
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 час-

тина орних земель України. Харківщина не є щодо цього винятком, 

оскільки вирощування зернових є головною галуззю сільського гос-

подарства 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 на-

зви), перейдімо до розгляду лексем, пов’язаних із найменуваннями 

зернових культур.

ЛСГ на позначення злаків та пов’язаних з ними денотатів утво-

рює своєрідну організовану цілісність. Ця своєрідність, зазначає ві-

домий 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 окреми-

ми рослинами, у переважній більшості є репрезентантами спільного 

набору сем: «рослина, загальна назва», «стебло», «плодоносна час-

тина 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 структу-

ру мають такі лексеми цього ж семантичного ряду: во�лот′ «колосок 

проса і вівса» (128, 129, 141); «суцвіття кукурудзи» — в’і�ник (135), 
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м’іт′о�лка (136, 137), м’іте�лка (128, 129, 131, 138). Останні дві лексеми 

у ценральнослобожанських говорах використовуються і на позна-

чення найменувань колосків проса та вівса: м’іт′о�лка (136, 137), 

м’іте�лка (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 «со-

лома», а для стебла кукурудзи відзначено кілька відмінних назв: 

кукурузи�н′:а (58, 60, 66, 68, 72, 79, 80, 93, 94, 128, 129, 131, 133, 

134, 136, 137, 138, 140), кукургузи�н′:а (11, 15, 61, 64, 65, 73, 74, 86, 

92, 113, 128, 129, 131, 133, 140, 141), кукуру�за (138, 169, 177, 184), 

кукургу�за (138, 169, 184), кукурузн′а�к (88, 107, 109). Як прояв відмін-

ної сегментації реалемного плану виникла невідповідність структур-

ної організації мікрогруп лексем, співвідносних із різними росли-

нами, наприклад, до об’єднання слів на позначення назв пшениці 

належать репрезентанти сем «пшениця осіннього посіву» — ози�ма 

пшени�ц′а (в усіх обстежених пунктах), ози�мина (128, 129, 130, 138); 

«пшениця весняного посіву» — йа�ра пшени�ц′а (в усіх обстежених 

пунктах), йарова� пшени�ц′а (57, 68, 71, 107, 128, 129, 134, 140, 179, 

182, 184), йарина� (15, 65, 94, 109, 128, 129, 130, 138), йари�ц′а (65, 

74, 134, 179), йа�рка (11, 65, 74, 109). Лише з мікроутворенням на-

йменувань кукурудзи пов’язані репрезентанти сем: «обгортка ка-

чана» — кожушо�к (60, 61, 73, 79, 86, 93, 135), кожуши�н′:а (79), 

шалуши�н′:а (11, 15, 74), шалупи�н′:а (61, 71), шелуши�н′:а (94), пап’і�ж’:а 

(58), оде�жка (132, 139), пла�т′:а (82), мухорки� (138); «приймочки 

кукурудзи» — па�тел′ки (86, 130), воло�с′:а (15, 58, 61, 64, 66, 68, 69, 

72, 73, 74, 75, 82, 86, 88, 92, 93, 94, 106, 107, 110, 113), воло�с′:ачко 

(54, 71, 79, 93, 128, 129, 138), воло�с′т′ачко (57, 92, 140), волоски� 

(94), во�лос (82), ко�си (11, 65, 69, 70), па�тл′і (136, 137); «обтере-

блений качан» — почи�шчена кукуру�за (128, 129), почи�шчений кача�н 

(136, 137), пусти�й кача�н (60, 92), чи�стий кача�н (134), об’імн′а�та 

кукуру�за (135).

Відмінність реалемного плану зумовлює неоднакову деталізацію 

спільного ряду денотатів семантичного простору. Так, номінація ета-

пів росту й достигання злакових культур засвідчує наявність різної 

кількості елементів. Навіть сегментація зовсім вузького фрагмента 

цього семантичного простору — етапи достигання — також має від-

мінності відповідно до різних рослин, пор.: період формування плода 

для кукурудзи — вйа�жуц′:а качани� (131, 133, 136, 137, 138, 140, 168, 

171, 175, 177, 181, 183), для пшениці — набира�йе зерно� (131).
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Узагалі ж основні найменування зернових культур у говірках 

Харківщини загальновідомі й загальновживані. Ці назви не відзна-

чаються особливою різноманітністю і, як правило, майже безварі-

антні. 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 вза-

галі», rъżь «жито», pьšеnica «пшениця», ečьmy «ячмінь», оvьsъ «овес», 

proso «просо». Розгляньмо сучасне функціонування цих назв у цен-

тральнослобожанських говірках: «жито, зернова культура» — жи�то 

(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» — пшени�ц′а (май-

же в усіх досліджених пунктах), пшини�ц′а (64, 72, 113), пшан′і�ц′а (69, 

93), пшани�ц′а (58, 109); «ячмінь» — йачм’і�н′ (майже в усіх обстеже-

них пунктах), йачме�н′ (11, 58, 70, 88, 94, 132, 139), йаровина� (71); 

«овес» — ове�с (у більшості обстежених пунктів), в’іўсо� (55,61,68), 

в’іфсо� (70); «просо» — про�со (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 археолога-

ми біля Харкова зерна гречки, які належать до періоду ХІ–ХІІІ ст. 

І хоча, як слушно зауважує вчений, пам’ятками давньоруської пи-

семності назви цієї культури не засвідчені, визнається, що старо-

польське gryka не пізніше ХII–XIII ст. запозичене з лит. grikai, дже-

релом 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 куль-

тури використовують — гре�чка (майже в усіх обстежених пунктах), 

гречи�ха (15, 69, 106, 109, 128, 129), греч’і�ха (66, 70, 71, 86), гречу�ха 

(15, 55). Досить схожі назви маємо і в східнослобожанських говір-

ках: гречи�ха, гречу�ха, грічу�ха (ССГ).

Кукурудза — найновіша для України злакова рослина. Вона заве-

зена 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, мела�й [Сабадош 1996, 

с. 92]. Порівняно з назвами рослин, що відомі слов’янам із давніх-

давен, найменування кукурудзи мають значну кількість діалектних 

варіантів, зокрема в українських говорах. Наприклад, у правобе-

режнополіських маємо такі: кийахи�, к’ійах’і�, к’іл′ахи�, к’ік’і�, кит′ахи�, 

к’іт′ах’і�, кит′аги�, ковт′ахи�, пшени�чка, кала�ч, кукуру�за, кукуру�дза, 

какару�за [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]. Централь-

нослобожанським же найменуванням цієї культури властива незна-

чна варіативність, зокрема в «харківських» говірках, маємо лексему 

«кукурудза» та кілька її фонетичних варіантів — кукуру�за, кукургу�за, 

які є поширенішими у цьому ареалі. Узагалі ж, як слушно зауважує 

І. В. Сабадош, назва «кукурудза» належить до важких в етимологіч-

ному 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 мов-

ній основі (зв’язок з прасл. *kokor- (*kokur), враховуючи труднощі 

пояснення утворення цієї лексеми на слов’янському ґрунті і на-

прям 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]. Без-

перечно, 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 фоне-

тичному вигляді [Сабадош 1996, с. 93]. До слов’янської етимології 

назви «кукурудза» схиляється й О. М. Трубачов у додатку до 2-го ви-

дання «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера, зо-

крема, 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 

кукургу�за 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 куль-

тури», проте в центральнослобожанських говірках спостерігається 

доволі виразна тенденція заміни африкати дз на фрикативний звук 

з (і відповідно форму кукуру�за). У цьому виявляється як певне спря-

мування до «опрощення», так і вплив російських систем [Сагаров-

ський 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 про-

зору мотивацію. Як справедливо відзначає В. О. Меркулова, фактич-

но 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 позначен-

ня цієї реалії маємо такі форми: в’іўс′у�г (у більшості обстежених 

пунктів), ди�кий ове�с (55, 68, 73, 86, 128, 129), в’іўс′уга� (57, 69, 94, 

106, 110), оўс′у�г (11, 69, 107, 133), в’іўс′у�к (74, 109, 138, див. і ССГ), 

в’іўс′у�х (15, 55), в’іўс′у�жник (73), дику�н (70).

Розглянемо найменування ще однієї злакової культури — сорго 

звичайне: в’і�ник (майже в усіх обстежених пунктах), в’і�ничне про�со 

(11, 61, 65, 68, 69, 79, 94, 128, 129, 135) // [гаzрн′і в’іzники буzдут′ 
ізц′оzго в’іzничного проzса // ] (129); ди�ке про�со (55, 57, 106, 107, 

109, 110), в’і�нич’:а (64, 75, 134, 140); тата�рс′ке про�со (58, 69, 94), 

в’і�ничин′:а (131).

До об’єднання слів на позначення назв жита належать репре-

зентанти 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: йа�ре жи�то (55, 61, 68, 71, 74, 79, 113, 129, 130, 132, 133, 134, 

135, 139, 141, 169), йарина� (68, 74, 92, 106, 129), йари�ц′а (58, 65, 66, 70, 

75, 88, 129), йарове� жи�то (79, 140, 169). На позначення ж наймену-

вань озимого жита у центральнослобожанському ареалі уживаються 

такі лексеми: ози�ме жи�то (в усіх обстежених пунктах), озимина� (138).

Значний інтерес становлять назви частин зернових рослин, які, 

порівняно з найменуваннями основних злакових культур, характе-

ризуються 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′у�к (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′у�к (57, 70, 80, 

106, 109, 128, 129), ос′т′а�к (74, 88, 94, 138), ву�сик (130, 140, 141) // 

[наколоскуz йачмеzн′у вуzсик б’іzл′ший / чим упшениzц′і // ] (130); 

у�сик (58, 86, 93), гос′т′у�к (133, 140), вус′т′у�к (174, 179), о�стик [колиz 

жнеш жиzто / водеzжу набиваzйуц′:а малеzн′к’і оzстики // ] (130); о�с′т′а 

(58), ву�с′ік (82), ву�са (169). Значення ж «верхня частина злакової рос-

лини» репрезентоване такими лексемами: колосо�к (майже в усіх об-

стежених пунктах), ко�лос (128, 129, 130, 169) // [напочаzтку лиzпн′а 

пшениzц′а викидаz коzлос // ] (130); коло�с′:а (136, 137).

Сема «достиглий колосок зернових культур» представлена такими 

формами: колосо�к (130, 131, 135, 138, 141), сп’і�лий колосо�к (128, 129, 

134, 136, 137), дости�глий колосо�к (ко�лос) (128, 129, 130) // [достиzглий 

колосоzк золотиzстого коzл′ору // ] (130); дозр′і�лий (132), досп’і�лий (140), 

нали�тий ко�лос (169), дозр′і�ўший (139), зерно� (133), хл′іб (133).

Значення «недозрілий колосок пшениці, жита, ячменю» репре-

зентоване лексемами — несп’і�лий (128, 129, 136, 137), зеле�ний (131, 

134, 136, 137, 169), зеле�не (128, 129, 133, 138) // [зелеzне / абоz каzжут′ 
полов’іzйе / зр′іzйе // ] (138); недозр′і�лий (132), колосо�к (135, 141), 

недозр′і�ўший (139), недосп’і�лий [насус′іzц′:кому учаzстку шче недосп’іzл′і 
колоскиz // ] (140).

Специфічним утворенням є мікрогрупа найменувань колосків ві-

вса і проса. На позначення цих реалій у центральнослобожанських 

говорах дуже часто використовують схожі номінації. Наприклад, 

м’іте�лка — колосок вівса (58, 61, 70, 71, 75, 128, 129, 138) і проса 

(11, 70, 71, 75), м’іт′о�лка (вівса) (69, 136, 137), проса (55, 72, 136, 

137), во�лот′ — колосок проса (11, 55, 66, 69, 73, 88, 94, 106, 128, 129, 

141) і во�лот′ — колосок вівса (11, 15, 55, 65, 69, 73, 93, 94, 106, 107, 

109, 128, 129, 141). Плодоносну частину проса дуже часто назива-

ють колоско�м про�са (майже в усіх обстежених пунктах), про�со (140, 

169), волото�к (74, 94, 107, 110, 133), кит′а�х (15, 61, 65, 69), ки�тиц′а 

(79, 80), воло�т′:а (58, 109), в’і�нич’:а (79), ки�тичка (113), кв’і�тка 

[кв’іzтки проzса булиz скруzчен′і ўпучоzк // ] (65). У східнослобожан-

ських же говірках на позначення колоска проса є м’ет′о�лка, ки�сточка, 

ки�тиц′а. Слово «мєтьолка» використовується в цьому ареалі й для 

називання сорго звичайного (віниччя справжнє) (див. ССГ).

Розгляньмо і назви плодоносної частини вівса: колосо�к в’іўса� 

(майже в усіх обстежених пунктах), м’ет′о�лка (131), ове�с (88, 92, 169), 



45Розділ ІI

колосо�к в’іўса� (128, 129), в’іўс′а�ний колосо�к (132), колосо�к оўса� (139), 

в’іўси�на (140), колосо�к (74, 79), ки�тиц′а (61, 65, 66, 69, 71, 79), волото�к 

(74, 109, 113), воло�т′:а (15, 58). Із найменуваннями колосків тісно 

пов’язане і значення «зерно, вилущене з колоска»: зерно� (майже 

в усіх досліджених пунктах), зе�рна (138), зерн′а�тка (139), зерн′і�ўка 

(130), зерн′а�та (132), хл′іб (169).

Окрему мікрогрупу становлять репрезентанти семем, пов’язаних 

із номінаціями частин кукурудзи: «суцвіття кукурудзи у вигляді мі-

телочки з пилком на вершині стебла» — м’іте�лка (11, 15, 55, 65, 69, 

71, 73, 74, 75, 79, 109, 128, 129, 131, 138), ки�тиц′а (15, 58, 66, 69, 

74, 88, 94, 106, 107), м’іт′о�лка (60, 68, 79, 80, 86, 106, 136, 137) // 

[укукуруzзи стеблоz / а найому м’іт′оzлка // ] (106); кв’іт (57, 69, 

70, 110), м’ітли�чка (58, 61, 94), султа�н (55, 69, 70), цв’іт зкукургу�зи 

(71, 92), верше�чок (128, 129), в’і�ничок (64,80), в’і�ник (135), ки�тичка 

(113), цв’іт (79), мете�лиц′а (93), м’іте�лочка (130), мете�лка (133), 

м’ітла� (131), колосо�к (141). У східнослобожанських же говірках на-

зви суцвіття кукурудзи репрезентовані такими формами: мете�лка 

[кукуруzза скоzро досп’іzйе / метеzлки ужеz зацв’ілиz // ]; мет′о�лка, 

м’іте�лка, м’іт′о�лка, р′а�ска (див. ССГ). До цього мікроутворення на-

лежить і значення «недорозвинений качан кукурудзи»: шу�швалок (11, 

73, 74, 106), шу�швал′ок (15, 57, 65, 70, 79, 93, 94) // [шче качан′іzў 

немаzйе / а т′іzки шуzшвал′ки // ] (65); недозр′і�лий кача�н (60, 68, 79, 

82, 131, 138), поча�ток (58, 107, 132, 134, 139, 169), кача�н (128, 129, 

135, 136, 137), кача�ник (71, 88, 94, 109, 110), недор′і�дн′ій кача�н (61, 

86, 128, 129, 140), кача�нчик (69, 130), недорозви�нений кача�н (128, 129), 

пога�ний кача�н (128, 129), шу�швал′ (15, 68), кача�нч’ік (70), ка�рлик (80), 

курд′у�к (106), молоди�й кача�н (64), недозр′і�ла кукуру�за (131), молода� 

кукуру�за (133), молода� кукургу�за (133), несп’і�лий кача�н (138), пусти�й 

кача�н (141), шул′а�к (79), шул′а�х (55), шурупа�лок (75), шул′ачо�к (113), 

шушл′а�к (61). Сема «необтереблений качан кукурудзи» репрезенто-

вана такими словами: поча�ток (15, 65, 68, 71, 72, 73, 88, 93, 94, 107, 

128, 129, 140), кача�н (в усіх обстежених пунктах) і кача�н (у східно-

слобожанських говірках) // [кукуруzза уродиzла / качаниz здороzв’і // ] 

(СДЛЛ); неочи�шчений кача�н (131, 136, 137, 138), необчи�шчений кача�н 

(80, 134), необтере�блений кача�н (132, 139), кача�н ушелус′і� (133), 

кукуру�за (131), кукургу�за (131), кукуру�зина (ССГ).

Значний інтерес становлять назви різновидів основних злако-

вих рослин. Вони мають значно більшу варіативність. Наприклад, 

семема «овес голий або голозерний» передається словом «голий» 

та іншими похідними від нього голе�ц′, гол′а�к, го�лка, гол′а�ка. Такі 
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найменування зумовлені потребою відрізнення цього сорту вівса 

з оголеним зерном від іншого поширенішого, так званого плівко-

вого 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 однослів-

ними елементами, що мають прозору мотивацію, а також описови-

ми конструкціями: безо�ста пшени�ц′а, безву�са пшени�ц′а, безос′т′уко�ва 

пшени�ц′а; б’ілоу�ска, б’ілоколо�ска, голоколо�ска, го�лка; пшени�ц′а без 

ос′т′ук’і�ў, пшени�ц′а без ус′т′ук’і�ў. 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 ости�ста пшени�ц′а, пшени�ц′а з ус′т′ука�ми, пшени�ц′а 

з ос′т′ука�ми, пшени�ц′а з ос′т′ака�ми. Значення ж «пшениця твер-

да» представлене як однокомпонентними утвореннями: арнау�тка, 

орнау�тка, арнау�та, орнау�та, арно�ўка, гарно�ўка, арн′і�ўка, гарн′і�ўка, 

арнау�т, арна�ўт (ці назви походять, очевидно, від турецького arnavut 

«албанський») [ЕСУМ 1982–1989, с. 86], так і двокомпонентними: 

скали�ста пшени�ц′а, скли�ста пшени�ц′а (походять, мабуть, від слів «ске-

ля», «скло» тобто сорт з твердим, як скеля чи скло, зерном). Семе-

ма «яра пшениця» репрезентована такими лексемами йа�ра пшени�ц′а, 

йарова� пшени�ц′а, йарина�, йари�ц′а, йа�рка, причому слово «ярка» в цен-

тральнослобожанських говірках вживається й для називання моло-

дої вівці, яка ще не ягнилася. Значення «озима пшениця» має най-

меншу кількість маніфестантів: ози�ма пшени�ц′а, ози�мина, 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 вияв-

ляють тенденцій до зникання, хоч і дуже давні.

ЛСГ на позначення злаків та пов’язаних із ними денотатів ста-

новлять цілісну систему зі своєрідною організацією. Так, наприклад, 

мікрогрупи лексем на позначення тієї або іншої рослини є переважно 

репрезентантами спільного набору сем: «загальна назва сільськогос-

подарської культури», «стебло», «плодоносна частина», «тип рослини 

за формою (кущ, стебло)». Цілісність ЛСГ «найменування сільсько-

господарських культур» реалізована і в ідентичній чи дуже близькій 

сегментації денотативного плану. Усвідомлення системності відби-

лось і в спільній номінації однакових частин різних рослин. Напри-

клад, м’іте�лка — колосок проса і вівса, те ж саме во�лот′ й ін.
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Назви злакових рослин у центральнослобожанських говірках, 

як правило, збігаються з відповідними найменуваннями у загально-

народній мові, хоча є й певні відмінності, що виявляються на всіх 

рівнях діалектного мовлення даного ареалу, наприклад, у семанти-

ці: метелиця — «суцвіття кукурудзи» і літ. «завірюха», плаття «об-

гортка качана кукурудзи» і літ. плаття — «вид верхнього жіночого 

одягу», мітла — «суцвіття кукурудзи» і літ. мітла — «знаряддя для 

прибирання»; у словотворенні: діал. в’іўс′у�жник (подібний до вівса 

бур’ян) і літ. в’іўс′у�г; фонетиці — діал. ус′т′у�к і літ. ос′т′у�к; грамати-

ці: ос′т′у�к (діал. ос′т′а�к) (чол. рід) і о�с′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’і�н′ (загальновжи-

ване), фонетичний варіант йачме�н′ (значно поширений) і лексичний 

дублет йаровина� (спорадичний). Значення «кукурудза, найменування 

культури» репрезентоване формами кукуру�дза (літ.), кукуру�за (най-

поширеніший на Харківщині варіант цього слова) і кукургу�за (ре-

презентант, що поступово виходить із активного вжитку).

Найменування технічних культур. Поряд із злаковими рослина-

ми, 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 по-

сідають 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 коно-

пель *матєрька,*materька [Сабадош 1996, с. 37]. М. Фасмер відзна-

чає, що назва льону може бути як давнім культурним запозиченням, 

так і мати корінну спорідненість [Фасмер 1964–1973, с. 481], а на-

йменування 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); доўгуне�ц′ (65, 69, 70, 106, 107), б’ігу�н (65,69, 79) // [кв’іzти 

б’ігунаz др′ібн′іz та голубеzн′к’і // ] (65); б’ігуне�ц′ (79), пр′а�д′іво (138); 

«коноплі» — коно�пл′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), коно�пл′а (130, 132, 138), пр′а�диво (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 коно-

пель, що не дають насіння» — пло�ск’ін′ (в усіх обстежених пунктах) // 

[плоzск’ін′ недайеz нас′іzн′:а / а слуzжит′ дл′азапиzлен′:а маzт′ірки / 

ж’іноzчих стеzбел // ] (130); плоско�н′ (55, 61, 73, 74, 79, 80, 88); «матір-

ка, жіночі стебла конопель, що дають насіння» — ма�т′ірка (у біль-

шості 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); матери�нка (15, 72, 88, 94, 106, 

113), мат′ірки� (63, 71), ма�тка (169), ма�тирка (157). Із мікрогрупою 

«найменування конопель» пов’язані й репрезентанти сем: «буйна 

коноплина, що виросла окремо» — гайду�р (69, 94, 106, 109), га�йдур 

(169), здоро�ва конопли�на (61, 73, 74, 79, 80), конопли�на (134, 139), кушч 

(132, 135), пр′а�д′іво (130, 170), пр′а�диво (170), га�здур (93), нас′і�н:ик 

(64), ма�т′ірка (55), матери�нка (72); «насіння конопель» — с′і�мйа (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′і�мн′а 

(64, 75, 86, 92, 107, 170), с′імена� (133), нас′і�н′:а (169), с′і�мйачко (80), 

с′і�м’а (65), зе�рно (170); «сніпок конопель, зв’язаний під час виби-

рання» — 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), го�рстка 

(55, 61, 64, 68, 69, 86, 92, 93, 94, 106, 134, 170), с′н′іпо�к (132, 133, 

139), сно�пик (58, 72, 107, 170) // [колиz збираzли пр′аzдиво / вйазаzли 

сноzпики // ] (72); [сноzпики пр′аzдива стаzўл′ат′ куzр′ін′ом / шоб вониz 

соzхли // ] (170); го�рсточка (80), руча�йка (80), пуч’е�чок (70), ко�пка 

(130), ме�ндел′ (135).

Цікавою є семема «в’язка 5–10 снопків льону чи конопель». 

Її репрезентантами є вйа�занка (11, 55, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

80, 93, 94, 106, 107), вйа�зка (15, 61, 68, 73, 79, 86, 113, 128, 129, 

133), в’а�занка (57, 75, 109), пйа�тка (128, 129) // [пйаzтка / пйат′ 
сноп’іzў // ] (128), в’азо�к (69), звйа�зка (58, 110), звйазо�к (58, 110), 

звйаза� (88), сно�пик (92, 170), сн′іп (73), копи�чка (60), руча�йка (58), 

хре�стик (140), ку�чка (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 при-

везли турки 1576 р. [Сабадош 1996, с. 139]. Із самого початку роз-

різняли два види тютюну — тютюн справжній (Nicotiana tabacum), 

який палили, і махорку (Nicotiana rustica), що використовувала-

ся для жування і нюхання. У центральнослобожанських говірках 

на позначення цієї культури уживаються лексеми — таба�к (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′у�н 

(15, 55, 58, 65, 69, 71, 109, 130, 139) // [ран′іzше т′ут′уzн вироzш’:ували 

напроzдаж / заzраз же коzжен соб’іz // ] (130); махо�рка (15, 55, 69, 70, 

71, 73, 75, 93), проте у більшості досліджених пунктів слово «ма-

хорка» 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 лексе-

му «довган» (тютюн-самосад).

Усі найменування тютюну запозичені: тютюнъ і под. тур. ту-

тун id.; доганъ < угор. dohа�ny, 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 < ара-

вак. 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 (помил-

кове зближення з долгий, довгий) [Сабадош 1996, с. 106].

Привертають увагу й репрезентанти семи «топінамбур, земля-

на груша, рослина родини складноцвітих із бульбами, які вико-

ристовуються на корм худобі, для виготовлення цукру, спирту» — 

топ’іна�мбур (у більшості досліджених пунктів), земл′ана� гру�ша (58, 

65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 128, 129, 141), р′і�па (11, 65, 66, 70, 79, 109, 

113, 128, 129, 138), топ’іла�мбур (61, 72, 73), бу�л′ба (69, 74, 88, 109), 

воло�с′ка р′і�па (69, 106), р′е�па (172, 182), р′е�пка (68), ор′і�хи земл′ан′і� 
(93), л′існ′і� гру�ш’і (58).

Сільське господарство Харківщини, як уже згадувалося вище, 

спеціалізується на вирощуванні таких технічних культур, як цукро-

вий буряк і соняшник, і тому є рація звернутися до цих найменувань: 

«цукровий буряк» — са�харний бур′а�к (у більшості обстежених пунк-

тів), цукро�вий бур′а�к (58, 79, 131, 132, 135, 136, 137, 170), соло�дкий 
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бур′а�к (55, 58, 72, 170, сла�дкий бур′а�к (65, 94, 171), соло�дкий ко�р′ін′ 
(61, 69), са�харна св’екла� (131), б’і�лий бур′а�к (139), бур′а�к (133); «со-

няшник» — со�йашник (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), со�н′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), подсо�лнух (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), со�н′ачник (2, 14, 

31, 55, 61, 69, 74, 99, 109, 116, 118, 122, 128, 129, 131, 143), подсо�нух 

(15, 68, 71, 79, 86, 93), со�н′ах (65, 69, 70, 71, 110), подсо�лн′ечник (128, 

129), падсо�нух (141), п’ітсо�нух (70), пац′о�нух (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 

са�харний (б’і�лий, соло�дкий, сла�дкий) бур′а�к за літературного цукро�вий 

бур′а�к. Проте літературна форма часто заступає говіркову, тобто стає 

уживанішою, наприклад, літературне пло�ск’ін′ (чоловічі стебла ко-

нопель) у більшості досліджених пунктів і пло�скон′ у деяких із них.

Назви технічних культур відбивають також фонетичні і граматич-

ні риси центральнослобожанських говірок: с′і�мн′а, конопл′о�йу (орудн. 

відмінок), зеирн′а�та, зеимл′ана� гру�ша та ін. Трапляються у складі цієї 

лексико-семантичної групи запозичення з російської мови (подсо�лнух, 

с′е�м’ечки) і слова, успадковані з інших мов (праслов’янської, тюрк-

ських, грецької тощо), тривале функціонування яких, щоправда, у тій 

або іншій центральнослобожанській говірці зумовлюється значною 

підтримкою і впливом лексичної системи сусідньої російської мови 

(конопл′а�, са�харна свеикла�, таба�к); спостерігається й фонетичний 

уплив цієї мови на територіально-мовленнєві утворення Харків-

щини: пло�скон′, р′е�па, сла�дкий (буряк) й ін.

Значення «тютюн» (рослина) репрезентоване у центральносло-

божанських говірках 3 лексемами — таба�к, яка є найпоширенішою 
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формою, т′ут′у�н (має значну активність у досліджуваних говірках) 

і махо�рка — рідковживаний репрезентант, проте це слово у біль-

шості обстежених пунктів означає висушене й подрібнене листя, 

яке використовується для паління. Цікавою є сема «топінамбур, 

земляна груша, рослина родини складноцвітих із бульбами, які ви-

користовуються на корм худобі, для виготовлення цукру, спирту», 

найпоширенішими маніфестантами якої є топ’іна�мбур (топ’іла�мбур) 

і земл′ана� гру�ша. Форма топ’іла�мбур рідковживана і, очевидно, по-

стала внаслідок діяння народної етимології. Значну активність має 

репрезентант р′і�па (фонетичний варіант р′е�па), проте це слово у лі-

тературній мові і в переважній більшості обстежених пунктів має 

інше значення — «коренеплід з їстівним солодкуватим на смак ко-

ренем, що має біле, жовте, часом червоне або фіолетове забарвлен-

ня». Незначне поширення мають назви бу�л′ба і воло�с′ка р′і�па. Репре-

зентанти ор′і�хи земл′ан′і�, л′існ′і� гру�ш’і є спорадичними.

Назви городніх культур. Здавна велику роль у господарстві меш-

канців 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 пра-

слов’янської мови: bъbъ «боби», gorxъ<gorsъ «горох», leča «сочевиця» 

(*sočevica), lukъ «цибуля», česnъkъ: česnikъ: česnakъ «часник», čьrnušьka 

«чорнушка», gorьčica «гірчиця» (*gorupa), makъ «мак», kapusta «ка-

пуста», dyn’a «диня», tyky «гарбуз», kropъ «кріп» та ін. Однак є на-

йменування 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 за-

няття 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. Докумен-

ти першої половини XVIII ст. свідчать про вирощування слобожа-

нами капусти, моркви, ріпи, цибулі, часнику тощо. На Слобожан-

щині 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 посе-

ленці. 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 опи-

сании городов и уездов» (1768–1769), в «Ответах на экономические 

вопросы Вольного экономического общества» знаходимо свідчен-

ня про те, що майже всі мешканці краю мали городи і вирощували 

на них капусту, ріпу, редьку, цибулю, часник, моркву, буряк, пас-

тернак, петрушку, селеру, салат, огірки, кріп та гарбузи, дехто ви-

рощував дині й кавуни [Зайцев 2002, с. 127].

У другій половині XVIII ст. на Слобожанщині стали культивува-

ти 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 Слобідсько-

Української губернської канцелярії картоплю («тартуфель» — зем-

ляні яблука) 1 тис. штук разом із розпорядженням та інструкцією 

про її розведення з наступної весни. 150 картоплин було посадже-

но 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, нео-

хоче бралися за її розведення. До того ж вони не знали про те, 

що її потрібно полоти, обгортати, тому на перших порах її вро-

жаї були дуже низькі. Однак це був важливий почин, що невдо-

взі 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), горо�дина (57, 61, 64, 65, 73, 79, 109, 128, 129, 138, 140, 

168), огоро�дина (68, 69, 70, 74, 79, 86, 88, 93, 131, 133), о�воч’і (15, 58, 

60, 68, 69, 71, 72, 92, 93, 94, 110, 132, 134, 139, 171, 172), о�вошч’і (58, 

71, 80, 82, 86, 94, 107), огородина� (55, 61, 170), огоро�дн′а (136, 137), 

о�вошч (55, 58), овоч (55, 58), о�вош’:і (170), горо�д (169).
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Картопля. Щодо найменування картоплі, то на Харківщині поряд 

із літературною назвою карто�пл′а (130, 132, 133, 135, 136, 137, 139) 

уживається карто�шка (остання поширена майже в усіх обстежених 

пунктах), рідше карто�ха (128, 129, 180). Такі ж назви, як карто�пл'і 

(130), карто�шки (129) є спорадичними. Найменування картоплі за-

позичене через польське kartofla з німецької мови Tartuffel, що по-

трапило в німецьку через італійське tartufo, tartufolo «трюфель» [Фас-

мер 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’і�чко (в усіх обстежених пунктах), 

глазо�к (11, 57, 68, 69, 70, 74, 82, 86, 128, 129, 131, 133, 138, 141), о�чко 

(15, 75, 106, 128, 129), очко� (55, 57, 65), па�росток (60, 73), па�г’інец′ 
(61), гн′ізде�чко (69), гн′о�здишко (88), кл′у�чка (168); «шкірка, покриття 

на необчищеній картоплі» — кожура� (128, 129, 130, 131, 132, 133, 

138), шку�рка (15, 128, 129, 139), шко�рка (11, 128, 129, 141, 185) // 

[пеzред вар′іzн′:ам зкартоzшки зчишчаzйут′ шкоzрки // ] (141); шк’і�рка 

(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); лушпи�н′:а (128, 129, 132, 139, 

140, 171), шкаралу�па (136, 137, 140), шкарлупа� (131, 135), шкарлупи�н′:а 

(133), шко�рки (141); шкаралу�пи [шкаралуzпи картоzшки ми ваzримо 

свиzн′ам // ] (168); очи�стки (169); «картопля, залишена на висад-

ку» — карто�шка напоса�дку (128, 129, 138, 169), посадко�ва карто�шка 

(130, 136, 137, 141, 168) // [посадкоzву картоzшку / колиz копаzйемо / 

збираzйемо окреzмо ўйаzшчики / шоб неплуzталис′ сортиz // ] (141); 

с′імен:а� карто�шка (131, 140, 170), поса�дочна карто�пл′а (132, 135, 139), 

поса�дошна карто�шка (134), с′ім’а�нка (138), карто�шка нанас′і�н′:а 

(138), нас′ін′:о�ва (171), поса�дочна (172).

Столовий буряк. Семема «столовий буряк» репрезентована таки-

ми назвами: столо�вий бур′а�к (майже в усіх досліджених пунктах) // 

[столоzвий бур′аzк криzшут′ убоzршч // ] (132); кра�сний бур′а�к (65, 66, 

68, 70, 73, 86, 106, 110, 128, 129, 130, 131, 133, 138, 140, 168, 169, 171), 

черво�ний бур′а�к (11, 15, 55, 57, 69, 74, 113, 128, 129, 141), столо�в’ій 

бур′а�к (94, 128, 129, 138), бур′а�к (65, 66, 68, 70, 73, 86, 106, 110, 128, 

129, 141), свекла� (65, 70, 88, 94), све�кла (55, 70, 82), квасни�й бур′а�к 

(64), черво�ний бур′ачо�к (141), бур′ачо�к (141).

Морква. Розгляньмо і найменування моркви (Dacus carota) (прасл. 

*mъrky, cтаросл. *mъrkva, болг. морков, серб. мрква, рос. морковь, чесь-

ке mrkev, пол. marchew) [362 а, с. 655]. У центральнослобожанських 
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говірках воно представлене такими формами: мо�рква (в усіх обстеже-

них пунктах) // [сорт′іzў моzркви багаzто // унаzс вироzшчуйут′ артеzк / 

кал′іzсто / шантанеz / наzнс′ку та хаzрк’іўс′ку // ] (130); морко�ўка (15, 57, 

69, 73, 74, 79, 94, 106, 110, 113, 138) // [саzдимо куцеzн′ку моркоzўку 

й доzўгу // ] (138); морко�в’ (61, 69, 73, 74, 79, 80, 107, 109).

Із мікроутворенням «назви моркви та її частин» пов’язані й ре-

презентанти семем: «стебло моркви з квітами (зонтик)» — ву�садок 

(130, 133, 135, 136, 137, 141), ву�садки (128, 129, 131, 134, 138, 140), 

зо�нтик (132, 134, 139, 141, 168, 172), ви�садки (128, 129), ша�пка (128, 

129), мо�рква нас′імена� (169), зо�н′т′ік (170), нас′і�н′:а (171); «стриж-

нева частина моркви» — середи�на (128, 129), серцеви�на (128, 129), 

моркви�на (130, 140), сте�ржен′ (131), середи�нка (138), корн′епло�д (139), 

корнепло�д (141), ко�р′ін′ (171); «тонкі бокові ниточки на моркві» — 

ву�сики (128, 129, 131, 133, 134, 138, 168, 169, 171); кор′ін′ц′і� (132, 135, 

140), кор′і�н′:а (136, 137), коренц′і� (130), волоски� (170), у�шки (172), 

ни�точки (139), жи�нч’і (141).

Редиска. Ця назва потрапила з російської мови через запози-

чення з нижньонім. reddîs, radîs або нов.-верх.-нім. Radies «редис-

ка» з франц. radis від лат. rādīx «корінь» [Фасмер 1964–1973, с. 458]. 

У центральнослобожанських говірках поширені такі назви цієї куль-

тури: реди�ска (майже в усіх обстежених пунктах), ред′і�ска (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 тер-

міном невідомого походження [Фасмер 1964–1973, с. 471]. У цен-

тральнослобожанських говірках вона репрезентована такими лексе-

мами: р′і�па (у більшості досліджених пунктів), ре�д′ка (131), б’ілор′і�па 

(15, 88, 94, 109), свир′і�па (11, 55), турне�пс (65, 94), топ’іна�мбур (76), 

воло�с′ка р′і�па (64), р′е�пка (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 за-

позичення цього номена слов’янами у пізніший період [Сабадош 

1996, с. 38]. У центральнослобожанських говірках на позначення на-

зви цієї рослини уживають лексеми: ре�д′ка (майже в усіх дослідже-

них пунктах) // [чоzрну реzд′ку наzзиму саzд′ат′ // ] (128); р′і�па (131).

Із мікрогрупою «назви редьки та її частин» пов’язані й репрезен-

танти семем: «стовбур редьки» — сто�ўбур (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); стоўбури�на 

(11, 15, 58, 65, 68, 74, 86, 88, 93, 94, 106, 109), стоўбури�н′:а (69, 128, 

129), стебло� (70, 72, 171), ц′і�ўка (55, 70), стр′і�лка (107), стоўби�р 

(93), сто�ўб’ір (92), сто�ўбор (141), бадили�на (133), ботва� (131), ре�д′ка 

(170); «редька, порожня всередині» — пуста� ре�д′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� ре�д′ка (128, 129, 

132), поро�жн′а ре�д′ка (139, 169), дупл′а�нка (131).

Часник. Назва часнику є давньою. Вона успадкована ще з пра-

слов’янської мови: česnъkъ: česnikъ: česnаkъ [Фасмер 1964–1973, 

с. 350]. У центральнослобожанських говірках на позначення цієї 

городньої культури уживають такі назви: часни�к (в усіх обстежених 

пунктах) // [часникуz ўнас саzд′ат′ небагаzто // сухиzй часниzк вйаzжут′ 
упучкиz і хран′аzт′ начердакуz // ] (141); часно�к (15, 55, 65, 74, 88, 

94, 109, 128, 129), ч’існо�к (55, 65), ч’есно�к (70).

Із мікроутворенням «назви часнику та його частин» пов’язані 

й репрезентанти сем «головка часнику» — голо�ўка (майже в усіх об-

стежених пунктах) // [весноzйу саzд′ат′ м’еzлк’іz голоzўки часникуz // ] 

(70); часничи�на (132, 135, 141), гол′і�ўка (134); «один зубок часнику» — 

зубо�к (у всіх досліджених пунктах), зу�бчик (134, 141), до�л′ка (170); 

«осіння посадка часнику» — поса�дка на�зиму (128, 129, 134, 141, 170, 

171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184), 

поса�дка на�з′іму (133, 136, 137, 138, 169, 170), ози�ма поса�дка (130, 

134, 185), ос′і�н′:а поса�дка (131, 138); «насінний пагін часнику» — 

стр′і�лка (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); ду�дка (11, 55, 58, 68, 74, 75, 94, 136, 137, 172, 175, 179, 181, 

182, 185), стр′е�лка (66, 113, 128, 129, 171), па�росток (132, 133, 135), 

ци�бка (15, 94, 106, 109), ци�пка (66, 69,79), циби�на (79, 88), стр′іла� 

(61, 80, 168), гол′і�ўка (70,73), голо�ўка (170), па�г’ін (60), с′емена� (82), 

с′іме�нка (86), часни�к (92), зу�бчик (134); «листя молодого часнику» — 

п’і�рйа (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’і�рц′а� (61, 

64, 65, 66, 71, 79, 80, 94, 130, 134, 140, 170), перо� (55, 65, 68, 69, 

93, 131, 136, 137, 138, 169), ли�с′т′а (15, 58, 68, 72, 86, 128, 129, 170, 

172), зе�лен′ (106, 128, 129, 171), пер (58, 70, 94, 109), п’ір (11, 107), 

п’і�р′:а (75), ботва� (170).

Цибуля. У центральнослобожанських говірках маємо дві на-

зви цієї рослини — цибу�л′а (запозичення з лат. cepulla) (в усіх об-

стежених 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 репре-

зентанти семем: «цибуля-сіянка (вживані як насіння невеличкі ци-

булинки, що виросли з висіяних зерен цибулі)» — с′і�йанка (майже 

в усіх досліджених пунктах), цибу�л′а-с′і�йанка (55, 58, 68, 72, 82, 86, 

87, 92, 93, 130, 171, 172, 173, 177, 183), са�жанка (57, 61, 70, 73, 74, 

128, 129), ти�канка (55, 72, 94, 131, 140, 141, 168, 169), чорну�шка (60, 

69, 92, 131, 169, 170), с′іво�к (128, 129), ви�с′іўка (71), са�д′інка (61), 

са�д′анка (88), ти�каўка (94); «листя молодої цибулі» — п’і�рйа (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’і�рц′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), зеле�ний лук (128, 129), цибули�н′:а (133), п’ір (11, 72, 94, 104, 128, 

129, 131, 133, 168), п’і�р′:а (15, 55, 65, 75, 110), зеле�не ли�с′т′а (128, 

129), ли�с′т′а (58), зеле�на цибу�л′а (68), п’о�рушко (185); «насінний па-

гін цибулі» — ду�дка (у більшості обстежених пунктів), стр′і�лка (15, 

55, 57, 58, 65, 68, 69, 71, 74, 75, 79, 83, 86, 88, 92, 93, 94, 106, 107, 

109, 110, 169, 171), стр′е�лка (66, 69, 113, 133), тру�бка (68), ци�пка (66, 

79, 134), ц′іпо�к (64), цибу�л′а наву�садок (92), цибули�на (139); «луш-

пиння цибулі» — цибули�н′:а (у більшості обстежених пунктів) // 

[суzхе цибулиzн′:а іспоzл′зуйут′ / шоб краzсит′ йаzйц′а навелиzґден′ // ] 

(141); лушпи�н′:а (128, 129, 132, 134, 139, 171, 182, 184), лушпа�йки 

(130, 185), шелуха� (138), шолуха� (169), чешуйа� (172); «сплетена в косу 

цибуля» — в’іно�к (майже в усіх досліджених пунктах), коси�ц′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); пле�тенка (172); «цибулинки, які виростають на стрілці піс-

ля цвітіння» — чорну�шка (128, 129, 130, 133, 136, 137, 138, 141, 168, 

172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 183, 184, 185), ч’ерну�шка (136, 

137, 138, 169, 179, 181, 182), цибули�нки (131, 139, 170), д′і�тки (132, 

135), д′е�тки (140), стр′і�лки (134), с′і�йанка (171).

Порівняймо центральнослобожанські назви зі східнослобожан-

ськими: «насінний пагін цибулі» — дудки� (ССГ) і ду�дка (один із най-

уживаніших номенів для називання цієї реалії у говірках Центральної 

Слобожанщини); «листя молодої цибулі» — п’і�р′ачко (ССГ), цибу�л′а 

(СДЛЛ), на Харківщині найуживанішою є назва п’і�рйа.



57Розділ ІI

Цікавою ЛСГ є «зелені овочі» (петрушка, пастернак, салат, кріп, 

гірчиця, коріандр, огіркова трава (бораго) й ін.). Репрезентантами 

семеми «загальна назва зелених овочів» у центральнослобожан-

ських говірках є зе�лен′ (у всіх обстежених пунктах) // [зеzлен′ треzба 

висів′аzти ўдоzбре угноzйений ґрунт // ] (130); зеле�н′і о�воч’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 за-

позичене, а власне (від Петро) [248,с. 103]. У центральнослобожан-

ських говірках для називання цієї культури використовують лексе-

му петру�шка (в усіх обстежених пунктах) // [петруzшку вироzшчуйут′ 
дл′асалаzт′іў // ] (130).

Із мікрогрупою «назви петрушки та її частин» пов’язані й ре-

презентанти семеми «петрушка, зібрана в пучок» — пучо�к (у всіх 

досліджених пунктах), зе�лен′ (141), петру�шка (170).

Селера запашна. Слово «селера», мабуть, прийшло через польську 

мову, пор. пол. selera, яке, очевидно, з нім. sellerie або іт. selero [Са-

бадош 1996, с. 103]. Форма ж сел'дере�й та подібні запозичені з гол. 

selderis [Фасмер 1964–1973, с. 597]. У центральнослобожанських го-

вірках на позначення цієї рослини уживають сел′дере�й (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′ере�й (128, 129, 178), селе�ра (128, 129), сел′д′ер′е�й (134, 179), 

сел′д′іре�й (135), сел′дер′е�й [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]. Семе-

ма «пастернак» на Харківщині має такі вияви: пастерна�к (у всіх об-

стежених пунктах), б’і�лий ко�р′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 — сала�т 

(у всіх обстежених пунктах).

Кріп. Із давніх-давен на Україні вирощують кріп (*kropъ). У цен-

тральнослобожанських говірках на позначення цієї рослини уживають 
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кр′іп (130, 132, 138, 139, 140, 170, 171, 176, 182, 184), укро�п (131, 133, 

136, 137, 168, 169, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 

185) // [п’ідиz нарвиz укроzпу ўкартоzшку // ] (168); окр′і�п (128, 129, 

134, 135, 169), окро�п [посиzп картоzшку окроzпом // ] (185).

Із мікрогрупою «назви кропу» пов’язані й репрезентанти сем: 

«молодий кріп» — зеле�ний кр′іп (132, 138, 139, 140, 176, 182, 184), 

зе�лен′ (128, 129, 134, 136, 137, 169, 171, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 

180, 183), молоди�й кр′іп (130, 140, 180, 183, 184), молоди�й окр′і�п (128, 

129, 135), укро�п (131, 133), зеле�ний окр′і�пец′ [зелеzний окр′іzпец′ кладуzт′ 
усалаzт / ўсуп і боршч / суzшат′ наzз′іму // ] (141); молоди�й укро�п 

[молодиzй укроzп ми соzлимо убаzнки // ] (168); зеле�ний укро�п (172, 

175, 178), молоди�й окро�п [молодиzй окроzп харашоz паzхне // ] (185); 

«старий кріп» — укро�п (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); стари�й кр′іп (132, 138, 139, 170, 176, 

182, 184), кр′і�п (130, 140, 171) // [примаринуваzн′:і кладуzт′ кр′іzп 

дл′асмаzку і заzпаху // ] (130); окр′і�п (128, 129), стари�й окр′і�п (128, 

129), стари�й окр′і�пец′ [стариzй окр′іzпец′ кладуzт′ уконсерваzц′ійу // ] 

(141); зо�нтик (134, 135), зо�нт′іки [надноz баzнки положиz зоzнт′іки // ] 

(185); сухи�й укро�п (185).

Гірчиця. Для позначення культивованого виду гірчиці (Brassica 

nigra) у центральнослобожанських говірках уживається успадкована 

ще з праслов’янської мови (gorьčica «гірчиця») загальнонародна на-

зва г’ірчи�ц′а (майже в усіх обстежених пунктах) // [г’ірчиzц′у треzба 

захиш’аzти в’ід хрестоцв’іzтнойі блохиz // ] (130); горчи�ц′а (133, 172, 

179, 180) // [горчиzц′у ўнас не саzд′ат′ / купуzйем готоzву // ] (133); 

г’ірч’і�ц′а (134, 170), горч’і�ц′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 цен-

тральнослобожанських говірках на позначення цієї культури ужива-

ють лексеми: кор′іа�ндр (майже в усіх досліджених пунктах), ки�нза (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 бо-

раго (Borago officinalis). Для називання цієї культури на Харківщи-

ні використовують такі лексеми: ог’іро�чник (130, 134, 173, 174, 177, 

180, 181, 183) // [ог’іроzчник уживаzйемо молодиzм уйіzжу // ] (130); 

огуре�чник (141, 171, 184), огур′е�чник (141, 171, 184) // [огур′еzчник 
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унаzс чаzсто саzд′аzт′ йак цв’ітиz // іногдаz / праzўда / усалаzт кладуzт′//] 

(141), огуре�чна трава� (172), огур′е�чна трава� (172), ог’ірко�ва трава� 

(182), сала�т (185).

ЛСГ «багаторічні овочеві рослини». До цього утворення відно-

симо назви щавлю (праслов’янське ščavь), хрону, м’яти, ревеню, 

спаржі, меліси.

Сема «щавель» на Харківщині репрезентована такими лексе-

мами: шчаве�л′ (майже в усіх обстежених пунктах) // [п’ідшчавеzл′ 
в’ідвоzд′ат′ низиzн′:і д′іл′аzнки // ] (130); шча�вел′ (132, 135, 139, 180) // 

[шчаzвел′ маzйе киzслий смак // ] (132); ш’а�ве�л′ (168, 170, 184), квасе�ц′ 
(130, 140) // [зквасц′уz ваzр′аzт′ зелеzний боршч // ] (140); шчове�й 

[улистоzчк’іў шчовеzйа кисловаzтий ўкус // вониz невелиzчк’і і зелеzн′і // ] 

(138); кисле�ц′ (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: мйа�та (в усіх об-

стежених пунктах), мн′а�та (138, 139, 170, 175, 182, 184) // [мн′аzту 

саzд′ат′ т′іzл′ки т′і / хто л′уzбе йійіz заzпах // ] (182); м’а�та (172, 185) // 

[чай зм’аzти кориzсний призастуzд′і // ] (172). Номен «м’ята» запо-

зичено з лат. mentha від грецького [Фасмер 1964–1973, с. 31].

На позначення ревеню у центральнослобожанських говірках ви-

користовують такі форми: ре�в′ін′ (у більшості досліджених пунктів), 

ре�в’ен′ (128, 129, 172), ре�вен′ (130, 175) // [упеzрший р′ік п’іzсл′а сад′іzн′:а 

реzвен′а урожаzй зйоzго незбираzйут′ // ] (130); р′е�в’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); ре�вел′ (131). Номен «ревінь» засво-

єний з тур. rävänd < перс. rāvena [Фасмер 1964–1973, c. 454–455].

Семема «меліса» репрезентована лексемами: мел′і�са (майже в усіх 

обстежених пунктах) // [листоzчки мел′іzси похоzж′і накропивуz / 

а заzпах уйіzх / йак улимоzна // ] (141); лимо�н:а трава� (134, 140), 

мйа�та (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 найме-

нування гарбуза, кавуна, дині, патисонів, кабачків та ін.
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На позначення загальної назви баштанових культур у централь-

нослобожанських 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), башта�нов’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), башта�н (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 ти�ква (55, 

65, 69, 74, 88, 94, 106, 128, 129, 131) // [тиzкву виzрвали накаzшу // ] 

(65) і гарбу�з (запозичення з тюркських мов) (у всіх обстежених пунк-

тах) // [гарбузиz саzдимо покукургуzз′і / і м’іzсце незаймаzйут′ і доzбре 

ростуzт′//] (141). Зрідка для називання цієї баштанової культури ужи-

вають лексему каба�к (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 ре-

презентанти семем: «найменування гарбузового насіння» — гарбузо�ве 

нас′і�н′:а (майже в усіх обстежених пунктах), нас′і�н′: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), гарбузо�в’і кабачки� (11, 65, 73, 

106, 140, 169, 175, 176), гарбуз′а�не нас′і�н′:а (132), гарбуз′а�ч′:а (135), 

гарбузо�в’і с′е�м’ечки (11, 68, 86, 141, 170) // [гарбузоzв’і с′еzм’ечки 

онуzки л′уzбл′ат′ луzскати // ] (141); с′е�моч’ки (170); «одне стебло 

гарбуза з листям» — гарбузи�н′:а (майже в усіх обстежених пунк-

тах) // [гарбузиzн′:а / колиz розстеzл′уйуц′а / ч’іпл′аzйец′а вуzсиками 

зарослиzни / шо р′аzдом // ] (141); огу�дина (128, 129), гу�дина (128, 

129), бади�л′:а (130, 174) // [наодноzму бадиzл′:і моzже ростиz пок’іzл′ка 

гарбуз′іzў р′іzзного роzзм′іру // ] (130); па�г’ін (136, 137), стебли�на (138, 
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180), па�гон (172), бат′і�г (140), бато�г (185), бадили�на (131), пл′іт′ (134), 

огу�д (170); «стебло гарбуза без листя» — гарбузи�н′:а (майже в усіх 

досліджених пунктах), огу�дина (128, 129, 136, 137), бат′і�г (130, 134, 

135), стебло� (133, 138, 179), гу�дина (128, 129), бади�л′:а (141), бато�г 

(185), бадили�на (131), бадили�на безли�с′т′а (131), огу�д (170); «вусики 

на стеблі гарбуза» — ву�сики (у більшості досліджених пунктів) // 

[отоz ч’іпл′аzйец′а гарбуzз вуzсиками і надереzва / і накукургуzзу / 

і насоzн′ашник // ] (140); у�с′іки [нагарбуз′іz закрутиzлис′а уzс′іки // ] 

(172); ву�са (169, 172, 174, 178), бара�нчики [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 гар-

буза» — мйа�кот′ (майже в усіх обстежених пунктах) // [ізмйаzкот′і 
гарбузаz моzжна вариzти каzшу // ] (168); мйа�куш (140, 141, 176, 179) // 

[мйаzкуш гарбузаz ораzнжевий і смачниzй печеzним // ] (141); м’а�кот′ 
(135, 172, 185) // [м’аzкот′ гарбузаz ораzнжевого коzл′ору / твердаz // ] 

(135); гарбу�з (128, 129), мн′а�кот′ (139), мн′аки�ш [мн′акиzш гарбузаz 

куzри кл′уzйут′ / в’ін накоzрм ідеz // ] (170); «м’якоть у гарбузах, де 

є насіння» — мйа�кот′ (у більшості досліджених пунктів), с′імен:и�к 

(138, 172, 180, 181, 184), жабури�н′:а (138), кишки� (131), сере�дина 

(169), мн′аки�ш (170), м’а�кот′ (185); «поверхня гарбуза» — шку�рка 

(128, 129, 133, 138, 170, 171, 173, 177, 183, 184), шку�ра (140, 174, 

175, 176, 185), шкаралу�па (131, 136, 137, 140, 179, 182), шк’і�ра (168, 

178) // [шоб запектиz гарбуzз удухоzўц′і / треzба йогоz обчиzстити в’ід 

шк’іzри // ] (168); ко�рка (172, 180), кожура� (169).

Диня. У центральнослобожанських говірках ця культура репре-

зентована лексемою ди�н′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 озна-

чуваною реалією прийшла до нас із тюркських мов (тур. kavun, 

kaun «диня», тат. і казах. каун «кавун; диня»), які помітно вплину-

ли на розвиток староукраїнської ботанічної номенклатури [Сабадош 

1996, с. 141; Фасмер 1964–1973, с. 154]. У центральнослобожансько-

му ареалі на позначення кавуна уживають такі назви: каву�н (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 арбу�з (128, 

129, 131, 136, 137, 175, 176, 179, 180, 183), а також а�рбуз (128, 129), 

кау�н (185).
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Із мікроутворенням «найменування кавуна та його частин» 

пов’язані й репрезентанти семеми «середина розрізаного кавуна» — 

бара�н (15, 55, 58, 61, 64, 75, 79, 94, 106, 110, 169, 170, 184), середи�на 

(57, 68, 71, 82, 92, 128, 129, 173, 177, 180, 183), бара�нчик (60, 68, 

69, 70, 72, 80, 86, 93, 136, 137), серцеви�на (128, 129, 140, 172, 174, 

175, 176, 178, 179), ба�рин′а (11, 128, 129, 131, 182), середи�нка (74, 

133, 138, 185), бара�нч’ік (65, 66, 73, 170), сере�дина (128, 129, 181), 

душа� (88, 109), мйа�куш (128, 129), баране�ц′ (70, 94), моско�ўка (139, 

171), ба�бка (113), ба�рин′ка (131), мйа�кот′ (138), каву�н (168), москва� 

[москваz саzма слаzдка ўкавунаz // ] (185), бал′ер′і�нка [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); кабача�та (136, 137). На-

йменування рослини, очевидно, запозичене з тюркських мов.

Патисони. Семема «патисони» репрезентована таками еле-

ментами: патисо�ни (в усіх досліджених пунктах) // [ран′іzше булиz 

патисоzни / та деzхто і с′оzгодн′і саzдеz йіх // ] (184), пат′ісо�ни (131, 

140, 169, 170, 185).

Ханьки. Значення «ханьки, декоративні маленькі гарбузи» пред-

ставлене формами хан′ки� (майже в усіх досліджених пунктах) і ха�н′ки 

(140). Проте колись, очевидно, слово «ханька» вживалося й на по-

значення 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 найме-

нування гороху, квасолі, бобів, сої й ін.

Розгляньмо спершу загальну назву рослин родини бобових: 

бобо�в’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 го-

вірках на позначення цієї культури уживають такі лексеми: «горох» — 

горо�х (у всіх досліджених пунктах) // [згороzху пирогиz пеклиz // ] 

(72); оро�х (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 ре-

презентанти семи «зернята гороху» — горо�х (майже в усіх обстежених 

пунктах), оро�х (15, 58, 68, 73, 75, 86, 92, 94, 113, 128, 129, 131, 133, 

136, 137, 140, 168, 174, 179, 184), горо�шок (138), гороши�н′:а (171).
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Щодо найменування квасолі, то, слід зауважити, що воно прони-

кло 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: квасо�л′а� (май-

же в усіх обстежених пунктах) // [колиzс′ квасоzл′і багаzто с′іzйали // ] 

(72); фасо�л′а (15, 55, 65, 70, 74, 88, 93, 94, 109), квасу�л′а (68, 130), 

квасо�л′і (131).

Із мікрогрупою «найменування квасолі» пов’язані й репрезен-

танти семем: «квасоля з витким стеблом (тичкова)» — виту�ха (11, 

65, 69, 70, 72, 74, 75, 79, 93, 106, 109) // [витуzха / квасоzл′а / йакаz 

вйеzц′:а поземл′іz // ] (72); квасо�л′а (61, 73, 92, 93, 110, 169, 170, 173, 

176, 177, 178, 180, 183), вйу�шча (128, 129, 133, 136, 137, 172, 181, 182, 

184), плиту�ча (57, 58, 71, 128, 129, 138, 175), тичкова� (65, 94, 113, 

171, 174, 185), плиту�ха (55, 61, 86, 107), плиту�шча (128, 129, 131), 

квасо�л′а / шо плите�ц′:а (80, 140, 169), повиту�ха (71), вйу�шка (82, 

93, 172), вйу�ш’:а (128, 129, 179), вйу�ча (68, 94), вйунка� (66), виткова� 

(169), кру�чена (64), ти�чна квасо�л′а (15), ти�чна фасо�л′а (70), тичи�на 

(69), фасо�л′а (88); «квасоля з невитким стеблом» — п’і�ша квасо�л′а 

(11, 15, 66, 68, 94, 113, 138), квасо�л′а� (75, 93, 168, 170, 174, 175, 

176), кушчова� (72, 128, 129, 131, 133), неплит′у�ча квасо�л′а (55, 58, 

71, 107), седу�ха (93, 94, 106, 107), ку�шчик (128, 129), кушчо�ўка (128, 

129), неўйу�шча (136, 137), са�харна квасо�л′а (75, 93), кушчо�ўка (128, 

129), лежу�ха (88, 109), неўу�шка (82, 93), невитка� (169), куш’:ова� (140), 

квасо�л′а безпа�гон′і�ў (72), лежу�н (69), низе�н′ка квасо�л′а (86), сид′у�шка 

(57), низе�н′ка квасо�л′а (92).

Розгляньмо й репрезентанти семеми: «поздовжня половина 

зерна гороху, квасолі» — полови�на (в усіх обстежених пунктах), 

полови�нка квасо�л′і (173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183), 

п’іўгороши�ни (168, 169, 170, 182, 184), п’іўквасоли�ни (170, 182, 184), 

полови�нка гороши�ни (170, 182), полови�нка квасоли�н′:а (168), полови�нка 

зерн′а�тка квасо�л′і (168), полови�нка квасоли�н′:а (168), полови�нка горо�ху 

(168), полови�нка квасоли�ни (170); «поздовжня половина стручка» — 

полови�нка (в усіх досліджених пунктах), сту�лка (140), квасоли�н′:а 

(168), лушпа�йка (170); «струк, з якого вийняли зернята (лушпин-

ня)» — лушпи�н′: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), квасоли�н′:а (138, 185), лушпи�нки згоро�ху (138), лушпи�нки зоро�ху 

(138), лушпи�нки зквасо�л′і (138); «струк квасолі, гороху, коли в ньому 
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зав’язуються зернята» — стр′учо�к (133, 136, 137, 138, 140, 170, 172, 

173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 185), стручо�к (131, 169, 171, 

178, 179, 180, 184), зеле�ний стр′учо�к (128, 129), стр′ук (133), молоди�й 

стр′ук (168); «спілий струк гороху, квасолі» — стр′учо�к (136, 137, 138, 

140, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 181, 183, 185), стручо�к (169, 171, 

178, 179, 180, 184), сп’і�лий стручо�к (131, 138), сп’і�лий стр′ук (168), 

стари�й стручо�к (169); «маленькі листочки коло стручка» — листо�чки 

(131, 133, 136, 137, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 

179, 180, 181, 183), ву�сики (128, 129, 138, 182, 184), квасоли�н′:а (168); 

«маленька ніжка, на якій тримається стручок» — плодоно�жка (128, 

129, 136, 137, 138, 169, 173, 177, 178, 179, 180, 181, 183), но�жка (170, 

171, 172, 174, 175, 176, 182, 184), хво�стик (133, 140), кор′ішо�к (131); 

«процес видалення зерна квасолі зі стручків» — лу�шч’ін′:а (128, 129, 

131, 138, 140, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183), 

лу�шчин′:а (133, 136, 137, 168, 171, 182, 184, 185), лу�зан′:а (169).

Соя. У цетральнослобожанських говірках на позначення цієї рос-

лини використовують лексему со�йа (в усіх обстежених пунктах).

Вика. Семема «вика» репрезентована такими формами в’і�ка (май-

же в усіх обстежених пунктах) // [в’іzку с′іzйали ум’іzст′і з в’іўсоzм / 

дл′акоzрма твариzн′і // ] (72); ви�ка (15, 69, 74, 79, 94, 182), горо�х (55, 

57, 107), горо�шок (88, 106), горо�шок миши�ний (15), ди�кий горо�шок (73), 

горо�шок гороби�ний (15), горо�шок за�йачий (69), в’ікоове�с (61). Похо-

дження 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 наймену-

ваннями: чечеви�ц′а (майже в усіх досліджених пунктах) // [чечевиzц′а / 

вонаz плискаzт′ін′ка / кориzчнева // ] (128); чечави�ц′а (11, 57, 64, 65, 

66, 70, 79, 107, 110, 128, 129) // [чечавиzц′у й сам’іz йіzли / і скотиzну 

годуваzли // ] (65); чечиви�ц′а (75, 94), шечави�ц′а (71), шичави�ц′а (79).

Капуста. Назва цієї рослини успадкована ще з праслов’янської 

мови (kapusta «капуста», старослов. капуста (капоуста). Проте до-

слідник О. Брюкнер стверджує, що слово «капуста» прийшло в Укра-

їну з пол. kapusta і походить від середньолатинського capucium «го-

ловка» 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 

капу�ста в усіх обстежених пунктах: [унаzс вироzшчуйут′ б’ілокачаzн:у 

капуzсту // ] (133).

Із мікрогрупою «назви капусти та її частин» пов’язані й репре-

зентанти семем: «качан капусти (головка)» — голо�ўка (майже в усіх 

досліджених пунктах), кача�н (128, 129, 131, 180, 185), капусти�на 

(133, 175, 182, 184); «капуста, що не склалася в головку» — шул′а�к 

(майже в усіх обстежених пунктах) // [шул′аzк / капуzста / йакаz 

неўйаzжец′:а // ] (128); храбу�ст (60, 68, 80), шал′а�к (128, 129), капу�ста 

(58, 71), кача�н (71, 92), недор′і�док (79), пуста� капу�ста (138), цв’іту�ха 

(66), шаму�лка (88), шушл′а�к (61), шул′па�к (70), шупла�к (69), шу�шелиц′а 

(64); «осередок у головці капусти» — кача�н (у всіх обстежених пунк-

тах), кочери�жка (131, 172), кача�нчик (66, 82), качане�ц′ (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 че-

рез 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 культу-

ри уживають лексеми: ог’іро�к (у всіх обстежених пунктах) // [солиzли 

ог’ірк’іzў багаzто / допетраz аж булиz // ] (72); огуре�ц′ (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); огеро�к (15, 65, 72, 74, 

88, 109, 174), огиро�к (58, 68, 71, 94, 138, 170), гиро�к (86, 92, 133), 

г’іро�к (55, 131, 140), огуро�к (128, 129), гуро�к (69, 113), уг’іро�к (113). 

Приблизно ж такі форми маємо у східнослобожанських говірках: 

пор. г’іро�к, ог’іро�к, огеро�к, огуре�ц′ (ССГ).

Із мікроутворенням «найменування огірків і його частин» пов’я-

зані й репрезентанти сем: «перестиглий огірок, залишений на на-

сіння» — жоўт′а�к (у всіх обстежених пунктах) // [отоzж жоўт′акаz 

с′іменаz вибираzйут′ і висаzжуйут′ весноzйу // ] (140); нас′ін:и�к (128, 

129, 176), нас′і�н:ик (128, 129), с′імйани�к (128, 129), с′ім’ан:и�к (128, 

129), семен:и�к (128, 129), с′імен:и�к (170); «маленький огірок» — 

за�ўйаз′ (128, 129, 131, 136, 137, 179, 182, 184), пу�пйано�к (131, 133, 

140, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 

185), пу�пйашок (138, 180), пу�пйах (172); «квіточка з огірочком» — 

за�ўйаз′ (майже в усіх досліджених пунктах) // [огиzрок беззаzўйаз′і 
називаzйут′ пустоцв’іzтом // ] (138); пу�пйанок (128, 129), корн′ішо�н (131); 
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«маленький огірочок, з якого спала зів’яла квіточка» — пу�пйанок 

(133, 136, 137, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 

183, 184, 185), ог’іро�чок (128, 129), ог’іро�к (128, 129), пу�пйашок (138), 

пу�пйах (172); «маленькі вусики огірків» — ву�сик (в усіх обстеже-

них пунктах), ву�са (169, 178, 180), у�с′іки (179, 185), уси� (172), баті�г 

(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′і�н′:а (128, 

129, 171, 185) // [то йа нас′іzн′:а ог’ірк’іzў поклаzла / шоб соzхло // ] 

(185); жоўт′а�к (128, 129, 138), с′емена� (136, 137), с′ем’ена� (131), семена� 

(133), с′імена� (140), с′е�мочки (170), с′е�м’ечки (172).

Баклажан. У центральнослобожанських говірках на позначення 

цієї культури (Solanum lycopersicum) уживають лексеми: сине�н′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); баклажа�н 

(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), си�н′ій пом’ідо�р (55, 65, 69, 94, 109, 128, 

129, 179), си�н′ій баклажа�н (64, 65, 70, 113, 128, 129), с′і�н′ін′кий (15, 79, 

169, 185), с′іне�н′кий (136, 137, 180, 184), си�н′ій (128, 129, 140), с′ін′е�н′кий 

(11, 57, 70), сене�н′кий (70, 79), си�нен′кий (61, 106), си�н′ін′кий (66). На-

йменування «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 «по-

мідор» запозичено з іт. pomi d’oro від pomo d’oro, буквально «зо-

лоте яблуко» (неточне відтворення з французької мови) [Фасмер 

1964–1973, с. 323]. У говірках Харківщини для називання плоду 

цієї культури використовують лексеми: пом’ідо�р (в усіх обстежених 

пунктах) // [пом’ідоzри ўже порозов’іzли // ] (168); баклажа�н (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); помидо�р (88, 94, 109, 140, 170, 174); тома�т (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]. Се-

мема ж «помідор, рослина» має такі назви: пом’ідо�р (майже в усіх 

досліджених пунктах) // [пом’ідоzр п’ідйіzла капус′т′аzнка // ] (168); 

кушч пом’ідо�р′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 помидо�р′іў (140, 170, 174), кушч 

пом’ідо�ра (131, 138, 182).
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Мак. Ця культура (Papaver L) у центральнослобожанських го-

вірках 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 до-

індоєвропейське 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 репрезен-

танти семем: «головка маку» — ма�к’іўка (в усіх обстежених пунктах), 

мак (128, 129, 169, 178), голо�ўка (140, 169, 170), коро�бочка (170); «мак, 

у якого коробочка під приймочкою відкривається дірочками (само-

сійний мак)» — мак (майже в усіх досліджених пунктах), самос′і�йний 

мак (168, 169), самос′і�й (169), ди�кий мак (171), стрибуне�ц′ (185); «мак, 

у якого коробочка під приймочкою не відкривається дірочками» — 

мак (у всіх обстежених пунктах), пил′устко�вий мак (170); «достиглі 

зернята маку» — мак (майже в усіх обстежених пунктах) // [змаzку 

пир′іжкиz пеклиz / буzблики // ўт′іzсто йогоz м’ішаzли // ] (179); сп’і�лий 

мак (138, 174), мач’і�ни (185); «головка маку, з якої видобули зерня-

та» — пуста� ма�к’іўка (128, 129, 133, 138, 169, 171, 173, 174, 175, 176, 

177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184), поро�жн′а ма�к’іўка (128, 129, 

133, 179), ма�к’іўка (128, 129, 185), шкаралу�па (136, 137), мак (131), 

голо�ўка (170), пусто�ўка (140), пуста� коро�бочка [пус′т′іz короzбочки 

маzку ми паzлимо // ] (168); коро�бочка (172); «процес видобуття маку 

з головок» — висипа�н′:а (128, 129, 131, 133, 136, 137, 173, 176, 177, 

178, 180, 181, 183), витру�с′уван′:а (140, 170, 171, 172), вибит′:а� (128, 

129), вибива�н′:а (133, 138) // [как вибиваzйут′ змаzк’івок / каzжемо 

вибиваzн′:а // ] (138), збира�н′:а ма�ку (168), розлу�шчен′:а (169).

Перець. На позначення цієї культури у центральнослобожанських 

говірках уживають такі лексеми: пе�рец′ (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 давньоверхньо-

нім. peffer — давньорус. пъпъръ, словен. prpar) [Огієнко 1979–1995].

Із мікроутворенням «назви перцю» пов’язані й репрезентанти 

семем: «солодкий перець» — соло�дкий пе�рец′ (майже в усіх дослідже-

них пунктах) // [насолоzдкий пеzрец′ каzжемо солоzдкий / наг’іркиzй / 

г’іркиzй // ] (138); пе�рец′ (128, 129, 131, 133, 136, 137, 138, 140, 169, 

170, 171, 180, 182, 184, 185), сла�дк’ій пе�рец′ (133), слаzдкий пеzрец′ 
(172); «гіркий перець» — г’ірки�й пе�рец′ (у більшості обстежених 
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пунктів), пе�рец′ (128, 129, 131, 133, 136, 137, 138, 140, 169, 170, 171, 

180, 182, 184, 185), го�р′кий пе�рец′ (172, 185).

Найменування городніх рослин переважно збігаються з відпо-

відними назвами у літературній мові. Нормативні лексеми відомі, 

як правило, усім носіям діалекту, незалежно від їхнього віку, і на-

віть більше того, функціонують у деяких говірках Харківщини (че-

рез відсутність місцевого відповідника в них) як єдино відомі назви 

на позначення тих або інших сільськогосподарських культур. Напри-

клад, у говірці селища Солоницівка на позначення такої городньої 

культури, як морква, уживається лише літературна назва, а в говір-

ці Пісочина тільки літературне найменування вживається на позна-

чення 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 середньонаддніпрянсько-

го діалекту, який є основою української літературної мови. А з дру-

гого 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 літератур-

номовні лексичні елементи, потрапляючи в говірку, нерідко підда-

ються фонетичному чи морфологічному переоформленню: горо�х — 

оро�х; столо�вий бур′а�к — столо�в’ій бур′а�к; ог’іро�к — г’іро�к, огиро�к, 

огеро�к, огуро�к, уг’іро�к; пом’ідо�р — помидо�р та ін.

Для цього сегмента сільськогосподарської лексики характер-

ні й такі лексичні паралелі: 1) українська назва сільськогосподар-

ської культури і запозичена чи успадкована з інших мов (тюркських, 

праслов’янської тощо), тривале функціонування яких, щоправда, 

у тій або іншій центральнослобожанській говірці зумовлюється знач-

ною підтримкою і впливом лексичної системи сусідньої російської 

мови: гарбу�з — ти�ква, цибу�л′а — лук, каву�н — арбу�з, столо�вий бур′а�к — 

свекла�, в’і�чко (невеличке заглиблення з брунькою на картоплині) — 

глазо�к; 2) говіркова лексема на позначення рослини і літературна: 

са�жанка — цибу�л′а-с′і�йанка, ви�ка — горо�шок за�йачий та ін.

Очевидним є й фонетичний уплив російської мови, зокрема, 

у фактах: р′е�па, стр′е�лка (насінний пагін цибулі), о�вошч’і, в’і�ка, 

го�р′кий пе�рец′. Проте дуже часто російськомовні утворення, які по-

стали внаслідок узаємодії центральнослобожанських говірок із су-

сідньою мовленнєвою стихією, при засвоєнні, як правило, адапту-

ються до фонетико-морфологічних особливостей ареалу: фасо�л′а, 

морко�ў, чечеви�ц′а, горчи�ц′а й ін.


