правило, майже безваріантні. Так,
наприклад, така семема «ячмінь (назва рослини)» має у говірках
Центральної Слобожанщини репрезентанти: йачм’ін′ (загальновживане), фонетичний варіант йачмен′ (значно поширений) і лексичний
дублет йаровина (спорадичний). Значення «кукурудза, найменування
культури» репрезентоване формами кукурудза (літ.), кукуруза (найпоширеніший на Харківщині варіант цього слова) і кукургуза (репрезентант, що поступово виходить із активного вжитку).
Найменування технічних культур. Поряд із злаковими рослинами, важливе місце у сільському господарстві Харківщини займають
технічні культури, зокрема цукрові буряки і соняшник [Гук 1971,
с. 167]. Саме тому й назви цих сільськогосподарських рослин посідають значне місце у складі центральнослобожанської аграрної
лексики.
Ще з праслов’янської мови успадковані назви льону, конопель
та їх частин: lьnъ «льон», кonopъ, коnopja «коноплі», poskonь «чоловіча
особина конопель» та, можливо, найменування жіночих стебел конопель *матєрька,*materька [Сабадош 1996, с. 37]. М. Фасмер відзначає, що назва льону може бути як давнім культурним запозиченням,
так і мати корінну спорідненість [Фасмер 1964–1973, с. 481], а найменування конопель виводиться з народнолатинського *canapis або
*cannapus [Фасмер 1964–1973, с. 312]. У центральнослобожанських
говірках на позначення цих реалій уживають такі назви: «льон» —
л′он (в усіх обстежених пунктах) // [зл′оzну ткаzли тонкеz полотноz
// ] (72); доўгунец′ (65, 69, 70, 106, 107), б’ігун (65,69, 79) // [кв’іzти
б’ігунаz др′ібн′іz та голубеzн′к’і // ] (65); б’ігунец′ (79), пр′ад′іво (138);
«коноплі» — конопл′і (55, 57, 58, 60, 64, 65, 68, 71, 72, 75, 80, 86, 92,
93, 107, 109, 128, 129, 130, 134, 139, 140, 141, СМТ Г. Кв.- Осн.) //
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[з′істеzбел коноzпл′і роzбл′ат′ волокноz // ] (139); [заzраз коноzпл′і
несаzд′ат′ / м’іл′іzц′ійа недайеz / та і наркомаzни / каzжут′ / хоzд′ат′ //
ран′іzше с′іzйали багаzто / ум’іzли йіх обробл′аzти / це заzраз ужеz ўсе
забуzли // ] (141); конопл′а (11, 15, 55, 61, 70, 74, 94, 106, 128, 129,
133, 134, 169), конопл′а (130, 132, 138), пр′адиво (58, 68, 69, 71, 72, 86,
93, 110, 113) // [ран′іzше с′іzйали пр′аzдиво / збираzли / пр′аzли / ткаzли
полотноz / б’ілиzли і носиzли // ] (72); пр′аzд’іво (61, 73, 79, 94, 135,
136, 137, 138, 170) // [раzн′ше пр′аzд’іво булоz / докол′ект′ів’ізаzц′ійі /
заzраз не вироzшчуйут′ // ] (138); «плоскінь, чоловічі стебла конопель, що не дають насіння» — плоск’ін′ (в усіх обстежених пунктах) //
[плоzск’ін′ недайеz нас′іzн′:а / а слуzжит′ дл′азапиzлен′:а маzт′ірки /
ж’іноzчих стеzбел // ] (130); плоскон′ (55, 61, 73, 74, 79, 80, 88); «матірка, жіночі стебла конопель, що дають насіння» — мат′ірка (у більшості досліджених пунктів) // [маzт′ірка / нан′ій с′іzмн′а рослоz // отеz
с′іzмн′а ми сушиzли ўголодоzўку і теzрли ўмак’іzтр′і / зйоzго молокоz
получаzлос′а такеz доzбре // ] (170); материнка (15, 72, 88, 94, 106,
113), мат′ірки (63, 71), матка (169), матирка (157). Із мікрогрупою
«найменування конопель» пов’язані й репрезентанти сем: «буйна
коноплина, що виросла окремо» — гайдур (69, 94, 106, 109), гайдур
(169), здорова коноплина (61, 73, 74, 79, 80), коноплина (134, 139), кушч
(132, 135), пр′ад′іво (130, 170), пр′адиво (170), газдур (93), нас′ін:ик
(64), мат′ірка (55), материнка (72); «насіння конопель» — с′імйа (11,
15, 55, 57, 58, 60, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 86, 88, 93, 94,
106, 109, 110, 113, 128, 129, 130, 134, 135, 136, 137, 140, 141), с′імн′а
(64, 75, 86, 92, 107, 170), с′імена (133), нас′ін′:а (169), с′імйачко (80),
с′ім’а (65), зерно (170); «сніпок конопель, зв’язаний під час вибирання» — с′н′іп (11, 65, 68, 71, 74, 75, 92, 128, 129, 131, 136, 137,
138), сн′іп (15, 57, 58, 66, 69, 73, 79, 88, 109, 110, 113, 169), горстка
(55, 61, 64, 68, 69, 86, 92, 93, 94, 106, 134, 170), с′н′іпок (132, 133,
139), снопик (58, 72, 107, 170) // [колиz збираzли пр′аzдиво / вйазаzли
сноzпики // ] (72); [сноzпики пр′аzдива стаzўл′ат′ куzр′ін′ом / шоб вониz
соzхли // ] (170); горсточка (80), ручайка (80), пуч’ечок (70), копка
(130), мендел′ (135).
Цікавою є семема «в’язка 5–10 снопків льону чи конопель».
Її репрезентантами є вйазанка (11, 55, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
80, 93, 94, 106, 107), вйазка (15, 61, 68, 73, 79, 86, 113, 128, 129,
133), в’азанка (57, 75, 109), пйатка (128, 129) // [пйаzтка / пйат′
сноп’іzў // ] (128), в’азок (69), звйазка (58, 110), звйазок (58, 110),
звйаза (88), снопик (92, 170), сн′іп (73), копичка (60), ручайка (58),
хрестик (140), кучка (135).
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До технічних культур належить і тютюн. На території України,
як свідчать пам’ятки, ця рослина з’являється найраніше (в 2-й пол.
XVI ст.) у східній частині Закарпаття із Семигороддя, куди його привезли турки 1576 р. [Сабадош 1996, с. 139]. Із самого початку розрізняли два види тютюну — тютюн справжній (Nicotiana tabacum),
який палили, і махорку (Nicotiana rustica), що використовувалася для жування і нюхання. У центральнослобожанських говірках
на позначення цієї культури уживаються лексеми — табак (11, 15,
55, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 79, 80, 82, 86,
88, 92, 93, 94, 106, 107, 109, 110, 113, 128, 129, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 140, 141, 169, 170) // [садиzли і л′оzхкий табаzк /
ўйоzго браzли лиzс′т′а / а нестеzбла / і махоzрошний // ] (93); т′ут′ун
(15, 55, 58, 65, 69, 71, 109, 130, 139) // [ран′іzше т′ут′уzн вироzш’:ували
напроzдаж / заzраз же коzжен соб’іz // ] (130); махорка (15, 55, 69, 70,
71, 73, 75, 93), проте у більшості досліджених пунктів слово «махорка» означає висушене й подрібнене листя, вживане для паління.
У «Словнику мови творів Г. Квітки-Основ’яненка» у цьому значенні
маємо «тютюн» [СМТ Г. Кв.-Осн. 1978–1979], у ССГ подано лексему «довган» (тютюн-самосад).
Усі найменування тютюну запозичені: тютюнъ і под. тур. тутун id.; доганъ < угор. dohаny, яке потрапило до угорської через
південнослов’янські мови з осм.-тур. duhan [Сабадош 1996, с. 140];
табакъ (чол. р.) — через нім. Tabak або фр. tabac < ісп. tabaco < аравак. tobako (Гаїті); варіант табака (жін. р.) — через пол. tabaka < нім.
і т. д. [Фасмер 1964–1973, с. 5]; варіанти долгань, долганъ, довганъ
постали, очевидно, внаслідок діяння народної етимології (помилкове зближення з долгий, довгий) [Сабадош 1996, с. 106].
Привертають увагу й репрезентанти семи «топінамбур, земляна груша, рослина родини складноцвітих із бульбами, які використовуються на корм худобі, для виготовлення цукру, спирту» —
топ’інамбур (у більшості досліджених пунктів), земл′ана груша (58,
65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 128, 129, 141), р′іпа (11, 65, 66, 70, 79, 109,
113, 128, 129, 138), топ’іламбур (61, 72, 73), бул′ба (69, 74, 88, 109),
волос′ка р′іпа (69, 106), р′епа (172, 182), р′епка (68), ор′іхи земл′ан′і
(93), л′існ′і груш’і (58).
Сільське господарство Харківщини, як уже згадувалося вище,
спеціалізується на вирощуванні таких технічних культур, як цукровий буряк і соняшник, і тому є рація звернутися до цих найменувань:
«цукровий буряк» — сахарний бур′ак (у більшості обстежених пунктів), цукровий бур′ак (58, 79, 131, 132, 135, 136, 137, 170), солодкий
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бур′ак (55, 58, 72, 170, сладкий бур′ак (65, 94, 171), солодкий кор′ін′
(61, 69), сахарна св’екла (131), б’ілий бур′ак (139), бур′ак (133); «соняшник» — сойашник (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,12, 15, 16, 17, 19, 21,
23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 58, 61,
63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 83, 84, 85,
89, 91, 93, 94, 96, 97, 100, 101, 103, 104, 105, 110, 112, 113, 119, 121,
122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 134, 138, 140, 142, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 151, 153, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 169, 170, 172, 173, 174, 176, 177, 179, 180, 183, 185), сон′ашник
(8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 38, 39, 44, 45,
46, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 66, 68, 69, 79, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 101, 104, 108, 111, 112, 121, 122, 125, 126, 128, 129, 130, 132,
136, 137, 139, 142, 149, 150, 152, 154, 155, 156, 163, 165, 167, 169, 171,
172, 176, 178, 184), подсолнух (4, 8, 10, 13, 17, 20, 30, 34, 41, 59, 65,
69, 77, 82, 88, 94, 98, 102, 106, 107, 114, 115, 117, 119, 124, 128, 129,
135, 157, 159, 160, 171, 172, 175, 181, 182), сон (11, 22, 35, 42, 43, 47,
52, 86, 92, 120, 131, 133, 136, 137, 147, 153, 168, 169), сон′ачник (2, 14,
31, 55, 61, 69, 74, 99, 109, 116, 118, 122, 128, 129, 131, 143), подсонух
(15, 68, 71, 79, 86, 93), сон′ах (65, 69, 70, 71, 110), подсолн′ечник (128,
129), падсонух (141), п’ітсонух (70), пац′онух (94).
«Діалектні» слова цієї ЛСГ збігаються в основному з відповідною
лексикою, уживаною в сучасній українській літературній мові, хоча,
звичайно, є й певні відмінності. Наприклад, говіркові утворення
сахарний (б’ілий, солодкий, сладкий) бур′ак за літературного цукровий
бур′ак. Проте літературна форма часто заступає говіркову, тобто стає
уживанішою, наприклад, літературне плоск’ін′ (чоловічі стебла конопель) у більшості досліджених пунктів і плоскон′ у деяких із них.
Назви технічних культур відбивають також фонетичні і граматичні риси центральнослобожанських говірок: с′імн′а, конопл′ойу (орудн.
відмінок), зеирн′ата, зеимл′ана груша та ін. Трапляються у складі цієї
лексико-семантичної групи запозичення з російської мови (подсолнух,
с′ем’ечки) і слова, успадковані з інших мов (праслов’янської, тюркських, грецької тощо), тривале функціонування яких, щоправда, у тій
або іншій центральнослобожанській говірці зумовлюється значною
підтримкою і впливом лексичної системи сусідньої російської мови
(конопл′а, сахарна свеикла, табак); спостерігається й фонетичний
уплив цієї мови на територіально-мовленнєві утворення Харківщини: плоскон′, р′епа, сладкий (буряк) й ін.
Значення «тютюн» (рослина) репрезентоване у центральнослобожанських говірках 3 лексемами — табак, яка є найпоширенішою
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формою, т′ут′ун (має значну активність у досліджуваних говірках)
і махорка — рідковживаний репрезентант, проте це слово у більшості обстежених пунктів означає висушене й подрібнене листя,
яке використовується для паління. Цікавою є сема «топінамбур,
земляна груша, рослина родини складноцвітих із бульбами, які використовуються на корм худобі, для виготовлення цукру, спирту»,
найпоширенішими маніфестантами якої є топ’інамбур (топ’іламбур)
і земл′ана груша. Форма топ’іламбур рідковживана і, очевидно, постала внаслідок діяння народної етимології. Значну активність має
репрезентант р′іпа (фонетичний варіант р′епа), проте це слово у літературній мові і в переважній більшості обстежених пунктів має
інше значення — «коренеплід з їстівним солодкуватим на смак коренем, що має біле, жовте, часом червоне або фіолетове забарвлення». Незначне поширення мають назви бул′ба і волос′ка р′іпа. Репрезентанти ор′іхи земл′ан′і, л′існ′і груш’і є спорадичними.
Назви городніх культур. Здавна велику роль у господарстві мешканців нашого краю відігравало й вирощування городини. Тому,
звичайно, розглянемо й лексеми, які вживаються на позначення
найменувань городніх рослин.
Значна кількість назв городніх культур успадкована ще з праслов’янської мови: bъbъ «боби», gorxъ<gorsъ «горох», leča «сочевиця»
(*sočevica), lukъ «цибуля», česnъkъ: česnikъ: česnakъ «часник», čьrnušьka
«чорнушка», gorьčica «гірчиця» (*gorupa), makъ «мак», kapusta «капуста», dyn’a «диня», tyky «гарбуз», kropъ «кріп» та ін. Однак є найменування пізнішого проникнення, зокрема картоплі. Ця рослина
завезена з Південної Америки до Європи вдруге 1606 р. (в Іспанії
розводили її з 1570 р.), однак ще майже два століття в європейських
країнах, особливо північних, картоплю не культивують у широких
масштабах [Сабадош 1996, с. 106].
Складова частина землеробства — городництво (традиційне заняття українців, білорусів і росіян) було перенесено переселенцями
і на Слобожанщину. Відомо, що всім поселенцям разом із площами
землі під озимі та ярі посіви давали також городні наділи. Документи першої половини XVIII ст. свідчать про вирощування слобожанами капусти, моркви, ріпи, цибулі, часнику тощо. На Слобожанщині дуже рано почали розводити кавуни. Однак історичні джерела
приділяють увагу лише царському баштанові. Вирощувати кавуни
у Чугуєві почали у 40-х рр. XVII ст. Цим займалися перші поселенці. Із часом культивування кавунів стало досить популярним.
Їх у значній кількості відправляли до Москви для царського двору.
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Для перевезення кавунів із Чугуєва до Москви восени кожного року
на 1–1,5 місяця посилали селян зі своїми підводами.
Про розвиток городництва на Харківщині детальніше свідчать
історичні джерела другої половини XVIII ст. У «Географическом описании городов и уездов» (1768–1769), в «Ответах на экономические
вопросы Вольного экономического общества» знаходимо свідчення про те, що майже всі мешканці краю мали городи і вирощували
на них капусту, ріпу, редьку, цибулю, часник, моркву, буряк, пастернак, петрушку, селеру, салат, огірки, кріп та гарбузи, дехто вирощував дині й кавуни [Зайцев 2002, с. 127].
У другій половині XVIII ст. на Слобожанщині стали культивувати картоплю. За наказом уряду її завозили сюди з Росії, роздавали
селянам і поміщикам по кілька сотень картоплин для посадки.
У рапорті Охтирської провінційної канцелярії від 1767 р. йшлося
про те, що в листопаді 1766 року канцелярія отримала зі СлобідськоУкраїнської губернської канцелярії картоплю («тартуфель» — земляні яблука) 1 тис. штук разом із розпорядженням та інструкцією
про її розведення з наступної весни. 150 картоплин було посаджено в Охтирці, решту роздано для садіння в комісаріатах провінції:
Охтирському — 184, Котелевському — 174, Краснокутському — 164,
Богодухівському — 161, Борівському — 167. У цей же час картоплю
та інструкцію щодо її вирощування відправили в Сумську, Ізюмську
та інші провінції губернії.
Відомості, що збереглися в архівних документах, свідчать про те,
що картопля тут, як і в інших місцях, приживалася дуже повільно.
Люди в той час, не знаючи великої цінності цієї культури, неохоче бралися за її розведення. До того ж вони не знали про те,
що її потрібно полоти, обгортати, тому на перших порах її врожаї були дуже низькі. Однак це був важливий почин, що невдовзі спричинився до швидкого поширення цієї цінної продовольчої
культури як на Слобожанщині, так і по всій країні [Зайцев 2002,
с. 127].
На позначення загальної назви городніх культур у сучасних
центральнослобожанських говірках використовують такі лексеми:
городина (11, 15, 58, 66, 69, 70, 71, 74, 75, 94, 106, 113, 130, 135, 141,
169, 171, 172), городина (57, 61, 64, 65, 73, 79, 109, 128, 129, 138, 140,
168), огородина (68, 69, 70, 74, 79, 86, 88, 93, 131, 133), овоч’і (15, 58,
60, 68, 69, 71, 72, 92, 93, 94, 110, 132, 134, 139, 171, 172), овошч’і (58,
71, 80, 82, 86, 94, 107), огородина (55, 61, 170), огородн′а (136, 137),
овошч (55, 58), овоч (55, 58), овош’:і (170), город (169).
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Картопля. Щодо найменування картоплі, то на Харківщині поряд
із літературною назвою картопл′а (130, 132, 133, 135, 136, 137, 139)
уживається картошка (остання поширена майже в усіх обстежених
пунктах), рідше картоха (128, 129, 180). Такі ж назви, як картопл'і
(130), картошки (129) є спорадичними. Найменування картоплі запозичене через польське kartofla з німецької мови Tartuffel, що потрапило в німецьку через італійське tartufo, tartufolo «трюфель» [Фасмер 1964–1973, с. 204].
Із мікрогрупою «найменування картоплі та її частин» пов’язані
й репрезентанти семем: «вічко картоплі, невеличке заглиблення
з брунькою на картоплині» — в’ічко (в усіх обстежених пунктах),
глазок (11, 57, 68, 69, 70, 74, 82, 86, 128, 129, 131, 133, 138, 141), очко
(15, 75, 106, 128, 129), очко (55, 57, 65), паросток (60, 73), паг’інец′
(61), гн′іздечко (69), гн′оздишко (88), кл′учка (168); «шкірка, покриття
на необчищеній картоплі» — кожура (128, 129, 130, 131, 132, 133,
138), шкурка (15, 128, 129, 139), шкорка (11, 128, 129, 141, 185) //
[пеzред вар′іzн′:ам зкартоzшки зчишчаzйут′ шкоzрки // ] (141); шк’ірка
(45, 132, 138); «обчищена кожура, лушпиння картоплі» — лушпайки
(128, 129, 130, 134, 138, 170, 172) // [умолодоzйі картоzшки тонеzн′кі /
а ўстароzйі тоzўс′т′і лушпайкиz // ] (130); лушпин′:а (128, 129, 132, 139,
140, 171), шкаралупа (136, 137, 140), шкарлупа (131, 135), шкарлупин′:а
(133), шкорки (141); шкаралупи [шкаралуzпи картоzшки ми ваzримо
свиzн′ам // ] (168); очистки (169); «картопля, залишена на висадку» — картошка напосадку (128, 129, 138, 169), посадкова картошка
(130, 136, 137, 141, 168) // [посадкоzву картоzшку / колиz копаzйемо /
збираzйемо окреzмо ўйаzшчики / шоб неплуzталис′ сортиz // ] (141);
с′імен:а картошка (131, 140, 170), посадочна картопл′а (132, 135, 139),
посадошна картошка (134), с′ім’анка (138), картошка нанас′ін′:а
(138), нас′ін′:ова (171), посадочна (172).
Столовий буряк. Семема «столовий буряк» репрезентована такими назвами: столовий бур′ак (майже в усіх досліджених пунктах) //
[столоzвий бур′аzк криzшут′ убоzршч // ] (132); красний бур′ак (65, 66,
68, 70, 73, 86, 106, 110, 128, 129, 130, 131, 133, 138, 140, 168, 169, 171),
червоний бур′ак (11, 15, 55, 57, 69, 74, 113, 128, 129, 141), столов’ій
бур′ак (94, 128, 129, 138), бур′ак (65, 66, 68, 70, 73, 86, 106, 110, 128,
129, 141), свекла (65, 70, 88, 94), свекла (55, 70, 82), квасний бур′ак
(64), червоний бур′ачок (141), бур′ачок (141).
Морква. Розгляньмо і найменування моркви (Dacus carota) (прасл.
*mъrky, cтаросл. *mъrkva, болг. морков, серб. мрква, рос. морковь, чеське mrkev, пол. marchew) [362 а, с. 655]. У центральнослобожанських
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говірках воно представлене такими формами: морква (в усіх обстежених пунктах) // [сорт′іzў моzркви багаzто // унаzс вироzшчуйут′ артеzк /
кал′іzсто / шантанеz / наzнс′ку та хаzрк’іўс′ку // ] (130); моркоўка (15, 57,
69, 73, 74, 79, 94, 106, 110, 113, 138) // [саzдимо куцеzн′ку моркоzўку
й доzўгу // ] (138); морков’ (61, 69, 73, 74, 79, 80, 107, 109).
Із мікроутворенням «назви моркви та її частин» пов’язані й репрезентанти семем: «стебло моркви з квітами (зонтик)» — вусадок
(130, 133, 135, 136, 137, 141), вусадки (128, 129, 131, 134, 138, 140),
зонтик (132, 134, 139, 141, 168, 172), висадки (128, 129), шапка (128,
129), морква нас′імена (169), зон′т′ік (170), нас′ін′:а (171); «стрижнева частина моркви» — середина (128, 129), серцевина (128, 129),
морквина (130, 140), стержен′ (131), серединка (138), корн′еплод (139),
корнеплод (141), кор′ін′ (171); «тонкі бокові ниточки на моркві» —
вусики (128, 129, 131, 133, 134, 138, 168, 169, 171); кор′ін′ц′і (132, 135,
140), кор′ін′:а (136, 137), коренц′і (130), волоски (170), ушки (172),
ниточки (139), жинч’і (141).
Редиска. Ця назва потрапила з російської мови через запозичення з нижньонім. reddîs, radîs або нов.-верх.-нім. Radies «редиска» з франц. radis від лат. rādīx «корінь» [Фасмер 1964–1973, с. 458].
У центральнослобожанських говірках поширені такі назви цієї культури: редиска (майже в усіх обстежених пунктах), ред′іска (171).
Ріпа. Назва цієї рослини родини хрестоцвітих успадкована ще
з праслов’янської мови *рѣпа. М. Фасмер же схиляється до думки,
що слово «ріпа» є, очевидно, давнім мандрівним культурним терміном невідомого походження [Фасмер 1964–1973, с. 471]. У центральнослобожанських говірках вона репрезентована такими лексемами: р′іпа (у більшості досліджених пунктів), ред′ка (131), б’ілор′іпа
(15, 88, 94, 109), свир′іпа (11, 55), турнепс (65, 94), топ’інамбур (76),
волос′ка р′іпа (64), р′епка (172).
Редька. Імовірно, що слово «редька» (редькъвь) праслов’янського
походження — з * rьdьky: * redьку id. (род. відм. * redьkъve), проте
не всі слова, зафіксовані в писемних пам’ятках слов’янських мов,
можна звести до цих форм, тому досить поширена думка про запозичення цього номена слов’янами у пізніший період [Сабадош
1996, с. 38]. У центральнослобожанських говірках на позначення назви цієї рослини уживають лексеми: ред′ка (майже в усіх досліджених пунктах) // [чоzрну реzд′ку наzзиму саzд′ат′ // ] (128); р′іпа (131).
Із мікрогрупою «назви редьки та її частин» пов’язані й репрезентанти семем: «стовбур редьки» — стоўбур (57, 58, 60, 61, 66, 68, 71, 73,
74, 75, 79, 80, 82, 110, 113, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138,
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139, 141, 169, 172) // [стоzўбур реzд′ки твердиzй // ] (141); стоўбурина
(11, 15, 58, 65, 68, 74, 86, 88, 93, 94, 106, 109), стоўбурин′:а (69, 128,
129), стебло (70, 72, 171), ц′іўка (55, 70), стр′ілка (107), стоўбир
(93), стоўб’ір (92), стоўбор (141), бадилина (133), ботва (131), ред′ка
(170); «редька, порожня всередині» — пуста ред′ка (128, 129, 130,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 168, 170, 171, 172) // [пустаz реzд′ка
соzку непуzсте / бо вонаz полусухаz // ] (170); стара ред′ка (128, 129,
132), порожн′а ред′ка (139, 169), дупл′анка (131).
Часник. Назва часнику є давньою. Вона успадкована ще з праслов’янської мови: česnъkъ: česnikъ: česnаkъ [Фасмер 1964–1973,
с. 350]. У центральнослобожанських говірках на позначення цієї
городньої культури уживають такі назви: часник (в усіх обстежених
пунктах) // [часникуz ўнас саzд′ат′ небагаzто // сухиzй часниzк вйаzжут′
упучкиz і хран′аzт′ начердакуz // ] (141); часнок (15, 55, 65, 74, 88,
94, 109, 128, 129), ч’існок (55, 65), ч’еснок (70).
Із мікроутворенням «назви часнику та його частин» пов’язані
й репрезентанти сем «головка часнику» — голоўка (майже в усіх обстежених пунктах) // [весноzйу саzд′ат′ м’еzлк’іz голоzўки часникуz // ]
(70); часничина (132, 135, 141), гол′іўка (134); «один зубок часнику» —
зубок (у всіх досліджених пунктах), зубчик (134, 141), дол′ка (170);
«осіння посадка часнику» — посадка назиму (128, 129, 134, 141, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184),
посадка наз′іму (133, 136, 137, 138, 169, 170), озима посадка (130,
134, 185), ос′ін′:а посадка (131, 138); «насінний пагін часнику» —
стр′ілка (57, 71, 72, 93, 107, 128, 129, 130, 131, 138, 140, 141, 169,
173, 174, 176, 177, 178, 180, 183, 184) // [часниzк виzкинуў стр′іzлку // ]
(140); дудка (11, 55, 58, 68, 74, 75, 94, 136, 137, 172, 175, 179, 181,
182, 185), стр′елка (66, 113, 128, 129, 171), паросток (132, 133, 135),
цибка (15, 94, 106, 109), ципка (66, 69,79), цибина (79, 88), стр′іла
(61, 80, 168), гол′іўка (70,73), голоўка (170), паг’ін (60), с′емена (82),
с′іменка (86), часник (92), зубчик (134); «листя молодого часнику» —
п’ірйа (57, 73, 74, 88, 110, 113, 128, 129, 131, 132, 135, 141, 172, 173,
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185), п’ірц′а (61,
64, 65, 66, 71, 79, 80, 94, 130, 134, 140, 170), перо (55, 65, 68, 69,
93, 131, 136, 137, 138, 169), лис′т′а (15, 58, 68, 72, 86, 128, 129, 170,
172), зелен′ (106, 128, 129, 171), пер (58, 70, 94, 109), п’ір (11, 107),
п’ір′:а (75), ботва (170).
Цибуля. У центральнослобожанських говірках маємо дві назви цієї рослини — цибул′а (запозичення з лат. cepulla) (в усіх обстежених пунктах) та успадковану з праслов’янської мови лук (15,
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55, 65, 68, 69, 70, 74, 88, 94, 109, 128, 129, 141, 168) // [цибуzл′а
ц′оzго роzку ўродиzла добре / хоч і небулоz дошч’іzў // луzком наzзиму
запаслиzс′ // ] (74).
Із мікрогрупою «назви цибулі та її частин» пов’язані й репрезентанти семем: «цибуля-сіянка (вживані як насіння невеличкі цибулинки, що виросли з висіяних зерен цибулі)» — с′ійанка (майже
в усіх досліджених пунктах), цибул′а-с′ійанка (55, 58, 68, 72, 82, 86,
87, 92, 93, 130, 171, 172, 173, 177, 183), сажанка (57, 61, 70, 73, 74,
128, 129), тиканка (55, 72, 94, 131, 140, 141, 168, 169), чорнушка (60,
69, 92, 131, 169, 170), с′івок (128, 129), вис′іўка (71), сад′інка (61),
сад′анка (88), тикаўка (94); «листя молодої цибулі» — п’ірйа (57,
61, 69, 70, 74, 82, 88, 92, 93, 94, 106, 109, 113, 128, 129, 132, 134,
135, 139, 141, 172, 173, 175, 177, 179, 180, 182, 183, 184) // [зелеzне
п’іzрйа цибуzл′і кладуzт′ усалаzт і йід′аzт′ шче цел′ікоzм // ун′оzму мноzго
в’ітам’іzн′іў // ] (141); п’ірц′а (64, 66, 71, 73, 79, 80, 94, 130, 140, 170,
171, 174, 176, 178, 181), перо (55, 58, 60, 68, 69, 86, 137, 138, 169,
182), зелений лук (128, 129), цибулин′:а (133), п’ір (11, 72, 94, 104, 128,
129, 131, 133, 168), п’ір′:а (15, 55, 65, 75, 110), зелене лис′т′а (128,
129), лис′т′а (58), зелена цибул′а (68), п’орушко (185); «насінний пагін цибулі» — дудка (у більшості обстежених пунктів), стр′ілка (15,
55, 57, 58, 65, 68, 69, 71, 74, 75, 79, 83, 86, 88, 92, 93, 94, 106, 107,
109, 110, 169, 171), стр′елка (66, 69, 113, 133), трубка (68), ципка (66,
79, 134), ц′іпок (64), цибул′а навусадок (92), цибулина (139); «лушпиння цибулі» — цибулин′:а (у більшості обстежених пунктів) //
[суzхе цибулиzн′:а іспоzл′зуйут′ / шоб краzсит′ йаzйц′а навелиzґден′ // ]
(141); лушпин′:а (128, 129, 132, 134, 139, 171, 182, 184), лушпайки
(130, 185), шелуха (138), шолуха (169), чешуйа (172); «сплетена в косу
цибуля» — в’інок (майже в усіх досліджених пунктах), косиц′а (130,
132, 134, 139, 169, 174, 175, 179, 180) // [наzзиму цибулиzни чаzсто
запл′ітаzйут′ укосиzц′і і п’ідв’іzшуйуzт′ у сараzйі / нагориzшч’і // ]
(139); плетенка (172); «цибулинки, які виростають на стрілці після цвітіння» — чорнушка (128, 129, 130, 133, 136, 137, 138, 141, 168,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 183, 184, 185), ч’ернушка (136,
137, 138, 169, 179, 181, 182), цибулинки (131, 139, 170), д′ітки (132,
135), д′етки (140), стр′ілки (134), с′ійанка (171).
Порівняймо центральнослобожанські назви зі східнослобожанськими: «насінний пагін цибулі» — дудки (ССГ) і дудка (один із найуживаніших номенів для називання цієї реалії у говірках Центральної
Слобожанщини); «листя молодої цибулі» — п’ір′ачко (ССГ), цибул′а
(СДЛЛ), на Харківщині найуживанішою є назва п’ірйа.
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Цікавою ЛСГ є «зелені овочі» (петрушка, пастернак, салат, кріп,
гірчиця, коріандр, огіркова трава (бораго) й ін.). Репрезентантами
семеми «загальна назва зелених овочів» у центральнослобожанських говірках є зелен′ (у всіх обстежених пунктах) // [зеzлен′ треzба
висів′аzти ўдоzбре угноzйений ґрунт // ] (130); зелен′і овоч’і (132, 139),
городина (135).
Петрушка. Вважається традиційно, що найменування останньої
запозичене, ймовірно, через ст. пол. pietruszka. Проте заслуговує
на увагу й версія В. Топорова, згідно з якою назва «петрушка» не запозичене, а власне (від Петро) [248,с. 103]. У центральнослобожанських говірках для називання цієї культури використовують лексему петрушка (в усіх обстежених пунктах) // [петруzшку вироzшчуйут′
дл′асалаzт′іў // ] (130).
Із мікрогрупою «назви петрушки та її частин» пов’язані й репрезентанти семеми «петрушка, зібрана в пучок» — пучок (у всіх
досліджених пунктах), зелен′ (141), петрушка (170).
Селера запашна. Слово «селера», мабуть, прийшло через польську
мову, пор. пол. selera, яке, очевидно, з нім. sellerie або іт. selero [Сабадош 1996, с. 103]. Форма ж сел'дерей та подібні запозичені з гол.
selderis [Фасмер 1964–1973, с. 597]. У центральнослобожанських говірках на позначення цієї рослини уживають сел′дерей (128, 129, 130,
132, 136, 137, 138, 139, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
180, 181, 182, 183, 184, 185) // [усел′дереzйу особлиzвий заzпах // ]
(139), сел′д′ерей (128, 129, 178), селера (128, 129), сел′д′ер′ей (134, 179),
сел′д′ірей (135), сел′дер′ей [сел′дер′еzй маzйе б’іzлий круzпний коzр′ін′ /
йакиzй кладуzт′ усалаzт / і небагаzто др′ібниzх листоzчк’іў / похоzжий
напетруzшку // ] (141).
Пастернак. Назву цієї культури запозичено через пол. parterhak
з нім. Pasterhak від лат. pastināca [Фасмер 1964–1973, c. 213]. Семема «пастернак» на Харківщині має такі вияви: пастернак (у всіх обстежених пунктах), б’ілий кор′ін′ (128, 129).
Салат. Ця культура була завезено до Європи після відкриття
Америки та інших раніше не відомих земель [Сабадош 1996, с. 90].
В Україну відповідний ботанічний номен salada прийшов через
Польщу (XVI–XVIII ст.) з франц. salade < іт. salata «салат, те, що
засолено» [Фасмер 1964–1973, с. 549]. У центральнослобожанських
говірках сема «салат» репрезентована лише однією назвою — салат
(у всіх обстежених пунктах).
Кріп. Із давніх-давен на Україні вирощують кріп (*kropъ). У центральнослобожанських говірках на позначення цієї рослини уживають
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кр′іп (130, 132, 138, 139, 140, 170, 171, 176, 182, 184), укроп (131, 133,
136, 137, 168, 169, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 183,
185) // [п’ідиz нарвиz укроzпу ўкартоzшку // ] (168); окр′іп (128, 129,
134, 135, 169), окроп [посиzп картоzшку окроzпом // ] (185).
Із мікрогрупою «назви кропу» пов’язані й репрезентанти сем:
«молодий кріп» — зелений кр′іп (132, 138, 139, 140, 176, 182, 184),
зелен′ (128, 129, 134, 136, 137, 169, 171, 173, 174, 175, 177, 178, 179,
180, 183), молодий кр′іп (130, 140, 180, 183, 184), молодий окр′іп (128,
129, 135), укроп (131, 133), зелений окр′іпец′ [зелеzний окр′іzпец′ кладуzт′
усалаzт / ўсуп і боршч / суzшат′ наzз′іму // ] (141); молодий укроп
[молодиzй укроzп ми соzлимо убаzнки // ] (168); зелений укроп (172,
175, 178), молодий окроп [молодиzй окроzп харашоz паzхне // ] (185);
«старий кріп» — укроп (131, 133, 136, 137, 168, 169, 173, 174, 175,
177, 178, 179, 180, 181, 183) // [кр′ім часникуz ўог’іркиz кладуzт′ шче
укроzп іззоzнтиком // ] (168); старий кр′іп (132, 138, 139, 170, 176,
182, 184), кр′іп (130, 140, 171) // [примаринуваzн′:і кладуzт′ кр′іzп
дл′асмаzку і заzпаху // ] (130); окр′іп (128, 129), старий окр′іп (128,
129), старий окр′іпец′ [стариzй окр′іzпец′ кладуzт′ уконсерваzц′ійу // ]
(141); зонтик (134, 135), зонт′іки [надноz баzнки положиz зоzнт′іки // ]
(185); сухий укроп (185).
Гірчиця. Для позначення культивованого виду гірчиці (Brassica
nigra) у центральнослобожанських говірках уживається успадкована
ще з праслов’янської мови (gorьčica «гірчиця») загальнонародна назва г’ірчиц′а (майже в усіх обстежених пунктах) // [г’ірчиzц′у треzба
захиш’аzти в’ід хрестоцв’іzтнойі блохиz // ] (130); горчиц′а (133, 172,
179, 180) // [горчиzц′у ўнас не саzд′ат′ / купуzйем готоzву // ] (133);
г’ірч’іц′а (134, 170), горч’іц′а (185).
Коріандр. До ЛСГ «зелені овочі» належить і назва коріандру.
Найменування цієї рослини запозичене через ст.польську koriander,
koliandr, koliandra, koledra<лат. corriandrum, грец. koriannon. У центральнослобожанських говірках на позначення цієї культури уживають лексеми: кор′іандр (майже в усіх досліджених пунктах), кинза (132,
138, 139), кинза (128, 129), к’інза (130, 141) // [листкиz к’інзиz маzйут′
р′ізкиzй заzпах / гоzстрий смак / плодиz зприйеzмним аромаzтом // ]
(130).
Бораго. До зелених овочів належить і огіркова трава, або ж бораго (Borago officinalis). Для називання цієї культури на Харківщині використовують такі лексеми: ог’ірочник (130, 134, 173, 174, 177,
180, 181, 183) // [ог’іроzчник уживаzйемо молодиzм уйіzжу // ] (130);
огуречник (141, 171, 184), огур′ечник (141, 171, 184) // [огур′еzчник
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унаzс чаzсто саzд′аzт′ йак цв’ітиz // іногдаz / праzўда / усалаzт кладуzт′//]
(141), огуречна трава (172), огур′ечна трава (172), ог’іркова трава
(182), салат (185).
ЛСГ «багаторічні овочеві рослини». До цього утворення відносимо назви щавлю (праслов’янське ščavь), хрону, м’яти, ревеню,
спаржі, меліси.
Сема «щавель» на Харківщині репрезентована такими лексемами: шчавел′ (майже в усіх обстежених пунктах) // [п’ідшчавеzл′
в’ідвоzд′ат′ низиzн′:і д′іл′аzнки // ] (130); шчавел′ (132, 135, 139, 180) //
[шчаzвел′ маzйе киzслий смак // ] (132); ш’авел′ (168, 170, 184), квасец′
(130, 140) // [зквасц′уz ваzр′аzт′ зелеzний боршч // ] (140); шчовей
[улистоzчк’іў шчовеzйа кисловаzтий ўкус // вониz невелиzчк’і і зелеzн′і // ]
(138); кислец′ (169).
Із праслов’янської мови успадковано найменування хрону (xrenъ)
[Поістогова 2001, с. 38]. У ценнтральнослобожанських говірках ця
рослина має такі назви: хр′ін (128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 138,
140, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184) // [хр′ін придайеz упруzг’іс′т′ консервоzваним ог’іркаzм // ]
(132); хрон (128, 129, 134, 136, 137, 139, 140, 141, 169, 185) // [хрон
киzдайут′вог’іркиz / шоб хруст′іzли // ] (185); хрен (128, 129, 172).
Семема «м’ята» репрезентована лексемами: мйата (в усіх обстежених пунктах), мн′ата (138, 139, 170, 175, 182, 184) // [мн′аzту
саzд′ат′ т′іzл′ки т′і / хто л′уzбе йійіz заzпах // ] (182); м’ата (172, 185) //
[чай зм’аzти кориzсний призастуzд′і // ] (172). Номен «м’ята» запозичено з лат. mentha від грецького [Фасмер 1964–1973, с. 31].
На позначення ревеню у центральнослобожанських говірках використовують такі форми: рев′ін′ (у більшості досліджених пунктів),
рев’ен′ (128, 129, 172), ревен′ (130, 175) // [упеzрший р′ік п’іzсл′а сад′іzн′:а
реzвен′а урожаzй зйоzго незбираzйут′ // ] (130); р′ев’ен′ [р′еzв’ен′ ран′іzше
р′іс сам / а тепеzр йогоz деzхто саzдит′ нагороzд′і / і ж’інкиz каzжут′ / шо
зйогоz ўкуzсне вареzн′:а // ] (141); ревел′ (131). Номен «ревінь» засвоєний з тур. rävänd < перс. rāvena [Фасмер 1964–1973, c. 454–455].
Семема «меліса» репрезентована лексемами: мел′іса (майже в усіх
обстежених пунктах) // [листоzчки мел′іzси похоzж′і накропивуz /
а заzпах уйіzх / йак улимоzна // ] (141); лимон:а трава (134, 140),
мйата (128, 129). Назва меліси засвоєна з латинської ботанічної
номенклатури (лат. melissa), яке є результатом скорочення грецьк.
melissophyllom [ЕСУМ 1982–1989, c.433].
ЛСГ «баштанні культури». До цього утворення належать найменування гарбуза, кавуна, дині, патисонів, кабачків та ін.
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На позначення загальної назви баштанових культур у центральнослобожанських говірках уживають лексеми: бакша (128, 129, 131,
132, 133, 134, 135, 138, 140, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 177, 180,
181, 183, 184, СУМ Б. Гр., СМТ Г. Ф. Кв.-Осн.) // [бакшаz ростеz поzза
картоzшкойу // ] (168); бахча (128, 129, 131, 141, 176), баштанов’і (136,
137, 139, 172, 178, 179), бакча (131, 180, 182), бахша [бахшаz особлиzво
диzн′і і кавуниz / доzбре витриzмуйут′ висоzк’і температуzри // ] (130);
бахч’ів’і (170), бакч’ів’і (170), баштан (185).
Найпоширенішою є назва бакша, яка має значну активність
і у східнослобожанських говірках.
Із праслов’янської мови успадковані найменування гарбуза і дині
(tyky «гарбуз» і dyn’a «диня»).
Гарбуз. У центральнослобожанських говірках на позначення цієї
культури використовують, в основному, дві назви — давню тиква (55,
65, 69, 74, 88, 94, 106, 128, 129, 131) // [тиzкву виzрвали накаzшу // ]
(65) і гарбуз (запозичення з тюркських мов) (у всіх обстежених пунктах) // [гарбузиz саzдимо покукургуzз′і / і м’іzсце незаймаzйут′ і доzбре
ростуzт′//] (141). Зрідка для називання цієї баштанової культури уживають лексему кабак (15, 65). Остання запозичена з турецької мови
[Фасмер 1964–1973, с. 148].
Слово гарбузъ уперше засвідчене через антропонім Гарбузъ
1596 р., а безпосередньо як ботанічний номен тільки у ХVIII ст.
Лексема гарбузъ (відзначається також варіант карбузъ) — тюркізм;
пор. полов. харбуз, карбуз, крим.-тат. къарпуз, тур. karpuz «кавун»,
перс. arbuza «диня» [Сабадош 1996, с. 107].
Із мікроутворенням «назви гарбуза та його частин» пов’язані репрезентанти семем: «найменування гарбузового насіння» — гарбузове
нас′ін′:а (майже в усіх обстежених пунктах), нас′ін′:а (128, 129, 136,
137, 180, 184) // [треzба насушиzти нас′іzн′:а згарбуз′іzў // ] (180);
кабачки (11, 55, 65, 69, 70, 73, 79, 82, 94, 106, 131, 133, 139, 169,
170, 175, 176) // [смаzжен′і кабачкиz згарбуз′іzў дуzже доzбр′і // ] (139);
гарбус′ц′і (68, 92, 168, 172, 179, 185), гарбузов’і кабачки (11, 65, 73,
106, 140, 169, 175, 176), гарбуз′ане нас′ін′:а (132), гарбуз′ач′:а (135),
гарбузов’і с′ем’ечки (11, 68, 86, 141, 170) // [гарбузоzв’і с′еzм’ечки
онуzки л′уzбл′ат′ луzскати // ] (141); с′емоч’ки (170); «одне стебло
гарбуза з листям» — гарбузин′:а (майже в усіх обстежених пунктах) // [гарбузиzн′:а / колиz розстеzл′уйуц′а / ч’іпл′аzйец′а вуzсиками
зарослиzни / шо р′аzдом // ] (141); огудина (128, 129), гудина (128,
129), бадил′:а (130, 174) // [наодноzму бадиzл′:і моzже ростиz пок’іzл′ка
гарбуз′іzў р′іzзного роzзм′іру // ] (130); паг’ін (136, 137), стеблина (138,
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180), пагон (172), бат′іг (140), батог (185), бадилина (131), пл′іт′ (134),
огуд (170); «стебло гарбуза без листя» — гарбузин′:а (майже в усіх
досліджених пунктах), огудина (128, 129, 136, 137), бат′іг (130, 134,
135), стебло (133, 138, 179), гудина (128, 129), бадил′:а (141), батог
(185), бадилина (131), бадилина безлис′т′а (131), огуд (170); «вусики
на стеблі гарбуза» — вусики (у більшості досліджених пунктів) //
[отоz ч’іпл′аzйец′а гарбуzз вуzсиками і надереzва / і накукургуzзу /
і насоzн′ашник // ] (140); ус′іки [нагарбуз′іz закрутиzлис′а уzс′іки // ]
(172); вуса (169, 172, 174, 178), баранчики [бараzнчиками гарбуzз
ч’іпл′аzйец′а засус′іzдн′і рослиzни // ] (141); батоги [батогаzми гарбуз′іzў
граzйуц′:а д′іzти / т′агаzйут′ упил′уzц′і // ] (168); «м’ясиста частина гарбуза» — мйакот′ (майже в усіх обстежених пунктах) // [ізмйаzкот′і
гарбузаz моzжна вариzти каzшу // ] (168); мйакуш (140, 141, 176, 179) //
[мйаzкуш гарбузаz ораzнжевий і смачниzй печеzним // ] (141); м’акот′
(135, 172, 185) // [м’аzкот′ гарбузаz ораzнжевого коzл′ору / твердаz // ]
(135); гарбуз (128, 129), мн′акот′ (139), мн′акиш [мн′акиzш гарбузаz
куzри кл′уzйут′ / в’ін накоzрм ідеz // ] (170); «м’якоть у гарбузах, де
є насіння» — мйакот′ (у більшості досліджених пунктів), с′імен:ик
(138, 172, 180, 181, 184), жабурин′:а (138), кишки (131), середина
(169), мн′акиш (170), м’акот′ (185); «поверхня гарбуза» — шкурка
(128, 129, 133, 138, 170, 171, 173, 177, 183, 184), шкура (140, 174,
175, 176, 185), шкаралупа (131, 136, 137, 140, 179, 182), шк’іра (168,
178) // [шоб запектиz гарбуzз удухоzўц′і / треzба йогоz обчиzстити в’ід
шк’іzри // ] (168); корка (172, 180), кожура (169).
Диня. У центральнослобожанських говірках ця культура репрезентована лексемою дин′а (в усіх обстежених пунктах) // [ми саzдимо
колхоzзниц′у / вонаz раzн′:а / і дуб’іzўку / це п’іzзн′а диzн′а // ] (138).
Кавун. Назва цієї рослини Сitrullus vulgaris (кавун) разом з означуваною реалією прийшла до нас із тюркських мов (тур. kavun,
kaun «диня», тат. і казах. каун «кавун; диня»), які помітно вплинули на розвиток староукраїнської ботанічної номенклатури [Сабадош
1996, с. 141; Фасмер 1964–1973, с. 154]. У центральнослобожанському ареалі на позначення кавуна уживають такі назви: кавун (11, 15,
57, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 74, 75, 79, 80, 82, 86, 92, 93, 94,
106, 107, 110, 113, 128, 129, 131, 133, 136, 137, 138, 140, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185) //
[ран′іzше кавуниz багаzто хто маў / покиz несозр′іzли / в’ідграк’іzў
сторожиzли // ] (72); як паралельна і доволі активна арбуз (128,
129, 131, 136, 137, 175, 176, 179, 180, 183), а також арбуз (128, 129),
каун (185).
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Із мікроутворенням «найменування кавуна та його частин»
пов’язані й репрезентанти семеми «середина розрізаного кавуна» —
баран (15, 55, 58, 61, 64, 75, 79, 94, 106, 110, 169, 170, 184), середина
(57, 68, 71, 82, 92, 128, 129, 173, 177, 180, 183), баранчик (60, 68,
69, 70, 72, 80, 86, 93, 136, 137), серцевина (128, 129, 140, 172, 174,
175, 176, 178, 179), барин′а (11, 128, 129, 131, 182), серединка (74,
133, 138, 185), баранч’ік (65, 66, 73, 170), середина (128, 129, 181),
душа (88, 109), мйакуш (128, 129), баранец′ (70, 94), москоўка (139,
171), бабка (113), барин′ка (131), мйакот′ (138), кавун (168), москва
[москваz саzма слаzдка ўкавунаz // ] (185), бал′ер′інка [бал′ер′іzнка
ўкавунаz дуzже соzчна // ] (185).
Кабачки. У центральнослобожанських говірках маємо такі назви
цієї культури: «кабачки» — кабачки (в усіх обстежених пунктах) //
[унаzс саzд′ат′ гриzбоўс′к’і кабачкиz // ] (133); кабачата (136, 137). Найменування рослини, очевидно, запозичене з тюркських мов.
Патисони. Семема «патисони» репрезентована таками елементами: патисони (в усіх досліджених пунктах) // [ран′іzше булиz
патисоzни / та деzхто і с′оzгодн′і саzдеz йіх // ] (184), пат′ісони (131,
140, 169, 170, 185).
Ханьки. Значення «ханьки, декоративні маленькі гарбузи» представлене формами хан′ки (майже в усіх досліджених пунктах) і хан′ки
(140). Проте колись, очевидно, слово «ханька» вживалося й на позначення гарбуза загалом. Як застаріле зі значенням «гарбуз» воно
зафіксоване у 3-томі «Нового тлумачного словника української мови»
[НТСУМ 2008, с. 681].
ЛСГ «бобові культури». До цієї лексичної групи належать найменування гороху, квасолі, бобів, сої й ін.
Розгляньмо спершу загальну назву рослин родини бобових:
бобов’і (в усіх обстежених пунктах) // [бобоzв’іz зан′імаzйут′ невелиzку
плоzшчу // ] (185), боби (майже в усіх досліджених пунктах).
Із праслов’янської мови успадковані назви гороху (gorxъ<gorsъ
«горох») [Фасмер 1964–1973, с. 444]. У центральнослобожанських говірках на позначення цієї культури уживають такі лексеми: «горох» —
горох (у всіх досліджених пунктах) // [згороzху пирогиz пеклиz // ]
(72); орох (15, 58, 68, 73, 75, 86, 92, 94, 113, 128, 129, 131, 133, 136,
137, 138, 140, 168, 169, 174, 179, 184).
Із мікроутворенням «назви гороху та його частин» пов’язані й репрезентанти семи «зернята гороху» — горох (майже в усіх обстежених
пунктах), орох (15, 58, 68, 73, 75, 86, 92, 94, 113, 128, 129, 131, 133,
136, 137, 140, 168, 174, 179, 184), горошок (138), горошин′:а (171).
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Щодо найменування квасолі, то, слід зауважити, що воно проникло в українську мову через посередництво польської (пол. fasola id.
з с.-верх.-нім. facōl, phasōl, нім. д. Fasola, c. лат. fassolius, fasellus
(лат. phaseolus, phaselus, fassiolus), гр. phaselis [Сабадош 1996, с. 101;
Фасмер 1964–1973, с. 187]. У центральнослобожанських говірках
на позначення цієї рослини уживають такі лексеми: квасол′а (майже в усіх обстежених пунктах) // [колиzс′ квасоzл′і багаzто с′іzйали // ]
(72); фасол′а (15, 55, 65, 70, 74, 88, 93, 94, 109), квасул′а (68, 130),
квасол′і (131).
Із мікрогрупою «найменування квасолі» пов’язані й репрезентанти семем: «квасоля з витким стеблом (тичкова)» — витуха (11,
65, 69, 70, 72, 74, 75, 79, 93, 106, 109) // [витуzха / квасоzл′а / йакаz
вйеzц′:а поземл′іz // ] (72); квасол′а (61, 73, 92, 93, 110, 169, 170, 173,
176, 177, 178, 180, 183), вйушча (128, 129, 133, 136, 137, 172, 181, 182,
184), плитуча (57, 58, 71, 128, 129, 138, 175), тичкова (65, 94, 113,
171, 174, 185), плитуха (55, 61, 86, 107), плитушча (128, 129, 131),
квасол′а / шо плитец′:а (80, 140, 169), повитуха (71), вйушка (82,
93, 172), вйуш’:а (128, 129, 179), вйуча (68, 94), вйунка (66), виткова
(169), кручена (64), тична квасол′а (15), тична фасол′а (70), тичина
(69), фасол′а (88); «квасоля з невитким стеблом» — п’іша квасол′а
(11, 15, 66, 68, 94, 113, 138), квасол′а (75, 93, 168, 170, 174, 175,
176), кушчова (72, 128, 129, 131, 133), неплит′уча квасол′а (55, 58,
71, 107), седуха (93, 94, 106, 107), кушчик (128, 129), кушчоўка (128,
129), неўйушча (136, 137), сахарна квасол′а (75, 93), кушчоўка (128,
129), лежуха (88, 109), неўушка (82, 93), невитка (169), куш’:ова (140),
квасол′а безпагон′іў (72), лежун (69), низен′ка квасол′а (86), сид′ушка
(57), низен′ка квасол′а (92).
Розгляньмо й репрезентанти семеми: «поздовжня половина
зерна гороху, квасолі» — половина (в усіх обстежених пунктах),
половинка квасол′і (173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183),
п’іўгорошини (168, 169, 170, 182, 184), п’іўквасолини (170, 182, 184),
половинка горошини (170, 182), половинка квасолин′:а (168), половинка
зерн′атка квасол′і (168), половинка квасолин′:а (168), половинка гороху
(168), половинка квасолини (170); «поздовжня половина стручка» —
половинка (в усіх досліджених пунктах), стулка (140), квасолин′:а
(168), лушпайка (170); «струк, з якого вийняли зернята (лушпиння)» — лушпин′:а (128, 129, 133, 136, 137, 140, 168, 169, 171, 173,
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184), лушпайки (131,
170), квасолин′:а (138, 185), лушпинки згороху (138), лушпинки зороху
(138), лушпинки зквасол′і (138); «струк квасолі, гороху, коли в ньому
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зав’язуються зернята» — стр′учок (133, 136, 137, 138, 140, 170, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 185), стручок (131, 169, 171,
178, 179, 180, 184), зелений стр′учок (128, 129), стр′ук (133), молодий
стр′ук (168); «спілий струк гороху, квасолі» — стр′учок (136, 137, 138,
140, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 181, 183, 185), стручок (169, 171,
178, 179, 180, 184), сп’ілий стручок (131, 138), сп’ілий стр′ук (168),
старий стручок (169); «маленькі листочки коло стручка» — листочки
(131, 133, 136, 137, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 183), вусики (128, 129, 138, 182, 184), квасолин′:а (168);
«маленька ніжка, на якій тримається стручок» — плодоножка (128,
129, 136, 137, 138, 169, 173, 177, 178, 179, 180, 181, 183), ножка (170,
171, 172, 174, 175, 176, 182, 184), хвостик (133, 140), кор′ішок (131);
«процес видалення зерна квасолі зі стручків» — лушч’ін′:а (128, 129,
131, 138, 140, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183),
лушчин′:а (133, 136, 137, 168, 171, 182, 184, 185), лузан′:а (169).
Соя. У цетральнослобожанських говірках на позначення цієї рослини використовують лексему сойа (в усіх обстежених пунктах).
Вика. Семема «вика» репрезентована такими формами в’іка (майже в усіх обстежених пунктах) // [в’іzку с′іzйали ум’іzст′і з в’іўсоzм /
дл′акоzрма твариzн′і // ] (72); вика (15, 69, 74, 79, 94, 182), горох (55,
57, 107), горошок (88, 106), горошок мишиний (15), дикий горошок (73),
горошок горобиний (15), горошок зайачий (69), в’ікоовес (61). Походження назви цієї рослини (Vicia sativa L) остаточно не з’ясоване.
Вона виводиться через польське посередництво від давньоверхньонім.
wicka, wicha, яке походить від лат. vicia «вика» [Фасмер 1964–1973].
Сочевиця. Значення «сочевиця» представлене такими найменуваннями: чечевиц′а (майже в усіх досліджених пунктах) // [чечевиzц′а /
вонаz плискаzт′ін′ка / кориzчнева // ] (128); чечавиц′а (11, 57, 64, 65,
66, 70, 79, 107, 110, 128, 129) // [чечавиzц′у й сам’іz йіzли / і скотиzну
годуваzли // ] (65); чечивиц′а (75, 94), шечавиц′а (71), шичавиц′а (79).
Капуста. Назва цієї рослини успадкована ще з праслов’янської
мови (kapusta «капуста», старослов. капуста (капоуста). Проте дослідник О. Брюкнер стверджує, що слово «капуста» прийшло в Україну з пол. kapusta і походить від середньолатинського capucium «головка» від лат. caput — «голова» [Огієнко 1979–1995]. М. Фасмер
зауважує, що, очевидно, ця назва постала внаслідок контамінації
сер.лат. compos (i)ta, іт. composta «суміш, склад; компот, добриво,
першопочаткове «згорнений» (сер.-верх.-нім. kumpost «варення»
і «кисла (квашена) капуста» і давн.-верх.-нім. chapuz, сер.-верх.нім. kapp z від лат. caputium «качан капусти» [Фасмер 1964–1973,
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с. 188]. На Харківщині ця культура представлена найменуванням
капуста в усіх обстежених пунктах: [унаzс вироzшчуйут′ б’ілокачаzн:у
капуzсту // ] (133).
Із мікрогрупою «назви капусти та її частин» пов’язані й репрезентанти семем: «качан капусти (головка)» — голоўка (майже в усіх
досліджених пунктах), качан (128, 129, 131, 180, 185), капустина
(133, 175, 182, 184); «капуста, що не склалася в головку» — шул′ак
(майже в усіх обстежених пунктах) // [шул′аzк / капуzста / йакаz
неўйаzжец′:а // ] (128); храбуст (60, 68, 80), шал′ак (128, 129), капуста
(58, 71), качан (71, 92), недор′ідок (79), пуста капуста (138), цв’ітуха
(66), шамулка (88), шушл′ак (61), шул′пак (70), шуплак (69), шушелиц′а
(64); «осередок у головці капусти» — качан (у всіх обстежених пунктах), кочерижка (131, 172), качанчик (66, 82), качанец′ (70).
Огірок. Очевидно, що огірки прийшли до Європи з Азії через
слов’ян, тому їх назви в деяких європейських народів, наприклад,
німців, мають слов’янське походження. Проте О. Брюкнер уважає,
що поширювалася до Європи ця культура справді з Азії, але не через слов’ян, а через греків [Сабадош 1996, с. 39]. Є припущення,
що в києворуський період існували назви * огоръкъ: * огуръкъ<
* ogorъkъ: ogurъкъ, гр. agouros [Сабадош 1996, с. 39].
У центральнослобожанських говірках на позначення цієї культури уживають лексеми: ог’ірок (у всіх обстежених пунктах) // [солиzли
ог’ірк’іzў багаzто / допетраz аж булиz // ] (72); огурец′ (55, 69, 75,
79, 93, 94, 170, 172, 180) // [унаzс саzд′ат′ огурц′іz дал′н′евостоzчн′і /
конкуреzнт / н′іzжинс′к’іz / родн′ічоzк // ] (172); огерок (15, 65, 72, 74,
88, 109, 174), огирок (58, 68, 71, 94, 138, 170), гирок (86, 92, 133),
г’ірок (55, 131, 140), огурок (128, 129), гурок (69, 113), уг’ірок (113).
Приблизно ж такі форми маємо у східнослобожанських говірках:
пор. г’ірок, ог’ірок, огерок, огурец′ (ССГ).
Із мікроутворенням «найменування огірків і його частин» пов’язані й репрезентанти сем: «перестиглий огірок, залишений на насіння» — жоўт′ак (у всіх обстежених пунктах) // [отоzж жоўт′акаz
с′іменаz вибираzйут′ і висаzжуйут′ весноzйу // ] (140); нас′ін:ик (128,
129, 176), нас′ін:ик (128, 129), с′імйаник (128, 129), с′ім’ан:ик (128,
129), семен:ик (128, 129), с′імен:ик (170); «маленький огірок» —
заўйаз′ (128, 129, 131, 136, 137, 179, 182, 184), пупйанок (131, 133,
140, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 184,
185), пупйашок (138, 180), пупйах (172); «квіточка з огірочком» —
заўйаз′ (майже в усіх досліджених пунктах) // [огиzрок беззаzўйаз′і
називаzйут′ пустоцв’іzтом // ] (138); пупйанок (128, 129), корн′ішон (131);
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«маленький огірочок, з якого спала зів’яла квіточка» — пупйанок
(133, 136, 137, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181,
183, 184, 185), ог’ірочок (128, 129), ог’ірок (128, 129), пупйашок (138),
пупйах (172); «маленькі вусики огірків» — вусик (в усіх обстежених пунктах), вуса (169, 178, 180), ус′іки (179, 185), уси (172), батіг
(131); «насіння огірків» — с′імена (128, 129, 168, 169, 173, 175, 176,
177, 178, 181, 182, 183) // [с′іменаz ог’ірк’іzў збер′ігаzйемо утр′апчаzн′ій
торбиzнц′і // ] (168); с′ім’ена (174, 179, 180, 184, 185), нас′ін′:а (128,
129, 171, 185) // [то йа нас′іzн′:а ог’ірк’іzў поклаzла / шоб соzхло // ]
(185); жоўт′ак (128, 129, 138), с′емена (136, 137), с′ем’ена (131), семена
(133), с′імена (140), с′емочки (170), с′ем’ечки (172).
Баклажан. У центральнослобожанських говірках на позначення
цієї культури (Solanum lycopersicum) уживають лексеми: синен′кий (60,
68, 71, 74, 110, 128, 129, 133, 138, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 181, 183) // [закриzла синеzн′ких баzнок деzс′ат′ // ] (177); баклажан
(15, 57, 58, 61, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 79, 80, 82, 86, 88, 92, 93, 94, 106,
107, 128, 129, 140, 171, 178, 182), син′ій пом’ідор (55, 65, 69, 94, 109, 128,
129, 179), син′ій баклажан (64, 65, 70, 113, 128, 129), с′ін′ін′кий (15, 79,
169, 185), с′інен′кий (136, 137, 180, 184), син′ій (128, 129, 140), с′ін′ен′кий
(11, 57, 70), сенен′кий (70, 79), синен′кий (61, 106), син′ін′кий (66). Найменування «баклажан» запозичене з турецької мови (тур. patlican,
яке походить від перського bādindžān) [Фасмер 1964–1973, с. 111].
Помідор. Ця культура (Lycopersicum esculentum) здавна відома
в Перу. На наших же землях вона з’являється у XIX ст. Номен «помідор» запозичено з іт. pomi d’oro від pomo d’oro, буквально «золоте яблуко» (неточне відтворення з французької мови) [Фасмер
1964–1973, с. 323]. У говірках Харківщини для називання плоду
цієї культури використовують лексеми: пом’ідор (в усіх обстежених
пунктах) // [пом’ідоzри ўже порозов’іzли // ] (168); баклажан (11,
55, 58, 65, 68, 70, 71, 73, 74, 79, 82, 92, 94, 106, 128, 129, 133, 136,
137, 138, 140, 170, 184) // [баклажаzни ц′оzго роzку почорн′іzли // ]
(184); помидор (88, 94, 109, 140, 170, 174); томат (61, 65, 69, 106,
109, 128, 129, 131, 180). Остання ж назва запозичена через франц.
tomate, ісп. tomate з мексик. tomatl [Фасмер 1964–1973, с. 75]. Семема ж «помідор, рослина» має такі назви: пом’ідор (майже в усіх
досліджених пунктах) // [пом’ідоzр п’ідйіzла капус′т′аzнка // ] (168);
кушч пом’ідор′іў (128, 129, 131, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 185) // [шоб п’ідвйазаzти кушч’іz пом’ідоzр′іў /
багаzто паzлок треzба // ] (170); кушч помидор′іў (140, 170, 174), кушч
пом’ідора (131, 138, 182).
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Мак. Ця культура (Papaver L) у центральнослобожанських говірках має такі назви: мак (у всіх досліджених пунктах) // [мак
вироzшчували колиzс′ / п’іzсл′а тоzго / йак запретиzли / перестаzли // ]
(138). Iмовірно, слово «мак» праслов’янського походження (прасл.
makъ, старосл. макъ), проте є й припущення, що це запозичення
з германських мов (старосаксонське maho, mago) або навіть про доіндоєвропейське походження цього слова з грецького mekon, makon
«мак» [Огієнко 1979–1995, с. 26–27; Фасмер 1964–1973, с. 560].
Із мікрогрупою «назви маку і його частин» пов’язані й репрезентанти семем: «головка маку» — мак’іўка (в усіх обстежених пунктах),
мак (128, 129, 169, 178), голоўка (140, 169, 170), коробочка (170); «мак,
у якого коробочка під приймочкою відкривається дірочками (самосійний мак)» — мак (майже в усіх досліджених пунктах), самос′ійний
мак (168, 169), самос′ій (169), дикий мак (171), стрибунец′ (185); «мак,
у якого коробочка під приймочкою не відкривається дірочками» —
мак (у всіх обстежених пунктах), пил′устковий мак (170); «достиглі
зернята маку» — мак (майже в усіх обстежених пунктах) // [змаzку
пир′іжкиz пеклиz / буzблики // ўт′іzсто йогоz м’ішаzли // ] (179); сп’ілий
мак (138, 174), мач’іни (185); «головка маку, з якої видобули зернята» — пуста мак’іўка (128, 129, 133, 138, 169, 171, 173, 174, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184), порожн′а мак’іўка (128, 129,
133, 179), мак’іўка (128, 129, 185), шкаралупа (136, 137), мак (131),
голоўка (170), пустоўка (140), пуста коробочка [пус′т′іz короzбочки
маzку ми паzлимо // ] (168); коробочка (172); «процес видобуття маку
з головок» — висипан′:а (128, 129, 131, 133, 136, 137, 173, 176, 177,
178, 180, 181, 183), витрус′уван′:а (140, 170, 171, 172), вибит′:а (128,
129), вибиван′:а (133, 138) // [как вибиваzйут′ змаzк’івок / каzжемо
вибиваzн′:а // ] (138), збиран′:а маку (168), розлушчен′:а (169).
Перець. На позначення цієї культури у центральнослобожанських
говірках уживають такі лексеми: перец′ (у всіх обстежених пунктах) //
[ваджиzку сиzпемо слаzдкий і гоzр′кий пеzрец′ // ] (185). Найменування
«перець» є давнім запозиченням з латинської мови (лат. piper, яке
походить із гр. peperi, давньоіндоєвр. pippali, через давньоверхньонім. peffer — давньорус. пъпъръ, словен. prpar) [Огієнко 1979–1995].
Із мікроутворенням «назви перцю» пов’язані й репрезентанти
семем: «солодкий перець» — солодкий перец′ (майже в усіх досліджених пунктах) // [насолоzдкий пеzрец′ каzжемо солоzдкий / наг’іркиzй /
г’іркиzй // ] (138); перец′ (128, 129, 131, 133, 136, 137, 138, 140, 169,
170, 171, 180, 182, 184, 185), сладк’ій перец′ (133), слаzдкий пеzрец′
(172); «гіркий перець» — г’іркий перец′ (у більшості обстежених
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пунктів), перец′ (128, 129, 131, 133, 136, 137, 138, 140, 169, 170, 171,
180, 182, 184, 185), гор′кий перец′ (172, 185).
Найменування городніх рослин переважно збігаються з відповідними назвами у літературній мові. Нормативні лексеми відомі,
як правило, усім носіям діалекту, незалежно від їхнього віку, і навіть більше того, функціонують у деяких говірках Харківщини (через відсутність місцевого відповідника в них) як єдино відомі назви
на позначення тих або інших сільськогосподарських культур. Наприклад, у говірці селища Солоницівка на позначення такої городньої
культури, як морква, уживається лише літературна назва, а в говірці Пісочина тільки літературне найменування вживається на позначення часнику та огірка. Подібні явища характерні не тільки для
цих населених пунктів, а й для багатьох інших. Це, з одного боку,
свідчить про близькість наших говірок до середньонаддніпрянського діалекту, який є основою української літературної мови. А з другого боку — наштовхує на думку, що входження слів літературної
мови у лексичний склад говірок на сучасному етапі інтенсивніше,
ніж протилежний процес — перехід діалектних лексем до сучасної
української літературної мови. Однак, слід зауважити, що літературномовні лексичні елементи, потрапляючи в говірку, нерідко піддаються фонетичному чи морфологічному переоформленню: горох —
орох; столовий бур′ак — столов’ій бур′ак; ог’ірок — г’ірок, огирок,
огерок, огурок, уг’ірок; пом’ідор — помидор та ін.
Для цього сегмента сільськогосподарської лексики характерні й такі лексичні паралелі: 1) українська назва сільськогосподарської культури і запозичена чи успадкована з інших мов (тюркських,
праслов’янської тощо), тривале функціонування яких, щоправда,
у тій або іншій центральнослобожанській говірці зумовлюється значною підтримкою і впливом лексичної системи сусідньої російської
мови: гарбуз — тиква, цибул′а — лук, кавун — арбуз, столовий бур′ак —
свекла, в’ічко (невеличке заглиблення з брунькою на картоплині) —
глазок; 2) говіркова лексема на позначення рослини і літературна:
сажанка — цибул′а-с′ійанка, вика — горошок зайачий та ін.
Очевидним є й фонетичний уплив російської мови, зокрема,
у фактах: р′епа, стр′елка (насінний пагін цибулі), овошч’і, в’іка,
гор′кий перец′. Проте дуже часто російськомовні утворення, які постали внаслідок узаємодії центральнослобожанських говірок із сусідньою мовленнєвою стихією, при засвоєнні, як правило, адаптуються до фонетико-морфологічних особливостей ареалу: фасол′а,
моркоў, чечевиц′а, горчиц′а й ін.
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2.2. Назви сортів сільськогосподарських рослин
Основні найменування сільськогосподарських культур у говірках Харківщини загальновідомі та загальновживані. Майже всі
вони безваріантні, не виявляють тенденцій до зникання чи заміни.
Вони утверджені тривалим ужитком у своєму історичному минулому
та в сучасному функціонуванні як стійкі мовні факти. Великий інтерес тут становлять назви різноманітних і численних сортів сільськогосподарських культур. У данім разі географічне поширення їх чи
диференціація за ознаками розвитку не привертають нашої уваги.
Ці номени ситуативно цікаві з іншого боку — з погляду загальних
питань вивчення називання. Вони демонструють спосіб думання
людини й шляхи формування найменувань. Назви сортів городніх
рослин відображають велику різноманітність у характерних деталях
основних сільськогосподарських культур та ті тонкощі, які так удало
й влучно відбило у своїх засобах живе народне мовлення. Щоправда,
у роботі ми розглядаємо не тільки традиційні (народні), а й новіші
(офіційно-номенклатурні) найменування такого типу, оскільки досліджуємо, власне, не суто територіальні, вузьколокальні мовленнєві реалії, а скоріше встановлюємо особливості функціонування елементів
сільськогосподарської лексичної системи у центральнослобнослобожанському ареалі загалом, а вона (система), зрозуміло, включає в себе
як говіркові утворення, так і офіційні (літературні). Однак, очевидно,
все ж таки варто певним чином диференціювати відповідні назви.
 к’ін′с′кий

До традиційних (народних) зокрема віднесемо такі: б’іла,
зуб, кормова (сорти кукурудзи); крупний, м’елкий, пузанок (сорти соняшнику); б’іла, жоўта, іван-да-марйа, красна/червона, розова, син′а,
скоросп’ілка/скоросп’елка, сорокоденка/сорокаденка/сорокодн′еўка,
циганка, червона шапка (сорти картоплі); боршчовий/боршчевий,
дл′ін:ий, кормовий, короткий, красний, сахарний/цукровий (сорти буряків); доўга, куцен′ка (сорти моркви); б’іла, б’ілокрайка, красна/червона,
крупна, середн′а (сорти редиски); б’іла, весн′ана, жоўтувата, зимн′а/
зимова, кругла, ф’іолетова, чорна (сорти редьки); весн′аний/весн′аний/
в’ес’ен′ій, зимн′ій/з′імн′ій/зимовий/озимий, йарий/йаровий, москал′/
москалик (сорти часнику); б’іла, гостра, золотиста, ран′:а, син′а,
солодка, сорокозубка (сорти цибулі); полосатий, р′абий, скоросп’ілка/

скоросп’елка, чорний (сорти кавуна), кругла, репанка (сорти динь); б’іла,


б’ілокачанка, п’ізн′а, ран′:а, середн′а, син′а, скоросп’ілка (сорти капусти); поўний, самос′ій, стрибунец′ (сорти маку); гладкий, доўгий, ран′:ій
(сорти огірків); жоўтий, ран′:ій, слиўки/слиўки (сорти помідорів);
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г’іркий/гиркий/гор′кий, жоўтий, зелений, красний/червоний, солодкий/
сладкий, стр′учковий/стр′учковий, шишковатий (сорти перцю).
Офіційними ж назвами, нашу думку, є ароматна, бемо, донец′ка,
дн′іпроўс′ка, зор′а, коушен, одес′ка, силосна, украйін′с′ка, хар′к’іўс′ка
(сорти кукурудзи); еней, ной, передовик, погл′ад, пол′овик, св’іточ,
сонечко, сол′ібрет, хар′к’іўс′кий (сорти соняшнику); голанка, ела,
іскра, кобза, н′еўс′ка, райа, серпанок, чаріўниц′а (сорти картоплі);
б’ілий полтаўс′кий, б’ілоцерк’іўс′кий, бордо, кал′істо, кийеўс′кий,
краснос′ел′с′кий, ран′:е диво, рос′, столовий, хар′к’іўс′кий, швец′кий (сорти буряків); артек, гаўрил′іўс′ка, карател′, нан′с′ка, нан′ц′ка, матене,
скв′ірс′ка, хар′к’іўс′ка, шантане/шантене (сорти моркви); руб’ін,
червоний велетен′ (сорти редиски); грайворонс′ка, марчелан′с′ка, одес′ка
(сорти редьки); кубан′с′кий, парус, украйін′с′кий, хар′к’іўс′кий (сорти
часнику); батун, каратал′с′ка, дн′іпропетроўс′ка, луган′с′ка, салатна,
скв’ірс′ка, стригун′іўс′ка, ткач’іўс′ка, хар′к’іўс′ка, шалот (сорти цибулі); грибоўс′кий/гриб’іўс′кий/грибоўс′кий, каскеленс′кий, хар′к’іўс′кий
(сорти кропу); комишанс′кий/камишанс′кий, мел′ітопол′с′кий, огон′ок
(сорти кавунів); ананасна, десертна, дуб’іўка, йаблучна, колгоспниц′а,
украйінка, хар′к’іўс′ка ран′:а (сорти динь); амагер, б’ілокачан:а,
б’ілосн′іжка, димерс′ка, ійун′с′ка, камйана голова, колобок, йарослаўна,
хар′к’іўс′ка (сорти капусти); айакс, голан′с′кий, дал′н′евосточний/
далекосх’ідний, дон′с′кий, зозул′а, конкурент, криничка, кр′ісп’іна,
малиш, н′іжин′с′кий, паркер, родн′ічок/джерело, усп’ех, фен′ікс (сорти огірків); агата, волгограц′кий, волове серце, дебараго, донец′кий,
кременчуц′кий, прометей, розовий великий, св’ітанок, факел, чорний
принц, йаблучко (сорти помідорів); батун, болгарс′кий, н′іжн′іс′т′,
огон′ок, одес′кий, ротунда/ратунда, йантар′ (сорти перцю).
Отже, подамо загальний перелік назв сортів тих сільськогосподарських рослин, що вирощуються на території Харківщини,
вживаються і використовуються у говірках досліджуваного регіону
тощо. Принцип подачі матеріалу — від найпоширенішого номена
(1-й стовпчик) до малопоширеного (останній) (дані 2004 року).
Сорти кукурудзи
одеzс′ка
аромаzтна
хаzр′к’іўс′ка
к’іzн′с′кий зуб
б’іzла
кормоваz

сиzлосна
саzхарна
зерноваz
украйіzн′с′ка
донеzц′ка
дн′іпроzўс′ка

краzсна
зор′аz
г’ібр′іzд
коушеzн
беzмо
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Сорти соняшнику
св’іzточ
хаzр′к’іўс′кий
краzсен′
круzпний
м’еzлкий
пузаноzк

соzнечко
зелеzнка
сол′ібреzт

пол′овиzк
передовиzк
поzгл′ад
йуzжний
енеzй
ной
Сорти картоплі

красноглаzзка
туzра
пйаzниц′а
негрит′аzнка/негритоzска
жоzўта
сиzн′а
серпаzнок
нед′коzва
слаўйаzнка/слаўйаzн′с′ка
америкаzнка
куб’іzнка
іzскра
криzмс′ка роzза
веснаz
раzйа

голаzнка
сорокодеzнка/сорокадеzнка/
сорокодн′еzўка
б’іzла
син′оглаzзка/син′еглаzзка/
с′ін′еглаzзка
роzзова
іван-да-маzрйа
цигаzнка
н′еzўс′ка
еzла
чар′іzўниzц′а
краzсна/червоzна
скоросп’іzлка/скоросп’еzлка
коzбза
зоzр′ка
червоzна шаzпка

Сорти буряків
кормовиzй
бордоz
саzхарний/цукроzвий
краzсний
йуб’ілеzйний
рос′

столоzвий/столоzв’ій
боршчовиzй/
боршчевиzй
хаzр′к’іўс′кий
киzйеўс′кий
б’іzлий полтаzўс′кий
б’ілоцерк’іzўс′кий

короzткий
дл′іzн:ий
краснос′еzл′с′кий
швеzц′кий
раzн′:е диzво
кохаzлик

Сорти моркви
каратеzл′
шантанеz/шантенеz
артеzк
наzн′с′ка/наzн′ц′ка

гаўриzл′іўс′ка
хаzр′к’іўс′ка
скв′іzрс′ка
доzўга

куцеzн′ка
кал′іzсто
матеzне
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Сорти редиски
б’ілокраzйка
краzсна/червоzна
зор′аz/зар′аz
руб’іzн

б’іzла
круzпна
сереzдн′а

червоzний веzлетен′
француzз′кий заzўтрак
л′од′анаz сосуzл′ка

Сорти редьки
чоzрна
б’іzла
зиzмн′а/зимоzва
весн′анаz

жоўтуваzта
ф’іолеzтова
круzгла

грайвороzнс′ка
одеzс′ка
марчелаzн′с′ка

Сорти часнику
зиzмн′ій/з′іzмн′ій/
зимоzвий/озиzмий
весн′аниzй/весн′аzний/
в’ес’еzн′ій
йаzрий/йаровиzй

москаzл′/москаzлик
хаzр′к’іўс′кий
украzйін′с′кий

кубаzн′с′кий
простаzк
паzрус

Сорти цибулі
стригун′іzўс′ка
чорнуzшка/чернуzшка
кушчоzўка/кушч’іzўка
сиzн′а
скв’іzрс′ка
б’іzла
раzн′:а

дн′іпропетроzўс′ка
лугаzн′с′ка
хаzр′к’іўс′ка
салаzтна
гоzстра
нап’іўгоzстра
солоzдка

батуzн
золотиzста
ткач’іzўс′ка
сорокозуzбка
каратаzл′с′ка
шалоzт

Сорти кропу
хаzр′к’іўс′кий
каскелеzнс′кий

гриzбоўс′кий/гриzб’іўс′кий/
грибоzўс′кий
звичаzйний

Сорти кавунів
огон′оzк
полосаzтий
мел′ітоzпол′с′кий/м’ел′ітоzпол′с′кий
р′абиzй
комишаzнс′кий/камишаzнс′кий

п’іzзн′ій
чоzрний
скоросп’іzлка/скоросп’еzлка
хаzр′к’іўс′ка скоросп’іzлка
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Сорти динь
реzпанка
круzгла
йаzблучна
ананаzсна
мид′аzнка

колхоzзниц′а/колхоzзн′іца/
колгоzспниц′аz
дуб’іzўка/дубоzўка
хаzр′к’іўс′ка раzн′:а
украйіzнка
десеzртна

Сорти капусти
цв’ітнаz
раzн′:а
амагеzрка/амагеzр/магеzра/мегеzра
б’ілокачаzн:а/б’ілокачаzнка
хаzр′к’іўс′ка
п’іzзн′а
сереzдн′а
сиzн′а

б’ілосн′іzжка
камйанаz головаz
диzмерс′ка
ійуzн′с′ка
скоросп’іzлка
б’іzла
йарослаzўна
колобоzк

Сорти маку
самос′іzйний/самос′іzй
пил′усткоzвий

поzўний
стрибунеzц′
Сорти огірків

дал′н′евостоzчний/далекосх’іzдний
родн′ічоzк/джереzло
н′еzжин′с′кий (н′іzжин′с′кий,
н′еzжен′с′кий, н′еzж’ін′с′кий)
айаzкс
зозуzл′а
кр′ісп’іzна
усп’еzх
паzркер
криниzчка

конкуреzнт
феzн′ікс
доzўгий
глаzдкий
раzн′:ій
дон′с′киzй
малиzш
голаzн′с′кий
поб’ідиzтел′

Сорти помідорів
слиўкиz/слиzўки
волгограzц′кий
волоzве сеzрце
донеzц′кий
дебараzго
агаzта

кременчуzц′кий
роzзовий велиzкий
жоzўтий
раzн′:ій
средн′ораzн′:ій

св’ітаzнок
фаzкел/хваzкел
чоzрний принц
прометеzй
йаzблучко
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Сорти перцю
болгаzрс′кий
подаzрок Молдоzви
краzсний/червоzний
г’іркиzй/гиркиzй/гоzр′кий
ратуzндра/ратуzнда/ратуzн
батуzн
солоzдкий/слаzдкий
стр′учкоzвий/стр′учковиzй

огон′оzк
зелеzний
жоzўтий
одеzс′кий
йантаzр′
н′іzжн′іс′т′
шишковаzтий

Номінація сортів, як показують факти, реалізується за різними
ознаками. Значна кількість рослин має найменування, що співвідносяться з тією або іншою географічною територією, з якої було
завезено чи на якій було виведено той або інший сорт: одес′ка,
хар′к’iўc′ка, украйін′с′ка, донец′ка, дн′iпроўс′ка (кукурудза); хар′к’iўc′кий, йужний (соняшник); голанка, кийiўс′ка, славйанка/славйан′с′ка,
американка, куб’інка (картопля); хар′к’iўc′кий, кийiўс′кий, краснос′ел′с′кий, швец′кий, б’iлоцерк’іўc′кий, б’ілий полтаўc′кий (буряк);
нан′c′ка, хар′к’iўc′ка (морква); одес′ка, грайворон′с′ка (редька); хар′к’iўc′кий, украйін′c′кий, кубан′c′кий (часник); дн′iпропетроўc′ка, луган′с′ка,
хар′к’iўc′ка (цибуля); хар′к’iўc′кий (крiп); мел′iтопол′c′кий, хар′к’iўc′ка
скоросп’ілка (кавун); хар′к’iўc′ка ран′:а, украйінка (диня); хар′к’iўc′ка
(капуста); дал′н′евосточний/далекосх’ідний), голан′с′кий, н′іжин′с′кий,
дон′с′кий (огiрок); волгограц′кий, донец′кий, кременчуц′кий (помiдор);
болгарс′кий, подарок Молдови, одес′кий (перець).
Багато культур мають сорти з назвою хар′к’iўc′кий або хар′к’iўc′ка
(залежно від роду рослини). Таке найменування, як правило, вказує на місцеве походження сорту, тобто на те, що його було виведено в харківському регіоні. I це цілком природно, оскільки на території Харківщини свого часу працювали численні селекційні
науково-дослідні станції.
Географічний відтінок має й номен «французький завтрак» (сорт
редиски), другий елемент якого свідчить про його засвоєння з російської мови. Проте це найменування, на нашу думку, не зумовлюється власне географічним чинником. В основу номінації, мабуть,
покладено не «територію», а скоріше той факт, що французи полюбляють їсти на сніданок редиску, що може бути і цілком реальним
явищем або сприйматися як природне у свідомості мовців.
Номінація сортів реалізується і за кольоровою ознакою (прямою
чи опосередкованою): б’іла, красна (кукурудза); б’іла, син′оглазка,

Розділ ІI

75

розова, циганка, красна/червона, красноглазка, негрит′анка/негритоска,
жоўта, син′а (картопля); красний, б’ілий полтаўс′кий (буряк); б’iлокрайка, красна/червона, руб’ін, б’іла, червоний велетен′ (редиска);
чорна, б’іла, жоўтувата, ф’iолетова (редька); чорнушка/чернушка,
син′а, б’іла, золотиста (цибуля); огон′ок, р′абий, чорний, полосатий
(кавун); цв’ітна, б’iлокачан:а/б’iлокачанка, син′а, б’iлосн′іжка, б’іла
(капуста); розовий великий, жоўтий, чорний принц (помiдор); красний/
червоний, зелений, жоўтий (перець).
Такі найменування будовою можуть бути простими, складними і складеними. Прості номінації — це назви, що безпосередньо
вказують на той або інший колір (фактично найменування сорту
одночасно є і назвою кольору). Наприклад, жоўта, син′а, красна/
червона, розова (картопля); б’іла, чорна, ф’iолетова (редька) й ін.
До простих віднесемо й номен «жовтувата» (сорт редьки), що, крім
указівки на сам колір, означає частковий вияв забарвлення плоду
цієї рослини. Те саме стосується і найменування «золотиста» (сорт
цибулі). Назви відтінків, на нашу думку, передають і такі найменування, як руб’ін (сорт редиски), йантар′ (сорт перцю). Номінація тут реалізується на підставі подібності сортів до цих каменів
за ознаками кольору.
Складні ж найменування — це номінації, у яких перша частина
містить указівку на колір, а друга, як правило, на ту частину рослини, яка має це забарвлення: б’iлокачан:а/б’iлокачанка — капуста;
б’iлокрайка — редиска; син′оглазка, красноглазка — картопля. Цікавим є номен «білосніжка» (сорт капусти), перша частина якого
прямо вказує на колір (білий), а друга — опосередковано (сорт, що
схожий кольором на сніг).
До складених віднесімо двослівні найменування чорний принц
(помідор) і червоний велетен′ (редиска). В останньому факті номінація реалізується не тільки за кольором, а й за розміром.
Цікавими є й найменування циганка, негрит′анка/негритоска
(сорти картоплі). Номінація у фактах циганка, негрит′анка/негритоска
реалізується на підставі подібності цих сортів кольором до забарвлення шкіри представників однойменних народностей.
Називання сортів реалізується і за розміром: крупний, м’елкий
(соняшник); короткий, дл′ін:ий (буряк); доўга, куцен′ка (морква);
крупна (редиска); малиш, доўгий (огірок); розовий великий (помідор); за формою: к’ін′с′кий зуб (кукурудза); пузанок (соняшник);
сорокозубка, кушчоўка (цибуля); кругла, йаблучна (диня); колобок,
камйана голова (капуста); гладкий (огірок); слиўка, волове серце,
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йаблучко (помідор); поўний (мак); кругла (редька); л′од′ана сосул′ка
(редиска); стр′учковий, шишковатий (перець); за смаком: сахарна
(кукурудза); сахарний/ цукровий (буряк); солодка, гостра, нап’iўгостра
(цибуля); десертна (диня); г’iркиzй/гор′кий, солодкий/сладкий (перець); за часом висіву або садіння: весна (картопля); зимн′а/зимова,
весн′ана (редька); зимн′ій/зимовий/озимий, весн′аний/ в’ес′ен′ій, йарий/
йаровий (часник); за часом достигання і збирання: сорокаденка/
сорокодн′еўка, скоросп’ілка (картопля); середн′а (редиска); ран′:а (цибуля); скоросп’ілка, п’ізн′ій (кавун); хар′к’iўc′ка ран′:а (диня); ран′:а,
середн′а, п’ізн′а (капуста); ран′:ій (огірок); ран′:ій, средн′оран′:ій (помідор); за призначенням: кормова, силосна, сахарна, зернова (кукурудза); кормовий, сахарний/цукровий, столовий/столов’iй, боршчовий/
боршчевий (буряк); простак (часник); салатна (цибуля); звичайний
(кріп); десертна (диня); за ароматичними властивостями культури:
ароматна (кукурудза); за способом розмноження рослини: самосійний
(мак); за генетичними ознаками: г’iбр′ід (кукурудза); за якимось антропонімом (як правило, за іменами чи назвами відомих біблійних,
міфічних і легендарних героїв та істот): еней, ной (соняшник); ела
(картопля): йарослаўна, колобок (капуста); айакс, фенікс (огірок);
агата, прометей (помідор) та за іншими менш прозорими, часом
невиразними і дещо загадковими ознаками.
З усіх основних рослин, найменування сортів яких зафіксовано
під час обстеження, найменшу кількість назв має мак. I це цілком
природно, оскільки культура не така вже й важлива, як інші городні
рослини, і скоріше є периферійною, ніж основною. Тому й не виникало особливої потреби у виведенні нових сортів маку, в їх удосконалюванні й урізноманітнюванні.
Для повної характеристики аналізованого матеріалу зауважимо, що найменування сортів відзначаються значною фонетичною і словотвірною варіативністю: сорокоденка/сорокаденка/сорокодн′еўка; син′оглазка/син′еглазка/ с′iн′еглазка; негрит′анка/негритоска; скоросп’ілка/скоросп’елка (сорти картоплі); столовий/столов’iй;
боршчовий/боршчевий (сорти буряку); шантане/шантене; нанс′ка/
нанц′ка (сорти моркви); зор′а/зар′а (сорт редиски); зимн′а/зимова
(сорт редьки); зимн′iй/з′імн′iй/зимовий/озимий; весн′аний/в’ес′ен′iй;
йа р ий/йарови й ; моска л ′/моска л ик (сорти часнику); кушчо ў ка/
кушч’і  ўка (сорти цибулі); гри б оўс′кий/гри б ’iўс′кий, (сорти кропу); мел′iто п ол′с′кий/м’ел′iто п ол′с′кий; скоросп’і  лка/скоросп’е л ка
(сорти кавуна); колхозниц′а/колхозн′iца; дуб’іўка/дубоўка (сорти
дині); амагерка/амагер/магера/мегера (сорти капусти); н′еж’iнс′кий/
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н′іжинс′кий (огірок); факел/хвакел (сорт помідорів); г’iркий/гиркий;
ратундра/ратунда/ратун (сорти перцю).
Очевидним є фонетичний уплив російської мови, зокрема у фактах: скоросп’елка, зар′а, с′iн′еглазка, з′імн′iй, кушчоўка, грибоўс′кий,
м’ел′iтопол′с′кий, дубоўка, н′еж’iнс′кий, усп’ех, средн′оран′:ій, в’ес′ен′iй.
Є й значна кількість лексичних запозичень із російської: сахарна
(кукурудза), сахарний (буряк), красна (кукурудза), красна (картопля),
красний (буряк), красна (редиска), красний (перець), красноглазка
(сорт картоплі), м’елкий (соняшник), сорокодн′еўка (сорт картоплі),
йужний (соняшник), полосатий (кавун), дл′ін:ий (буряк), кримс′ка роза
(сорт картоплі), iйун′с′ка (капуста), колхозниц′а (сорт дині), розовий
великий (помідор), поб’iдител′ (сорт огірків), француз′кий заўтрак
(сорт редиски), дал′н′евосточний (огірок).
Залучення свідчень діалектної лексики надзвичайно важливе для
поглиблення теорії номінації, оскільки дослідження окремих її ТГЛ
сприяє розумінню природи називання і розкриває особливості становлення й функціонування номінативних одиниць.
Великий інтерес для з’ясування мотивів номінації становлять
найменування сортів сільськогосподарських культур. Їх називання
реалізується за різними ознаками, проте найпродуктивнішими є мотиви кольору і географічної території.
Назви сортів городніх рослин демонструють значну фонетичну
і морфемну варіантність.
2.3. Назви хвороб і шкідників сільськогосподарських культур
Із ЛСГ «найменування сільськогосподарських рослин і їх сортів
тісно пов’язана лексика на позначення хвороб і шкідників аграрних
культурних рослин. Ця лексика не була предметом спеціального детального вивчення. Назви хвороб і шкідників сільськогосподарських
культур, як правило, не виділялися в окрему лексико-семантичну
групу, проте, слід зауважити, що деякі номени такого плану розглядалися у складі ЛСГ «найменування сільськогосподарських рослин»,
зокрема назви хвороб зернових культур. Так, наприклад, у монографії М. В. Никончука у розділі «Сільськогосподарські культури» подаються дві семеми — «грибковий паразит на колосках жита у вигляді чорного ріжка» і «грибковий паразит у вигляді чорного пилу
на колосках пшениці, ячменю, на вітках проса, на качанах кукурудзи» [Никончук 1985].
У центральнослобожанських говірках репрезентантами першої
з цих семем є лексеми: р′іжки (майже в усіх обстежених пунктах) //
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[уколоскаzх жиzта буваzйут′ так’іz теzмн′і р′іжкиz / йак’іz поzрт′ат′ зерноz // ]
(141); р′іжок (57, 65, 70, 94, 106), зона (58, 69, 74, 79, 110), рожки
(71, 94, 128, 129), сажа (79, 80, 82, 171), рожки (128, 129), р′іжки
(117, 128), спор′ій (128, 129), зона (55, 65), жучки (136, 137), бабка
(65, 68), голоўн′а (68, 69), голоўн′а (79), парша (172), грибок (64),
жужелиц′а (66), зола (55), сажка (140), спорин′йа (134), мучниц′а
(140), манка (88), поп’іл′ниц′а (86).
Друга семема «грибковий паразит у вигляді чорного пилу на колосках пшениці, ячменю та інших злакових культур» у центральнослобожанському ареалі репрезентована такими лексемами: сажа
(у більшості обстежених пунктів), голоўн′а (128, 129, 130, 131, 132, 134,
135, 139, 140, 141, 185) // [минуzлого роzку пшениzц′аz булаz зараzжена
голоўн′оzйу // ] (130); сажка (15, 65, 70, 71, 74, 88, 109, 136, 137, 141),
зона (58, 69, 73, 74, 79, 93, 94, 110), голоўн′а (55, 68, 69, 73), зона
(58, 113), саржа (69, 79), р′іжок (58, 93), грибок (68), сажиц′а (70),
іржа (61), пил′на голоўн′а [буваzйе твердаz і пиzл′на голоўн′аz // пиzл′на
кконцуz убоzрки перетвоzр′уйе зерноz упроzс′і / кукуруzз′і / пшениzц′і /
оўс′іz ўпил // споzри розл′ітаzйуц′:а / а колосоzк / йак позвоноzк //
а утверд′іzй голоўн′ іz соўс′іzм друzге д′іzло // йе пузиzрчата укукуруzз′і
голоўн′аz // ] (168); тверда голоўн′а (168), пузирчата голоўн′а (168),
чорна зона [чоzрна зонаz наколоскаzх / а тод′іz вонаz розпиzл′уйец′:а
і пойіzдайе зерноz // йогоz нуzжно вириваzт′ // ми зр′іzзали пр′аzмо
колоскиz ужиzтов’і // ] (170).
Розгляньмо й семему «сажка, грибковий паразит у вигляді чорних пухирчастих наростів на кукурудзі й інших рослинах», репрезентантами якої у центральнослобожанських говірках є лексеми: сажа
(майже в усіх обстежених пунктах) // [багаzто кукуруzзи / найак’іzй
йе саzжа // ] (65); сажка (61, 70, 73, 79, 106, 128, 129, 130, 131, 132,
136, 137, 138, 139, 140, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
181, 183, 185) // [кукуруzза покриzлас′ саzжойу // ] (131); голоўн′а (55,
109, 128, 129, 134, 135, 180, 182, 184), зона (58, 61, 69, 73, 74, 93, 94,
110), сажа (11, 55, 64, 75), зона (55, 65, 113), пузирчата голоўн′а (72,
128, 129), грибок (68), бабка (68), погана кукуруза (60), пухирчата
сажка (73).
Із мікроутворенням «хвороби злакових рослин» пов’язані й репрезентанти семем: «колосок пшениці чи жита, уражений хворобою» —
бол′ний (136, 137, 138), хворий (128, 129), ўражений хворобойу (128, 129,
134), поганий (131, 136, 137), заражений (138, 170), бол′ачка наколоску
(128, 129), сажа (133, 170), уражений (135, 184), поражоний (138),
пустий (131), парша (130); «качан кукурудзи, вражений хворобою» —
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бол′ний (136, 137, 138), голоўн′а (132, 135, 139), хворий (128, 129),
зара ж ений (138, 170), бол′а ч ка на качан′і  (128, 129), ўра ж ений
хворобойу (128, 129), ўражений качан (168), поганий (131), поражоний
(138), сажковий качан (130), головешка (134).
Відзначимо, що діалектоносії не завжди чітко усвідомлюють
різницю між шкідниками і хворобами зернових культур. Так, наприклад, до хвороб метонімічно зараховано жужелицю (жужелиця
хлібна — це комаха з добре розвинутими задніми стрибальними ногами, яка завдає значної шкоди листкам жита, пшениці, ячменю)
[Визначник 1987, с. 10].
ЛСГ «шкідники та хвороби технічних рослин(соняшнику, конопель, тютюну та ін.)». Найпоширенішими захворюваннями технічних культур є чорна пл′амис′т′іс′т′ (у більшості досліджених пунктів) // [голоўн′іz шк’ідникиz соzн′ашника / коноzпел′ / л′оzну та т′ут′унуz/
хрестоцв’іzтн′і бл′іzшки / а сеzред хвороzб / чоzрна пл′амиzс′т′іс′т′ // ]
(130) і корнева гнил′ (майже в усіх обстежених пунктах) // [тл′а
насоzн′ашннику / бур′аzк п’ідйідаzйе довгоноzсик // моzже буzти корневаz
гнил′ // соzўка бур′аzк йіzс′т′ // набур′аzк нападаzйе воўчоzк / каzжут′ шче
суzчка / медвеzдка // це однеz і теж // метелиzц′а бур′аzк вийідаzйе /
метеzлики б’ілеzн′к’і / алеz несаzм метеzлик / а черваz йіс′т′ бур′аzк
і виzсадок // ] (131).
Зрідка у говірках Харківщини використовують номен «септаріоз» на позначення хвороби соняшнику): [ми об:риzскуйем соzйашник
одсептар′іоzза // ] (185). Уживається він, як правило, сільськими фахівцями, зокрема агрономами. Проте, навіть функціонуючи у мовленні людей із спеціальною середньою чи вищою освітою, ця назва
набуває дещо відмінних від літературної мови фонетичних рис (літературна назва септоріоз — хвороба зернових та інших культурних
рослин, при якій на листі, зрідка й на стеблах, з’являються світложовті чи бурі плями, що призводять до засихання листя, його опадання). У говірковому мовленні голосний звук о в ненаголошеній
позиції вимовляється як а. Проте така вимова, як відомо, не є нормативною, правильною і не відповідає орфоепічним вимогам української літературної мови. Рідковживаною є і назва «заразіха» (багаторічна трав’яниста рослина-паразит, що прикріплюється до кореневої
системи технічних культур (соняшнику, тютюну й ін) та зростається з ними своїм стеблом: [кул′туzри поразиzла зараз′іzха // ] (185). Літературна назва цього рослинного паразита вовчок. Найменування
зараз′іха, очевидно, виникло на Центральній Слобожанщині внаслідок контактування з говірками російської мови (пор. російське

80

Сільськогосподарська лексика в говірках Центральної Слобожанщини

заразиха). Узагалі ж у говірковому мовленні Центральної Слобожанщини найменування хвороб технічних рослин вирізняються слабко
або ж не виділяються мовлянами зовсім.
Назви шкідників технічних культур у говірках Харківщини репрезентовані ширше. Шкідниками, як правило, є комахи, хоча у свідомості мовців як такі сприймаються і деякі тварини.
Розгляньмо спочатку найменування комах. Семема «соняшникова міль, або метелиця (Homolosoma nebulellum)» репрезентована такими лексемами: мол′ (у більшості досліджених пунктів), м’іл′ (141,
168, 171, 184), метелиц′а (131, 180, 184), метелиц′а (131), падсонухова
м’іл′ (141), метелик (175).
На позначення вовчка звичайного, або ж капустянки (Gryllotalpa
gryllotalpa) у центральнослобожанських говірках використовують слова: капус′т′анка (майже в усіх обстежених пунктах) // [насоzйашник /
коноzпл′і / л′он нападаzйе капуzс′т′анка / і саzхарний бур′аzк вонаz
поzрте // ] (185); капус′т′анка (128, 129, 131, 133, 169, 170, 182),
воўчок (128, 129, 131, 133, 138, 140, 172, 179, 182, 184), медведка
(128, 129, 131, 133, 136, 137, 138, 168, 169, 175, 176), ведмедка (131,
133), сучка (131).
Семема «попелиця» на території Харківщини репрезентована
лексемами: тл′а (в усіх обстежених пунктах) // [тл′а насоzн′ашнику
буваzйе / набур′акоzв’і і табакуz / наконоzпл′ах // ] (131); попелиц′а
(140, 168, 184), поп’іл′ниц′а (170).
До шкідників технічних рослин належить і лучний метелик
(Pyrausta sticticalis), який у центральнослобожанських говірках має
такі назви: метелик (майже в усіх досліджених пунктах) // [метеzлик
бур′аzк йіс′т′ / соzн′ашник / коноzпл′у / але несам / а гуzсениц′і // ]
(171); стебел′ний метелик (185).
Семема «клоп буряковий (Polymerus cognatus)» репрезентована на Харківщині лексемою клоп. Однією лексемою представлені
й назви довгоносика та совки: доўгоносик (у всіх обстежених пунктах) // [доўгоноzсик йіс′т′ бур′аzк / подсоzлнух / л′он / коноzпл′у /
гороzх // ] (172); соўка (в усіх досліджених пунктах) // [соzўка / личиzнка
збрудниzм б’іzлим т′іzлом / поzўн′іс′т′у зйідаzйе листкиz рослиzн // вониz
буваzйут′ і сиzл′но погриzзен′і // йіс′т′ бур′аzк / соzйашник / картоzшку /
гороzх і квасоzл′у // ] (185).
Семема «листовійка» репрезентована лексемою листовертка (134,
174, 175, 180) // [листовеzртка крилаzта / буваzйе безкриzла / комаzха
зелеzного чи жоўтуваzто-зелеzного коzл′ору // листкиz однеzйі жоzўкнут′ /
засихаzйут′ і скруzчуйуц′:а // уконопл′іz вонаz / л′оzн′і // ] (134).
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На позначення сарани у центральнослобожанському ареалі використовують слово саранча (в усіх обстежених пунктах) // [натехн′іzчн′і
кул′туzри нападаzйе і саранчаz // вонаz вигризаzйе д′іzрки // ] (132).
Семема «блішка» репрезентована лексемами: блоха (у більшості досліджених пунктів) // [блохаz поz р те л′он / коноz п л′і /
табаzк / соzйашник // ] (185); блошка (131, 139, 179), бл′ішка (182,
184), блошиц′а (135), хрестоцв’ітна бл′ішка (130), конопл′ана блоха
(141).
До шкідників технічних культур належить і личинка хруща,
яка має на Харківщині такі назви: хробак (майже в усіх обстежених пунктах) // [хробакиz п’ідйідаzйут′ бур′аzк / л′оzн / картоzшку // ]
(168); личинка хрушча (134, 176).
Шкідниками, як уже згадувалося вище, можуть бути і тварини:
горобці, граки, кози, кроти. Семема «горобець» репрезентована
у центральнослобожанських говірках лексемами: горобец′ (у всіх досліджених пунктах) // [горобц′іz сон викл′оzвуйут′ // ] (168); вороб’ій
(172, 179, 183), вороб’ей (128), воробей (128).
До шкідників-птахів зрідка на Харківщині зараховують граків:
грак (169, 174) // [гракиz соzн′ашник кл′уйуzт′ // ] (169). Із тварин найпоширенішими шкідниками на території Центральної Слобожанщини є кріт (на позначення цієї реалії тут уживають лексеми крот
і кр′іт, які поширені у центральнослобожанському ареалі однаковою
мірою) і сліпак звичайний (Spalax microphthalmus), якого на Харківщині переважно називають сліпцем або сліпаком. Проте для називання останнього часто використовують у центральнослобожанських
говірках вищезгадані лексеми крот і кр′іт. Здебільшого як шкідники
сприймаються і кози: [козаz усоzн′ашник заб’ігаzйе // ] (169).
ЛСГ «хвороби та шкідники городніх рослин». Розгляньмо семему «хвороба, за якої чорніє ніжка капусти (розсади)», репрезентантами якої у центральнослобожанськихс говірках є лексеми: чорна
ножка (майже в усіх обстежених пунктах), чорна н′іжка (131, 138,
139, 185), чорноножка [накапуzсту напаzла чорноноzжка // ] (168).
Із мікрогрупою «хвороби капусти» пов’язані й репрезентанти семеми «слизистий бактеріоз, хвороба капусти, яка виявляє себе в період
зав’язування качана і від якої вона гниє і вкривається слизом» —
гнил′ (128, 129, 136, 137, 169, 171, 172, 178, 181, 182), слиз (131, 133,
136, 137, 173, 177, 179, 180, 183), слизистий бактер′іоз (140, 168),
гнил′:а (138), бактер′іоз (185).
Зрідка на Харківщині зустрічається хвороба капусти, яка має
найменування: кила (140), к’іла (168). Узагалі ж кила — це хвороба
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деяких сільськогосподарських рослин, зокрема й капусти, що характеризується появою наростів на їх корінні.
Семема «хвороба помідорів, за якої підгниває нижня частина
плодів» репрезентована такими лексемами: гнил′ (майже в усіх обстежених пунктах), ф’ітофтора (128, 129, 138), хв’ітофтора (128,
129, 138), ф’ітофтороз (140, 185), хв’ітофтороз (140, 185).
Хвороби перцю на території Центральної Слобожанщини, як правило, не поширені і, відповідно, маловідомі: [упеzрц′а р′іzдко буваzйе
хв’ітофтороzз / бактер′іоzз // ] (185). Те саме стосується і хвороб баклажанів: ф’ітофтора (128, 129), хв’ітофтора (128, 129), ф’ітофтороз
[ф’ітофтороzз / грибнаz хвороzба / прийак’іzй зйаўл′аzйуц′:а нал′іzт
і пл′аzми // буваzйе ўпом’ідоzр′іў і сиzн′іх // ] (140), хв’ітофтороз (140).
Захворювання баштанових культур. У центральнослобожанських говірках було вивлено такі найменування хвороб гарбузів,
кавунів і динь: гнил′ (майже в усіх досліджених пунктах) // [йес′т′
гнил′ нападаzйе нагарбузиz / кавуниz // диzн′і гнийуzт′ бува // йакшоz
над′іл′аzн′ц′і дес′аzток штук згнийеz / то це небагаzто // ] (170); або
бактер′іоз [бактер′іоzз ураzжуйе ог’іркиz / диzн′і / кавуниz / гарбузиz /
і вониz гнийуzт′ // ] (140). Семема «хвороба, яка утворює плями і наліт,
що призводять до засихання рослин — гарбузів та інших баштанових
культур, репрезентована лексемами: борошниста роса [борошниzста
росаz буваzйе угарбузаz / ог’ірк’іzў / диzн′і / накавунаzх] йе // вонаz
утвоzр′уйе пл′аzми / нал′іzт / п’іzсл′а чоzго рослиzна засихаzйе // ] (140);
роса (133), лучниста роса (140), лучна роса (133).
Хвороби картоплі. Найпоширенішим захворюванням картоплі у центральнослобожанських говірках є гнил′ (у всіх досліджених пунктах). Ця назва має своєрідну диференціацію, яка полягає
в тому, що дуже часто мовці виділяють суху і мокру гниль: суха гнил′
(131,136, 137, 140, 171, 172, 173, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184) //
[сухаz гнил′ п’аzтнами / моzкра гнил′ / колиz проzсто гнийеz // ] (131);
мокра гнил′ (131, 136, 137, 140, 170, 171, 172, 173, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184). Такі найменування на позначення хвороб картоплі, як ф’ітофтороз (168, 185), хв’ітофтороз (168, 185), чорна парша
[чоzрна паршаz / хвороzба / прийак’іzй ураzжен′і і паzростки / і плодиz // ]
(140) мають поодиноке виявлення. Іноді мовці чітко не розрізняють
назви шкідників і хвороб. Так, наприклад, як хворобу було названо
колорадського жука: колорац′кий жук (128, 129) // [ўкартоzшки дв’і
осноўниzх хвороzби / гнил′ і колораzц′кий жук // ] (129).
Захворювання цибулі та часнику. На Харківщині вивлено такі найменування хвороб цибулі та часнику: гнил′ (майже в усіх обстежених
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пунктах), шийкова гнил′ [шиzйкова гнил′ / грибкоzва хвороzба / йакаz
виникаzйе п’ідчас збер′ігаzн′:а цибуzл′і чи часникуz // ] (140); шейкова
гнил′ [треzба завестиz новоzйі цибуzл′і / бо ўнаzш’ій шеzйкова гнил′ // ]
(168); гнил′ ден′ц′а [гнил′ ден′ц′аz ўцибуzл′і буваzйе / жоzўтне лиzс′т′а
і рослиzна вйаzне // ] (140); мозайка [мозаzйка / це колиz нацибуzл′і
зйаўл′аzйуц′:а св’іzтло-жоzўт′і і б’іzл′і смуzги // ] (140); переспороноз
[хоч цибуzл′а і часниzк л′ікаzрство дл′анаzс / но і вониz бол′іzйут′
напереспороноzз // ] (185). Останнім двом відповідають такі літературні назви, як мозаїка (мозаїчна хвороба) і пероноспороз, або
несправжня борошниста роса (грибкове захворювання, що проявляється через 3–4 тижні після садіння і при якому спостерігається
відставання рослин у рості, жовтіння та засихання листя, а у вологу
погоду навіть і покриття їх сірувато-фіолетовим нальотом). Лексема «мозаїка» утворилася, мабуть, унаслідок універбації (стягнення
в одне слово стійкого словосполучення — мозаїчна хвороба-мозаїка).
Проте для розмовного літературного та говіркового мовлення, очевидно, природнішою є усічена, економніша з погляду мовнозвукових
засобів та, відповідно, придатніша й зручніша для комунікативного процесу, форма мозаĭка. Щодо лексеми «переспороноз», то вона,
ймовірно, утворилася від літературного слова «пероноспороз» унаслідок дії так званої народної етимології.
Хвороби бобових культур. Дуже рідко зустрічається у центральнослобожанських говірках така назва хвороби бобових рослин,
як аскох’ітоз [аскох’ітоzз гороzху ўраzжуйе ўс′у рослиzну / зйаўл′аzйуц′:а
пл′аzми / ц′аzточки // хвороzба передайеzц′:а реzштками зараzженойі
рослиzни // ] (140). Аскохітоз — це хвороба, що вражає переважно горох, на листі і стеблах якого з’являються світло-каштанові
плями з темно-коричневою облямівкою. Рідковживаною назвою
є й антракноз квасол′і [антракноzз квасоzл′і / це колиz ўпер′іоzд
зйаzўлен′:а схоzд′іў і утвоzрен′:а плод′іzў виникаzйут′ червоzн′і пл′аzми /
йак’іz набухаzйут′ / а поzт′ім зйаўл′аzйуц′:а смуzги // ] (140). Антракноз — грибкове захворювання сільськогосподарських культур, унаслідок якої молоді рослини гинуть, а на старіших з’являються жовті,
рожеві або бурі плями, тріщини і виразки з темно-бурими краями;
на стеблах плями бувають чорні, ніби обвуглені. Уживаються ці назви, як правило, фахівцями.
Найменування хвороб інших городніх рослин, зокрема редьки
і редиски, мовцям невідомі.
Назви шкідників городніх культур. Семема «колорадський жук,
шкідник картоплі, баклажанів, помідорів» репрезентована лексемами:
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колорац′кий жук (майже в усіх обстежених пунктах), колорад (128,
129, 136, 137, 138, 173, 175, 177, 177, 178, 180, 181, 183, 185), жук
(169).
Значна кількість найменувань шкідників городніх рослин є однаковою з назвами шкідників технічних культур, тому детально розглядати їх ми не будемо.
Перерахуймо найменування шкідників помідорів: медведка (128,
129, 131, 133, 136, 137, 168, 169), соўка (136, 137, 138, 140, 168), воўчок
(128, 129, 131, 133, 172), капус′т′анка (140, 171, 185), капус′т′анка
(170), ведмедка (131).
Шкідники баштанових культур. Із цим мікроутворенням пов’язані
такі назви: тл′а (майже в усіх обстежених пунктах), баштан:а попелиц′а
(140), воўчок (131, 140), капус′т′анка (185), соўка (185), павутин:ий
кл′іш’: (140), трипс (140), слимак (140), дрот′аник [дрот′аzники / це
червйачкиz так’іz малеzн′к’і / б’іzл′і // ] (140); дрот′анка (179), грак
[граzки бакшуz буваzйе викл′оzвуйут′ // ] (169).
Шкідники баклажанів і перцю. Ці рослини мають незначну
кількість шкідників, а відповідно і їх найменувань: воўчок (133),
капус′т′анка [капуzс′т′анка поп’ідгризаzла пеzрец′ // ] (185).
Шкідники цибулі та часнику. Із цим мікроутворенням пов’язані
такі назви: тл′а (136, 137, 138), дрот′анка (128, 129, 170) // [дрот′аzнка
цибуzл′у йіс′т′ / а часниzк н′ічоzго нейіzс′т′ // часниzк поzртиц′:а / колиz
бур′іzйе // ] (170); доўгоносик (140), червйачки б’іл′і (133), цибул′кова
м’іл′ (140), лукова муха (168).
Шкідники редиски та редьки. На Харківщині виявлено такі найменування: тл′а (131, 136, 137, 168), мошка (128, 129), попелиц′а
(140); блоха (138, 170, 185) // [блохаz лиzс′т′а звеzрху йіс′т′ і наредиzски /
і нареzд′ки / а накор′ін′ц′аzх немаz н′ічоzго // ] (170); дрот′анка
(128, 129), слимак (140); капус′т′анка (185); соўка (185), м’′іл′ (168);
чорнен′к’і жучки (133).
Шкідники картоплі. Із цим мікроутворенням пов’язані такі назви:
дрот′анка (128, 129, 131, 133, 170, 172), дротик [дроzтик / малеzн′кий
слимаzк // ] (138) слиз′к’і червйачки (138); воўчок (128, 129, 131, 133,
138, 172), капус′т′анка (140, 171, 185), медведка (128, 129, 131),
ведмедка (131), капус′т′анка (131, 170); хробак (128, 129, 131, 168);
соўка (170, 185); крот (133), кр′іт (140). Іноді спостерігаємо явище
метонімічного перенесення. Так, наприклад, серед шкідників картоплі названо гнил′ (136, 137), яка є хворобою.
Шкідники капусти. Із цією мікрогрупою пов’язані такі номени:
метелик (128, 129, 131, 133, 136, 137, 138, 140, 168, 185), б’ілан
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(131, 136, 137, 138, 169), б’ілий метелик (170); капус′т′анка (140,
171, 185), капус′т′анка (131, 170), ведмедка (169); блоха (136, 137,
138, 140, 172, 185), блошка (131), тл′а (128, 129, 138, 140, 168, 170),
комашн′а (140), мошкара [йак мошкараz нападеz / то розвод′аzт′ с′іл′
у вод′іz і бриzзкайут′ неzйу капуzсту / посипаzйут′ м’іждур′аzд′:а дуzстом
чи поzп’ілом // ] (170); соўка (185), мол′ (128, 129); жучки б’іл′і (128,
129), жучки (140); слимак (185).
Шкідники гороху, квасолі. На Харківщині виявлено такі найменування: жучки (136, 137), куз′ки (128, 129, 133) // [уз′іzбраному куз′киz
завоzд′ац′:а / а так червйакиz йак’іzс′ / цв’іzл′ // ] (128); червйаки (128,
129); орохова зерноўка (168), горохова зерноўка (185); метелиц′а (131);
попелиц′а (168), тл′а (185); саранча (169), горохова муха [і ўгороzхов’і /
і ўквасоzл′і прицв’іт′іzн′:і оц′аz муzха закладаzйе йаіzчки // с′іменоz
достигаzйе / достигаzйе і йаіzчко // жучоzк там сидиzт′ / йак укомоzр′і /
а поzт′іzм прокуzсуйе д′іzрочку і вилаzзит′ // а поzт′іzм закладаzйуц′:а йаzйц′а
ш’:е настеблоzв’і // ] (170). Іноді до найменувань шкідників квасолі і гороху зараховують такі назви, як цв’іл′ (128, 129) і мохнатин′:а
[буваzйе ороzх мохнатиzн′:ам береzц′:а / стр′учоzк чорн′іzйе / а шоzвоно /
хто його знаz // ] (133).
Отже, відзначимо, що назви хвороб і шкідників сільськогосподарських рослин відомі не всім діалектоносіям. Певні найменування
знають лише фахівці, зокрема агрономи. Наприклад, переспороноз,
аскох’ітоз, антракноз, септар′іоз. Проте навіть у їхньому мовленні подібні найменування часто зазнають часткових трансформацій
(переспороноз від літ. пероноспороз, септар′іоз від літ. септоріоз тощо).
Такі номени, як ф’ітофтора, ф’ітофтороз відомі не тільки спеціалістам, а й звичайним діалектоносіям, але для рядових мовців природнішими є форми хв’ітофтора, хв’ітофтороз. Узагалі під фітофторою
розуміють «рід нижчих грибів класу фікоміцетів, що паразитують
на картоплі, помідорах і т. ін.», а під фітофторозом — «хворобу рослин, спричинюваною фітофторою (грибами-паразитами)». Проте фітофторою називають не тільки самих паразитів, а й захворювання
ними спричинюване. Таке метонімічне перенесення, у принципі,
властиве й літературній мові. Своєрідна мовленнєва диференціація, залежно від професійної приналежності мовців, спостерігається
й у використанні назв слизистиĭ бактер′іоз і слиз. Уживання першої
характерно для мовлення сільських спеціалістів, другої — для усіх
інших діалектоносіїв. Зауважимо, що мовці не завжди чітко усвідомлюють різницю між шкідниками і хворобами сільськогосподарських
культур. Це нерозрізнення привело до виникнення різних метоніміч-
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них перенесень. Так, наприклад, до хвороб картоплі зараховується
мовцями колорадський жук (колорац′киĭ жук) (див. контекст вище),
який, по суті, є прожерливим шкідником бурувато-жовтого кольору, що об’їдає листя картоплі та інших рослин родини пасльонових
і завдає цим їм великої шкоди. Або, навпаки, до шкідників картоплі зараховується гнил′ (загальна назва хвороб рослин, спричинюваних деякими видами бактерій або грибів, унаслідок якої рослина, її коренеплоди, плоди розкладаються тощо). Назви захворювань
сільськогосподарських культур структурою можуть бути простими
(однокомпонентними), наприклад, зона, сажка й ін., складеними
(двослівними): борошниста роса, чорна парша тощо, зрідка складними, тобто такими, що поєднують у собі кілька коренів: хв’ітофтора,
хв’ітофтороз, чорноножка. Зауважимо, що двослівні найменування внаслідок дії словотвірних процесів (в основному основоскладання й універбації) часто зливаються в одну лексему: слизистиĭ
бактер′іоз — слиз, чорна ножка/чорна н′іжка — чорноножка тощо.
Може спостерігатися й просте відкидання уточнювального елемента
двокомпонентної сполуки: слизистиĭ бактер′іоз — бактер′іоз, мокра
гнил′, суха гнил′, шиĭкова гнил′ — гнил′, борошниста роса, лучна роса —
роса. Узагалі ж найменування хвороб сільськогосподарських рослин
у говірках Харківщини представлені слабко, більш вираженими є назви шкідників, хоча знову ж таки вони відомі не всім носіям тієї
або іншої центральнослобожанської говірки.
2.4. ЛСГ на позначення різних періодів росту
і достигання сільськогосподарських культур
Розгляньмо окремо і багату в репертуарному плані й поліінформативну в науковому відношенні лексичну групу на позначення етапів росту й достигання сільськогосподарських рослин. Номінація
різних періодів росту і дозрівання культивованих рослин характеризується неоднаковою деталізацією семантичного простору. Вона
засвідчує наявність різної кількості елементів і має відмінності відповідно до особливостей достигання тієї або іншої культури. Проте
для всіх сільськогосподарських рослин можна виділити 4 основні
стадії: 1) етап появи сходів; 2) період росту (розвиток сходів, поява
стебла і колоса (для зернових культур)); 3) стадія цвітіння; 4) період формування плодів і їх достигання».
Етапи росту й дозрівання жита. Прадавня економічна і культурна цінність жита для східних слов’ян є загальновідоиою, тому
різні періоди росту і достигання цієї рослини повсюдно і здавна
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лексично репрезентовані. Перший етап «жито сходить» представлений такими формами: сходе (майже в усіх обстежених пунктах),
сходит′ (131, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 181, 182, 183), пророста/проростайе (128, 129, 131,
168, 171, 172, 185). Другий період «сходи розвиваються» репрезентований назвами кушчуйец′а (128, 129, 131, 133, 136, 137, 138, 172,
174, 179), кушчиц′:а (141, 170, 176, 182, 185) // [жиzто кушчиzц′:а /
поzт′іzм колосоzв’і ідуzт′ устр′еzлку / поzт′ім ізстр′еzлки випускаzйец′а
коzлос / даzл′і жиzто цв’ітеz / поzт′іzм коzлос наливаzйец′:а / поzт′іzм пер′іzод
восковоzйі і поzўнойі сп’еzлос′т′і // ] (170).
На позначення третього етапу «з’являються стебла» використовують номени виходе утрубку (128, 129. 131, 133, 136, 137, 138, 140,
141, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183),
йде ўстр′ілку (170, 182, 184, 185), йде ўрост стебло (131).
Четвертий період «з’являється колос» репрезетований такими
формами: йде ўколос (майже в усіх обстежених пунктах), викида/
викидайе колос (130, 131, 135, 139, 182, 184), колосиц′:а (131, 134,
135, 141, 185), випуска/випускайе колос (170).
На позначення п’ятого етапу «цвіте» використовують назви
цв’іте (в усіх досліджених пунктах), красуйец′:а (128, 129, 131, 133,
136, 137, 138, 140, 170, 171, 172).
Шостий період «наливається зерно» репрезентований у такий
спосіб: наливайец′:а (в усіх обстежених пунктах); наливайец′:а зерном
(128, 129, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 168, 169, 171,
172, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 185), наливайец′:а колос (170,
173, 174, 178, 179, 184).
Сьомий етап «зріє» представлений назвами дозр′іва/дозр′івайе
(128, 129, 136, 137, 138, 179, 180, 182), сп’ійе (133, 169, 170, 171, 173,
174, 175, 176, 177, 181, 183), достига/достигайе (141, 168, 171, 178,
184, 185), стигне (135, 139), посп’іва посп’івайе (140), зр′ійе (172).
У періоді достигання жита мовці виділяють іноді такі стадії:
молочна і зр′іла сп’іл′іс′т′ (172), воскова і поўна сп’іл′іс′т′ (170), молочна,
молочно-воскова зр′іл′іс′т′, зр′іле (185), молочна і поўна сп’іл′іс′т′ (141).
Зауважимо, що такі утворення, як правило, побутують у мовленні
місцевих спеціалістів.
Етапи росту й дозрівання пшениці. Ця злакова культура має
такі ж періоди росту і достигання, як і жито. Перший етап «пшениця сходить» репрезентований формами сходе (майже в усіх обстежених пунктах), пророста/проростайе (128, 129, 131, 168, 169, 171,
172, 185), сходит′ (131, 134, 135, 139, 184).
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На позначення другого етапу «сходи розвиваються» використовують такі назви: кушчуйец′а (128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137,
138, 172, 174, 179), кушчиц′:а (141, 170, 176, 182, 185) // [пшениzц′а
тоzже схоzде / поzт′ім кушчиzц′:а / даzл′і випускаzйе стр′еzлку / вибраzсуйе
коzлос / поzт′іzм цв’ітеz / коzлос наливаzйец′:а і дохоzде довосковоzйі
і даzл′і поzўнойі сп’еzлос′т′і // ] (170).
Третій період росту «з’являються стебла» репрезентований такими елементами: виходе утрубку (128, 129, 136, 137, 140, 141,
168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183),
йде ўстр′ілку/стр′елку (170, 182, 184, 185), стеблиц′:а (130, 131,
132, 134, 139, 185) // [пшениzц′а схоzде / кушчуzйец′а / поzт′ім каzжут′
стеблиzц′:а / даzл′і пшениzц′а викидаz колос / набираzйе зерноz абоz /
каzжут′/ полов’іzйе // ] (131).
На позначення четвертого етапу «з’являється колос» використовують такі назви: викида/викидайе колос (130, 131, 133, 134, 135,
139, 170, 182, 184), іде ўколос (132, 134, 136, 137, 138, 140, 169, 177,
181, 183), колосиц′:а (131, 134, 135, 141, 185), вибрасуйе колос (170),
викидайе колосок (135), викида колос (130).
П’ятий період «цвіте» репрезентований лексемами цв’іте (в усіх
обстежених пунктах), красуйец′:а (128, 129, 131, 133, 136, 137, 138,
140, 170, 171, 172).
На позначення шостого періоду «наливається зерно» використовують такі назви: наливайец′:а (в усіх обстежених пунктах),
наливайец′:а зерном (128, 129, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
168, 169, 171, 172, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 185), наливайец′:а
колос (170, 173, 174, 178, 179, 184), наливайец′:а зерно (130, 132, 134),
полов’ійе (131, 133), набирайе зерно (131), набирайец′:а зерном (133),
формуйец′:а пл′ід (128, 129, 131, 138, 169, 184).
Сьомий етап «зріє» репрезентований лексемами дозр′іва/дозр′івайе
(128, 129, 135, 136, 137, 138, 179, 180, 182), зр′ійе (172), сп’ійе (133,
169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 181, 183), посп’іва/посп’івайе
(140), достигайе (141, 168, 171, 178, 184, 185), достига (168, 171, 178,
184, 185), стигне (135, 139).
У періоді достигання пшениці мовці додатково виділяють іноді
такі стадії: воскова і поўна сп’іл′іс′т′ (170), молочна і поўна сп’іл′іс′т
(141), молочна і зр′іла сп’іл′іс′т′ (172), молочна і молочно-воскова
зр′іл′іс′т′, зр′іле (185). Ці терміноподібні найменування, окрім зр′іле,
є утвореннями останного часу. Вони активно побутують у мовленні
сільських фахівців, зокрема агрономів.
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Етапи росту й дозрівання ячменю. Перший і другий етапи мають
такі ж назви, як і відповідні періоди росту пшениці.
Третій період росту «з’являються стебла» репрезентований такими формами: виходе утрубку (128, 129, 136, 137, 141, 168, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 178, 180, 181, 183), йде ўстр′ілку/
стр′елку (170, 182, 184, 185), стеблиц′:а (130, 132, 134, 139, 185), йде
ўстебло (128, 129, 133, 138), йде ўтрубку (169).
Четвертий і п’ятий етапи мають такі ж найменування, як і відповідні періоди росту пшениці. На позначення шостого етапу «наливається зерно» використовують такі назви: наливайец′:а (в усіх
обстежених пунктах), наливайец′:а зерном (128, 129, 131, 133, 135,
136,137, 138, 139, 140, 141, 168, 169, 171, 172, 175, наливайец′:а колос
(170, 173, 174, 178, 179, 184), наливайец′:а зерно (130, 132, 134).
Сьомий етап «зріє» має такі ж назви, як і відповідний період пшениці. Цей період складається з таких фаз: молочна і поўна
сп’іл′іс′т (141), воскова/воскова і поўна сп’іл′іс′т′/сп’елос′т′ (170),
молочна і зр′іла сп’іл′іс′т′ (172), молочна, молочно-воскова/воскова,
воскова/воскова зр′іл′іс′т′, зр′іле (185).
Різні періоди росту і достигання вівса й проса. Перший етап росту вівса і проса має такі ж назви, як і відповідний період достигання
пшениці. Другий етап «сходи розвиваються» репрезентований такими
лексемами: кушчуйец′а (128, 129, 130, 132, 136, 137, 138, 172, 174, 179),
кушчиц′:а (131, 133, 141, 170, 176, 182, 185) // [отоz йак пшениzц′а ростеz /
так і овес / з′ійшоzў / тод′іz кушчиzц′:а / вибраzсуйе стр′еzлку / коzлос /
цв’ітеz / наливаzйец′:а і дохоzде досп’еzлос′т′і // ] (170); куш’іц′:а (170),
росте (134, 139, 140, 168, 169, 171, 173, 175, 177, 178, 180, 181, 183, 184).
Третій період росту має ж такі найменування, як і відповідний
етап достигання ячменю. Четвертий період «з’являється колос» репрезентований такими формами: викида/викидайе колос (128, 129,
130, 131, 133, 134, 135, 139, 170, 182, 184), йде ўколос (132, 134,
136, 137, 138, 140, 168, 177, 181, 183), колосиц′:а (131, 134, 135, 185),
викида колос (130), вибрасуйе колос [проzсо з′іzйде / тод′іz куш’іzц′:а даzл′і
ідеz ўстр′еzлку і вибраzсуйе коzлос / поzт′ім цв’ітеz / коzлос наливаzйец′:а
і сп’іzйе // ] (170), викида волот′ (141).
П’ятий етап росту вівса і проса має такі ж назви, як і відповідний період достигання пшениці. На позначення шостого періоду
«наливається зерно» вживають такі ж самі найменування, як і для
називання ячменю.
Сьомий етап росту «зріє» репрезентований такими формами:
дозр′івайе (128, 129, 131, 136, 137, 138, 179, 180, 182), зр′ійе (172),
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сп’ійе (128, 129, 133, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 181, 183),
посп’іва/посп’івайе (140), досп’іва/досп’івайе (141), достигайе (168,
169, 171, 178, 184, 185), достига (168, 171, 178, 184, 185), стигне
(135, 139).
Етапи росту й дозрівання гречки. Періоди росту і достигання
цієї злакової культури мають такі ж найменування, як і етапи дозрівання жита.
Різні періоди росту і достигання кукурудзи. Перший етап «кукурудза сходить» має ж такі назви, як і відповідний період росту пшениці. Те ж саме стосується і другого етапу — розвитку сходів.
Третій період росту «з’являються стебла» репрезентований такими формами: виходе утрубку (136, 137, 138, 141, 168, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183), йде ўстр′ілку/стр′елку
(170, 182, 184, 185), йде ўстебло (128, 129, 133, 169, 170), стеблиц′:а
(132, 139), розвивайец′:а кукурузин′:а/кукурудзин′:а (130, 134, 135).
На позначення четвертого етапу «з’являється колос» використовують такі найменування; викидаzйе коzлос (колосоzк) (130, 133, 134,
135, 139, 141, 182, 184), колосиц′:а (134, 135, 185), викида/викидайе
в’іник (131), вибрасуйе м’ітличку (170).
П’ятий період росту «кукурудза цвіте» репрезентований такими лексемами: цв’іте (в усіх обстежених пунктах), красуйец′:а (133,
136, 137, 138, 171, 172).
На позначення шостого етапу «поява качанів» використовують
такі назви: заўйазуйец′:а пл′ід (128, 129, 132, 134, 135, 139, 169, 172,
173, 174, 176, 179, 180, 182, 184, 185), вйажуц′:а качани (131, 133,
136, 137, 138, 140, 168, 171, 175, 177, 181, 183), зйаўл′айец′а качан
(141, 178), вибрасуйе початки [кукургуzза схоzде / йде ўстеблоz /
вибраzсуйе м’ітлиzчку / цв’ітеz / вибраzсуйе почаzтки / наливаzйец′:а /
поzт′ім пер′іzод молоzчно-восковоzйі і поzўнойі сп’еzлос′т′і // ] (170);
викидайе пл′ід (131).
Сьомий період росту «наливається зерно» репрезентований такими елементами: наливайец′:а (в усіх обстежених пунктах), наливайец′:а
зерном (128, 129, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 168, 169,
171, 172, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 185), наливайец′:а качан
(170, 173, 174, 178, 179, 184), наливайец′:а кукуруза (130, 132, 134, 170).
На позначення восьмого етапу «зріє» використовують такі найменування: дозр′іва/дозр′івайе (128, 129, 131, 132, 136, 137, 138, 179,
180, 182), зр′ійе (172), сп’ійе (128, 129, 133, 140, 141, 169, 170, 171,
173, 174, 175, 176, 177, 181, 183), досп’івайе (141); достига/достигайе
(168, 171, 178, 184, 185), стигне (135, 139).
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Етапи росту й дозрівання льону. Перший період розвитку цієї
технічної культури «сходи» репрезентований такими найменуваннями: пророста/проростайе (130, 134, 168, 171, 172, 175, 179, 180,
184, 185), сходе (140, 141, 169, 173, 176), сходит′ (182, 183), вироста/
виростайе (170).
На позначення другого етапу «сходи розвиваються» використовують такі назви: росте (130, 134, 140, 168, 171, 175, 180, 183, 184),
вироста/виростайе (182), кушчиц′:а (182, 185), кушчуйец′:а (179).
Третій етап «з’являються стебла» репрезентований формами
виходе утрубку (168, 171, 172, 175, 179, 180, 183), іде ўстр′елку/
іде ўстр′ілку (170, 182, 184, 185), іде ўстебло (170), зйаўл′айуц′:а
стебла (130, 134).
На позначення четвертого періоду достигання «цвіте» використовують назву цв’іте (в усіх обстежених пунктах).
П’ятий етап «з’являється насіння репрезентований такими формами: зйаўл′айуц′:а с′імена (168, 170, 171, 172, 175, 179, 180, 182, 183,
184, 185), зйаўл′айец′:а нас′ін′:а (130, 134, 171, 179, 182), пойаўл′айуц′:а
с′імена (135, 139), пойаўл′айец′:а нас′ін′:а (170).
На позначення шостого періоду «зріє» використовують такі найменування: достигайе (130, 134, 168, 171, 175, 184, 185), достига
(168, 171, 178, 184, 185), дозр′іва/дозр′івайе (179, 180, 182), зр′ійе (172),
сп’ійе (140, 175, 183), посп’іва (170).
Етапи росту й дозрівання соняшнику. Перший період достигання цієї технічної культури «сходи» репрезентований такими лексемами: сходе (135, 139, 140, 141, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183), сходит′ (139, 169, 170, 175), пророста/
проростайе (128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 168, 171,
172, 184, 185).
На позначення другого етапу «сходи розвиваються» використовують таку назву: росте (в усіх обстежених пунктах).
Третій період росту «з’являються стебла» репрезентований у такий спосіб: виходе утрубку (136, 137, 139, 141, 168. 171, 172, 173,
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183), йде ўстебло (128, 129,
130, 138, 140, 169, 170, 182, 184, 185).
На позначення четвертого етапу «з’являється головка соняшника» використовують такі найменування: зйаўл′айец′:а голоўка (128,
129, 130, 138, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184), викида/
викидайе шл′апку (132, 134, 135, 141, 172, 175, 182), заўйазуйец′:а гр′інка (140, 168, 171, 185), викида гр′анку (131, 133), зйаўл′айец′:а
гр′анка [сон проростаzйе / ростеz / йде ўстеблоz/ зйаўл′аzйец′:а гр′аzнка
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абоz / каzжут′ заўйаzзуйец′:а гр′аzнка / поzт′ім цв’іте / поzт′ім гр′аzнка
наливаzйец′:а і сп’іzйе // ] (133), заўйазуйец′:а гр′анка (133), заўйазуйец′:а корзинка (128, 129, 136, 137, 139), зйаўл′айец′:а шапка (128,
129), зйаўл′айец′:а кружалок (138), заўйазуйец′:а кружок (138), викидайе сон′ашник (169), пойаўл′айец′:а голоўка [ўсоzйашника св’ій
пер′іzод роzста // соzйашник схоzде / ростеz / йде ўстеблоz / найоzму
пойаўл′аzйец′:а голоzўка / поzт′ім ц′а голоzўка розкриваzйец′:а / соzйашник
цв’ітеz і кабачкиz посп’іваzйут′ // ] (170); викида кошик (180). Між появою головки соняшника і цвітінням іноді виділяють проміжний
етап — голоўка розкривайец′:а (170).
На позначення п’ятого періоду «цвіте» використовують назву
цв’іте (в усіх обстежених пунктах). Між цвітінням і появою насіння соняшника іноді виділяють проміжний етап — п’ідн′імайец′:а
[соzн′ашник схоzде / ростеz / йде ўстеблоz / викидаz соzн′ашник /
цв’іzтеz / п’ідн′імаzйец′:а / зйаўл′аzйуц′:а кабачкиz / достигаzйе // ]
(169).
На позначення шостого періоду «з’являється насіння» використовують такі найменування: зйаўл′айец′:а нас′ін′:а (128, 129, 130,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 168, 171, 173, 176, 177, 178, 181,
183, 184, 185), зйаўл′айуц′:а с′ем’ечки (131, 132, 135, 139, 141, 172,
174, 175, 185), зйаўл′айуц′:а с′імена/семена/с′ім’ена/с′ем’ена (128, 129,
131, 133, 136, 137, 168, 179, 180, 182, 185), зйаўл′айуц′:а кабачки (169,
170), зйаўл′айец′:а сон (131, 133, 134, 136, 137), зйаўл′айуц′:а зерна
(171), зйаўл′айуц′:а зерн′ата (128, 129), пойаўл′айуц′:а сем’ачки (135),
пойаўл′айуц′:а семйачки (128, 129), наливайец′:а гр′інка [соzйашник
схоzде / ростеz / йде ўстеблоz / поzт′ім заўйаzзуйец′:а гр′іzнка / цв’іzтеz /
поzт′ім наливаzйец′:а гр′іzнка і соzйашник сп’іzйе // ] (140).
Сьомий етап « зріє» репрезентований такими лексемами: сп’ійе
(128, 129, 131, 132, 133, 140, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 181, 183),
досп’івайе [падсоzнух спочаzтку схоzде / поzт′ім ростеz / вихоzде ўтруzбку /
викидаzйе шл′аzпку / цв’ітеz / поzт′ім зйаўл′аzйец′:а нас′іzн′:а / даzл′і
падсоzнух досп’іваzйе // ] (141); кабачки посп’івайут′ (170), достигайе
(130, 134, 168, 169, 171, 178, 184, 185), достига (168, 171, 178, 184,
185), стигне (135, 139), дозр′іва/дозр′івайе (128, 129, 131, 132, 136,
137, 138, 179, 180, 182), зр′ійе (172).
Різні періоди росту і достигання буряків. Перший етап «сходи»
репрезентований такими лексемами: пророста/проростайе (128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 168, 171, 172, 184, 185),
сходе (139, 140, 141, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 181, 182, 183),
сходит′ (139, 170, 175).

Розділ ІI

93

Другий період росту «поява кількох листків» представлений такими назвами: йде увилочку (128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 138,
139, 140, 141, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 178, 179, 180, 182,
184, 185), викида/викидайе листочки (133, 173, 174, 177, 181, 183),
зйаўл′айуц′:а листочки (136, 137).
На позначення третього етапу «поява гички» використовують такі
найменування: росте гичка (128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 141, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185), росте гич (128, 129, 168, 171), зйаўл′айец′:а
ботва (128, 129, 141, 172), зйаўл′айец′:а бадил′:а (128, 129), росте
свекла (128,129), росте свекла (138, 140).
Четвертий період достигання «корінь росте» репрезентований
такими формами: росте кор′ін′ (128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 138,
139, 140, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 184, 185) // [бур′аzк
схоzде / йде увиzлочку / це колиz два листоzчка пеzрших зйаўл′аzйец′:а //
поzт′ім пост′іпеzн:о набираzйе пйаzт′ / с′ем листоzчк’іў / каzжут′ / гиzчка
ростеz / коzр′ін′ ростеz / покиz йогоz невиzкопайут′ // ] (170); росте
корневишче (133, 136, 137, 141, 168, 172, 175, 178, 179) // [бур′аzк
проростаz / викидаzйе листоzчки / ростеz гиzчка / корневиzшче / пл′ід
ростеz і созр′іваzйе // ] (133), іде ўкор′ін′ (169, 180).
На позначення п’ятого етапу «росте плід» використовують такі
назви: росте пл′ід (128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139,
140, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
183, 185), формуйец′:а пл′ід (128, 129, 131, 138, 169, 184), розвивайец′:а
пл′ід (136, 137), росте бур′ак (133), утвор′уйец′:а корнеплод (141).
Шостий період росту «зріє» репрезентований такими формами:
сп’ійе (132, 135, 136, 137, 139, 140, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 181,
183), дозр′івайе (128, 129, 131, 138, 172, 179, 180, 182), созр′івайе (131,
133), достигайе (130, 134, 168, 171, 178, 184, 185), достига (168, 171,
178, 184, 185), росте корнеплод [бур′аzк схоzде / поzт′ім / йде увиzлочку /
зйаўл′аzйец′:а ботваz / ростеz корневиzшче / утвоzр′уйец′:а корнеплоzд /
і даzл′і в’ін ростеz // ] (141).
Слід звернути увагу і на стадії росту буряка, який залишають
на другий рік для отримання насіння (висадок). Він має такі періоди
достигання: [зкорнеплоzду виростаzйе суцв’іzт′:а / абоz / каzжут′ / пускаz
стр′іzлку / цв’ітеz / поzт′ім зйаўл′аzйец′:а нас′іzн′:а // ] (141).
Етапи росту і дозрівання картоплі. Перший період — «картопля
сходить» має ж такі назви, як і аналогічний етап росту буряків. Другий етап «сходи розвиваються» репрезентований такими лексемами:
росте (130, 132, 134, 135, 139, 140, 141, 168, 169, 170, 171, 172, 173,
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175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185), вит′агуйец′:а (128,
129, 131, 133, 136, 137, 138, 174, 179), кушчуйец′:а (138).
На позначення третього періоду росту «з’являються стебла» використовують такі найменування: йде ўкушч (128, 129, 131, 132, 133,
135, 136, 137, 139, 140, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179,
181, 182, 183, 184, 185) // [картоzшка схоzде / ростеz / йде ўкушч /
цв’ітеz / заўйаzзуйец′:а пл′іzд / поzт′ім засихаz бадиzл′:а і формуzйец′:а
пл′ід // ] (169); формуйец′:а кушч (141, 176), росте ўбадил′:а (170,
180) // [картоzшка проростаz / а йак посаzд′ат′ / то схоzде / ростеz /
поzт′ім убадиzл′:а ростеz / тод′іz нач’інаzйе цв’істиz / пойаўл′аzйец′:а
заzўйаз′ // а колиz бадиzл′:а посоzхне / тод′іz ужеz картоzшку копаzйут′ // ]
(170); зйаўл′айец′:а картоплин′:а (134).
Четвертий етап «цвіте» репрезентований лексемою: цв’іте (в усіх
обстежених пунктах).
На позначення п’ятого періоду росту «з’являється плід» використовують такі назви: вйажец′а картошка (128, 129, 131, 133, 136, 137,
138, 140, 141, 168, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185) // [картоzшка схоzде / ростеz / йде ўкушч / цв’ітеz /
вйаzжец′а / вилеzжуйец′:а / достигаzйе // ] (140); заўйазуйец′:а картопл′а
(132, 134, 135, 139), йде ўземл′у (128, 129), пойаў′лайец′:а заўйаз′ (170).
Шостий етап «росте плід» репрезентований такими формами:
формуйец′:а пл′ід (128, 129, 130, 135, 136, 137, 138, 139, 169, 173, 174,
177, 181, 182, 183), росте пл′ід (128, 129, 131, 133, 134, 136, 137, 138,
168, 171, 172, 175, 176, 178, 179, 180, 184, 185), формуйец′:а корневишче
(131, 133), вилежуйец′:а (140).
На позначення сьомого періоду достигання «засихання бадилля»
використовують такі найменування: засиха бадил′:а (128, 129, 131,
132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 168, 169, 172, 173, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), засиха картоплин′:а (130, 134, 141,
171, 175, 183), сохне бадил′:а (170, 174).
Восьмий етап «дозрівання картоплі» репрезентований такими
лексемами: дозр′івайе (128, 129, 131, 133, 136, 137, 138, 172, 179, 180,
182, 184), созр′івайе (131, 133), достигайе (130, 134, 140, 168, 171, 175,
178, 184, 185), сп’ійе (132, 135, 139, 173, 174, 176, 177, 181, 183).
Різні періоди росту і достигання огірків. Перший етап росту «сходи» має такі ж назви, як і аналогічний період росту буряків. Другий етап «сходи розвиваються» репрезентований такими лексемами:
стелиц′:а (135, 139, 140, 141, 168, 171, 172, 173, 176, 177, 179, 180,
181, 182, 183) // [ог’іркиz схоzдат′ / стеzл′ац′:а / цв’ітуzт′ / утвоzр′уйуц′:а
заzўйаз′ і пуzпйанок / ростуzт′ плодиz / даzл′і пожоўт′іzн′:а бадиzл′:а //
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сам пл′ід прохоzдит′ так’іz пер′іzоди роzсту / заzўйаз′ / пуzпйанок /
ог’іроzк / жоўт′аzк // ] (141); розстел′айец′:а (138, 169) // [огироzк
проростаz / розстел′аzйец′:а / абоz / йак шче каzжут′ / плетеzц′:а /
поzт′ім цв’ітеz / ўйаzжец′:а / зйаўл′аzйец′:а пуzпйанок / ростеz пл′іzд /
сп’іzйе / стайеz жоўт′акоzм // ] (138); плетец′:а (128, 129, 132, 133, 136,
137, 138, 174, 175, 176, 178, 184) // [гироzк проростаz / плетеzц′:а /
цв’ітеz / заўйаzзуйец′:а / зйаўл′аzйец′:а пуzпйанок / ростеz пл′іzд / сп’іzйе
гироzк / йакшоz ўчаzсно нез′ірваzли / стайеz жоўт′акоzм абоz спец′іаzл′но
залишаzйут′ нанас′іzн′:а // ] (133); розпл′ітайец′:а [зраzзу саzд′ат′ зеzрно /
воноz виростаzйе ўч’отиzр′і листоzч’ки / схоzде / а тод′іz розвиваzйец′:а
абоz розпл′ітаzйец′:а / цв’ітеz // цв’іт обпиzл′уйут′ бжоzли / получаzйец′:а
пуzпйанок / ізпуzпйанка виростаzйе ог’іроzк // ] (170); зйаўл′айец′:а гудина
(130), зйаўл′айец′:а огудина (134); кушчуйец′:а (131), виходе устебло
(131), розл′агайец′:а (131); вибивайец′:а ўботву (185), розвивайец′:а (170).
На позначення третього періоду росту «цвіте» використовують
лексему цв’іте (в усіх обстежених пунктах).
Четвертий етап достигання «зав’язь» репрезентований такими
лексемами: заўйазуйец′:а (128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 141,
168, 169, 172, 173, 174, 177, 179, 181, 183, 185), вйажец′:а (128, 129,
131, 133, 136, 137, 138, 140, 171, 175, 176, 178, 180, 182, 184).
На позначення п’ятого періоду росту «поява плоду» використовують такі найменування: зйаўл′айец′:а пупйанок (128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185),
розвивайец′:а пупйанок (133, 174).
Шостий етап «росте плід» репрезентований такими формами:
росте пл′ід (128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 168, 169, 171, 172, 175, 179, 180, 182, 184, 185), вироста ог’ірок
(141, 170, 173, 174, 176, 177, 181, 183), росте ог’ірок (128, 129, 141),
формуйец′:а пл′ід (128, 129, 131, 138, 169, 184).
На позначення сьомого періоду «достигання» використовують
такі назви: сп’ійе (128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 183), достигайе (130,
134, 168, 171, 172, 179, 180, 182, 184, 185). Іноді мовці у дозріванні плоду огірків виділяють такі стадії: молочко, молочний воск,
затверд′ін′:а (185).
Восьмий етап «поява переспілого огірка», який є необов’язковим
для цієї культури репрезентований формою: зйаўл′айец′:а жоўт′ак
(в усіх обстежених пунктах), утвор'уйец':а пересп’ілий ог’ірок (128,
129, 133).
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Етапи росту і дозрівання гарбузів. Періоди росту і достигання
гарбузів в основному однакові з етапами дозрівання огірків, тому
ми докладно не зупинятимемося на них, а наведемо лише кілька
ілюстрацій: [гарбузиz / йак ог’іркиz / схоzд′ат′ / стеzл′ац′:а / цв’ітуzт′ /
заўйаzзуйуц′:а / зйаўл′аzйец′:а пуzпйанок / ростеz пл′ід / сп’іzйе // ]
(141); [гарбузиz саzд′ат′ уйаzмки зернечкоzм і рос:аzдойу // посаzд′ат′
воноz схоzде / тод′і ростеz / каzжут′ / розпл′ітаzйец′:а / цв’ітеz / заzўйаз′
пойаўл′аzйец′:а чи / каzжут′ / заўйаzзуйец′:а / даzл′і гарбуzз іде ўрост /
сп’іzйе // ] (170).
Етапи росту, вирощування й дозрівання капусти. Перший етап
«з’являються сходи» репрезентований такими лексемами: пророста/
проростайе (128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
141, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185), сходе [капуzста схоzде / зйаўл′аzйец′:а рос:аzда /
п’ік’іzруйец′:а / розвиваzйуц′:а ниzжн′і листкиz / зйаўл′аzйец′:а голоzўка /
ростеz / сп’іzйе // ] (140).
Другий період росту «з’являється розсада» представлений такими найменуваннями: зйаўл′айец′:а рос:ада (майже в усіх обстежених пунктах), виростайе рос:ада [спочаzтку с′іzйут′ зернечкоz / поzт′ім
виростаzйе рос:аzда // капуzсту с′іzйут′ упарникиz / такеz риштоваzн′:а /
а ў це риштоваzн′:а с′іzйут′ рос:аzду // рос:аzду рос:аzжуйут′ / ростеz
вонаz шул′акоzм / це ш’:е безлиzс′т′а / а поzт′ім нач’інаzйе складаzтис′а
голоzўка // ] (170).
На позначення третього етапу «розсаджується розсада» використовують такі назви: п’ік’іруйец′:а (128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 168, 169, 171, 172, 173, 174,
177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185), розсажуйец′:а рос:ада (розсада)
(140, 170, 175, 176, 179).
Четвертий період вирощування «висаджування розсади в ґрунт»
репрезентований такими формами: висажуйец′:а ўземл′у (128, 129,
131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 141, 168, 169, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 183, 184, 185), висажуйец′:а ўґрунт
(128, 129, 130, 135, 139), садиц′:а ўземл′у (170, 178, 182). Іноді мовці перед п’ятим етапом виділяють стадію, за якої ще не з’явилося
листя: [капуzста ростеz шул′акоzм // ] (170).
На позначення п’ятого етапу «з’являється листя» використовують такі найменування: розвивайуц′:а нижн′і листки (128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 168, 170, 171, 173,
174, 176, 177, 178, 179, 181, 183), зйаўл′айец′:а лис′т′а (128, 129, 141,
168, 169, 170, 171, 172).
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Шостий період росту «з’являється качан» репрезентований такими формами: складайец′:а ўголоўку (128, 129, 131, 132, 133, 135,
136, 137, 138, 168, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 183),
заўйазуйец′:а голоўка (130, 134, 138, 139, 140, 176, 182, 184), вйажец′:а
качан (128, 129, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 169, 172, 175, 180, 185),
згортайец′:а ўкачан [капуzста проростаzйе / зйаўл′аzйец′:а рос:аzда /
поzт′ім вонаz п’ік’іzруйец′:а / висаzжуйец′:а ўзеzмл′у / зйаўл′аzйец′:а
лиzс′т′а / поzт′ім капуzста згортаzйец′:а ўкачаzн / даzл′і йде зб’іzл′шеzн′:а
і досп’іваzн′:а качанаz // ] (141).
На позначення сьомого етапу «качан росте» використовують такі
назви: формуйец′:а голоўка (128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 168, 179, 182) // [капуzста проростаzйе / зйаўл′аzйец′:а
рос:аzда / п’ік’іzруйец′:а / поzт′ім рос:аzда висаzжуйец′:а ўґрунт /
розвиваzйуц′:а ниzжн′і листкиz / поzт′ім заўйаzзуйец′:а і формуzйец′:а
голоzўка / оzс′ін′:у йде поzўне формуваzн′:а голоzўки // ] (130); росте
(128, 129, 133, 140, 141, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 180, 181, 183, 184, 185), зб’іл′шуйец′:а качан (141).
Восьмий період росту репрезентований такими елементами:
поўне формуван′:а голоўки (128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 168, 169, 179, 182), сп’ійе (140, 169, 170, 173), досп’іва/
досп’івайе (141).
Капуста може вирощуватися і без розсади. Уцьому разі наступним
етапом після посіву і сходів є проривання: [капуzсту прориваzйут′ // ]
(у всіх обстежених пунктах).
Різні періоди росту, достигання і вирощування помідорів. Перший етап «з’являються сходи» репрезентований такими лексемами: проростайе (128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 141, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185), сходе (131, 133, 140, 141, 170), сходит′ (131,
133, 141).
На позначення другого періоду «сходи розвиваються» використовують назви росте (в усіх обстежених пунктах) і п’ідн′імайец′:а
[пом’ідоzри схоzд′ат′ / п’ідн′імаzйуц′:а / розвиваzйуц′:а листкиz та стеzбла /
цв’ітуzт′ / зйаўл′аzйец′:а заzўйаз′ / поzт′ім плодиz ростуzт′ / спочаzтку
зелеzн′і / поzт′ім красн′іzйут′ // ] (169).
Третій етап «з’являються листя і стебла» репрезентований такими
елементами: йде ўкушч (128, 129, 131, 133, 136, 137, 138, 140, 141,
168, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 185) // [баклажаzни
схоzд′ат′ / ростуzт′ / йдут′ укушч / цв’ітуzт′ / заўйаzзуйуц′:а / зйаўл′аzйуц′:а
зелеzн′і баклажаzни / поzт′ім починаzйут′ червон′іzти і сп’іzйут′ // ] (133);
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розвивайуц′:а листки та стебла (130, 132, 134, 135, 139, 169, 176, 179,
184), йде ўстебло (178, 182, 184), зйаўл′айуц′:а лис′т′а і стебла (135, 139).
На позначення четвертого періоду росту «цвітіння» використовують назву цв’іте (в усіх обстежених пунктах).
П’ятий етап «поява зав’язі» репрезентований такими лексемами:
заўйазуйец′:а (128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
141, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 185), вйажец′:а (140, 174, 176) // [помидоzри схоzд′ат′ / зйаўл′аzйец′:а
рос:аzда / поzт′ім вонаz розсаzжуйец′:а / даzл′і висаzжуйец′:а ўзеzмл′у /
йакшоz ўсе ўпор′аzдку / каzжут′ / прийн′алаzс′а / поzт′ім йде ў кушч /
помидоzри цв’ітуzт′ / вйаzжуц′:а / наливаzйуц′:а / сп’іzйут′ // ] (140).
На позначення шостого періоду «з’являються зелені помідори»
використовують такі найменування: зйаўл′айуц′:а зелен′і пом’ідори
(в усіх обстежених пунктах), пойаўл′айуц′:а зелен′і пом’ідори (128,
129, 139, 170, 172, 177, 181, 183), зйаўл′айуц′:а зелен′і баклажани (128,
129, 133, 136, 137, 138, 170, 184), поаўл′айуц′:а зелен′і баклажани (128,
129, 170), зйаўл′айуц′:а зелен′і помидори (174), зйаўл′айуц′:а зелен′і
томати (128, 129, 131, 180), поаўл′айуц′:а зелен′і томати (128, 129).
Сьомий етап «помідори червоніють» репрезентований такими
лексемами: красн′ійут′ (128, 129, 130, 131, 133, 136, 137, 138, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 180, 181, 183, 184, 185), червон′ійут′
(128,129, 130, 134, 135, 139, 141, 168, 171, 176, 178, 179, 182), бур′ійут′
(128, 129, 131, 136, 137), наливайуц′:а (140).
На позначення восьмого періоду «достигання» використовують
такі найменування: сп’ійе (128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139,
140, 169, 170, 173, 174, 176, 177, 181, 183), посп’іва/посп’івайе (128,
129, 131, 136, 137), досп’іва/досп’івайе (141).
Помідори вирощують і з використанням розсади. У такому разі
наступним етапом після посіву і сходів є «поява розсади»: зйаўл′айец′:а
рос:ада (майже в усіх обстежених пунктах), пойаўл′айец′:а рос:ада (128,
129, 133, 136, 137, 139, 170, 172), вироста/виростайе (170).
Третій період «розсада росте» репрезентований такими елементами: прийн′алас′а (128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 141, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 182,
183, 184, 185), росте (139, 140, 171, 175, 178).
На позначення четвертого етапу «розсаджується розсада» використовують такі назви: п’ік’іруйец′:а (128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 168, 169, 171, 172, 173, 174,
177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185), розсажуйец′:а рос:ада (140,
170, 175, 176, 179).
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П’ятий період «висаджування розсади в ґрунт» репрезентований
такими формами: висажуйец′:а ўземл′у (128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 177,
178, 180, 181, 182, 183, 184, 185), висажуйец′:а ўґрунт (128, 129, 130,
135, 139), садиц′:а ўземл′у (170, 178, 182). Далі йдуть стадії, спільні з безрозсадним способом, з етапами росту і достигання, на вивчення яких, переважно, і спрямована наша робота (див. 3-й етап
«з’являються листя і стебла» — 8-й «достигання»).
Номінація етапів росту й достигання сільськогосподарських рослин засвідчує наявність різної кількості елементів і характеризується неоднаковою деталізацією спільного для ряду денотатів семантичного простору. Так, наприклад, жито, пшениця, ячмінь, просо,
овес, гречка мають 7 основних стадій росту і відповідно 7 мовленнєвих елементів (семем) на їх позначення, кукурудза, картопля
і помідори в своєму розвиткові проходять 8 етапів, а отже й номінація їх періодів росту і достигання об’єднує в собі 8 значень, льон
і буряк — 6.
Навіть сегментація зовсім вузького фрагмента цього семантичного простору має відмінності відповідно до різних рослин,
пор. етап «з’являється плід» для жита, пшениці, ячменю — йде
ўколос, викидайе колос, колосиц′:а; для кукурудзи — вйажуц′:а качани,
вибрасуйе початки; для соняшника — кошик викидайе, викидайе
гр′анку, завйазуйец′:а гр′інка, гр′анка завйазуйец′:а, зйаўл′айец′:а
голоўка, завйазуйец′:а корзинка, зйаўл′айец′:а шапка, викидайе шл′апку,
викидайе сон′ашник; для льону — зйаўл′айуц′:а/пойаўл′айуц′:а с′імена,
зйаўл′айец′:а/пойаўл′айец′:а нас′ін′:а; для огірків — зйаўл′айец′:а
пупйанок, розвивайец′:а пупйанок; для помідорів — зйаўл′айуц′:а/
пойаўл′айуц′:а зелен′і пом’ідори/помидори, зйаўл′айуц′:а/пойаўл′айуц′:а
зелен′і баклажани, зйаўл′айуц′:а/пойаўл′айуц′:а зелен′і томати; для
капусти — складайец′:а ўголоўку, завйазуйец′:а голоўка, вйажец′:а
качан, згортайец′:а ўкачан. Однак, слід відзначити, що найменування на позначення певного періоду чи достигання можуть містити загальну назву, яка є спільною для багатьох рослин і виступає
своєрідним об’єднавчим чинником у тій або іншій мікрогрупі назв.
Наприклад, таким універсальним елементом у наведеному вище сегменті є словосполучення зйаўл′айец′:а пл′ід.
Слід звернути увагу й на першу стадію росту картоплі. Вона
представлена у центральнослобожанських говірках лексемами сходе/
сходит′ і пророста/проростайе, проте у деяких говірках спостерігається розрізнення цих назв: сходе/сходит) — перший етап росту
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картоплі, пророста/проростайе — поява на картоплі, яка зберігається в погребі чи деінде, паростків.
Узагалі ж найменування основних етапів росту і дозрівання сільськогосподарських культур не виявляють тенденцій до зникання, хоч
і дуже давні. Проте останнього часу спостерігаємо певну уніфікацію
назв у складі цієї ЛСГ, що пов’язано з проникненням до говіркового
мовлення ряду термінізованих слів і словосполучень або ж терміноподібних утворень: формуйец′:а пл′ід, йде ўрост стебло, формуйец′:а
кушч, росте корневишче, росте корнеплод й ін. Такі найменування
є універсальними, оскільки використовуються для називання стадій
росту різних сільськогосподарських рослин. Так, наприклад, утворення формуйец′:а пл′ід може означати період розвитку плодів пшениці,
проса, вівса, картоплі, буряків, огірків і гарбузів. Ці форми свідчать
і про те, що зазначена лексико-семантична група, внаслідок упливу
літературної мови, зазнає певної уніфікації. Однак, поряд зі згадуваними вище найменуваннями, функціонують і спеціальні утворення,
які називають стадію росту тільки однієї конкретної сільськогосподарської культури або ж період, спільний для рослин лише однієї
ботанічної групи. Наприклад, етап формування плодів злакових рослин передається такими спеціальними назвами — набирайе зерно,
полов’ійе; капусти — зб’іл′шуйец′:а качан; картоплі — вилежуйец′а.
Зрозуміло, що специфічність таких найменувань залежить від особливостей розвитку тих або інших культур.
Терміноподібні елементи не слід плутати із загальновживаними словами, як, наприклад, цв’іте, достигайе й іншими, які також
є до певної міри універсальними, оскільки є спільними для всіх
аналізованих у розділі лексико-семантичних мікрогруп. Хоча знову ж таки поряд із цими назвами у говірковому мовленні можуть
функціонувати «локальніші» найменування, зокрема, стадія цвітіння зернових культур має у центральнослобожанських говірках разом
із цв’іте і вужчу назву (специфічнішу) — красуйец′:а.
Отже, термінізовані утворення, як і загальновживані номени,
відзначаються універсальністю, проте вони відомі не всім носіям
тієї або іншої говірки.
ЛСГ «найменування етапів росту і достигання сільськогосподарських рослин» загалом має такі елементи: 1) загальновживані слова
й словосполучення — сходе, пророста (йе), дозр′іва (йе), достига (йе),
колосиц′:а, йде ўстебло, сп’ійе та ін.; 2) прототерміни або ж термінізовані чи терміноподібні елементи: молочна, молочно-воzскова/восковаz
зр′іzл′іс′т′, молочна і поўна сп’іл′іс′т′/сп’елос′т′, поўне формуван′:а
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голоўки, йде ўрост стебло, формуйец′:а корневишче, формуйец′:а пл′ід,
росте корнеплод; молочко, молочний воск, затверд’ін′:а (кінцеві стадії
достигання огірків); 3) говіркові утворення — кабачки посп’івайут′
(насіння соняшника), росте гич, падсонух досп’іва (йе), викида (йе)
гр′анку, заўйазуйец′:а гр′інка/гр′анка, зйаўл′айец′:а сон, росте свекла/
свекла (листя буряків), вибрасуйе м’ітличку, вибрасуйе початки.
Збираючи матеріал, ми опитували інформаторів різних вікових
груп, оскільки, на нашу думку, дослідження говорів із урахуванням
різноманітної здиференційованості діалектоносіїв (залежно від віку,
освіченості, професії, соціальної і мовленнєвої активності тощо)
об’єктивне і перспективне, бо дає можливість простежити динаміку
змін лексико-семантичних систем на сучасному етапі розвитку говорів. Отже, зауважимо, що мовляни до 25 років частіше використовують для називання основних етапів росту й дозрівання культивованих рослин загальновживані номени, рідше — «термінізовані слова
і словосполучення» і майже зовсім не користуються діалектизмами.
Сільчани середнього віку вживають значну кількість терміноподібних форм і частіше, ніж молоді, використовують у мовленні говіркові утворення. Звичайно, уживають вони й загальновідому лексику
на позначення різних періодів росту й достигання сільськогосподарських культур. Мовці старші за 60 років значною мірою послуговуються загальновідомими і говірковими назвами і дуже рідко використовують терміноподібні слова і словосполучення. Найбільшу
кількість прототермінів спостерігаємо, природно, у мовленні сільських фахівців — агрономів, механізаторів й ін.
2.5. Найменування сільськогосподарських робіт
Лексика на позначення дій, пов’язаних з обробітком землі, вирощуванням сільськогосподарських культур, збиранням і збереженням урожаю, має досить складну структуру й об’єднує декілька
лексико-семантичних мікрогруп із різнорідною структурною організацією. Дослідження цих мовленнєвих елементів може мати не тільки лінгвістичний характер, воно відповідає також на питання про
наявність тих чи інших реалій у житті й побуті слобожан.
На позначення сільськогосподарських робіт можуть використовуватися як іменники, так і дієслова. Їх семантика, як правило, має
прямий стосунок до хліборобства і процесів, що його супроводжують.
У досить значній кількості випадків процес позначається у говірковому мовленні одним дієсловом. Назви таких дій усталені й загальнозрозумілі. На їх позначення в мовленні опитаних носіїв діалекту
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функціонують такі слова, як орати (-т′), с′ійат′, поливат′, копати,
жати, косит′, вйазат′, гребти, в’ійат′, молотит′, возит′ й ін.
У говірках Харківщини спостерігаємо і явище варіативності, коли
для називання однієї дії в індивідуальному мовленні вживаються
різні дієслова. Інколи таке розрізнення відзначається лише в межах
категорії аспективності, наприклад, у значенні «висаджувати картоплю в ґрунт» уживаються лексеми садити і сажати, причому перша з них зустрічається в мовленні значно частіше. Так само і сема
«уживляти пагін однієї рослини в тканину другої» поряд із частіше
вживаною приш’:епл′увати (-т′) має й форму приш’:іпати. Часом
варіації спостерігаємо на морфемному рівні: крім двох вищенаведених, у тому ж значенні виступає і дієслово ш’:епити.
Та чи інша семема може бути репрезентована лексемами (дієсловами) різного походження. Наприклад, значення «обробляти
просапні культури вперше і підпушувати під ними ґрунт сапою»
представлене такими словами: полот′, пропол′уват′, п’ідпушувати,
шарувати, сапат′, хоча похідні іменники творяться не від усіх дієслів симетрично: полка, прополка, пол′іл′ник, сапал′ник.
У значенні «обробляти ріллю бороною перед сівбою» в говірках
Харківщини вживають лексеми боронувати і дуже рідко боронит′
(-ти). Отже, як бачимо, дієслова з тотожним значенням можуть утворюватися за допомогою різних суфіксів. Проте, зауважимо, і префіксів також. Наприклад, на позначення такої дії, як «обробляти просапні культури сапою вдруге, обгортаючи коріння землею» лексема
обгортат′ (вживається переважною більшістю мовців), п’ідгортат′
(менш поширена форма) і зрідка — нагортати.
У значенні «обробляти землю плугом» на території Центральної
Слобожанщини вживається дієслово орати (-т′). Воно зафіксовано в мовленні абсолютної більшості респондентів, хоча в поодиноких випадках мовці вживали слово пахаzт′ (-ти) з такою самою семантикою. Ці ж лексеми використовують і на позначення такої дії,
як «обробляти землю сохою, ралом», проте для називання процесу,
пов’язаного з обробітком землі ралом» діалектоносії уживають дієслово рихлити.
Узагалі ж репрезентанти семеми «орати» об’єднують кілька диференційних ознак: знаряддя оранки, глибина захвату, метод і рівень
обробітку землі. Регулярно репрезентованими є значення «орати
плугом і культиватором»; відповідно орати (-т′) (у всіх обстежених пунктах) і пахати (-т′) (128, 129, 135, 138) і «обробляти землю
культиватором» — кул′т′ів’іруват′ (у значній більшості обстежених
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пунктів), кул′тивувати (139, 172, 182), боронувати (128, 129, 133,
135, 138, 141, 170), боронит′ (-ти) (180), скородити (-т′) (128, 129),
проор′уват′ (179), плужкуват′ (184). Репрезентанти семем, об’єднані
диференційною ознакою глибина оранки, мають особливість — лексично виражені лише марковані елементи опозиції «орати глибоко
і мілко»: відповідно робит′ перевал (майже в усіх обстежених пунктах), орати наперевал (174, 175, 179) і другий опозит — шкр′абат′
(у переважній більшості досліджених пунктів), продерат′ (180); семи
«орати на звичайну глибину» і «орати, загальна назва» репрезентовані ідентично; перше значення актуалізується лише в опозиції з маркованими членами — «орати глибоко» й «орати мілко».
Семи «орати від країв поля до середини і від середини» диференціюються лише кваліфікаторами; означуване як нерелевантний
елемент часто опускається, а типи опозицій утворюють лише кваліфікатори; «орати до середини» і «орати від середини»: відповідно
урозг’ін (урозгон) / усклад (майже в усіх обстежених пунктах) //
[усклаzд / це поч’інаzйут′ ораzт′ зсереzдини поzл′а / а урозг’іzн зкрайіzў
поzл′аz // ] (170); урозвал / усвал (185), урозг’ін / усвал (141).
Значення «орати землю на зиму» представлене такими формами: орати на зиму/з′іму, назиму/наз′іму (майже в усіх досліджених
пунктах), орати наз′аб (128, 129, 130, 131, 132, 141, 170, 171, 172,
174, 176), 136, 137, 138, 169, 179), орати напар (128, 129, 131, 132,
136, 137, 138, 169, 179), паренувати (132), паренити (132). Порівняймо з правобережнополіським ареалом: орати (-т′, -т) напар, орати
наз′аб (найпоширеніші форми), паринувати, парнуват′, з′аблити
(уживаються рідше), словосполучення ж орати назиму й подібні
зустрічаються у правобережнополіських говорах дуже рідко, а в центральнослобожанському ареалі воно має значне поширення.
Розгляньмо семему «виконувати весняні сільськогосподарські
роботи», репрезентантами якої є лексеми боронувати (майже в усіх
досліджених пунктах), веснуват′ (-ти) (175, 179, 180), готуватис′а
допос′іву (133), готовит′ поле дос′ійан′:а [поzле треzба готоzвит′
дос′іzйан′:а / заборонуваzти / а тод′іz ўже с′іzйат′ // ] (170), готувати
поле (171). У правобережнополіських же говорах це значення представлене, переважно, іншими назвами: йарувати (-т′), йароват′,
йаринувати (йаринуват′), с′ійат′ йарину/с′ейат′ йар′іну, веснувати
(-т′), проводити (т′) пос′іўну/пос′еўну.
Репрезентанти семем «обробляти землю після оранки перед
сівбою» і «обробляти після сівби» утворюють такі лексичні опозиції: боронувати / коткувати (майже в усіх обстежених пунктах),
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кул′т′ів’іруват′ (кул′тивувати) / коткувати (136, 137, 139, 140, 168,
169), боронувати/скородити (-т′) / закатуват′ (138), боронувати/
кул′т′ів’іруват′ / закачуват′ (-ти), кул′т′ів’іруват′ / прикатуват′
(131), боронит′ (-ти) / коткувати (180).
Структурну організацію репрезентантів семеми «сіяти» визначає реалізація кількох диференційних ознак: час в обробці поля —
«сіяти перед оранкою»: «сіяти по ораному»; метод сіяння — «сіяти, роблячи помах руки під кожен крок або через крок»; порядок
сіяння — «сіяти вперше» і «сіяти повторно, пересівати (за поганих
сходів)». Опозиція сем «сіяти перед оранкою» і «сіяти по ораному» реалізується на рівні кваліфікаторів при сталому означуваному
с′ійати (-т′); відповідно с′ійат′ (-ти) п’ідплуг / п’ідборону (майже
в усіх обстежених пунктах), с′ійат′ (-ти) п’ідплуг / поскиб’і (141).
Аналогічний тип реалізації опозитів спостерігається серед репрезентантів сем «сіяти вузько» і «сіяти широко», де кваліфікатори виконують основну диференційну роль при сталому означуваному с′ійати
(-т′), відповідно с′ійат′ ўодну руку / удв’і руки (в усіх досліджених
пунктах); значення «сіяти повторно» (представлене кількома лексемами: перес′іват′ (майже в усіх досліджених пунктах), п’ідс′іват′
(128, 129, 130, 131, 135, 139, 181, 183), дос′іват′ (128, 129, 134, 141,
180, 182) також ситуативно актуалізує диференційну ознаку порядок сіяння у лексемі с′ійати (-т′).
Семема ж «сіяти, загальна назва» репрезентована такими найменуваннями: с′ійати (-т′) (в усіх обстежених пунктах), вис′івати (128,
129, 139, 168). Зауважимо, що на семантичну структуру репрезентантів семи «сіяти» накладають відбиток також диференційні ознаки знаряддя сіяння та культура, яку висівають. Наприклад, с′ійати
сон′ашник ўручну і с′ійати сон′ашник с′івалкойу (179).
Слід відзначити, що семантична структура лексеми «сіяти» тісно
переплітається із значенням «садити», і в деяких випадках лексема
«сіяти» замінюється словом «садити». Щоб переконатися в цьому, розгляньмо репрезентанти сем «сіяти моркву» і «сіяти буряки»:
перше значення майже в усіх обстежених пунктах репрезентоване
лексемою с′ійати (-т′), проте у деяких із них використовують дієслово садити (-т′) (134, 169, 171), друге, в основному, також представлене на Харківщині назвою с′ійати (-т′), однак використовують у центральнослобожанських говірках і словосполучення садити
(-т′) бур′аки (131, 140, 141, 171, 185). Проте, зауважимо, що в певних говірках Харківщини ці найменування можуть диференціюватися таким чином: с′ійати (-т′) бур′аки і моркву (для отримання
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урожаю) та садити бур′аки, моркву нависадок (для отримання насіння) (171, 185).
Структурну організацію репрезентантів семеми «молотити» визначає реалізація такої диференційної ознаки, як «молотити вручну»
і «молотити молотаркою». Значення «молотити вручну» репрезентоване словами молотит′ (-ти) (майже в усіх обстежених пунктах),
околочувати (130, 134, 140, 141, 171), вибиват′ (128, 129, 131, 138),
розбиват′ (169), обмолочуват′. Для називання останньої дії «молотити молотаркою» використовують лексему молотит′ (в усіх обстежених пунктах).
Сема «знімати зерно з качанів кукурудзи» репрезентована такими
формами: лушчит′ (майже в усіх досліджених пунктах), облушчуват′
(134, 169, 184), чистит′ (132, 139), драти (135, 141), дерти (168),
обдират′ (135), мн′ати (140), лузгат′ (170), шолушит′ (174).
Значення «обробляти город після скопування» представлене
словом скородит′ (-ти) (в усіх обстежених пунктах). Однією лексемою репрезентована і семема «поливати городину» — поливат′
(у всіх досліджених пунктах). Значення «розпушувати ґрунт і обгортати землею стебла рослин» об’єднує кілька підсем: «обробляти просапні культури вперше» — полот′ (майже в усіх обстежених
пунктах), пропол′уват′ (128, 129, 130, 131, 134, 136, 137, 138, 141,
169, 170, 185), сапат′ (128, 129, 131, 136, 137), шарувати (135, 171,
185), розпушуват′ (130), п’ідпушуват′ (172) і «обробляти просапні
культури вдруге, обгортаючи коріння землею» — обгортат′ (майже
в усіх досліджених пунктах), окучуват′ (128, 129, 132, 134, 135, 139,
169, 171, 172), п’ідгортат′ (130, 131, 133, 136, 137, 140, 141, 170),
нагортати (128, 129), обгортуват′ (169).
Значення «улаштовувати рядки, для того, щоб посіяти насіння» представлене такими найменуваннями: проводити р′адки (майже в усіх обстежених пунктах), писати р′адки (130, 133, 168, 185) //
[покартоzпл′і ми пиzшемо р′адкиz п’ідбур′аzк // ] (130); прописуват′
р′адки (135), марк’іруват′/марк’іроват′ (131, 136, 137), робит′ (-ти)
р′адки (138, 140), продират′ р′адки [дл′аz пос′іzву р′адкиz продираzйут′ // ]
(141); вести р′адки (169), бит′ р′адки (171), прогортат′ р′іучаки (170).
Репрезентантами ж семи «загрібати рядки після посіву насіння» є такі
назви: загортат′ (у більшості обстежених пунктів), загр′ібат′ (131,
132, 139), засипат′ (131), закидат′ (140), волочит′ (169).
Репрезентанти семеми «проривати загущені городні рослини»
і «підсаджувати городні рослини, що рідко ростуть» утворюють такі
лексичні опозиції: прориват′ (-ти) / п’ідсажуват′ (-ти) (майже в усіх
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обстежених пунктах), прориват′ / насажуват′ (130, 133, 134, 135, 141,
170, 171), прориват′/прор′іжуват′ / п’ідсажуват′ (128, 129, 131).
Значення «поведінка рослини після її пересадки» представлене
лексемами прийн′атис′/прийн′атис′ і прин′атис′/прин′атис′ (за швидкого темпу мовлення) (майже в усіх обстежених пунктах), прижитис′
[пересадиzла капуzсту / должнаz прижиzтис′ // бо доzшчик п’ішоzў // ] (139).
Семема «обробляти лопатою город перед саджанням» репрезентована такими назвами: копат′ (майже в усіх досліджених пунктах), перекопуват′ (131, 134, 136, 137, 185) // [спочаzтку зеzмл′у
перекоzпуйут′ / а поzт′ім саzд′ат′ // ] (185); ўскопувати (130, 169),
скопуват′ (171).
Значення «вибирати картоплю під час копання» представлене
такими найменуваннями: вибират′ (у більшості обстежених пунктів), збират′ (131, 136, 137), убират′ (140).
Семема «згрібати сіно» репрезентована такими лексемами: згр′ібат′ (майже в усіх досліджених пунктах), ізгр′ібат′ (170), гребти
(134, 135, 139, 141). Значення ж «перевертати вилами покіс на другий бік, щоб повністю просушити його» представлене такими назвами: перевертат′ (майже в усіх обстежених пунктах), ворочат′
(132, 139, 169), валкуват′ (136, 137), ворушит′ (131, 134), перекидат′
(133), розтрушуват′ (141).
Значний інтерес для розгляду у сфері найменувань сільськогосподарських робіт становлять також іменники, що творяться від дієслів. У народному мовленні існує цілий ряд абстрактних іменників
віддієслівного походження, які опредмечено називають дію, трудовий
процес. Так, наприклад, семема «обробляння землі плугом, сохою»
представлена лексемами оранка (у більшості досліджених пунктів),
оран′:а (133, 134, 139, 169), пахота (135, 183), ўспахуван′:а (169). Стосовно цієї групи іменників слід зауважити, що деякі з них, зокрема
оранка і пахота, крім опредмеченої дії, можуть означати водночас
оброблену плугом землю.
Відзначимо, що певні найменування можуть використовуватися
і на позначення трудового процесу, і часу дії: «час і процес висівання зернових культур» — с′іўба (в усіх обстежених пунктах), пос′іўна
(135, 140, 168, 171, 172, 178, 181, 183), с′ійан′:а (141, 170), пос′іў
(169); «час і процес збирання врожаю зернових культур» — жнива
(в усіх обстежених пунктах), жатва (128, 129, 135), уборочна (172,
175), проте в деяких населених пунктах пунктах назви часу і процесу
диференціюються: жнива (час збирання) і жнивуван′:а (140), уборка
(133, 141) — процес; «час і процес обмолоту зернових культур» —
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молод′ба (майже в усіх обстежених пунктах), молот′ін′:а (131, 132,
141); обмолот (130, 185); «час і процес, коли найінтенсивніше сапають» — прополка (майже в усіх досліджених пунктах), полка (134,
135, 139, 140, 180, 184), пол′ін′:а (132, 169), пропол′уван′:а (130); «час
і процес перевезення снопів, сіна з поля додому, на тік» — перевозка
(у більшості обстежених пунктів), перевезен′:а (128, 129, 132, 135,
139, 179, 184), звезен′:а (130), возовиц′а (110, 126, 180, 182); «час
і процес косіння зернових культур» — жнива (майже в усіх обстежених пунктах) // [с′енокоzс / це йак травуz коzс′ат′ / а жниваz / колиz
зерноz убираzйут′ / отоz жниваz // ] (170); кос′ін′:а (130, 134, 139, 141,
168, 169) // [колиz травуz коzс′аzт / це покоzс / с′інокоzс / зернов’іz /
кос′іzн′:а // ] (169); коз′ба (128, 129, 185), косовиц′а (172); «час і процес косіння трави» — с′інокос (майже в усіх досліджених пунктах),
кос′ін′:а (130, 134, 139, 168) // [час кос′іzн′:а травиz залеzжит′ одтоzго /
чи раzн′:а веснаz / чи теzпла / а заўс′ігдаz коzс′аzт′ учеzрвн′і // ] (130);
косовиц′а (131, 133, 136, 137, 138, 172) // [жниваz / кос′іzн′:а зерновиzх /
косовиzц′а / травиz // ] (137); коз′ба (128, 129, 185), покос (169); «процес і час збирання сіна» — с′інокос/с′інок’іс/с′енокос (майже в усіх
обстежених пунктах) // [с′інокоzс ўже п’ідхоzде доконц′аz // ] (185);
уборка (131, 136, 137), збиран′:а с′іна (130, 138) // [збираzн′:а с′іzна
починаzйут′ п’іzсл′аz поzўнойі п’ідсуzшки // ] (130); складка с′іна (138),
скирдуван′:а (169).
Порівняймо наведені вище назви з тими, що функціонують
у східнослобожанських говірках: «час і процес висівання зернових
культур» — пос′іўна (СДЛЛ), пос′еўна (ССГ); «час і процес збирання
урожаю, косіння злакових рослин» — уборка/ўборка, жатва, к’іс′ба
(ССГ); покос — процес косіння трави (ССГ); «час і процес обмолоту зернових культур» — жатва, молот′ін′:а/молотин′:а, обмолот
(ССГ).
Розгляньмо і найменування деяких трудових процесів, зокрема
таких: «копання городу» — копка (майже в усіх досліджених пунктах), копан′:а (130, 131, 132, 134, 135, 139, 141, 169, 170, 172, 185) //
[накопаzн′:а гороzду ухоzдит′ багаzто чаzсу // ] (130); ўскопуван′:а (168,
185), перекопка (131), скопуван′:а (168), посадка [весноzйу копаzн′:а /
посаzдка / восениz / коzпка / перекоzпка // ] (131); з′аблева копка
[з′аzблева коzпка гр′аzдок п’ід часниzк прохоzдит′ дес′ ужоzўтн′і // ]
(141). Зауважимо, що ці назви можуть диференціюватися відповідно
до часу (копаzти навесні, на зиму) і утворювати такі лексичні опозиції: копка / копан′:а (навесн′і, навесну) / наз′іму (назиму) (в усіх
обстежених пунктах), ўскопуван′:а / копан′:а (169, 185), копан′:а/
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посадка / копка/перекопка (131), копка / з′аблева копка (141). Семема
«процес обробляння городу після скопування» представлена такими лексемами: скород′ін′:а (в усіх обстежених пунктах), скороджен′:а
(141), скородуван′:а [п’іzсл′а коzпки займаzйуц′:а скородуваzн′:ам // ]
(133); боронуван′:а (185). Значення «процес поливу городини» репрезентоване такими назвами: поливан′:а (майже в усіх досліджених пунктах) // [поливаzн′:а нуzжно / шоб усеz прин′алоzс′а // ] (185);
[упосуzшливе л′іzто вес′ час ухоzдит′ наполиваzн′:а гороzдини // ] (130);
полиў (128, 129, 131, 132, 134, 135, 138, 141, 170, 172) // [полиzў
рослиzн роzбл′ат′ / колиz суzхо і доzўго нимаz дошчуz // ] (141); полиўка
(128, 129), зрошуван′:а (168). Семема «процес спушування землі і обгортання нею стебел рослин» об’єднує кілька підсем: «дія, пов’язана
зі спушуванням землі» — прополка (у переважній кількості обстежених пунктів) // [припропоzлц′і зеzмл′у спуzшуйут′ і обгортаzйут′ неzйу
оzвоч’і // ] (141); полка (133, 173, 185), пол′ін′:а (185), розпушуван′:а
(130) і «процес обгортання землею рослин» — обгортан′:а (майже в усіх обстежених пунктах) // [обгортаzн′:а / це йак картоzшку
обгортаzйут′ / та і кукуруzзу обгортаzйут′ // ] (170); окучуван′:а (132,
135, 139, 169, 171, 172), п’ідгортан′:а (130). Значення «процес загрібання лунок, рядків після посіву» репрезентоване такими лексемами: загортан′:а (майже в усіх досліджених пунктах), загорнен′:а
(138), загр′ібан′:а (131, 132, 139), засипан′:а (131), закидан′:а (140),
волоч’ін′:а (169).
Досить помітну групу у складі лексики традиційного господарювання становлять назви трудових процесів і дій, пов’язаних із вирощуванням сільськогосподарських культур. Щодо кількості та різноманітності репрезентантів, то це лексичне об’єднання, без сумніву,
не може конкурувати з колом найменувань попередніх, аналізованих у роботі, ЛСГ. Однак зібраний у досліджуваних говірках матеріал дає підстави твердити, що навіть ця одна, на перший погляд,
однорідна група лексем може свідчити про багатство говірної лексики, про наявність у її системі самобутніх структур, як, наприклад, писати/прописувати р′адки («улаштовувати рядки, для того,
щоб посіяти насіння») й ін.
Лексика на позначення дій, пов’язаних з обробітком землі, вирощуванням сільськогосподарських культур, збиранням і збереженням
урожаю, має досить складну структуру й об’єднує декілька лексикосемантичних мікрогруп із різнорідною структурною організацією —
«оранка», «посівні роботи», «жнива», «заготівля сіна», «перевезення
снопів, сіна з поля», «молотіння», «городництво».
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Найменування сільськогосподарських робіт передаються, як правило, дієсловами або ж іменниками віддієслівного походження, семантика яких має переважно безпосередній зв’язок із рільництвом
і процесами, що його супроводжують.
Наш матеріал дає можливість стверджувати, що в центральнослобожанських говірках домінує інфінітив із суфіксом -т′ (звичайно,
мова не йде про дієслова, основа яких закінчується на приголосний
чи з наголошеним суфіксом): гребти, везти, пр′асти й ін. Дієслова
з тотожним значенням можуть утворюватися за допомогою різних суфіксів: боронувати — боронит′, проте й префіксів також (останні щодо
цього активніші): п’ідсажуват′ — насажуват′; вибират′ — збират′ —
убират′; скопуват′ — ўскопувати; п’ідпушуват′ — розпушуват′,
перес′іват′ — п’ідс′іват′ — дос′іват′, прикатуват′ — закатуват′.
Значний інтерес для розгляду у сфері найменувань сільськогосподарських робіт становлять також іменники, що творяться
від дієслів за допомогою різних словотвірних засобів (суфіксів —
полиўка, поливан′:а; полка, пол′ін′:а, копка, копан′:а; нульового афікса — обмолот, полиў, основоскладаня — с′інокос). Як бачимо, назви
аграрних трудових процесів і дій, пов’язаних із ними утворюються переважно за допомогою суфіксального і безафіксного способів словотвору. Найпродуктивнішим для цих найменувань і взагалі є суфіксальний спосіб. Зауважимо, що ця група лексем — назви
сільськогосподарських робіт — має у складі багато похідних слів,
до складу яких уходять суфікси і префікси: скопуван′:а, ўскопуван′:а,
обгортан′:а, п’ідгортан′:а, засипан′:а й ін., проте ці найменування
не є утвореннями суфіксально-префіксального способу.
2.6. ЛСГ «агентивів»
Із назвами сільськогосподарських робіт, тісно пов’язані назви
їх виконавців, так звана ЛСГ «агентивів». Назви виконавців сільськогосподарських робіт мають міцну традицію вживання, й більшість із них функціонує й тепер. Зрушення у системі найменувань
сільськогосподарських професій зумовлені зміною самої системи
професій у зв’язку з механізацією аграрного виробництва й «літературизацією» агентивних назв.
У досліджуваних говірках широко репрезентованими є, звичайно, семеми «людина, яка оре землю» — орач (в усіх обстежених
пунктах) // [плуг т′аzне в’іл / а заниzм ідеz ораzч / йакиzй регул′уzйе
робоzту плуzга // ] (130); пахар′ (128, 129, 135, 138, 185) // [плуzгом
упраўл′аzйе паzхар′ // ] (135); плугатар′ [одиzн заплуzгом хоzде / звеzц′:а
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плугатаzр′ / а друzгий коzней поган′аzйе / погоzнич // ] (170); плугач [ідеz
зплуzгом плугаzч / а риzхлит′ раzлом ораzч // ] (140); «чоловік, який
сіє» — с′івач (майже в усіх досліджених пунктах) // [навес′н′іz с′іваzч
зас′іваzйе оброzблену ниzву // ] (130); с′ійал′ш:ик/с′ійал′ш’:ік (131, 134,
136, 137, 175, 179, 184), с′ійач (141, 174, 180, 182) // [с′ійаzч’іz с′іzйут′
узеzмл′у зерноz й іzнше нас′іzн′:а // ] (141); с′івал′ш:ик/с′івал′ш’:ік (133,
135, 185), хл′ібороб/хл′ебороб [начолов’іzка / шо с′іzйе зерноz / ўнас
каzжут′ хл′ібороzб / а хто каzже і хл′ебороzб / йакшоz іzнше нас′іzн′:а /
с′іваzч // ] (172). Для жінок ці заняття (орання, сіяння) не характерні.
Традиційно це суто чоловічий вид роботи, тому, звичайно, цілком
зрозумілою є відсутність фемінінативних назв-відповідників. Такі ж
дії, як «жати серпом» і «в’язати снопи» рідко виконуються на території Центральної Слобожанщини чоловіками, проте семи «чоловік, що жне серпом» і «чоловік, що в’яже снопи» у говірках Харківщини є репрезентованими: жнец′ (в усіх досліджених пунктах) //
[молод′іz жен′ц′іz швиzдко прац′уzйут′ / шо в’азаzл′ники неўстигаzйут′
заниzми // ] (130); жнивар′ (131, 168) і вйазал′ник (майже в усіх обстежених пунктах), в’азал′ник (130, 185).
Значення «чоловік, який молотить» представлене лексемами
молотник (у більшості досліджених пунктів), молотник (135, 179),
молотар′ (128, 129, 132, 136, 137, 169) // [молотаzр′ ц′іzпаzми молоzте
снопиz // ] (130); молотил′ник/молот′іл′ник (140, 141, 176). Щодо
останнього найменування, то воно у центральнослобожанських говірках здебільшого використовується на позначення особи, яка працювала на молотарці.
Семема «людина, що займається городництвом» репрезентована
у центральнослобожанському ареалі» назвами городник (майже в усіх
обстежених пунктах) // [гороzдник’іў унаzшому сел′іz багаzто // ] (141);
огородник (134, 136, 137, 139, 141, 168, 170, 185).
Полінням сільськогосподарських культур на території Харківщини частіше займаються жінки, проте назви чоловічого роду також
представлені: пол′іл′ник (130, 132, 134, 135, 139, 140, 141, 168, 170,
171, 172, 185) // [сапаzти бур′аzк уколгоzсп’і наймаzйут′ пол′іzл′ник’іў // ]
(130); сапал′ник (128, 129, 169), сапал′шчик (131, 179). Значення «чоловік, який обробляє просапні культури сапою» репрезентується
у центральнослобожанських говірках і загальнішими найменуваннями: огородник (136, 137), роб’ітник (138), труженик (138).
Семема «чоловік, який копає» представлене лексемами: копач
(майже в усіх досліджених пунктах) // [гороzд копаzйе копаzч // ]
(130); [чолов’ік’іzў / йак’іz шос′ копаzйут′ / називаzйут′ унаzс копач’іz // ]
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(141); копал′ник (133, 171, 180). Значення «чоловік, який вибирає
картоплю за копальником» репрезентоване такими найменуваннями: вибирал′ник (майже в усіх обстежених пунктах) // [вибираzл′ник
вибираz картоzшку закопачеzм і скидаzйе накуzпи // ] (141); збирал′ник
(131, 185), п’ідбирач [закопачоzм картоzпл′і збираzйе п’ідбираzч // ]
(130); збирач (168), зборшчик (172).
У складі ЛСГ «агентивів» поряд з утвореннями чоловічого роду
функціонують паралельно і фемінінативи: «жінка, що жне серпом» —
жниц′а (в усіх обстежених) // [жниzц′і серпаzми раzн′ше косиzли ўс′і
злаzки // ] (141); жачка (134), жниварка (168), жатн′іца [жаzтн′іца ўже
п’ішлаz наzполе // ] (185); «жінка, яка в’яже снопи» — вйазал′ниц′а
(майже в усіх досліджених пунктах), в’азал′ниц′а (130, 140, 185) //
[ув’азаzл′ниц′і беруzт′ молодиzх д′іўчаzт // ] (130); дуже рідко вйаз′іл′ниц′а
(182).
Молотінням на Харківщині, як правило, займалися чоловіки:
[ж’інкиz немолотиzли // молотиzли б’іzл′ше чолов’ікиz // ] (131). Поширена й така позиція: [ўручнуz ўже н′іхто немолоzтит′ / колиzс′ казаzли
молотаzр′ / заzраз це машин′іzст / йакшоz ж’іzнка / то машин′іzстка // ]
(136). Поодиноко семема «жінка, що молотить» репрезентується
такими лексемами: молотарка (139, 140, 168, 169, 170, 171, 172),
молотил′ниц′а (140, 141), молотарниц′а (132), молотниц′а (135).
Значення «жінка, що обробляє просапні культури сапою» представлене назвами пол′іл′ниц′а (майже в усіх обстежених пунктах) //
[ж’іzнка / шо поzле гороzд / звеzц′:а пол′іzл′ниц′а // ] (141); [коzжну
господаzрку моzжна назваzти пол′іzл′ниц′ойу / бо ўсе л′іzто нагороzд′і
сапаzйеш // ] (130); сапал′ниц′а (169, 171, 172, 179).
Семема «жінка, яка копає» репрезентована у центральнослобожанських говірках лексемами копал′ниц′а (131, 133, 136, 137, 170,
171, 172, 185), копачка (128, 129, 134, 135, 138, 141) // [ж’іzнку /
йакаz копаzйе лопаzтой / звут′ копаzчкойу // ], копачиха (140). Значення «жінка, яка вибирає картоплю за копальником» представлене
такими найменуваннями: вибирал′ниц′а (128, 129, 131, 132, 133, 134,
135, 139, 140, 141, 170, 171) // [вибираzл′ниц′і збираzйут′ картоzшку /
збиваzйут′ знеzйі зеzмл′у і скидаzйут′ накуzпи // ] (141); збирал′ниц′а
(131, 185); зборшчиц′а (172).
У складі ЛСГ «агентивів» функціонують як традиційні елементи
(орач, с′ійач, молотар′), так і новіші назви (тракторист, машин′іст,
комбайнер), поява яких зумовлена змінами, що відбулися у системі
сільського господарства у зв’язку з його механізацією. У роботі ми
звертаємо увагу переважно на ті, явища, які еволюціонували протягом
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тривалого часу. У сучасному українському мовознавстві найменування виконавців дії характеризуються в першу чергу з огляду
на словотвірний формант. Ми, йдучи за цією лінгвістичною традицією, також розглядаємо назви агентивів у словотвірному ракурсі
(див. c. 177–179).
2.7. Назви сільськогосподарських знарядь
У сільському господарстві, зокрема в знаряддях аграрного виробництва, є численні реалії, які не еволюціонували протягом тривалого часу. Але в певний період розвитку цієї галузі вони замінені
новими реаліями, технічно досконалішими, переконструйованими.
Так сталося і на території Харківщини запровадженням — внаслідок докорінного перевороту в сільськогосподарському виробництві
нових форм господарювання, механізацією, появою нової техніки.
Через те й численні найменування сільськогосподарського реманенту не набули паралелей, а відпали. Замість них увійшли в ужиток
нові, не пов’язані з попередньою традицією називання, а такі, що
виникли як предмети нової техніки. Має велике значення й те, що
більшість старих назв були також стійкими протягом тривалого попереднього розвитку. Усе це створило своєрідний стан лексики в цій
галузі. Традиційна система найменувань сільськогосподарського реманенту ще існує у вигляді живих фактів сучасного мовлення, проте
її зрушення виразно усвідомлюється мовцями, бо поряд з нею існує
також нова, інша система.
Основні традиційні найменування знарядь сільськогосподарського виробництва й досі активно функціонують на всій території
Харківщини. Вони залишаються загальновідомими і загальновживаними, наприклад, плуг, лопата, коса, вила, серп.
Плуг і його частини. Деякі з цих реалій мають досить складну
побудову і, відповідно, ряд найменувань на позначення їх складових частин. Так, зокрема, при загальній назві плуг у всіх обстежених
пунктах, ця реалія має такі найменування частин: «частина плуга,
що відвертає відрізану скибу землі» — лем’іш (128, 129, 169, 171,
172), отвал (133, 135, 141, 185), полиц′а (130, 131, 138, 140, 170) //
[полиzц′а плуzга н′іzби розгортаzйе зеzмл′у / розд′іл′аzйе йійіz наzўп’іл // ]
(130); [лем’іzш п’ідр′ізаzйе зеzмл′у / а полиzц′а перевертаzйе // ] (170);
лем’еш (72, 75, 94, 128, 129), отвал′ник (132, 139), корпус (168); «частина плуга, що підрізає шар землі знизу» — лем’іш (128, 129, 130, 133,
135, 140, 141, 170, 171, 172) // [лем’іzш п’ідр′ізаzйе пласт земл′іz зниzзу /
а полиzц′а йогоz перегортаzйе // ] (141); лим’іш (131, 136, 137), л′ем’ех
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(134, 135, 138, 168), л′ем’іх (58, 106, 132, 139, 185), л′ем’ех (138), отвал
(60, 138, 169), н′іж (11, 71, 73, 86), р′ізак (58, 138); «одна з двох похилих частин плуга, які тримає орач при оранні» — чеп’іга (майже
в усіх обстежених пунктах) // [чеп’іzги робиzли нетоўс′т′іz / шоб зруzчно
булоz тримаzти // ] (130); [руzчки плуzга / йак’іz тримаzў урукаzх ораzч /
називаzлис′ чеп’іzгами // ] (141); ручка (128, 129, 131, 133, 136, 137, 169);
«передня колісна частина плуга» — кол′ішн′а (майже в усіх обстежених
пунктах) // [кол′ішн′аz окреzмо прикр′іzпл′уйец′:а доробоzчойі частиzни
плуzга // ] (130); передок [кол′існуz частиzну називаzли передкоzм // ]
(140); «менше колесо плуга» — пол′ове (у більшості обстежених пунктів); «більше колесо плуга» — борозен:е (в усіх обстежених плугах) //
[борозеzн:е коzлесо поборозн′іz йде / пор′іўчакуz // ] (170); борозне
(141); «деталь, що з’єднує колішню з робочою частиною плуга» —
гр′ад′іл′ (жіночий рід) (майже в усіх обстежених пунктах) // [гр′ад′іzл′
зйеzднуйе кол′ішн′уz зробоzчойу частиzнойу плуzга // ] (130); [гр′ад′іzл′
пойеzднувала передоzк зплуzгом // ] (141); гр′ад′іл′ (чоловічий рід)
[догр′ад′іzл′а кр′іпиzлос′а череслоz // ] (170); цепки (131, 185); в’іс′
(132, 134), рама (140), кронштейн (168); «частина плуга, що сполучає
гряділь з полицею та чепігами» — стоўба (майже в усіх обстежених
пунктах), стойба (61, 64, 73, 79), рама (130, 131, 136, 137, 168, 171,
185) // [раzма зйеzднуйе гр′ад′іzл′ зполиzцейу та чеп’іzгами // ] (130);
цепки (133, 138, 140, 169, 172), поперечка (128, 129), корпус [гр′ад′іzл′
полиzцейу і чеп’іzгами зйеzднуваў коzрпус // ] (140); «частина плуга, що
сполучає між собою чепіги» — поперечка (майже в усіх обстежених
пунктах) [попереzчка зйеzднуйе чеп’іzги // ] (130); перепонка (66, 68,
170); бантина (73, 94), п’ідпорка (15, 69), розпорка (72, 185) // [чеп’іzги
не буzдут′ держаzц′:а безрозпоzрки // ] (185); перемичка (71), звйаска
(79), зв’аска (86); «частина плуга, якою він пересувається по дну
борозни» — пйатка (майже в усіх обстежених пунктах) // [поднуz
борозниz плуг пересуваzйец′:а пйаzткойу // ] (128); пйата (134, 141,
169), п’ата [п’атоzйу плуг пересуваzйец′:а поднуz борозниz // ] (130);
п’ідошва (170), лем’іш (132, 135), л′ем’ех (139, 168), пол′ова дошка
(136, 137), пол′ова доска (185), доска (138).
З ЛСГ «плуг і його частини» пов’язані й семи «лопатка на довгому
держаку для очищення землі на полиці та леміші плуга» — истик (майже в усіх обстежених пунктах) // [иzстик / такаz лопаzточка надержакуz /
ч’іzс′т′ат′ плуг / йак забиваzйец′:а // ] (170); істик (135, 138, 139, 169,
175, 180); чистилка (130, 138, 179) // [чиzстилку використоzвуйут′ дл′а
очиzшчеzн′:а земл′і наполиzц′і та лем’іш’іz плуzга // ] (141); чистик (141,
168) // [чиzстиком згр′ібаzли зеzмл′у зполиzц′і та лем’ішаz // ] (141);
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ч’істик (185), лопата (138) і «підкладка зі збитих грубих жердин
для перевезення плуга» — волок (у більшості обстежених пунктів),
волока [дл′а перевеzзен′:а плуг клаzли наволоzку зжердиzн // ] (141);
поўзун (140), п’ідкладка [нап’ідклаzдц′і перевоzз′ат′ плуг напоzле // ]
(130). Поширені у центральнослобожанських говірках і такі позиції: [плуг перевоzзили бестаzркойу // ] (138); [плуг прич’іпл′аzйец′:а
дотраzктора і ўприп’іzдн′атому полоzжен′:і перевоzзиц′:а // ] (168);
[н′ійаzких п’ідклаzдок небулоz / наzб’іzк плуг покладуzт′ та й везуzт′ // ]
(170); [плуг перевоzзили гарбоzйу // ] (185).
Знаряддя для розпушування землі та їх частини. На Харківщині
для розпушування землі колись використовували рало, смик (примітивна борона), застосовують і сьогодні борону, культиватор. Семема «борона» репрезентована лексемами борона (в усіх обстежених
пунктах) // [п’іzсл′а оzранки зеzмл′у розпуzшуйут′ бороноzйу // ] (130)
і спорадичною смик [р′іл′:уz розпуzшуваў смик // ] (141). Значення ж
«культитиватор» представлене назвою кул′т′іватор (у всіх обстежених пунктах) // [дл′арозпуzшуван′:а р′іл′:іz іспоzл′зуzйут′ кул′т′іваzтор // ]
(137). Семема «рало» репрезентована лексемою рало (140, 185) //
[колиzс′ зеzмл′у розпуzшували раzлом // ] (185).
Розгляньмо й найменування частин борони: «поздовжній брусок дерев’яної борони, в якому укріплені зуби» — валок (майже
в усіх обстежених пунктах), бил′це (138, 137), рама (140, 141) //
[зубкиz борониz кр′іzпл′аzц′:а дораzми // ] (141); брусок (140), борона
(133), райбор′інка [ўдеревйаzному брускуz зуzби позабиzван′і / оцеz
райбор′іzнка // ] (170); «один з двох поперечних брусків у бороні, що сполучають поздовжні бруски з зубами» — брусок (у всіх
обстежених пунктах), поперечний брусок (136, 137, 140); гр′ад′іл′
(128, 129, 138), поперечина (130, 179) // [попереzчина скр′іzпл′уzйе
стел′ваzг’і // ] (130); попереч’іна [унаzс попереzчний брусоzк називаzйут′
попереzч’інойу // ] (185); поперечка (140), стел′вага (133), штил′вага
[ч’іпл′аzйуц′:а наштиzл′ваzгу бор′іzнки // ] (74); борона (168);
Соха і рало. Розгляньмо й назви давніших, і, відповідно, примітивніших, ніж плуг, знарядь для оранки, зокрема рала і сохи: «соха» —
соха (архаїчне) (майже в усіх обстежених пунктах) // [це слоzво
іспоzл′зуzйут′ р′іzдко // колиzс′ даўноz булаz // сохаz зниzкла шче напочаzтку
двадц′аzтого стол′іzт′:а // ] (141); [сохаz булаz ўстаринуz // ] (138); [колиzс′
ораzли сохоzйу // ] (128); «рало» — рало (архаїчне) (майже в усіх обстежених пунктах) // [раzло колиzс′ булоz / складаzлос′ з′істоzйки і раzми //
дораzми кр′іпиzлас′ лаzпа // ] (138); [раzло / знар′аzд′:а дл′аоzранки /
даzўн′е // ] (136); [раzло колиzс′ булоz / шчас плугиz // ] (169); «дерев’яне
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рало» — деревйане рало (128, 129, 140, 174, 175, 179, 180, 184), дерев’ане
рало (134, 182, 185) [колиzс′ зеzмл′у обробл′аzли дерев’аzним раzлом // ]
(185); соха (132, 133, 135, 139, 177), борона (128, 129, 138), рало (141);
«рало з залізним наральником» — зал′ізне рало (128, 129, 140) //
[зал′іzзне раzло складаzлос′ з′істоzйки і зал′іzзнойі лаzпи // ] (140); рало
(131, 179), чересло (133), плуг [раzло / нараzл′ник уйакоzго з:ал′іzза /
називаzли унаzс плуг // ] (141); п’ідплужник [зеzмл′у п’ідплуzжником
ораzли // ] (185); «однозубе безполозове рало» — чересло (133), с′іпатра
[безполоzзове раzло зодниzм зуzбом зваzли с′іпаzтра // ] (141); «однозубе рало з полозом» — плуг (133, 135); «багатозубе рало» —
рало (128, 129, 138, 140), рало зтрикутнойу рамойу (131, 136, 137,
185), рало зрамой [використоzвували унаzс / казаzла маzма / раzло
зраzмой і багат′маz зубаzми // ] (141); багатозубе рало [багатозуzбе
раzло булоz зтрикуzтнойу раzмойу // ] (131); тр′охугол′не рало (138),
чотир′охугол′не рало [раzло булоz чотир′оzхугоzл′не абоz тр′охугоzл′не // ]
(138); боронопод′ібне рало (134), борона (135), граблепод′ібне рало (185);
«рало, яке тягнув один кінь чи віл» — однокорпусне рало (128, 129,
131, 138) // [воднокоzрпуzсне раzло запр′агаzли одноzго кон′аz чи волаz //
ўдвокоzрпуzсне / два // ] (131); однокон:е рало (136, 137); «рало, яке
тягнуло кілька волів чи коней» — двохкорпусне рало (128, 129, 138),
двокорпусне рало (131), парокон:е рало (136, 137).
Значну групу становлять і назви ручних знарядь для обробітку ґрунту: «знаряддя для обробляння просапних культур» — сапка
(майже в усіх обстежених пунктах) // [овочеzв’і гр′аzдки пропоzл′уйут′
саzпкойу // ] (141); сапачка (у більшості обстежених пунктів) //
[сапаzчкойу картоzшку обгортаzйут′ // ] (185); [унаzс ус′іz сапаzчки
трапеzційейу // ] (172); сапа (140, 168, 169) // [сапаz маzйе фоzрму
трапеzц′іzйі // ] (140), т′апка (134, 135), копаниц′а (138), болгарка [йе
обиzчна саzпка // вонаz уфоzрм’і трапеzційі // йе болгаzрка / полукруzгла //
болгаzркойу кукургуzзу саzд′ат′ // йакшо земл′аz твердаz / то болгаzркойу
луzч’:е полоzт′ / кругоzм деzрева випоzл′уват′ неzйу хорошоz // ] (170);
«трубка, якою сапа кріпиться до держака» — петл′а (майже в усіх
обстежених пунктах), рулка (130, 136, 137, 140) // [руzлкойу саzпка
кр′іzпиц′:а додержакаz // ] (130); вухо (169, 171, 172); обушок (132,
135, 139) // [обуzшок кр′іzпит′ т′аzпку додержакаz // ] (135); рунка (170,
185) // [шоб прич’іпиzт′ держаzк досапаzчки / треzба руzнку // ] (185);
«держак сапи» — держак (у всіх обстежених пунктах) // [держаzк
саzпки дерев’аzний / в’ін неповиzнен буzти дуzже доzўгим // ] (130);
[держаzк треzба обстругаzти / шоб руzки нетер // ] (185); [держаzк саzпки
роzбл′ат′ злехкиzх дереzў / шоб вонаz булаz лехкаz і удоzбна // ] (141);
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черенок (136, 137); «маленька сапка для обробляння грядок цибулі, моркви» — сапка (майже в усіх обстежених пунктах); мален′ка
сапка [малеzн′койу саzпкойу поzл′ат′ цибуzл′у / часниzк / моzркву /
петруzшку // ] (130); сапачка (140, 141, 168, 169) // [дл′аоброzбки
цибуzл′іz / моzркви беруzт′ сапаzчку / малеzн′ку // ] (141); т′апка (134,
185) // [т′аzпкойу цибуzл′у поzл′ат′ // ] (185); копаничка (138); «знаряддя,
яким перекопують землю» — лопата (в усіх обстежених пунктах) //
[дл′акопаzн′:а земл′іz беруzт′ лопаzту // ] (141); [картоzпл′у копаzйут′
лопаzтойу // ] (130); [шоб ўскопаzт′ зеzмл′у треzба лопаzту / моzжна
виzла // ] (185); вила (майже в усіх обстежених пунктах); «держак
лопати» — держак (у всіх обстежених пунктах) // [держаzк улопаzти
повиzнен буzти тоzўший / н′іж усаzпки / шоб незламаzўс′а // ] (141);
черенок (132, 134, 135, 136, 137, 139, 171); «трубка лопати, в яку забивається держак» — рунка (майже в усіх обстежених пунктах) [держаzк
забиваzйец′:а ўруzнку // ] (141); вухо (у більшості обстежених пунктів);
рулка (136, 137), рула (131), д′ірка (138); «совкова залізна лопата» —
соўкова лопата (в усіх досліджених пунктах) // [соўковоzйу лопаzтойу
удоzбн′іше викидаzти навоzз зхл′іzва // ] (168); соўкова лопата (128,
129, 130) // [соўкоzвойу лопаzтойу ўзиzмку довоzдиц′:а в′ідгр′ібаzти // ]
(130); грабарка (136, 137, 140, 169, 170, 180, 182, 184) // [грабаzркойу
ўкороzви вич’еш’:аzйут′ і сипуzч’і матер′іаzли набираzйут′ // ] (170);
шахтерка (132, 135, 139), шахт′орка (136, 137, 179), совок [совкоzм
викидаzйут′ навоzз абоz мусоzр // ] (141); карцоўка [карцоzўкойу ўкороzў
ч’іzс′т′ат′ // ] (185); «граблі» — грабл′і (майже в усіх обстежених пунктах) // [грабл′іz дуzже потр′іzбн′і ўхаз′аzйств’і // ниzми скороzд′аzт′ гороzд
згр′ібаzйут′ с′іzно і травуz // ] (141); грабл′і (128, 129, 131, 133, 136, 137,
138, 140, 172, 174, 176, 177, 178, 180, 181, 183) // [уз′алаz грабл′іz і п′ішлаz
згр′ібаzти с′іzно // ] (185); зал′ізн′і грабл′і (128, 129, 130) // [зал′іzзн′ими
грабл′аzми розбиваzйут′ грудкиz / а дерев’аzними грабл′аzми згр′ібаzйут′
с′іzно // ] (130); деревйан′і грабл′і (128, 129) // [деревйаzн′і грабл′іz дл′а
с′іzна / зал′іzзн′і / скородиzти зеzмл′у // ] (128); дерев’ані грабл′і (130);
«держак грабель» — держак (у всіх обстежених пунктах) // [держаzк
граzбел′ доzўгий і тонкиzй / шоб далеzко доставаzў // ] (141); [награбл′аzх
поламаzўс′а держаzк // ] (185); граблишче (131, 132, 133, 135, 139, 140,
170, 171), рогач (136, 137); «частина граблів, на якій кріпляться
зуби» — валок (майже в усіх обстежених пунктах), граблишче (128,
129, 134, 138), граблишче (128, 129, 130) // [награzблишч’і граzбел′
розм’іzшчуйуц′:а зубкиz / деревйаzн′і абоz зал′іzзн′і // ] (130); планка
(133, 141) // [зубц′іz прикр′іzплен′і напопереzчну плаzнку // ] (141); поле
(168); «один із зубів на валку граблів» — зубок (у переважній кількос-
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ті обстежених пунктів) // [ўпоzле ўже треzба ўстаzвити два зубкиz // ]
(168); зуб (128, 129, 133, 135, 169, 170, 174, 176, 179, 180, 182); зубец′
141, 171, 184) // [зубц′іz граzбел′ знахоzд′ац′:а напеzўн′ій в’іzдстан′і друг
отдруzга // вонаz моzже буzти р′іzзна // це залеzжит′ в’ід признаzчен′:а
граzбел′ // ] (141); зубчик (134, 173), к’ілок (138); «вила, якими копають землю» — вила (в усіх обстежених пунктах) // [іногдаz зеzмл′у
копаzйут′ виzлами / а нелопаzтойу // ц′і виzла зал′іzзн′і / з:аzгнутими
к’інц′аzми // ] (140); [виzла / йакиzми копаzйут′ / йак праzвило / тр′ох /
чотир′охштиzр′ов’і / буваzйут′ шестиштиzр′ов’і // ] (169); садов’і вила
(136, 137, 140); бармаки (132, 135, 139) // [бармакиz / виzла / йакиzми
копаzйут′ зеzмл′у // ] (135); туп’і вила [утупиzх вил зубкиz шиzрш’іz
і туп’іz / ниzми копаzйут′ зеzмл′у // ] (130); копач’і [копач’іz / виzла /
йакиzми перекоzпуйут′ гороzд // ] (185).
ЛСГ «знаряддя для збирання врожаю». До складу цієї групи віднесімо такі найменування: «залізні вила» — вила (в усіх обстежених
пунктах) // [виzла / це звичаzйн′і / зал′іzзн′і / зчотирмаz зубаzми // /
набираzйут′ картоzпл′у / бур′акиz // бармакиz деревйаzн′і / пйатиz
і шестизуzб’і / дл′аполоzви // ] (137); [найчаст′іzше виzла беруzт′
дл′анос′іzн′:а с′іzна // ] (140); [виzла киzдайут′ солоzму наскирдуz // ]
(185); [виzла йе двухзубков’іz / це дл′асноп’іzў / чотир′ізуzбков’і / це
звичаzйн′і // ] (133); [виzлами збираzйут′ с′іzно / солоzму / наштриzкуйут′
і несуzт′ / кудиz треzба // ] (130); [зал′іzзн′і виzла так і називаzйут′ зал′іzзн′і
абоz каzжут′ проzсто виzла // ] (140); «залізні вила з двома ріжками» —
двойчата (у більшості обстежених пунктів), вила (168, 169, 170,
172) // [криzли хатиz і подаваzли виzлами солоzму // два зубкаz / шоб
луzч’:е булоz зн′імаzт′ солоzму // ] (170); дв’ійчата (131, 132), двор′іжков’і
ви л а (130, 141) // [двор′іжкоz в ими виz л ами кладуz т ′ очереz т
напокр′іzўл′у // ] (130); [булиz ран′іzше виzла двор′іжкоzв’і // ] (141);
двохрожков’і вила (133), дв’ійчак (134), двойчак [двойчаzк / виzла /
ўйакиzх два зуzби // ] (135); двойчатка [двойчаzтка / виzла здвомаz
зубаzми // ] (185); «залізні вила з трьома ріжками» — тройчата (майже в усіх обстежених пунктах); тройчатка (128, 129, 175, 179, 185);
тр′ійчата (131, 132, 184), трир′іжков’і вила (130, 141) // [трир′іжкоzв’і
виzла використоzвуйут′ угосподаzрств’і дл′аперенеzсен′:а с′іzна // ]
(130); [виzла / шо маzйут′ три роzги / зваzли трир′іжкоzвими // ] (141);
тр′охрожков’і (133, 174, 177, 179); тройчак [тройчаzк / виzла / йак’іz
маzйут′ три зуzби // ] (135); тр′ійчаки (168); тр′ійчак (134); вила
зтр′ома штир′ами [дл′ас′іzна беруzт′ зтр′омаz штир′аzми / чотир′маz //
дл′аzскоzпуван′:а гороzда // ] (169); тройн′аки (170); «залізні вила з чотирма ріжками» — вила (в усіх обстежених пунктах), чотир′охр′іжков’і
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вила [учотир′охр′іжкоzвих вил чотиzри зубкиz // ] (130); чотир′ір′іжков’і
вила [с′огоzдн′і ўсел′іz збереглиzс′ лишеz чотир′ір′іжкоzв’і виzла // ] (141);
чотир′охрожков’і вила (133), четверн′і вила (134), звичайн′і вила (140),
бармаки (168), четвераки (132), четвертаки (139), чотирча к
[чотирчаzк / виzла зчотир′маz зубаzми // ] (135); вила зчотир′ма
штир′ами (169); «із природної розсохи дерев’яні вила з двома ріжками» — р′іжки (майже в усіх обстежених пунктах) // [р′іжкиz т′іzл′ки
дл′аперенеzсен′:а с′іzна // ] (130); рожен (133, 180, 182), р′іжен [р′іжеzн /
деревйаzн′і виzла здвомаz зубаzми // ] (135); рогачики (138), рогач (169),
рогатина (168), двойчата (140), двороги [дл′ас′іzна ран′іzше браzли
деревйаzн′і виzла здвомаz р′іжкаzми / двороzги // ] (141); «дерев’яні
вила з трьома ріжками» — тройчата (у більшості обстежених пунктів), тр′ійчатка (168), трир′іжков’і вила (130, 141) // [дереўйаzними
трир′іжкоz в ими виz л ами ўже не користуz й уц′:а / йіх зам’іниz л и
зал′іzзн′і // ] (130); [деревйаzн′і виzла зтр′омаz рогаzми називаzлис′ / йак
зал′іzзн′і / трир′іжкоzвими // ] (141); рожен (133), бармаки (185), вила
(170); «залізні вила з густими і тупими на кінцях ріжками для набирання картоплі, буряків та ін.» — бармаки (в усіх обстежених
пунктах) // [бармакаzми набираzйут′ / бур′аzк / р′іzпу // ] (130);
[бармакиz / виzла / йакиzми набираzйут′ оzвоч’і / бур′аzк / картоzпл′у // ]
(135); [виzла згустиzми рогаzми дл′аzнабираzн′:а картоzшки називаzлис′
бармакиz // ] (141); [тр′ійчакаzми складаzймо с′іzно / а бармакаzми
гич’ // ] (168); [бармакиz / виzла так’іz / ўйіх деzс′ат′ / дванаzц:′ат′
зубк’іzў // ] (170); грабарки (138); «дерев’яні вила з п’ятьма ріжками» — вила (у більшості досліджених пунктів) // [так’іz виzла /
зпйат′маz зубаzми / іспоzл′зуйут′ дл′анабираzн′:а полоzви // ] (136);
пйат′ірчатка (140), пйатир′іжков’і вила (141), тирпологи [тирполоzги /
вониz так’і плоzскен′к’і / ниzми одгортаzли полоzву // ] (170); бармаки
(130); «зуб вил» — зуб (майже в усіх обстежених пунктах) // [увиzлах
ч’еzтверо зуб’іzў // ] (185); зубок (130, 133, 140, 170) // [зубкиz вил
нагаzдуйут′ зубкиz граzбл′іў / алеz вониz доzўш’і і гостр′іzш’і // ] (130);
р′іжок [зак’іzл′к’іс′т′у р′іжк’іzў називаzйуц′:а виzла // ] (130); р′іг [виzла
мали в’іддвох допйатиz роzг’іў // ] (141); штир′ (169); «держак вил» —
держак (у всіх обстежених пунктах) // [держаzк вил роzбл′ат′ доzвшим /
н′іж улопаzти // ] (130); черенок (136, 137); «знаряддя у вигляді довгого зігнутого ножа, яким жнуть» — серп (у всіх обстежених пунктах) // [хл′іб жнут′ серпоzм // ] (130); [ран′іzше серпоzм жаzли / а шч’ас
т′еzхн′іка // ] (185); [раzн′ше зерноz жаzли серпаzми / а поzт′іzм складаzли
ўснопиz // ] (141); «ручка серпа» — ручка (в усіх обстежених пунктах) // [руzчку серпаz роzбл′ат′ здеzрева / обтеzсуйут′ / шоб булаz

Розділ ІI

119

гладеzн′ка // ] (130); [серп маў деревйаzну руzчку і зал′іzзне леzзо // ]
(141); «різальна частина серпа» — лезо (майже в усіх обстежених
пунктах) // [леzзо серпаz маzйе зазуzблеzн′:а // ] (130); [леzзо / то гоzстра
частиzна серпаz // ] (141); серп (128, 129, 131, 135, 169, 170, 171, 179),
полотно (140, 185) // [усерпаz гоzстре полотноz // ] (185); р′ізак (138);
н′іж (169), л′езв’ійа (170); «коса» — коса (в усіх обстежених пунктах) // [косоzйу скоzшуйут′ травуz і зернов’іz // ] (130); [заzраз коzсойу
коzс′ат′ т′іzл′ки травуz / а ран′іzше неzйу косиzли хл′іб // ] (141); [косаz
висиzт′ б’іzл′а хл′іzва // ] (168); [косуz клепаzт′ чаzсто наzда // ] (185);
ск’ісок [ск’іzсок / косаz / меzн′ша зароzзм’іром і зкороzткойу руzчкойу // ]
(140); «держак коси» — к’іс′:а (майже в усіх обстежених пунктах) //
[досамоzйі косиz кр′іzпиц′:а к’іс′:аz // ] (130); к’ісце (128, 129, 136, 137,
139, 185), кос′йо [коzсу тримаzйут′ закос′йоz // ] (132); «ручка на кіссі» — ручка (в усіх обстежених пунктах) // [нак’іс′:іz йе руzчка /
зроzблена здеzрева // ] (130); габелок (141); к’іс′ц′а [накос′іz йе малеzн′ке
к’іс′ц′аz // ] (185); «металевий обручик, за допомогою якого коса
скріплюється з кіссям» — наперсток (132, 134, 136, 137, 139, 140,
170, 171) // [наперсткоzм косаz кр′іzпиц′:а зк’іс′:аzм // ] (140); кол′цо
(128, 129, 133, 138, 141, 169, 172) // [зк’іс′:аzм косаz скр′іzплена
кол′цоzм // ] (141); [кол′цоz набиваzйец′:а / ст′аzгуйец′:а капроzновой
ниzткой держаzк / шоб неzгул′аzло л′еzзв’ійе // ] (169); к’іл′це [к’іл′цеz
скр′іzпл′уйе коzсу зк’іс′:аzм // ] (130); перстен′ (135); обручик (131),
обруч (168), рунка [руzнкойу скр′іzпл′уйец′:а к’іс′ц′аz і металеzвий
обруzч’ік // ] (185); «клинок, за допомогою якого кріпиться коса
на кіссі» — клинок (у більшості обстежених пунктів) // [клиноzк
ўбиваzйут′ ук’іл′цеz / колиz кр′іzпл′ат′ коzсу нак’іс′:іz // ] (130); клинец′
(134, 138, 139, 140, 168, 170), клин (141, 169, 170, 171), клинчик (131,
136, 137, 138), пасклин [нац′уz коzсу нуzжен паzсклин // ] (180); паклин
(176), увйаз′ (79); «середня частина коси» — полотно (майже в усіх
обстежених пунктах) // [середиzна косиz звеzц′:а полотноzм // ] (141);
ведушча частина [ведуzшча частиzна зр′іzзуйе основнуz маzсу травиz // ]
(130); коса (168, 172); р′іжуча частина [р′іzжуча частиzна косиz дуzже
гоzстра // ] (185); «передня звужена частина коси» — носок (в усіх
обстежених пунктах) // [носоzк / найгостр′іzша частиzна косиz // ]
(130); [пеzред косиz звеzц′:а носкоzм // ] (141); [покаzмн′у ўдаzриў і носоzк
з′ігнуzўс′а // ] (185), нос (171), звужене полотнишче (168), «задня потовщена частина коси» — пйатка (майже в усіх обстежених пунктах) // [пйаzтка / заzдн′а частиzна косиz // ] (141); п’атка (130, 185) //
[косаz нап’аzтк’і тр′іzснула // ] (185); пйата (168, 169), п’ата (169);
«гострий край полотна» — лезо (у більшості обстежених пунктів) //
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[леzзо косиz гостр′аzт′ мантаzчкойу // ] (130); жало (128, 129, 131, 136,
137, 141, 170) // [гоzстрий край полотнаz косиz називаzйут′ жаzло // ]
(141); коса (168), лезв’ійа (133); «верхній потовщений край полотна
коси» — прут (майже в усіх обстежених пунктах) // [веzрхн′ій край
полотнаz звеzц′:а прут // ] (141); спинка (132, 135, 139, 185), загин
[загиzн / це веzрхн′ій потоzўшчений край косиz / йакиzй притриzмуйе
скоzшену травуz прикос′іzн′:і // ] (130); зачин (134), коса (168), ребро
(170); «брусок для гостріння коси» — мантачка (у більшості обстежених пунктів) // [коzси гостр′аzт′ мантаzчкойу // ] (141); [мантаzчка
лежиzт′ б’іzл′а л′іzтн′оzйі куzхн′і // ] (168); [ўс′егдаz коzсу клепаzйут′ /
а потоzм мантаzчкой тоzчат′ // ] (185); брусок (133, 140, 169, 172, 176,
180, 182, 184), брус (170), галайда (134); «спеціальне пристосування
для носіння бруска, яким косарі гострять косу» — чохол (130, 134) //
[мантаzчку косар′іz тримаzйут′ учохл′іz // ] (130); ч’ехол (168), кобура
(136, 137); брусниц′а [брусоzк ховаzймо ўбрусниzц′у // ] (141); сумка
[брусоzк ноzс′ат′ усуzмц′і] (133). Слід відзначити, що в більшості обстежених пунктів немає такого пристосування, а відповідно й назв
на його позначення: [мантаzчку запоzйас клаzли / ўчоzб’іzт лоzжат′ // ]
(138); [ми мантаzчку нав’ір′оzўку привйаzзували / допоzйаса // ]
(170).
Семема «вузька дощечка для гостріння коси, покрита смолою
з піском або цементною масою» репрезентована лексемою мантачка
(в усіх обстежених пунктах) // [раz н ′ше мантаz ч койу називаz л и
небрусоzк / а доzшчечку з′ісмолоzйу і п’іскоzм // ] (141). Значення
«пристрій над косою (у вигляді невеликих граблів із довгими зубцями), що кладе в рядок скошені стебла» представлене такими лексемами: грабки (майже в усіх обстежених пунктах) // [отаzк косиzли /
грабкиz накос′іz звеzрху стойаzт′ / р′іўн′аzйут′ колоскиz // поzт′ім / колиz
вйаzжут′ снопиz / то ниодиzн колосоzк доzл′і нележиzт′ // ] (170); грабки
(131, 141) // [колиzс′ надкосоzйу булиz малеzн′к’і граzбл′і / шо клаzли
ўр′адоzк скоzшений хл'іб / йіх називаzли граzбки // ] (141); граблишче
(132, 139), граблишче [граzблишче складаzйе ўвалкиz с′іzно // ] (185);
грабок [зоzўн′і нагаzдуйе невелиzчк’і граzбл′і здоzўгими зубц′аzми // ]
(130); грабл′іz (168), цапок (140), жало (134). Семема «коваделко,
на якому клепають косу» репрезентована такими назвами: бабка
(у більшості обстежених пунктів) // [коzсу клепаzйут′ набаzбц′і // ]
(141); ковадло (128, 129, 130) // [наковаzдл′і молоткоzм клепаzйут′
коzсу // ] (130); коваделко (132, 177, 180), ковален′ка [коzсу клепаzйут′
наковалеzн′к’і // ] (185); наковал′н′а (169), п’ін′ок (169), клепачка
(171). Значення «нерівність, горбик на полотні коси від невмілого
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клепання» представлене такими лексемами: горбик (майже в усіх
обстежених пунктах) // [принеўдаzлому клепаzн′:і налеzзов’і косиz
моzжна наробиzти гоzрбик’іў // ] (130); бугорок (128, 129), лопаўка (133,
136, 137, 184), л′апушка (135, 141) // [йакшоz неўм’іzло клепаzти косуz /
нан′іzй утвоzр′ац′:а л′апуzшки // ] (141); хлопаўка (140), хлопушка (170),
лопотушка (138), брак (138), бриж [наробиzт′ бриж’іzў накос′іz // ]
(170).
ЛСГ «знаряддя обмолоту». До цієї лексичної групи віднесімо такі
найменування: «просте знаряддя з двох різних довжиною скріплених палиць для обмолочування снопів» — ц′іп (у всіх обстежених
пунктах) // [обмолоzчуйут′ снопиz ц′іпаzми // ] (130); [раzн′ше ми ўсе
молотиzли ц′іпаzми // ] (140); [зерноz ран′іzше обмолоzчували ц′іпаzми // ]
(141); ц′іпок (169); «держак ціпа» — ц′іпилно (майже в усіх обстежених
пунктах) // [ц′іп кр′іzпиц′:а додеревйаzного ц′іпиzлна // ] (130); ципилно
(135, 139), держак (128, 129, 131, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 168,
169, 179, 182, 185); «одна з двох шкіряних петель на верхніх кінцях
держака і бияка ціпа» — капиц′а (у більшості обстежених пунктів),
капиц′а (130, 132, 139, 141) // [капиzц′і ч’іпл′аzйут′ довеzрхн′ого к’ін′ц′аz
ц′іпиzл′на // ] (130); [шк’ір′ан′іz пеzтл′і нак’ін′ц′аzх ц′іпиzл′на і бийакаz
зваzли капиzц′і // ] (141); ремн′і (133, 134); «шкіряний шнурок, що
ним з’єднані капиці держака і бича» — ўшивалок (майже в усіх обстежених пунктах), ўшивал′ник (140, 170), ушивал′ник [ушиваzл′ником
зйеzднуйут′ капиzц′і ц′іпиzл′на та бичаz ц′іпаz // ] (130); вишивал′ник
(131), шнурок (130), увйаз [уzвйаз зйеzднуваў капиzц′і держакаz і бичаz
ц′іпаz // ] (141); «частина ціпа, якою молотять» — бич (у більшості
обстежених пунктів), бийак (141, 169, 172, 184); «лопата-совок, що
нею віють вимолочене зерно» — лопата (майже в усіх досліджених
пунктах) // [дерев’аzнойу лопаzтойу в’іzйали зерноz // ] (185); совок
(128, 129, 134, 135, 138, 180, 182, 184), коўш (133).
ЛСГ «засоби транспортування». До цієї лексичної групи віднесімо такі найменування: «віз, загальна назва» — в’із (у всіх обстежених пунктах) // [залеzжно в’ідконструzкц′ійі / признаzчен′:а / в’із
називаzйут′ поzр′іzзному // ] (130); [в’із маzйе ос′ / заzдн′у і переzдн′у /
колеzса / заzдн′і і переzдн′і / заzдн′і б’іzл′ш’і / переzдн′і / меzн′ш’і /
подуz ш ку / на подушкаz х кр′іпиz ўс′а коробоz к // це дл′а зернаz /
бестаzрка // гарбаz таzкож маzла квадраzтне зйеднаzн′:а // алеz вуглиz б’іл′ш
шиzрш’і / це звеzрху / тобто вонаz немаzла такоzго р′іzўного йаzшчика /
йаzк убестаzрц′і // догарбиz / шоб б’іzл′ше ўл′іzзло с′іzна чи солоzми /
кр′іпиzлис′а сторчакиz / йак’і нат′аzгувалис′ звеzрху брезеzнтом абоz
чим іzншим / перевйаzзували в’ір′оўкаzми / шоб меzн′ше трусиzлос′ //
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возиz булиz однокоzн:ими і парокоzн:ими / дооднокоzн:их кр′іпиzлис'а
голоzбл′і / допарокоzн:их / диzшло // ] (131); [воз′іzў усел′іz раzн′ше
булоz багаzто // заzраз наўр′аzд чи знаzйдеш й одногоz // машиzни даzўно
йіх ужеz зам’іниzли // ] (141); воз (128, 129, 131, 169, 170, 171, 172,
173, 175, 177, 178, 181, 183, 184, 185), повозка (128, 129, 131, 174,
176, 179, 180, 182); «повозка для перевезення снопів» — гарба (майже в усіх обстежених пунктах) // [гарбаz маzла чотиzри коzлеса / дв’і
оzс′і / найаzшчик стаzвили сторчакиz // шоб б’іzл′ше ўл′іzзло сноп’іzў
чи с′іzна // ] (128); [дл′асолоzми / с′іzна / сноп’іzў використоzвували
гарбуz / мажаzру // зерноz перевоzзили ўбестаzрц′і // ] (131); [гарбаz
здрабиzнами побокаzх / йіх п’ідн′імаzйут′ / колиz перевоzз′ат′ с′іzно /
солоzму / снопиz // ] (170); в’із (128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 169) // [снопиz перевоzзили возаzми // ]
(140); воз (128, 129, 131, 169, 170), мажара (133); «повозка для перевезення сіна» — гарба (у більшості обстежених пунктів) // [с′іzно
перевоzзили гарбаzми абоz мажаzройу // ] (140); в’із (128, 129, 131,
138, 168, 169), воз (128, 129, 131, 169, 170), мажара (133, 140, 185);
«повозка для перевезення соломи» — воз (майже в усіх обстежених
пунктах), в’із (131, 138, 168), мажара (133, 140, 185), воз (128, 129,
131), полугарбок [полугаzрбком воzз′ат′ солоzму // ] (130); «повозка
для перевезення зерна» — бестарка (у більшості обстежених пунктів) // [зерноz перевоzз′ат′ набестаzрках // ] (130); [бестаzрка / такаz
соб’іz бриzчка / йаzш’:ік нан′іzй / ўйаzш’:ік насипаzли зерноz / п’ісоzк /
глиzну // ] (170); б’істарка [б’істаzркойу возиzли продуzкти безтаzри // ]
(140); ходок (132, 135, 139), в’із (138, 168), бричка (134), файатон
(135); «повозка для перевезення дров» — в’із (майже в усіх обстежених пунктах) // [дл′адроzў браzли в’із абоz бриzчку // ] (141); воз (128,
129, 131, 132, 134, 138, 140, 185), гарба (136, 137, 171, 172), ходок
(133), файатон [дрова воzз′ат′ нафайатоzн′і // ] (135); палуба [дроzва
груzз′ат′ упаzлубу і зв’аzзуйут′ йіх // ] (130); бричка (141), дроги [дроzгами
боzч’ки воzз′ат′ / деzрево / л′іс / доzски / ус′аzк’і доzўг’і матер′іаzли // ]
(170); «віз, пристосований для перевезення сільськогосподарських
продуктів без тари» — бестарка (у більшості обстежених пунктів) //
[продуzкти возиzли набестаzрках // ] (141); безтарка (132, 168, 172),
б’істарка (140), бричка (130, 134) // [убриzц′:і воzз′ат′ продуzкти р′іzзн′і /
немолоzчений хл′іб // ] (130); «довгий віз із високими щаблювати-
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ми бортами для перевезення немолоченого хліба» — гарба (майже
в усіх обстежених пунктах) // [немолоzчений хл′іб возиzли гарбаzми // ]
(141); мажара (131, 133. 140), бричка (130, 134), повозка (135), в’із
(168); «пристосування для притиснення снопів чи сіна на возі» —
рубел′ (у більшості обстежених пунктів) // [с′іzно притиzскуйут′ рублеzм
догарбиz // ] (130); [йак накладуzт′ с′іzно / солоzму / тод′іz притиzскуйут′
рубл′оzм / перевйаzзуйут′ в’ір′оўкаzми // ] (170); рубел′ (134, 141, 168) //
[снопиz і с′іzно прижимаzли приперевеzзен′:і руzбелем // ] (141); бреўно
(132, 139), в’ір′оўка [с′іzно возиzли намажаzр′і / шоб непаzдало /
переўйаzзували в’ір′оzўкой // ] (185); «залізні стрижні, прикріплені
до ременів вуздечки, якими гнуздають коня» — вудила (майже в усіх
обстежених пунктах) // [дореzмен′іў вуздеzчки ч’іпл′аzйут′ вудиzла /
йакиzми гнуздаzйут′ кон′аz // ] (130); вуздечка (134, 168); «збруя, загальна назва — збруйа (в усіх обстежених пунктах) // [шоб с′іzсти
након′аz треzба над′іzти нан′оzго ус′уz збруzйу // ] (130); збройа (134),
гужевий реманент (140), запр′ажка (169); «частина збруї — ремені
з вудилами та поводами, які надівають на голову коневі, щоб правити ним» — вуздечка (майже в усіх обстежених пунктах), уздечка
(131, 170), вузда (128, 129, 136, 137), узда (141), вож’:і (132, 134, 135,
139) // [конеzм праzўл′ат′ задопомоzгойу воzж’:іў // ] (139); «вуздечка без вудил для прив’язування коня» — вуздечка (у більшості обстежених пунктів), вузда (128, 129, 136, 137), поводок (130); пов’ід
[кон′аz привйаzзували напоzвод′і // ] (141); пута (132, 139) // [конеzй
привйаzзуйут′ пуzтами // ] (139); оброт′ка (170, 185), недоуздок (135);
«прикріплений з обох боків до вуздечки довгий ремінь, мотузок,
яким правлять кіньми» — в’іжки (майже в усіх обстежених пунктах),
вож’:і (128, 129, 132, 139), удила [реzм’ін′ / йакиzм праzвили к’іzн′ми
називаzли удиzлами // ] (141).
Назви деяких сільськогосподарських машин, механізмів і пристроїв. Семема «лобогрійка, жниварка з ручним скиданням зжатого стебла» у центральнослобожанських говірках репрезентована такими
лексемами: лобогр′ійка (в усіх обстежених пунктах) // [лобогр′іzйка
жне хл′іzбн′і рослиzни // ] (130); лобогр′ейка (128, 129, 133, 136, 137,
138), сноповйазка (138), косарка (170). Значення «жниварка, машина,
яка жне хлібні рослини» представлене такими назвами: жниварка
(в усіх обстежених пунктах) // [хл′іб жнуzт′ жниваzркойу // ] (133);
жатка [хл′іб упоzл′і жне жаzтка // ] (141); косарка (128, 129, 131,
138, 170).
Семема «машина для віяння вимолоченого зерна» репрезентована
лексемами в’ійалка (в усіх обстежених пунктах) // [обмолоzчене зерноz
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пропускаzйут′ чеzрез в’іzйалку // ] (130). Значення «машина для обмолочування зернових сільськогосподарських культур» представлене
такими найменуваннями: молотарка (в усіх обстежених пунктах) //

[молотаzркойу молоzт′ат′ зернов’іz // ] (130); молот'ілка
(128, 129), машина
(175). Семема «ручна машинка для розмелювання зерна» репрезентована найменуваннями жорна (у більшості обстежених пунктів),
жерноўка (138), жернова [ўручнуz зерноz розмеzл′ували нажерноваzх // ]
(141); мел′ниц′а (138, 170), мел′ничка (138), терт′ушка (136, 137),
зернокрупка (128, 129), крупорушка (139), крупотерка (168); млинок
(171), ручний млин [раzн′ше зерноz молоzли ручниzм млиноzм // ] (185).
Значення «пристрій, механізм, призначений для одержання січки» представлене такими лексемами: с′ічкарн′а (майже в усіх обстежених пунктах) // [с′іzчку отриzмуйут′ припоzмоч’і с′ічкаzрн′і // ] (141);
р′ізка [р′іzзкойу перемеzл′уйут′ зерноz / шоб отриzмати с′іzчку // ] (130);
р′ізак (136, 137), кормор′ізка (170), крупорушка (139), крупотерка
(168), зернодробилка (140).
Семема «сівалка» у говірках Харківщини представлена такими
формами: с′ійалка (майже в усіх обстежених пунктах), с′івалка (133,
134, 138, 139, 140, 141) // [с′іzйат′ зерноz с′іваzлками // ] (141). Значення
«знаряддя для ущільнення ґрунту або руйнування ґрунтової кірки»
репрезентоване на досліджуваній території лексемами каток (майже в усіх обстежених пунктах) // [притиzскували зеzмл′у каткаzми // ]
(141); [каткаzми утоzпчуйут′ грунт / а боzронами та кул′т′іваzтором
руйнуzйут′ грунтовуz к’іzрку // ] (168), коток (131, 136, 137, 138, 170,
171, 185), борона (168), кул′т′іватор (168).
Цей матеріал переконує в тому, що структуру ЛСГ «назви
сільськогосподарських знарядь» складає набір багатьох лексикосемантичних мікрогруп (примітивні землеробські знаряддя для оранки, плуг та його частини, ручні знаряддя обробітку ґрунту, знаряддя
для збирання врожаю, засоби транспортування, знаряддя обмолоту, сільськогосподарські машини, пристрої і механізми), для яких
спільною є єдність ідеографічної сфери. Відзначимо, що кількість
найменувань знарядь праці у досліджуваних говірках більша від
кількості самих реалій.Така невідповідність породжена тривалим
збереженням у мовленнєвій практиці номенів зниклих реалій, які
належали цьому ж колу речей. Тому до опозиції лексем на позначення синхронно співвідносних реалій додається опозиція часово
маркованих елементів. Так, наприклад, плуг, який є невід’ємним
складником господарського реманенту хлібороба, починаючи
з примітивних його аналогів (сохи, рала) до сучасних форм, зазнав
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протягом життя кількох поколінь значних змін, що відбилося у наборі диференційних ознак для називання цієї реалії і спричинило
появу різних способів номінації. Справедливість цього твердження
можна подемонструвати на прикладі найменувань рала — дерев’яного
рала, рала з залізним наральником, однозубого з полозом, однозубового безполозового рала, багатозубого рала та його різновидів
(рала з трикутною рамою, бороноподібного, граблеподібного та інших) (див. вище).
У говірках Харківщини лексично виражена детальна сегментація переважної більшості знарядь праці, зокрема частин плуга, коси;
на семантичній структурі багатьох назв деталей сільськогосподарських знарядь відбилися динаміка реалій, зміна зв’язків між ними.
Розгалуженою семантичною структурою відзначаються лексеми «ручка» і «держак», яким не властива однозначна закріпленість
номена за денотатом. Реалізація цієї моделі у центральнослобожанських говірках дає підстави вбачати причину відмінного розподілу
між різними лексемами у дії двох конкуретних тенденцій: генералізації і диференціації, кожна з яких має свої межі прояву. Якщо
при диференціації виявляється однозначна закріпленість лексеми
за реалією (причому мотивуючою основою є назва самого знаряддя — ц′іпилно, ципилно; к’іс′:а, к’ісце, кос′йо), то при генералізації відзначається конкуренція опорних лексем. Генералізація може стримуватися наявністю опорної конкурентної лексеми як репрезентанта
іншого складника цієї ж реалії. Наприклад, серед назв деталей коси
відзначено лексему «ручка», що виключає можливість використання
цього слова при номінації держака коси.
Відомий діалектолог П. Ю. Гриценко до слів, для яких характерна
однозначна закріпленість за реалією зараховує й лексему «граблище»
(держак граблів) [Гриценко 1984, с. 50]. Зауважимо, що в центральнослобожанських говірках вона використовується й на позначення
частини граблів, на якій кріпляться зуби.
Виразно представлені й активно функціонують на всій обстеженій території Харківщини традиційні найменування сільськогосподарських знарядь: плуг, борона, коса, серп, вила, лопата, ц′іп,
грабл′і/грабл′і та ін. Вони залишаються загальновідомими, хоч сфера їх ужитку і дещо звужена, оскільки частина цієї лексики широко репрезентована переважно в мовленні тих людей, які мають
безпосередній стосунок до сільськогосподарських трудових процесів і пов’язаних із ними дій, відповідно, й до знарядь праці, якими
вони виконуються.
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Поряд із традиційними назвами сільськогосподарського реманенту функціонують і сучасні найменування, які увійшли в побут
мовців відносно недавно, у зв’язку з розвитком аграрного виробництва й появою нової, досконалішої техніки: трактор, комбайн,
кул′тиватор, кул′т′іватор, молотарка, в’ійалка, жниварка, жатка,
косарка, лобогр′ійка, лобогр′ейка, сноповйазка, с′ійалка, с′івалка,
с′івалка й ін. Більша частина цих назв збігається з літературнонормативною системою, проте є й певні відмінності, в основному
на фонетичному рівні, що, нашу думку, значною мірою зумовлені
впливом на центральнослобожанський діалект сусідніх російських
говорів: кул′т′іватор, лобогр′ейка. Однак слід зауважити, що поряд
із російськомовними варіантами слів функціонують й українські
лексеми, які, як правило, представлені ширше, ніж аналогічні російськомовні утворення.
Деякі з реалій, зокрема вила, віз, рало, мають значну кількість
різновидів, а відповідно й назв на їх позначення. Відзначимо, що
номени «вила», «віз» (воз) глибоко ввійшли в живе мовлення як загальноприйняті, загальновживані, проте слово «рало», як, до речі,
й «соха», сприймається як архаїзм і вживається дуже рідко поодинокими мовцями з характерною примовкою колиzс′ булоz чи булаz
(про соху). Це пояснюється тим, що згадані реалії давно вийшли
з активного господарського ужитку і вже не застосовуються селянами через появу досконалішого знаряддя, зокрема плуга тощо.
Що ж до воза, то його фактично також замінили сучасніші засоби
транспортування, проте ця назва активно функціонує в мовленні
мешканців села, оскільки реалія не зникла, як рало і соха, а й досі
використовується в господарстві. Мабуть, через це й збереглися найменування його численних різновидів.
Серед різновидів воза виділяється група легких двоколісних
та чотириколісних транспортних засобів, що служать для перевезення людей і неважкого, не громіздкого вантажу, або конструкції
комбінованого типу. Вони мають такі назви: повозка, бричка, ресорка,
дроги, дрожки, б’ігунка, б’ігунок, файетон, файатон, ходок й ін. Проте
ці найменування не є предметом нашого дослідження. Нас більше
цікавить друга група назв, до якої належать важчі варіанти воза, що
служать для перевезення зерна, сіна, соломи, снопів, дров й інших
сипких, дрібних предметів та речовин. Ці номени неоднорідні активністю, локальною приналежністю, призначенням тощо.
Безтарка/бестарка/б’істарка — відносно новий тип воза, пристосований не тільки для перевезення зерна, а й інших дрібних
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матеріалів, зокрема піску, глини, і взагалі для продуктів, які можна
перевозити без тари (звідси й назва з доволі прозорою мотивацією).
Ця реалія досить поширена в селах Харківської області, а відповідно і її назва, яка є загальновживаною і зустрічається майже в усіх
обстежених пунктах.
Гарба — це давній тип воза, але такий, що зберігся й досі, який
ще використовується в традиційному господарстві, в основному для
перевезення немолоченого хліба, соломи, сіна. Ця назва активна
в живому мовленні, загальновживана і зафіксована майже в усіх
досліджених пунктах.
Мажара — це, фактично, друге найменування гарби й назви великого воза взагалі. Отже, її місце в системі сучасних найменувань
стало досить своєрідним і не зовсім визначеним. Через те й стійкість
її похитнулася, ця назва виявляє тенденцію до зникання.
Полугарбок — реалія, подібна до гарби, але значно менша. Вона
обмежена у функціях, через те й найменування її зафіксовано лише
в одному пункті — Сосонівці Нововодолазького району.
Палуба — друга назва гарби чи навіть мажари як великого воза
взагалі. Активність номена незначна. Очевидно, первинною була
форма палуб чоловічого роду, а жіноча палуба виникла внаслідок
аналогії до слова «палуба» (частина корабля). Ця форма могла закріпитись і завдяки подібності реалій, які порівнювалися і зіставлялися мовцями, внаслідок метафоризації. Тим більше, що етнографічна література фіксує саме лексему «палуб». Щоправда зовсім
з іншим значенням: «З ХVXVII cт. серед заможної частини українського суспільства набув поширення виїзний транспорт різних моделей: «коляса», «колебка», «карета», «ридван», «палуб» тощо» [Етнографія 2004, с. 129].
Для господарських цілей, звичайно, можуть використовуватися і конструкції легшого типу, зокрема зерно перевозять бричкою,
ходком, фаетоном (фаятоном), дрова — бричкою, дрогами, ходком,
фаетоном (фаятоном).
Отже, зауважимо, що більшість традиційних найменувань сільськогосподарських знарядь збереглися до нашого часу й активно
функціонують у живому мовленні.
2.8. Назви господарських приміщень
Складну структурну організацію на території центральнослобожанських говірок має ЛСГ «найменування будівель різного господарського призначення».
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У складі цієї лексичної групи можна виділити такі утворення:
1) назви місця, де є хата з господарськими будівлями; 2) найменування приміщень для худоби і птиці; 3) назви будівель для зберігання зерна, снопів, полови, соломи; 4) найменування приміщень для
сіна; 5) назви приміщень для зберігання їстівних припасів і різних
речей; 6) найменування приміщень для дров; 7) назви будівель для
зберігання сільськогосподарського реманенту й різних матеріалів;
8) найменування загорожі для свійських тварин; 9) назви будівель для
обробляння врожаю; 10) найменування інших господарських приміщень (куреня для сторожа на баштані чи пасіці; літньої кухні чи печі
на дворі; теплиці тощо). Узагалі, зауважимо, що різні дослідники виділяють неоднакову кількість основних лексичних підгруп. За В. І. Пілецьким, дослідником наддністрянських говорів, такими є: 1) назви
будівель для худоби і птиці; 2) найменування приміщень для сільськогосподарського інвентаря; 3) назви будівель для зберігання продуктів
землеробства; 4) найменування інших приміщень [Пілецький 1982,
с. 103]. Дослідниця східнослобожанських говірок К. Д. Глуховцева
в дисертації розглядає такі ЛСГ: 1) назви місця, де є хата з господарськими приміщеннями; 2) найменування будівель для утримання
худоби; 3) назви приміщень для зерна, снопів, соломи, полови; 4) найменування погреба; 5) назви приміщень для дров; 6) найменування колодязів та їх частин; 7) назви загорожі [Глуховцева 1992, с. 9].
В. С. Ващенко у роботі «Лінгвістична географія Наддніпрянщини» пропонує три типи поділу цих найменувань:1) за призначенням реалій; 2) за стійкістю назв й особливостями слів у діахронному
плані; 3) за обсягом ареалу, яким окреслюється поширеність назви
[36, с. 37]. У нашій роботі ми, відштовхуючись від наявних реалій,
виділяємо десять мікрогруп цих найменувань (див. вище), проте
у назви рубрик винесемо такі групи лексики: 1) назви будівель для
зберігання й обробляння врожаю; 2) найменування приміщень для
худоби; 3) назви інших господарських будівель.
Найменування місць і приміщень для зберігання й обробляння
врожаю. До цієї ЛСГ належать такі номени: «місце, на якому є хата
з господарськими будівлями» — подв’ірйа (майже в усіх обстежених
z
z
z
пунктах) // [подв’ірйа
/ це м’ісце
/ де розташоzван′і хаzта / прим’ішчен′:а
дл′а худоzби / сараzй // ] (135); дв’ір (128, 129, 135, 140, 172) // [надвор′іz
розм’і z ш’:уйуц′:а госпоz д арс′к’і буд′і z ўл′і і хаz т а // ] (130); [хаz т а
збуд′іzўл′ами знахоzдиц′:а удвор′іz / йакиzй огороzжений забоzром // ]
(141); хаз′айство (140, 171), усад′ба (140, 185); «будівля для снопів,
полови, соломи» — клун′а (у більшості обстежених пунктів) //
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[укоzжному господаzрств’і булаz клуzн′а / кудиz звоз′аzт′ солоzму // ]
(130); [снопиz збер′ігаzйуц′:а уклуzн′іz // ] (139); [строzйілис′а велиzк’і
сараzйі дл′а сноп’іzў / полоzви і солоzми звисоzким даzхом / а називаzли
йіх клуzн′ами // ] (141); [клуzн′і безпотолкаz / отоz туzди звоzзили
оддош’:іzў снопиz // ] (170); c′ін:ик (135, 168, 169) // [уc′ін:икуz
збер′ігаzйут′ с′іzно / снопиz // ] (135); [полоzва с:ипаzйец′:а униzз
c′ін:икаz // ] (168); ов’ін (134), гумно [угуzмно складаzли снопиz // ]
(185); «приміщення для зерна» — комора (майже в усіх обстежених
пунктах) // [зерноz збер′ігаzйут′ укомоzрах // ] (130); [зерноz хрон′аzт′
у комоzр′і // ] (135); амбар (132, 134, 136, 137, 139, 141, 168, 169,
181, 183) // [сараzй дл′а зернаz називаzйут′ амбаzр // ] (141); стодола
(130), ток (172); [спец′іаzл′ного прим’іzшчен′:а небулоz / зерноz с:ипаzли
нагориzшче // ] (131); «невелика спеціалізована споруда, у якій розмелюють зерно» — млин (у більшості обстежених пунктів) // [зерноz
намукуz розмеzл′уйут′ умлин′іz // ] (130); мел′ниц′а (128, 129, 138, 139,
169, 170, 172, 173, 177, 181, 183); парова (133), крупорушка (171);
[зерноz ми розмеzл′уйемо нагориzшч’і / куzхн′і // ] (168); «місце, де
молотять» — т′ік (у всіх обстежених пунктах) // [снопиz молоzт′ат′
натокуz / надвор′іz // ] (131); [молоzт′ат′ натокуz / навуzлиц′іz // ]
z
(138); [т′ік буў уприм’ішчен′:і
// ] (139); [т′ік знахоzдиц′:а навуzлиц′і // ]
(140); [молотиzли зерноz натокуz п’ід в’ідкриzтим неzбом // ] (141);
[зпоzл′а возиzли зерноz нат′ік // ] (185); ток (131,172, 181, 183);
[молоzтимо напоzл′і // ] (168); «спеціально обладнане приміщення
або яма для зберігання продуктів» — погр′іб (у всіх обстежених пунктах) // [поzгр′іб стаzўл′аzт′ окреzмо в’ідхаzти / збер′ігаzйут′ ун′оzму
картоzпл′у / моzркву / консерваzц'ійу // ] (130); [поzгр′іб ўже п’ідготуваzли
дл′а ноzвого ўрожаzйу // ] (168); погреб (132, 174, 179), йама (170);
п’ідвал [поzгр′іб знахоzдиц′:а захаzтойу / а п’ідваzл п’іzдхаzтойу // ] (135,
139); комора (133); «льох, сховище для городини і різних харчів з похилим критим спуском і сходами» — погр′іб (131, 133, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 168, 170, 171, 185) // [упоzгр′іб’і збер′ігаzйут′ городинуz /
консервуваzн′:а / боzчку зог’іркаzми // ] (139); [поzгр′іб маzйе криzтий
шиzфером верх і схоzди дойаzми / де хран′ат′ картоzшку / бур′акиz /
моzркву і консерваzц′ійу // ] (141); [ўс′і оzвоч’і деzржим упоzгр′іб’і // ]
(185); погреб (132), л′ох (130, 134) // [ул′оzс′і збер′ігаzйут′ бур′аzк /
посадкоzву картоzпл′у / мйаzсо // ] (130); «похилий, із сходами, спуск
до льоху, передня частина, вхід до льоху, передня частина, вхід
до льоху» — пригребиц′а (майже в усіх обстежених пунктах) //
[упригреzбиц′і стойіzт′ молокоz // ] (168); погр′ібник (128, 129, 169,
173, 174, 175, 177, 178, 179, 181, 183), погребн′а [спуск упоzгр′іб
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називаzйут′ погребнеzйу//] (141); л′ада (135, 139) // [л′аzда / ўх’ід
дол′оzху // ] (135); сходи [спуск дол′оzху звеzц′:а схоzдами // ] (130);
сх’ідц′і (171), ступен′ки (134), виход (170); «невеликий отвір у стелі
погреба, льоху для виходу пари і поганого повітря» — душник (у більшості обстежених пунктів) // [пар зпоzгреба вихоzдит′ чеzрез душниzк // ] (135); [чеzрез душниzк поzгр′іб пров’іzтр′уйец′:а//] (140); [устеzл′і
поzгр′іба йе невелиzка д′іzрочка дл′а виzходу пар′іzў та заzтхлого воzздуху //
йійіz називаzйут′ унаzс душникоzм // ] (141); в’ід:ушина (131, 136, 137),
отдушина (172), воздушник (133), вит′ажка (139), л′ада (128, 129),

z
вентил′ац′ійний
отв’ір [укаzждому поzгр′іб’і доzлжен бут′ вентил′ац′ійний
оzтв’ір // ] (185); «приміщення для зберігання сіна» — с′ін:ик (майже
в усіх обстежених пунктах) // [c′іzно складаzйут′ ўс′ін:иzк / йакиzй
об:иваzйут′ деzревом / шоб дошч незабиваzў // ] (130); [c′іzно збер′ігаzйут′
ус′ін:икуz // ] (135); [ус′ін:икуz c′іzно сохран′аzйец′:а // ] (140); [c′іzно
ми збер′ігаzйемо ус′ін:икаzх / йак’іz стойаzт′ абоz налеваzд′і / абоz б’іzл′а
доzму // ] (141); [ус′ін:икоzв’і ш’:е солоzма і c′іzно // ] (168); нав’іс
(128,129,173,174,175,176, 178,181), нав’ес (128,129,136,137), стодола
(132, 139), с′іновал (138, 169), с′еновал (172), клун′а (133), сарай (131),
гор′ішче [c′іzно нагор′іzшч’і збер′ігаzли // ] (131); халабуда (170); «окрема неопалювана кімната в хаті для зберігання їстівних припасів
і різних речей» — кладоўка (майже в усіх обстежених пунктах) //
[ўзиzмку харч’іz збер′ігаzйут′ укладоzўц′і // ] (130); [йіzжу шче збер′ігаzйут′
укладоzўках // ] (141); [укладоzўц′іz стойіzт′ смаzлец′ / принесиz йогоz // ]
(168); [виzнеси томаzт укладоzўку / а то оджариz запл′іzсн′ійе // ] (185);
кладова (169), комора (132, 135, 179, 182) // [умеzне ўкомоzр′і стойіzт′
консерваzц′ійа // ] (132); [укомоzр′і заўждиz прохолоzдно // ] (135);
с′іни (139), чулан (171), клун′а (134); «приміщення, куди засипають
полову, засік для полови» — кл′ун′а (у більшості обстежених пунктів) // кл′уzн′а / це булоz такеz прим’іzшчен′:а / і снопиz тудиz клаzли /
і солоzму / і полоzву // воноz робиzлос′ такеz висоzке // нимаz йогоz тепеzр /
та ран′іш булиz так’іz клуzн′і // ] (141); [полоzву ми висипаzли ўклуzн′у // ]
(185); зас′ік/зас′ік (майже в усіх обстежених пуктах), отс′ек (172),
полоўн′ак (136, 137, 138), (170), пов’ітка (130, 134) // [полоzву с:ипаzйут′
допов’іzтки // ] (130); сарай (131), гор′ішче [усараzй с:ипаzли /
нагор′іzшч’і храниzли // ] (131); закром (169); с′ін:ик (168); «відгороджене місце в коморі, зерносховищі і т. ін.» — закрам (майже в усіх
обстежених пунктах) // [заzкрам / це в’ідгороzжен′:а ўпоzгреб’і дл′а
картоzшок // ] (168); [заzкрам / в’ідгороzжене м’іzсце ўкомоzр′і / йе
дл′а мукиz / йе дл′а зернаz // ] (170); [пшениzц′у ми засипаzли у л′еzвий
заzкрам // ] (185); закром (135, 139, 141, 171) [узаzкром’і збер′ігаzйут′
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зерноz // ] (135); [одгороzжене м’іzсце ўкомоzр′і називаzли заzкром // ]
(141); зас′ік (130, 131, 134, 136, 137, 138) // [мукуz збер′іzгаzйут′
узаzс′іку // ] (130); закром (128, 129, 138, 169); «ворота стодоли» —
ворота (130, 133, 134, 135) // [стодоzлу прикриваzйут′ вор′іт′миz /
зроzбленими здуzбу // ] (130); двер′і (135); «відгороджене місце в стодолі» — зас′ік (130, 134), зас′іка [в’ідгороzжене м’іzсце ўстодоzл′і звеzц′:а
заzс′ікойу] (135); в’ідс′ік (185); тин (136, 137), ворота (133), л′ада
(172); «надбудова над погребом у вигляді куреня» — погр′ібник (майже в усіх обстежених пунктах) // [погр′ібниzк стаzўл′аzт′ напоzгреб’і
увиzгл′ад′і куzрен′а // ] (130); погр′ібн′ак (128, 129, 136, 137, 171),
пригребиц′а (131, 172), кур′ін′ (135, 139) // [надпоzгребом йе куzр′ін′ /
шоб непромерзаzло // ] (135); кур′ін′ (131), накрит′:а (138), шалаш
[надбудоzва надпоzгр′ібом називаzйец′:а шалаzш] (141); «закривка отвору погреба» — л′ада (в усіх обстежених пунктах) // [л′аzда / це закриzўка
такаz // ] (130); [закриваzйец′:а поzгр′іб л′аzдойу // ] (141); кришка (134);
«простір між стелею і покрівлею» — горишче (майже в усіх обстежених пунктах) // [гориzшче ўхаzт′і / чердаzк усараzйі // ] (129); [коzжна
хаzта маzйе гориzшче / угосподаzрс′ких буд′іzўл′ах вониz таzкож буваzйут′ // ] (130); [нагориzшч’і збер′ігаzйемо с′іzно / суzшку зйаzблук
та груш / а таzкож баzнки / одеzжу / в’іzдра / тазиz // ] (139); гор′ішче
(131, 133, 140, 168) // [ўхаzт′іz / ус′іzнах / гор′іzшче / ўсараzйі /
ч’ердаzк // ] (136); гор′ішча (131), ч’ердак (у більшості обстежених
пунктів) // [гор′іzшче ўхаzт′і / там хран′аzт′ р′іzзн′іz реzч’і / ч’ердаzк
ўсараzйі / с′іzно тудиz складаzйемо // ] (133); чердак [м’іж стеzлейу
і криzшейу знахоzдиц′:а чердаzк // унаzшому сел′іz начердакаzх складаzйут′
пшениzц′у / кукургуzзу / падсоzнух і стар′іz реzч’і // ] (141); ч’ірдак
[пол′іzз′ нач’ірдаzк достаzн′ цибуzл′і // ] (185).
Назви приміщень для худоби. До цих найменувань належать такі:
«окрема будівля для худоби, загальна назва» — сарай (в усіх обстежених пунктах) // [б’іzл′аz хаzти будуzйут′ сараzйі дл′а худоzби // ] (130);
[скотиzну ми деzржимо ўсараzйах // ] (141); хл′іў [128, 129, 131, 133, 134,
136, 137, 138, 140, 168, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184); «хлів для коней» — кон′ушн′а (майже в усіх обстежених пунктах) [коzней стаzўл′ат′ укон′уzшн′і // ] (130); [сараzй дл′а
коzней називаzйут′ кон′уzшн′а // алеz ўнаzшому сел′іz коzней тримаzйут′
маzло і кон′уzшен′ маzйже нимаz // ] (141); сарай (169, 170), стайн′а
(134); «хлів для свиней» — свинарник (у більшості обстежених пунктів) // [свинеzй тримаzйут′ вокреzмих буд′іzўл′ах/ свинаzрниках//] (130);
[свинаzрник строzйат′ дл′а велиzкойі к’іzл′кос′т′і свинеzй / а саж дл′а
одноzйі чи двох // ] (140); саж (140, 168, 170, 171) // [свинаzрник / це
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йеzсл′і усараzйі ти одгородиzў/ а йеzсл′і дерев’аzним доzмиком од′:еzл′но /
то саж // ] (170); сарай (131), хл′іў (179), cвинарн′а (133), свиноферма
[уколгоzсп’і свинеzй розвоzд′ат′ насвинофеzрм’і / а ўдомаzшн′ому
хаз′аzйств’і йіх тримаzйут′ уcвинаzрн′ах // ] (133); свинушник (134);
«хлів для корів» — короўник (майже в усіх обстежених пунктах) //
[дл′а кор′іzў будуzйут′ короzўник // ] (130); [кор′іzў усел′іz багаzто / томуz
короzўник’іў теж // йіх будуzйут′ недуzже широzкими / алеz доzўгими /
звелиzкими йаzслами // ] (141); кор′іўник (134, 169, 179), сарай [131,
170); хл′іў (140, 168), короўн′а (133); «приміщення для овець» —
кошара (у більшості обстежених пунктів), в’іўчарник (134, 135, 141,
170, 171), оўчарник (130, 172) // [овеzц′ вироzшчуйут′ воўчаzрнику // ]
(130); овечн′а (136, 137) в’іўчарн′а (172), оўчарн′а (185); «приміщення
для кіз» — сарай (майже в усіх обстежених пунктах), хл′іў (128, 129,
138, 140, 168, 169), козл′атник (130, 141, 172), коз′атник (134), кошара
(135); «приміщення для курей» — кур′атник (у більшості пунктів) //
[дл′а куреzй будуzйут′ кур′аzтник // ] (130); кур′атник (131, 133, 136, 137,
170, 171), курник (132, 138, 139, 140, 141, 169) // [куzри ц′іzлий ден′
хоzд′ат′ удворуz / а нан′іч с′ідаzйут′ укуzрник нас′іzдала // ] (141); «сідала для курей» — с′ідала (в усіх обстежених пунктах) // [нас′іzдалах
куzри спл′ат′ // ] (130); [с′іzдала / це плаzночки/ прибиzт′і укуzрнику /
шоб наниzх с′ідаzли куzри // ] (141); «спеціальна назва на позначення приміщення для свійської птиці» — кур′атник (131, 133, 170) //
[спец′іаzл′нойі наzзви немаzйе / х’ібаz шчоz дл′а куреzй куzр′аzтник / алеz
моzжут′ буzти ўн′оzму і уткиz // ] (131); кур′атник (128, 129), сарай
(130, 138) // [усараzйі деzржат′ св’іzйс′ких птиц′ // ] (130); птичник
(185), птахоферма (169); «приміщення для качок» — ут′атник (майже в усіх обстежених пунктах), вут′атник (141, 168, 174, 179, 180,
182, 184) // [вутоzк тримаzйут′ уневелиzчких вут′аzтниках / де дл′аниzх
заzўжди йе багаzто водиz // ] (141); качатник (128, 129, 140, 170), сарай
(130, 139, 169), хл′іў (133), кошара (133), загородка (134), «приміщення
для гусей» — гус′атник (майже в усіх обстежених пунктах) // [гусеzй
тримаzйут′ угус′аzтнику // ] (141); сарай (130, 131, 132, 139, 169) //
[гусеzй деzржут′ усараzйі / вониz моzжут′ буzти зкур′миz // ] (131); хл′іў
(133), кошара (133), загородка (134); «спеціальне прилаштування
в хліві для годівлі худоби» — йасла (в усіх обстежених пунктах) //
[йаzсла дл′аzкороzў / коzней / кориzто дл′асвинеzй / а дл′акоzз роzбл′ат′
спец′іаzл′н′і дереўйаzн′і лежакиz / дошчаzне п’ідн′аzт′:а / найакоzму вониz
спл′ат′ // напристосуваzн′:а дл′а коzней шче каzжут′ стоzйло // ] (129);
[йаzсла стаzўл′ат′ укуткуz / роzбл′ат′ йіх здеzрева // ] (130); [йаzсла
дл′акороzў / кориzто дл′асвинеzй // ] (131); [дл′акор′іzў / коzней/
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йаzсла / дл′асвинеzй / кориzто // ] (133); [дл′акороzви / козиz / йаzсла /
свиzн′ам стаzўл′ат′ кориzто // ] (138); [накладиz короzв’і уйаzсла травиz // ]
(185); корито (в усіх обстежених пунктах), стойло (128, 129); «загорода для коней» — заг’ін (майже в усіх обстежених пунктах) //
[колиzс′ дл′а коzней робиzли ўпоzл′і загоzни / кудиz йіх переган′аzли
напасовиzс′ко // ] (141); загон (133, 139, 170, 185) // [коzн′іz стойаzт′
узагоzн′і // ] (185); загорода (128, 129, 131), стойло (128, 129, 172) //
[назагороzду дл′а коzней так і каzжут′ загороzда // шче каzжут′ загороzжа /
стоzйло // стоzйлом називаzйут′ і деревйаzн′і лежакиz дл′ак’іzз // ] (128);
загорожа (128, 129), ст′ійло (171), кошара (130), л′ітн′ій табор (140);
«загорода для свиней» — загорода/загорода (майже в усіх обстежених
пунктах), загородка/загородка (138, 140, 168, 172), заг’ін (136, 137,
170), кошара (130, 133), барл′іг (135, 139), загорожа (128, 129), загон
(170), ст′ійло (170), обора (134), перегородка (138), станок [заzгороду
дл′а свинеzй називаzйут′ станкоzм // ] (141); огорожа (169), сажок (185);
«загорода для свійської птиці» — загорода/загорода (майже в усіх обстежених пунктах) // [ўл′іzтку птиzц′у виган′аzйут′ узагороzду // ] (130);
z
z
[загороzди дл′а птиzц′і роzбл′ат′ р′ізн′і
/ це велиzк’і сараzйі зс′ітки
/ проzсто
z
z
с′ітчан′і огороzж’і або й деревйаzн′і споруzди зс′ітчанойу криzшейу // ]
(141); загорожа (128, 129), кошара (133), загород′ (140), вигул′ник (139),
с′етка (169), вол′йер (172); «клітка для кролів» — кл′ітка (в усіх обстежених пунктах) // [одиzн кроzлик виzб’іг зкл′іzтки / леzдве ўловиzли // ]
(135); кл′етка (170); крол′атник (128, 129, 172, 185) // [крол′іz сид′аzт′
укрол′аzтнику // ] (185); крол′чатник [крол′іzў тримаzйут′ успец′іаzл′них
кл′іzтках / крол′чаzтниках / йак’іz роzбл′ат′ здеzрева і зал′іzза // ] (141);
«спеціальна яма, у якій держать кролів» — йама (в усіх обстежених
пунктах), крол′атник (128, 129, 130, 134), погр′іб (135, 172) // [крол′іzў
упоzгр′іб’і деzржут′ // ] (135); земл′анка [земл′аzнки дл′аz крол′іzў робиzли
так / викоzпували йаzму і робиzли шче звеzрху нав’еzс // крол′іz йак
понаробл′аzйут′ нор / і ўноzрах вивоzд′аzт′ крол′чаzт // ] (141); «приміщення для зимівлі бджіл» — в’іўшаник (132, 134, 135, 139) // [бжоzли
зимуzйут′ ув’іўшаzнику // ] (132); [в’іўшаzник укоzпаний ўзеzмл′у /
йак поzгр′іб // ] (135); омшан′ік (131, 136, 137), оўшан:ик (168, 171),
омшан′:ік (170,185), сарай (128, 129) омшан′:ик (172), ол′шан′:ик (138),
в’іл′шаник [бж’іл наzзиму саzд′ат′ ув’іл′шаzник / шоб незагиzнули // ]
(141); зим’іўник [ўзиzмку бж’іл закриваzйут′ узим’іzўник // ] (130);
полуп’ідвал (133).
Назви інших господарських приміщень. До цієї групи найменувань належать такі номени: «приміщення для сільськогосподарського
реманенту» — сарай (майже в усіх обстежених пунктах), хл′іў (132,
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180), пов’ітка (140, 141) // [р′іzз′н′і знар′аzд′:а праzц′і / йак то лопаzти /
саzпки / граzбл′іz / складаzйут′ упов’іzтку // ] (141); кладоўка (130)
[реманеzнт збер′ігаzйут′ укладоzўц′і // ] (130); кладова [положиz ўс′іz
лопаzти укладоzву // ] (185); мас′т′ерс′ка (138), гараж (133), сарайчик
(172), прихалабок (170), дроўйаник (168); «літня піч на дворі» —
л′іт′н′а кухн′а (в усіх обстежених пунктах), п’іч (майже в усіх обстежених пунктах) // [куzхн′а / це буд′іzўл′а дес′ надвор′іz / а п’іч самаz
пособ’іz / йак праzвило / знакрит′:аzм і оzтвором дл′а димар′аz // ] (129);
[надвор′іz стаzўл′ат′ п’іч / вонаz моzже буzти увиzгл′ад′і прим’іzшчен′:а/
це ўже л′іzт′н′а куzхн′а // ] (131); п’ечка (172, 185), кухн′а (128, 128,
173, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184), кабиц′а (132, 139,
141) // [л іzт′н′а п’іzчка удвор′іz називаzйец′:а кабиzц′а // нан′іzй л′іzтом
ваzр′ат′ йіzсти/ а таzкож поzйло скотиzн′і // ] (141); плита (130, 133) //
[л′іzтом йіzжу ваzр′ат′ наплит′іz // ] (130); плитка (170), груба (140, 168),
горнушка (134); «приміщення для утримання свійських тварин або для
зберігання сільськогосподарського реманенту та різного майна» —
сарай (майже в усіх обстежених пунктах) // [усараzйі пом’іш’аzйец′:а
і худоzба / і реманеzнт ур′іzзних перегороzдках // ] (130); хл′іў (132, 133,
140); «курінь для сторожа на баштані» — кур′ін′ (у більшості обстежених пунктів) // [набаштаzн′і ран′іzше стаzвили куzрен′і дл′а стоzрожа // ]
(130); кур′ін′ (128, 129, 140, 168, 179, 185), курен′ (172), будка [сторож’іz
набахч’іz сид′аzт′ убуzдках // ] (141); «приміщення для дров» — сарай
(майже в усіх обстежених пунктах) // [дроваz збер′ігаzйуц′:а ўсараzйі // ]
(141); дроўник (131, 169, 172, 185) // [поскладаzй дроzва удроўниzк /
шоб сух’іz булиz // ] (185); дроўйаник (136, 137, 168) // [удроўйаникуz /
кр′ім дроў / збер′ігаzйец′:а шче і реманеzнт // ] (168); дров’аник
[дл′адроў стаzўл′ат′ / йак правиzло / б’іzл′а доzму // ] (130); дров’ітн′а
(134,135), пов’ітка (140), хл′іў (133); «теплиця» — теплиц′а (майже
в усіх обстежених пунктах) // [рос:аzду вироzшчуйут′ утеплиzц′ах /
вониz будуzйуц′:а з′ісклаz або зцелофаzну // ] (130); [утеплиzц′ах
п’ідпл′іzўкойу вироzшчуйут′ раzн′:і ог’іzрки та пом’ідоzри // ] (141);
[парниzк наземл′іz / теплиzц′у напинаzйут′ // ] (138); парник (133).
Назви господарських приміщень у центральнослобожанських говірках є досить стійкими. Вони численні й різноманітні, відзначаються незначною варіантністю. Більшість із цих найменувань є загальновживаними. Зміни в складі назв господарських приміщень
тісно пов’язані зі зміною самих реалій — появою побудов нового
типу і зникненням старих.
За призначенням реалій ці номени можна поділити на дві групи назв — універсальні і спеціалізовані. Універсальні найменування
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вживаються для називання таких споруд, які можуть задовольняти різні
господарські потреби і використовуються як для утримування худоби,
так і для зберігання знарядь, різноманітних матеріалів, палива тощо.
Такими у центральнослобожанських говірках є, наприклад, сарай, хл′іў.
Спеціалізовані ж назви вживаються для номінування таких реалій,
які мають конкретне призначення, пристосовані для вужчих потреб.
Такими, зокрема, у досліджуваному ареалі є свинарник тільки — для
утримування свиней, кон′ушн′а — для коней та ін.
За стійкістю найменувань, за особливостями цих слів у діахронічному плані їх можна поділити на дві групи — стійкі і змінні назви. До стійких належать загальновідомі в широкому мовленні номени, які мають високу активність уживання і навіть, незважаючи
на деякі видозміни самих реалій, позначуваних ними, не змінюють
назв. Такими, наприклад, є клун′а, погр′ібник.
Змінні найменування — це номени з послабленою активністю,
що, як правило, мають рівноправні й нерівноправні паралелі.Такі,
наприклад, свинарник — саж, п’іч — кабиц′а.
За поширеністю того або іншого номена у досліджуваних говірках найменування сільськогосподарських приміщень можна поділити на загальновідомі і маловживані. Загальновідомі назви поширені на всій території ареалу або у значній його частині. Серед
них, зокрема, теплиц′а, сарай, погр′іб, кур′ін′, кур′ін′, клун′а, комора,
с′ін:ик, свинарник й ін.
Малопоширені номени функціонують лише в окремих говірках:
вигул′ник (139), короўн′а (133), погребн′а (141), ов’ін (134) тощо.
Зауважимо, що як і в інших говірках української мови, так
і в центральнослобожанських, лексико-семантична система найменувань сільськогосподарських споруд зазнала протягом існування
(у зв’язку з соціально-економічними явищами, розвитком техніки,
лінгвоетнічними контактами) певних змін. Є тут і давні найменування спільнослов’янського походження, як обора, ов’ін, які виходять
з активного ужитку, так і відносно нові для села номени — гараж,
п’ідвал. У говірці села Олександрівка, наприклад, збереглася давня
назва клуні — гумно. У більшій частині центральнослобожанських
говірок спостерігається чітка семантична диференціація номенів
чердак і горишче. Чердак — це простір між стелею і покрівлею в сараї, а горище — те ж, але у хаті.
Цікавим з погляду семантики є слово «кошара», яке, очевидно
має спільнослов’янське походження (російське — кошара (обл.),
білоруське — кашара, болгарське — кошара, македонське — котар,
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сербо-хорватське — кошара, польське — koszara (казарма) [Пілецький
1982, с. 104]. У сучасній українській літературній мові воно вживається у значенні «хлів для овець». Проте у кінці ХІХ ст. у східнослобожанських говірках ця лексема (кошаzря) разом із словами «хлів»
і «сарай» була репрезентантом семи «хлів, окрема будівля для худоби (загальна назва)» [Глуховцева 1997, с. 178–179]. У сучасних же
східнослобожанських і центральнослобожанських говірках ця лексема втрачає значення «хлів, загальне найменування». На Харківщині
переважна кількість діалектоносіїв уживає слово «кошара» на позначення сараю для овець. Проте у центральнослобожанських говірках
ця лексема якоюсь мірою зберігає ознаки колишнього загального
значення, оскільки може використовуватися для називання будівель,
призначених для утримання різних домашніх тварин — овець, кіз,
качок, гусей, загород — для коней, свиней, свійської птиці.
Досить продуктивним для творення найменувань господарських
приміщень і деяких їх частин, є суфікс -ник: парник, свинарник,
свинушник, дроўник, с′ін (н)ик, птичник, вигул′ник, курник/курник,
оўчарник, в’іўчарник, короўник, погр′ібник, полоўник й ін. Проте
на Харківщині наявні утворення і з іншими суфіксальними морфемами. Загальнопоширеним є дериват кон′ушн′а. Зрідка зустрічаються й інші утворення з суфіксом -н′: погребн′а, cвинарн′а, стайн′а,
короўн′а, овечн′а, в’іўчарн′а.
Зіставлення репертуару аналізованих сем виявило лексеми, що
виступають у центральнослобожанських говірках репрезентантами
кількох семем.
Таблиця 2.1. Назви приміщень для худоби
Семеми

Будівля

для
худоби

для свійських тварин,
реманенту, різного
майна

для
коней

для
свиней

для
кіз

для
корів

для
качок
і гусей

сара8й

+

+

+

+

+

+

+

хл′іў

+

+

–

+

+

+

+

коша8ра

–

–

–

–

+

–

+

Лексеми
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Таблиця 2.2. Найменування приміщень для зберігання врожаю,
продуктів, реманенту, палива й інших речей
Семеми

Будівля
для снопів,
полови,
соломи

для
зерна

для
сіна

для
дров

для реманенту

для зберігання
їстівних припасів
та різних речей

сара8й

+

–

–

+

+

–

хл′іў

–

–

–

+

+

–

клу8н′а

+

–

+

–

–

+

комо8ра

–

+

–

–

–

+

кладо8ўка

–

–

–

–

+

+

с′ін:и8к

+

–

+

–

–

–

пов’і8тка

–

–

–

+

+

–

Лексеми

Таблиця 2.3. Назви загород для худоби
Семеми

Загорода
для коней

для свиней

для свійської птиці

загоро8да (за8города)

+

+

+

заг’і8н (заго8н)

+

+

–

Лексеми

загоро8жа

+

+

+

коша8ра

+

+

+

сто8йло (ст′і8йло)

+

+

–

Отже, як бачимо, найширшу семантичну структуру має лексема
сарай, яка у говірках Харківщини має значну кількість значень (див.
таблиці 1.1. і 1.2.). Дещо меншу розгалуженість структури має слово
«хлів». Лексема кошара охоплює кілька лексико-семантичних груп —
назви приміщень і загород для худоби, проте її активність у центральнослобожанському ареалі значно послаблена. Слово «клуня» поширене в трьох значеннях (див. таблицю 1.2.). Найчастіше на Харківщині
воно вживається на позначення будівлі для зберігання полови, снопів,
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соломи, зрідка ця лексема виступає репрезентантом семи «приміщення для їстівних припасів та різних речей». Слова «сінник», «кладовка»,
«комора», «повітка» мають у говірках Центральної Слобожанщини кілька значень, проте вони, як правило, активно функціонують в одному
з них. Так, наприклад, лексема с′ін:иzк майже в усіх обстежених пунктах
є репрезентантом семи «приміщення для сіна», але в деяких говірках
це слово може використовуватися на позначення будівлі для зберігання

снопів, полови, соломи. Винятком є лексема пов’ітка,
яка не має значного поширення на території Харківщини, і тому жодне з її значень
(«приміщення для дров», «будівля для реманенту») не є панівним.
Репрезентанти загорода, загорода, загорожа семантично пов’язані
в обстежуваних говорах з ЛСГ «назви огорож». Ці лексеми маніфестують на досліджуваній території, крім зазначених, такі семи: «паркан
з дощок» та «огорожа з вертикальних дощечок, розріджено прибитих до двох-трьох паралельних горизонтальних рейок». Репрезентант
стойло/ст′ійло, крім загород для коней і свиней, використовується
у центральнослобожанських говірках і на позначення спеціального
пристосування, зі щільно збитих дощок, у хліві для кіз, на якому вони
сплять. Розгалужену семантичну структуру має і слово «загін» (фонетичний варіант — загон) (див. таблицю 1.3.). Поза ЛСГ «найменування огорож для худоби» воно має значення «військове об’єднання»,
наприклад, партизанс′кий заг’ін, або ж «чітко організована група людей»: [заг’іzн школ′ар′іzў виzйшоў напропоzлку бур′ак’іzў // ].
Отже, наявність розгалуженої мережі дублетних назв, неоднорідність складників денотативного плану, дериваційні зв’язки суміжних,
а іноді й несуміжних, мікрогруп лексики, наявність семантичного
синкретизму є основними рисами сільськогосподарської лексики
центральнослобожанських говірок.
Загалом лексика традиційного господарювання Центральної Слобожанщини становить багату і складну систему. До її складу входить
значна кількість лексико-семантичних груп — найменування сільськогосподарських рослин (зернових, технічних і городніх) і їх частин, назви хвороб і шкідників сільськогосподарських культур, назви
сортів городніх рослин, найменування сільськогосподарських робіт
і процесів, пов’язаних з обробкою землі, доглядом, збиранням і збереженням урожаю, назви виконавців аграрних робіт, найменування
етапів росту, достигання і вирощування культивованих рослин, назви
знарядь для обробітку землі, збирання урожаю, найменування засобів
для його перевезеня, назви сільськогосподарських машин, механізмів
і пристроїв і їх частин, найменування господарських приміщень й ін.
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Назви основних сільськогосподарських рослин є, переважно, загальновідомими і загальновживаними. Ці найменування, як правило,
мають незначну кількість варіантів, проте деякі з них характеризуються великою різноманістю форм: ог’ірок, огурец′, огерок, огирок,
гирок, г’ірок, огурок, гурок, уг’ірок; сойашник, сон′ашник, подсолнух,
сон, сон′ачник, подсонух, сон′ах, подсолн′ечник, падсонух, п’ітсонух,
пац′онух; синен′кий, баклажан, син′ій пом’ідор, син′ій баклажан,
с′ін′ін′кий, с′інен′кий, син′ій, с′ін′ен′кий, сенен′кий, синен′кий, сиzн′ін′кий.
Більшою, порівняно з назвами самих рослин, варіантністю відзначаються найменування їх частин і видів: «вічко картоплі, невеличке
заглиблення з брунькою на картоплині» — в’іzчко, глазок, очко, очко,
паросток, паг’інец′, гн′іздечко, гн′оздишко, кл′учка; «стовбур редьки» —
стоўбур, стоўбурина, стоўбурин′:а, стебло, ц′іўка, стр′ілка, стоўбир,
стоўб’ір, стоўбор, бадилина, ботва, ред′ка; «одне стебло гарбуза
з листям» — гарбузин′:а, огудина, гудина, бадил′:а, паг’ін, стеблина,
пагон, бат′іг, батог, бадилина, пл′іт′, огуд; «цибуля-сіянка (вживані як насіння невеличкі цибулинки, що виросли з висіяних зерен
цибулі)» — с′ійанка, цибул′а-с′ійанка, сажанка, тиканка, чорнушка,
с′івок, вис′іўка, сад′інка, сад′анка, тикаўка; «цибуля-сіянка (вживані як насіння невеличкі цибулинки, що виросли з висіяних зерен
цибулі)» — с′ійанка, цибул′а-с′ійанка, сажанка, тиканка, чорнушка,
с′івок, вис′іўка, сад′інка, сад′анка, тикаўка; «квасоля з витким стеблом
(тичкова)» — витуха, квасол′а, вйушча, плитуча, тичкова, плитуха,
плитушча, квасол′а / шо плитец′:а, повитуха, вйушка, вйуш’:а, вйуча,
вйунка, виткова, кручена, тична квасол′а, тична фасол′а, тичина,
фасол′а; «квасоля з невитким стеблом» — п’іша квасол′а, кушчова
квасол′а, неплит′уча квасол′а, седуха, кушчик, кушчоўка, неўйушча,
сахарна, квасол′а, кушчоўка, лежуха, неўушка, невитка, куш’:ова,
квасол′а безпагон′іў, лежун, низен′ка квасол′а, сид′ушка, низен′ка
квасол′а. Ядро цієї лексико-семантичної групи становлять назви
успадковані з праслов’янської мови: rъżь «жито», pьšеnica «пшениця», ečьmy «ячмінь», оvьsъ «овес», proso «просо», kropъ «кріп», lukъ
«цибуля», lьnъ «льон», gorьčica «гірчиця», xrenъ «хрін» й ін., проте
є й запозичення, зокрема, з тюркських мов: кавун, гарбуз, баклажан,
із латинської — меліса, цибуля, з німецької — картопля.
Значну фонетичну і морфемну варіантність демонструють найменування сортів городніх рослин. Ці назви становлять великий
інтерес для з’ясування мотивів номінації. Їх називання реалізується
за різними ознаками, проте найпродуктивнішими є мотиви кольору
і географічної території.
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Найменування хвороб і шкідників сільськогосподарських рослин
відомі не всім діалектоносіям. Окремі назви знають лише фахівці,
зокрема агрономи. Наприклад, переспороноз, аскох’ітоз, антракноз,
септар′іоз, бактер′іоз. Однак такі найменування, як ф’ітофтороз
(хв’ітофтороз), ф’ітофтора (хв’ітофтора) відомі не тільки спеціалістам, а й звичайним діалектоносіям, проте для рядових мовців, на відміну від фахівців, які схильні вимовляти ф’ітофтороз,
ф’ітофтора, природнішими є форми хв’ітофтороз, хв’ітофтора.
Своєрідна мовленнєва диференціація, залежно від професійної приналежності мовців, спостерігається і у використовуванні ними таких назв слизистий бактер′іоз і слиз. Уживати першу з них властиво
сільським спеціалістам, другу — усім іншим мовлянам. Зауважимо,
що мовці не завжди чітко усвідомлюють різницю між шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур. Це нерозрізнення
привело до виникнення метонімічних перенесень. Найменування
хвороб сільськогосподарських рослин у говірках Харківщини представлені слабко, більш вираженими є назви шкідників, хоча знову ж таки вони відомі не всім носіям тієї або іншої центральнослобожанської говірки.
Номінація етапів росту й достигання сільськогосподарських рослин засвідчує наявність різної кількості елементів і характеризується
неоднаковою деталізацією спільного для ряду денотатів семантичного
простору. Навіть сегментація зовсім вузького фрагмента цього семантичного простору має відмінності відповідно до різних рослин.
Узагалі ж найменування основних етапів росту і дозрівання сільськогосподарських культур не виявляють тенденцій до зникання, хоч
і дуже давні. Проте останнього часу спостерігаємо певну уніфікацію
назв у складі цієї ЛСГ, що пов’язано з проникненням до говіркового
мовлення ряду термінізованих слів і словосполучень або ж терміноподібних утворень: формуйец′:а пл′ід, йде ўрост стебло, формуйец′:а
кушч, росте корневишче, росте корнеплод й ін. Такі найменування
є універсальними, оскільки використовуються для називання стадій
росту різних сільськогосподарських рослин. Так, наприклад, утворення формуйец′:а пл′ід може означати період розвитку плодів пшениці,
проса, вівса, картоплі, буряків, огірків і гарбузів. Ці форми свідчать
і про те, що зазначена лексико-семантична група, внаслідок упливу
літературної мови, зазнає певної уніфікації. Однак, поряд зі згадуваними вище найменуваннями, функціонують і спеціальні утворення,
які називають стадію росту тільки однієї конкретної сільськогосподарської культури або ж період, спільний для рослин лише однієї
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ботанічної групи. Наприклад, етап формування плодів злакових рослин передається такими спеціальними назвами — набирайе зерно,
полов’ійе; капусти — зб’іл′шуйец′:а качан; картоплі — вилежуйец′а.
Зрозуміло, що специфічність таких найменувань залежить від особливостей розвитку тих або інших культур.
ЛСГ «найменування етапів росту і достигання сільськогосподарських рослин» загалом має такі елементи: 1) загальновживані слова
й словосполучення — сходе, пророста (йе), дозр′іва (йе), достига (йе),
колосиц′:а, йде ўстебло, сп’ійе та ін.; 2) прототерміни або ж термінізовані чи терміноподібні елементи: молочна, молочно-воскова/воскова
зр′іл′іс′т′, молоzчна і поўна сп’іл′іс′т′/сп’елос′т′, поўне формуван′:а
голоўки, йде ўрост стебло, формуйец′:а корневишче, формуйец′:а пл′ід,
росте корнеплод; молочко, молочний воск, затверд’ін′:а (кінцеві стадії
достигання огірків); 3) говіркові утворення — кабачки посп’івайут′
(насіння соняшника), росте гич, падсонух досп’івайе, викидайе гр′анку,
заўйазуйец′:а гр′інка/гр′анка, зйаўл′айец′:а сон, росте свекла/свекла
(листя буряків), вибрасуйе м’ітличку, вибрасуйе початки.
Помітну групу у складі лексики традиційного господарювання
становлять найменування трудових процесів і дій, пов’язаних із вирощуванням сільськогосподарських культур. Ці номени, порівняно
з численними іменами, що належать до макрополя конкретності (назви істот, предметів) меншою мірою семантично диференційовані.
Лексика на позначення дій, пов’язаних з обробітком землі, вирощуванням сільськогосподарських культур, збиранням і збереженням
урожаю, має досить складну структуру й об’єднує декілька лексикосемантичних мікрогруп із різнорідною структурною організацією —
«оранка», «посівні роботи», «жнива», «заготівля сіна», «перевезення
снопів, сіна з поля», «молотіння», «городництво».
Найменування сільськогосподарських робіт передаються, як правило, дієсловами або ж іменниками віддієслівного походження, семантика яких має переважно безпосередній зв’язок із рільництвом
і супровідними процесами.
Великий інтерес для розгляду у сфері найменувань сільськогосподарських робіт становлять також іменники, що творяться
від дієслів за допомогою різних словотвірних засобів (суфіксів —
полиўка, поливан′:а; полка, пол′ін′:а, копка, копан′:а; нульового афікса — обмолот, полиў, основоскладаня — с′інокос). Як бачимо, назви
аграрних трудових процесів і дій, пов’язаних із ними, утворюються переважно за допомогою суфіксального і безафіксного способів словотвору. Найпродуктивнішим для цих найменувань і взага-
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лі є суфіксальний спосіб. Зауважимо, що ця група лексем — назви
сільськогосподарських робіт — має у складі багато похідних слів,
до складу яких уходять суфікси і префікси: скопуван′:а, ўскопуван′:а,
обгортан′:а, п’ідгортан′:а, засипан′:а й ін., проте ці найменування
не є утвореннями суфіксально-префіксального способу.
У складі ЛСГ «агентивів» функціонують як традиційні елементи
(орач, с′ійач, молотар′), так і новіші назви (тракторист, машин′іст,
комбайнер), поява яких зумовлена змінами, що відбулися у системі
сільського господарства у зв’язку з його механізацією. У роботі ми
звертаємо увагу переважно на ті, явища, які еволюціонували протягом тривалого часу. У сучасному українському мовознавстві найменування виконавців дії характеризуються в першу чергу з огляду
на словотвірний формант. Ми, йдучи за цією лінгвістичною традицією, також розглядаємо назви агентивів у словотвірному ракурсі.
Структуру ЛСГ «назви сільськогосподарських знарядь» складає
набір багатьох лексико-семантичних мікрогруп (примітивні землеробські знаряддя для оранки, плуг та його частини, ручні знаряддя
обробітку ґрунту, знаряддя для збирання врожаю, засоби транспортування, знаряддя обмолоту, сільськогосподарські машини, пристрої
і механізми), для яких є спільною єдність ідеографічної сфери. Відзначимо, що кількість найменувань знарядь праці у досліджуваних
говорах більша від кількості самих реалій. Така невідповідність породжена тривалим збереженням у мовленнєвій практиці номенів
зниклих реалій, які належали цьому ж колу речей. Тому до опозиції лексем на позначення синхронно співвідносних реалій додається опозиція часово маркованих елементів. У говірках Харківщини
лексично виражена детальна сегментація переважної більшості знарядь праці, зокрема частин плуга, коси; на семантичній структурі
багатьох назв деталей сільськогосподарських знарядь відбилися динаміка реалій, зміна зв’язків між ними.
Розгалуженою семантичною структурою відзначаються лексеми
«ручка» і «держак», яким не властива однозначна закріпленість номена за денотатом. Реалізація цієї моделі у центральнослобожанських
говірках дає підстави вбачати причину відмінного розподілу між
різними лексемами у дії двох конкуретних тенденцій: генералізації
і диференціації, кожна з яких має свої межі прояву. Якщо при диференціації виявляється однозначна закріпленість лексеми за реалією
(причому мотивуючою основою є назва самого знаряддя — ц′іпилно,
ципилно; к’іс′:а, к’ісце, кос′йо), то за генералізації відзначається конкуренція опорних лексем. Генералізація може стримуватися наявністю

Розділ ІI

143

опорної конкурентної лексеми як репрезентанта іншого складника
цієї ж реалії. Наприклад, серед назв деталей коси відзначено лексему «ручка», що виключає можливість використання цього слова
у номінації держака коси.
Виразно представлені й активно функціонують на всій обстеженій території Харківщини традиційні найменування сільськогосподарських знарядь: плуг, борона, коса, серп, вила, лопата, ц′іп, грабл′і/
грабл′і та ін. Вони залишаються загальновідомими, хоч сфера їх ужитку і дещо звужена, оскільки ця лексика широко репрезентована переважно в мовленні тих людей, які мають безпосередній стосунок
до сільськогосподарських трудових процесів і пов’язаних із ними
дій, відповідно, й до знарядь праці, якими вони виконуються.
Поряд із традиційними назвами сільськогосподарського реманенту функціонують і сучасні найменування, які увійшли в побут
мовців відносно недавно, у зв’язку з розвитком аграрного виробництва й появою нової, досконалішої техніки: трактор, комбайн,
кул′тиватор, кул′т′іватор, молотарка, в’ійалка, жниварка, жатка,
косарка, лобогр′ійка, лобогр′ейка, сноповйазка, с′ійалка, с′івалка,
с′івалка й ін. Більша частина цих назв збігається з літературнонормативною системою, проте є й певні відмінності, в основному
на фонетичному рівні, що, нашу думку, значною мірою зумовлені
впливом на центральнослобожанські говірки сусідніх російських
говорів: кул′т′іватор, лобогр′ейка. Однак слід зауважити, що поряд
із російськомовними варіантами слів функціонують й українські
лексеми, які, як правило, представлені ширше, ніж аналогічні російськомовні утворення.
Деякі з реалій, зокрема вила, віз, рало, мають значну кількість
різновидів, а відповідно й назв на їх позначення. Відзначимо, що
номени «вила», «віз» (воз) глибоко ввійшли в живе мовлення як загальноприйняті, загальновживані, проте слово «рало», як, до речі,
й «соха», сприймається як архаїзм і вживається дуже рідко поодинокими мовцями з характерною примовкою колиzс′ булоz чи булаz
(про соху). Це пояснюється тим, що згадані реалії давно вийшли
з активного господарського ужитку й уже не застосовуються селянами через появу досконалішого знаряддя, зокрема плуга тощо.
Що ж до воза, то його фактично також замінили сучасніші засоби
транспортування, проте ця назва активно функціонує в мовленні
мешканців села, оскільки реалія не зникла, як рало і соха, а й досі
використовується в господарстві. Мабуть, через це й збереглися найменування його численних різновидів.
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Досить стійкими у центральнослобожанських говірках є назви
господарських приміщень. Значна їх кількість є загальновживаною.
Ці найменування численні й різноманітні, відзначаються незначною
варіантністю. Зміни в складі назв господарських приміщень тісно
пов’язані зі зміною самих реалій — появою побудов нового типу
і зникненням старих.
Зауважимо, що як і в інших говірках української мови, так і в центральнослобожанських, лексико-семантична система, найменувань
сільськогосподарських споруд зазнала протягом існування (у зв’язку
з соціально-економічними явищами, розвитком техніки, лінгвоетнічними контактами) певних змін. Є тут і давні найменування
спільнослов’янського походження, як обора, ов’ін, які виходять з активного ужитку, так і відносно нові для села номени — гараж,
п’ідвал.
Найпродуктивнішимм для творення найменувань господарських
приміщень і деяких їх частин, є суфікс -(н)ик: парник, свинарник,
свинушник, дроўник, с′ін (н)ик, птичник, вигул′ник, курник/курник,
оўчарник, в’іўчарник, короўник, погр′ібниzк, полоzўник, свинуzшник
й ін. Проте на Харківщині наявні утворення і з іншими суфіксальними морфемами. Загальнопоширеним є дериват кон′ушн′а. Зрідка
зустрічаються й інші утворення з суфіксом -н′: погребн′а, cвинарн′а,
стайн′а, короўн′а, овечн′а, в’іўчарн′а.
Збираючи матеріал, ми опитували інформаторів різних вікових груп,
оскільки, на нашу думку, дослідження говорів із урахуванням різноманітної здиференційованості діалектоносіїв (залежно від віку, освіченості, професії, соціальної і мовленнєвої активності тощо) об’єктивне
і перспективне, бо дає можливість простежити динаміку змін лексикосемантичних систем на сучасному етапі розвитку говорів. Отже, зауважимо, що мовляни до 25 років частіше використовують для називання
основних етапів росту й дозрівання культивованих рослин загальновживані номени, рідше — «термінізовані слова і словосполучення» і майже
зовсім не користуються діалектизмами. Сільчани середнього віку вживають значну кількість терміноподібних форм і частіше, ніж молоді,
використовують у мовленні говіркові утворення. Звичайно, уживають
вони й загальновідому лексику на позначення різних періодів росту
й достигання сільськогосподарських культур. Мовці старші за 60 років
значною мірою послуговуються загальновідомими і говірковими назвами і дуже рідко використовують терміноподібні слова і словосполучення. Найбільшу кількість прототермінів спостерігаємо, природно, у мовленні сільських фахівців — агрономів, механізаторів, будівельників й ін.

