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НОМІНАЦІЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ТА ЇХ ЧАСТИН У СХІДНОПОДІЛЬСЬКІЙ ГРУПІ ГОВІРОК 
ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО НАРІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У статті схарактеризовано лексеми на позначення найменувань зернових культур та їх частин у східноподіль-
ській групі говірок середньонадбузького ареалу. Здійснено лексико-семантичний аналіз зафіксованих одиниць говір-
кового мовлення. 

Ключові слова: лексема, номінація, семема, зернова культура, говірка.

В статье охарактеризованы лексемы, обозначающие наименования зерновых культур и их частей в восточно-
подольской группе говоров средненадбугского ареала. Осуществлен лексико-семантический анализ зафиксированных 
единиц диалектной речи. 

Ключевые слова: лексема, номинация, семема, зерновая культура, говор.

Lexemes to define names of grain crops and their parts in the Eastern Podillian dialects of Middle Bug area are 
characterized in the article. Vocabulary-semantic analysis of the fixed units of the dialectical speech is performed. Records 
and notes done in Berezivka and Chemerpil (Gaivoron district Kirovograd region) and Iosipivka, Kamyane and Osichki 
(Savran district Odesa region) are the source of the practical material. The choice of the material is not random because 
raising grain crops is the leading branch of the Ukrainian agriculture. Wheat, rye, barley, oats, buckwheat, millet, maize are 
cultivated on the territory of Middle Bug. Raising rice is not characteristic feature of the territory. Variations of the names of 
grain crops and their parts spoken on the territory can be stated. 

Yuliya Abramyan, Yosip Dzendzelivskiy, Maria Kushmet, Mikola Nikonchuk, Ruslan Serdega, Tetyana Tishenko and 
others researched this vocabulary-semantic group of words. 

Names of grain crops in the Eastern Podillian dialects of Middle Bug area correspond to standards of the literary 
language and came from primitive Slavonic language (*pьšenica «wheat», *žito «grain crops in general», *rъžь«rye», 
*ečьmy «barley», *оvьsъ «oats»,*рroso «millet»). 

Word buckwheat came from East Slavonic language. Word maize came from Romanian. Names of literary language are 
often duplicated but there are interesting original lexemes in the dialects. There are differences in semantics, phonetics and 
grammar. The reason of variations of some lexemes is close contacting of Ukrainian and Russian. 

The perspective of further research is study of the Ukrainian dialects of Middle Bug on the material of vocabulary-
semantic group of words denoting grain legumes, industrial and fodder crops and their parts. 

Key-words: lexeme, names, sememe, grain crops, dialects. 

Вирощування зернових культур є провідною галуззю землеробства нашої держави. В Україні поширено культивуван-
ня продовольчих хлібних (пшениця, жито), круп’яних (гречка, рис, просо), фуражних (ячмінь, овес, кукурудза) культур 
[12]. Зернове господарство Середнього Надбужжя представлене посівами майже всіх цих сільськогосподарських культур. 
Виняток становить рис, зрошувальні системи якого знаходяться в зоні дії Червонопрапорного та Північно-Кримського 
магістральних каналів [7], які розташовані за межами досліджуваної нами території. Отже, можемо говорити про варіацію 
назв зернових культур та їх частин, поширених у говорах середньонадбузького ареалу. 

Опис українського діалектного континууму на основі практичного матеріалу вказаної лексико-семантичної групи ілю-
струють дослідження говорів Східної Слобожанщини (Ю. В. Абрамян), Закарпаття (Й. О. Дзендзелівський), Донеччини 
(М. С. Кушмет), Правобережного Полісся (М. В. Никончук), Центральної Слобожанщини (Р. Л. Сердега) подільсько-се-
редньонаддніпрянського суміжжя (Т. М. Тищенко) тощо. 

Мета нашої статті – лексико-семантичний аналіз назв зернових культур та їх частин у східноподільській групі говірок 
середньонадбузького ареалу. Досягнення поставленої мети зумовлює обсяг завдань даного дослідження: зафіксувати і 
репрезентувати лексеми на позначення найменувань зернових культур та їх частин у визначеній групі говірок; здійснити 
лексико-семантичний аналіз зібраних одиниць говіркового мовлення. 

Об’єктом вивчення стали назви зернових культур та їх частин, представлені в східноподільській групі говірок півден-
но-західного наріччя української мови, предметом дослідження – лексико-семантичні особливості цих номінацій. Джере-
лами практичного матеріалу послугували власні польові записи, здійснені в населених пунктах Березівка і Чемерпіль Гай-
воронського району Кіровоградської області та селах Йосипівка, Кам’яне, Осички Савранського району Одеської області.

Семема «пашня, загальна назва зернових сільськогосподарських культур» у процесі мовлення носіїв східноподіль-
ських говірок є реалізацією лексеми зб’íж’:а [зб’íж’:а / це ўсʹá продýкцʹіjа / jакá vи́рошчеина / і кукурýд̑за / ǐ пшеини́цʹа / 
і jачием’íнʹ / ǐ грéчка // кáже / шо зб’íж’:а збеиреигли́ // ] (с. Чемерпіль) та її фонетичного варіанту зб’íж:а (с. Березівка). 
Така номінація вказаного поняття є логічною, оскільки слово зб’íж’:а функціонує в літературній мові з основною се-
мемою «рослини та зерно хлібних злаків» [11 : 3, с. 442] і може вступати в синонімічні відношення з лексемою пашнʹá 
[3]. Абсолютними синонімами виступають слова пашнʹá – пашни́цʹа. Останнє (розм. Те саме, що пашня) [11 : 6, с. 104] 
активно використовується носіями досліджуваних говірок: [глáўне зʹібрáти пашни́цʹу // ] (с. Чемерпіль). Це підтверджує 
взаємодію літературної мови й діалектів як одну з причин виникнення абсолютних синонімів [2, с. 227]. Свою реалізацію 
в названій семемі знаходить і лексема жниеwá [усʹó рáзом / то жниеwá // ] (с. Чемерпіль), словникова стаття якої фіксує такі 
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значення: 1. пора збирання хлібних рослин і 2. рідко. Те, що вродило; урожай [11 : 2, с. 538]. Друга семема утворилась на 
основі першої як варіант перенесення назви відповідного етапу хліборобського циклу на результат дії виконуваної в цей 
період. Вищезгадана семема «пашня, загальна назва зернових сільськогосподарських культур» у досліджуваних говірках 
виступає також реалізацією слова урожáǐ (с. Чемерпіль). У цьому випадку маємо прозору мотивацію, оскільки в структурі 
лексичного значення слова урожай є семи «загальна кількість» і «злаки» [11 : 10, с. 480]. Лексема зеирноv’í (с. Чемерпіль, 
с. Йосипівка) і її фонетичний варіант зиерноv’í [так і кáжут / зиерноv’í // ] (с. Кам’яне, с. Осички) є похідними від слова 
зеирнóv’i (прикметник) і вказують на належність описуваних сільськогосподарських культур до рослин, які дають плоди 
і насіння у вигляді зерен [11 : 3, с. 561]. Паралельно вказану семему репрезентує словосполучення зиерноv’í кулʹтýри (с. 
Березівка), поширене в спеціальній літературі. 

Найважливіша зернова культура – пшениця [12]. Найменування цієї злакової рослини *pьšenica «пшениця» успадко-
ване ще з праслов’янської мови [10, с. 41]. У подільських говірках середньонадбузького ареалу Triticum L., відповідно до 
норм української літературної мови та інших слов’янських мов, номінують пшеини́цʹа [4, c. 115], часто використовуючи 
фонетичний варіант пшиени́цʹа (усі обстежені населені пункти). Варіативність назв простежується в описі різновидів цієї 
культури. Розрізняють лексеми на позначення весняних та осінніх посівів зернових, відповідно jариенá : озиемиенá, jáра / 
jароwá пшеини́цʹа : ози́ма / зимоwá пшеини́цʹа. Яру пшеницю номінують і лексемою гýлʹка (с. Чемерпіль), переносячи назву 
сорту на загальне найменування рослин весняного посіву, де гіперонімом виступає родова назва jáра пшеини́цʹа, а гіпоні-
мом видова – гýлʹка. Разом із тим мовці зазначають: [ози́ма пшиени́цʹа / сáма лýча // ] (с. Березівка), тому й надають пере-
вагу осіннім посівам цієї культури. Серед сортів культивованих мешканцями обстежених населених пунктів можна ви-
значити диференційні пари тvеирдá : мjaхкá, беизо́ста / биезо́ста : гостʹáчна. Фіксуємо і лексему шампáнка, яка позначає 
сорт озимої пшениці, напр.: [ниеˬбýло лýчого / кáже / jак пшеини́цʹа шампáнка / карто́шка марʹікáнка / ри́ба соми́на і мjáсо 
сvиени́на] (с. Чемерпіль). Цей вислів у мовленні людей старшого покоління не є випадковим, оскільки шампанка входить 
до переліку дев’яти найбільш поширених сортів озимої пшениці, культивованих в Україні на початку ХХ ст. [8, с. 128]. 

Жито дає нижчі врожаї, ніж інші зернові, однак воно є цінною продовольчою культурою [12]. Secale cereale L. у дослі-
джуваних говірках представлено лексемами жи́то (усі обстежені населені пункти), жи́теичко (зменшено-пестливе), ро́ж 
(с. Чемерпіль). Респонденти зауважують, що [теипе́р жи́то ў сеилʹí мáло практʹікýjутʹ // je жи́тниецʹа або́ триетʹікáл / со́рт / 
коли́ пшеини́цʹу схре́шчуjутʹ ж:и́том // ] (с. Чемерпіль). Слова *žito < *gito «зернові культури взагалі» і *rъžь «жито» успад-
ковані ще з праслов’янської мови [10, с. 41]. Праслов’янське *žitо (*gito) етимологічно пов’язане з *žitі (*gitі) «жити». Дав-
ньоруське жито означає «збіжжя; хліб на корені, в снопах; багатство» [5 : 2, с. 200]. В Україні жито символізує людське 
життя, плодючість, гостинність, багатство. У народі кажуть: «Не вважай на врожай, а жито сій, то хліб буде» [6, с. 221]. 
Представники старшого покоління розповідають: [коли́сʹ б’ілʹшиенстwó сʹíjали жи́то лʹýди // wоно́ і п’íзно посʹíǐ / ўро́диет / 
і роби́ли зˬнʹо́го около́ти / і wоно́ кре́пше // бо пшеини́цʹа мо́же vи́лʹагти чи vи́меирзти // а жи́то v’ікáми іспи́тано / шо wоно́ 
ниеˬпрогýлʹуwaло // жи́то такá кулʹтýра / шо ге́тʹ і v’ізм’іт vи́косʹіт jого́ vеили́ким / а тодʹí wоно́ мо́же отávу пусти́ти і гетʹ 
vи́киене колосок / да // ] (с. Чемерпіль). У східноподільських говірках сходи жита за часом висіву номінуються як jариенá 
: озиемиенá, jáре жи́то : ози́ме жи́то. 

Ячмінь вирощують всюди, але найбільше в південних районах [12]. У сільському господарстві його використовують 
переважно як фураж – сухий корм для худоби і птиці [11 : 10, с. 654]. Це давня культура, є відомості, що слов’яни ячмінь 
знали раніше від пшениці [4, с. 114]. Найменування рослини *ečьmy «ячмінь» має праслов’янське коріння [10, с. 41]. 
Hordeum L., у східних подільських говірках – jачм’íнʹ (усі обстежені населені пункти), jачием’íнʹ (с. Кам’яне, с. Осички, 
с. Чемерпіль). За часом висіву [jачм’íнʹ jе jáриǐ і ози́миǐ] (с. Чемерпіль). Господарі культивують дwохрýчку, беизо́стиǐ / 
биезо́стиǐ та чотиерʹогрáн:иǐ jачм’íнʹ / jачием’íнʹ. 

До фуражних зернових культур належить також овес [12]. Найменування *оvьsъ «овес», як і більшість назв злакових 
рослин, успадковане з праслов’янської мови [10, с. 41]. Avena sativa L. відповідно до норм української літературної мови 
номінується як оvе́с (усі обстежені населені пункти). Поряд із літературним відповідником функціонують говіркові варі-
анти – v’iўсо́ (с. Осички), wovéc, гоvе́с (с. Чемерпіль). Дехто називає цю рослину конʹа́ча годʹíўлʹа (с. Чемерпіль), оскільки 
використовується вона переважно як корм для коней.

«Суцвіття більшості злаків і деяких інших рослин, у якому квітки розміщені вздовж стрижня» прийнято називати 
колосо́к (усі обстежені населені пункти). Рідше вживається зменшено-пестлива форма колосо́чок (с. Чемерпіль). Мовці 
зазначають, що [уˬv’іўсá теж колосо́к / хоч і розрʹíд̑жеиниǐ // це колоско́v’і / уˬни́х колоски́ // ]; [ўˬпшеини́цʹі чи / приеме́рно 
/ ўˬжи́та / то так’іǐ колосо́к доўге́нʹкиǐ // там v’ін ниеоднáкоvиǐ / али́ ўсʹіраўно́ // а ўˬv’іўса́ соўсʹом дрýгиǐ / v’ін таки́ми 
ки́тиечками // ] (с. Чемерпіль). Розглянемо номінації частини колоска, а саме «довгого щетинистого вусика на колосковій 
лусці пшениці, жита, ячменю»: остʹýк (с. Осички, с. Чемерпіль) та зменшено-пестлива форма остʹýчок (с. Чемерпіль), 
гостʹáк (с. Кам’яне), гостʹýк (с. Йосипівка, с. Чемерпіль), густʹáк, густʹýк (с. Березівка), колосýк (с. Чемерпіль). Старші 
люди застерігають: [це v’ін тако́ ўˬjiднý сторону / jaк пи́лка // jaкшо́ тако́ жнеш і попаде́ ўˬро́т чи ўˬнʹíс / то залʹíзе туди́ / а 
наза́д ниeˬvи́лʹізе // тре́ба буде́ так / jaк опеирáцʹіjy робити // ] (с. Чемерпіль).

Ще одна фуражна культура родини злакових поширена на території України – це кукурудза (Zea mays L.). Мешканці 
обстежених населених пунктів звикли називати її кукурýза, рідше використовуючи літературний відповідник кукурýд̑за, 
який є запозиченням із румунської мови [2, с. 258]. Цікавими вважаємо спостереження щодо номінацій частин цієї культу-
ри. Так, семема «листя і стебла кукурудзи» у досліджуваних говорах представлена лексемами кукурýд̑зиенʹа, кукурýзиенʹá 
(усі обстежені населені пункти) та словосполученнями стиебло́ кукурýд̑зи / кукурýзи, кукурýзʹанʹі сте́бла (с. Чемерпіль), 
ли́стʹа кукурýд̑зи (с. Березівка). Залежно від різновиду кукурудзиння його назви можуть варіюватися, наприклад, семема 
«сухе кукурудзиння» є реалізацією найменувань шулупи́нʹа, шулухá; семема «перебите кукурудзиння» – бе́лка (с. Чемер-
піль). «Обгортка качана кукурудзи», яку [короvи́ дýже лʹýблʹат // ] (с. Чемерпіль) і з якої [циегарки́ коли́сʹ крути́ли // ] (с. 
Осички), має такі варіанти номінацій: шýшwaǐки, шулухá, лушпи́нʹа (с. Чемерпіль), шулупи́нʹа (с. Йосипівка, с. Чемерпіль), 
шýшка (с. Березівка), ли́стʹа (с. Березівка, с. Йосипівка, с. Кам’яне, с. Чемерпіль), кукурýзиенʹа (с. Осички). «Суцвіття ку-
курудзи у вигляді мітелочки з дилком на вершині стебла» прийнято називати ки́тиецʹа, м’іте́лка, м’іте́лочка [м’іте́лочки 
vиепускáje / і там woнá jaк цv’íт маje // ] (с. Чемерпіль), кáшка [vиекиедáje ка́шку / ўже ско́ро качани́ будýт // ] (с. Березівка, 
с. Йосипівка, с. Чемерпіль), цv’íт [цvиете́ кукурýза] (с. Березівка, с. Осички). «Приймочки кукурудзи у вигляді пучка 
кіс на верхній частині качана» номінують ко́ски (усі обстежені населені пункти), ри́лʹцʹа (поширене у медицині), к’íски, 
ко́си, wо́лос, махрá (с. Чемерпіль). Ми дізналися, що [ко́ски дýже до́брʹі длʹа по́чок // ўˬаптʹе́к’і jiх jaк wóздуху тре́ба // ] 
(с. Березівка); [woно́ ду́же v’і́д п’ічо́нки цʹі ко́ски пjyт // до́ма пра́мо waрáт joго́ // ] (с. Йосипівка). «Своєрідний колос із 
потовщеною м’ясистою віссю, вкритою плодами (про качани кукурудзи)» відомий як поча́ток (усі обстежені населені 
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пункти) [тáм / де качáн заўjáзуjіцʹ: а // ] або молоди́ǐ качáн [це v’íн ли́ш заўjáзуjіцʹ: а / ше там зиерна́ ниема́ // ] (с. Чемер-
піль). Мотивацію назви пояснюють: [тáк / jáк наˬўсʹо́ / і jajíчка кýрач’і / і там тиелʹáта / і поросʹáта / кáжут / заˬпочáток //]. 
«Необтереблений качан кукурудзи» прийнято називати кукурýд̑за / кукурýза (с. Кам’яне), качáн (с. Чемерпіль), качáн 
сˬкукуру́д̑зоjу / качáн сˬкукуру́зоjу (c. Березівка, с. Йосипівка), качáн з:е́рном (с. Осички), качáн ізˬзеирно́м, неитеире́блʹаниǐ 
качáн, наби́тиǐ качáн (с. Чемерпіль), по́ўниǐ качáн (c. Березівка). «Обтереблений качан кукурудзи» номінують качáн (с. 
Осички, с. Чемерпіль), об’íбраниǐ качáн, оптеире́блеиниǐ качáн, оптеире́блʹаниǐ качáн, об:и́тиǐ качáн (с. Чемерпіль), го́лиǐ 
качáн (c. Березівка, с. Йосипівка, с. Осички, с. Чемерпіль), пусти́ǐ качáн (с. Кам’яне). На «недорозвинений качан кукуру-
дзи» кажуть шýшwajoк (с. Кам’яне, с. Осички, с. Чемерпіль) [це знáч’ітʹ качáн / али́ v’íн ниeнормáлʹниǐ // качáн нормáлʹниǐ 
наби́тиǐ / а це так зрʹіде́нʹка кукурýд̑за // каже / от шýшwaǐки // треба його v’ткида́ти одʹе́лʹно // ] (с. Чемерпіль), рідше ця 
семема репрезентується лексемами шýшwaлʹoк (с. Чемерпіль), шýшwаǐ (с. Березівка), качáник (с. Березівка, с. Чемерпіль) 
та зонá (с. Йосипівка). Остання, очевидно, є наслідком перенесення назви хвороби злакових на хвору рослину. 

*Proso «просо» успадкувало своє найменування ще з праслов’янської мови [10, с. 41]. Просо звичайне (Panicum 
millaceum L.): просо (с. Кам’яне, с. Осички, с. Чемерпіль), кашне́ про́со / про́со кашне́ [кашне́ про́со п’іхájyт наˬстýпи // 
роблʹáт іcˬпро́са то́го кашно́го чи́сте пшоно́ // ] (с. Йосипівка); [je oце́ про́со кашне́ / шо роблʹат пшоно́] (с. Чемерпіль), 
про́со наˬпшоно́, продукто́ve про́со [ниезʹкоро́сле // жоўте́нʹке // зˬнʹо́го ше шч’ітки́ роби́ли длʹа побʹе́лки // ] (с. Чемерпіль). 
У деяких населених пунктах – пшоно́ (с. Березовка, с. Осички). 

Носіям описуваних говірок добре знайоме вирощування сорго звичайного (Sorghum vulgare Pers): уже майже століття 
місцеві жителі передають нащадкам майстерність вирощування цієї культури та виготовлення з неї віників. Це заняття 
стало доброю традицією й головним джерелом прибутку для більшості селян, про що ми писали раніше [9, с. 195]. У 
мовленні носіїв східноподільських говірок на позначення цієї рослини функціонують такі назви: про́со (с. Кам’яне, с. 
Чемерпіль), туре́цʹке про́со [шˬчеирwо́ноjy wоло́ткоjy // ], молдáўсʹке про́со [зˬжо́ўтоjy до́ўгоjy wоло́ткоjy // ], кáрлиeкоve 
про́со [низʹкоро́сле / до ме́тра // ] (c. Чемерпіль), со́рго́ [поjavи́лосʹа уˬнáс пе́ред woǐно́jy // шо це ми v’íниеки ро́бием // ] 
(c. Чемерпіль); [це таке́ / jaк наˬv’іниеки́ // ] (c. Березівка, с. Осички), просо наˬv’іниеки́ (c. Йосипівка). «Суцвіття проса, 
яке складається з дрібних колосків, що утворюють кетяг» у місцевих жителів прийнято називати wоло́тка (c. Березів-
ка, с. Йосипівка, с. Чемерпіль), wоло́ток (с. Осички, с. Чемерпіль), м’іте́лка (с. Кам’яне, с. Осички), wоло́тʹ, ки́тиечка  
(с. Чемерпіль). 

Ще одна круп’яна культура, яку вирощують на території середньонадбузького ареалу – гречка. Назва цієї культури є 
східнослов’янізмом [2, с. 243]. Fagopyrum tetaricum L., згідно з українською літературною мовою, номінують гре́чка (усі 
обстежені населені пункти). У цьому випадку семема «однорічна трав’яниста медоносна рослина, із зерен якої виготовля-
ють високопоживну крупу та борошно» [11 : 2, с. 164], у досліджуваних говорах реалізує одну лексему – гре́чка.

Цікавим є спостереження щодо «назви зернини злакових». В основному було зафіксовано ототожнення номінації 
плоду рослини з її загальною назвою: пшеини́цʹа / пшиени́цʹа (рослина) – пшеини́цʹа / пшиени́цʹа (зернина); жи́то (рослина) 
– жи́то (зернина); jачм’íнʹ / jачием’íнʹ (рослина) – jачм’íнʹ / jачием’íнʹ (зернина); оvе́с / v’iўсо́ / wovéc / гоvе́с (рослина) – оvе́с 
/ v’iўсо́ / wovéc / гоvе́с (зернина) і т. д. Іноді вказана семема є реалізацією словосполучень зе́рно́ v’iўсá, зе́рно́ кукурýд̑зи / 
кукурýзи, зе́рно́ про́са (про сорго) тощо. «Назва зерен проса звичайного» відома як пшоно́. «Назва зерен гречки» – крупá. 
Ми помітили, що зерно пшениці і жита іноді називають родовою назвою хлʹíб [уже получájут хлʹíб уˬсиелí // ] (с. Осички, с. 
Чемерпіль). У літературній мові одним із значень слова хлʹíб є «зерно, з якого виготовляють борошно» [11 : 11, с. 78]. Як 
гіпоніми з лексемою хліб не пов’язані кукурудза, просо, гречка та інші культури [10, с. 39].

Назви зернових культур у східноподільській групі говірок середньонадбузького ареалу в переважній більшості відпо-
відають літературним нормам і походять від праслов’янської мови (*pьšenica «пшениця», *žito «зернові культури взагалі», 
*rъžь «жито», *ečьmy «ячмінь», *оvьsъ «овес»,*рroso «просо»). Назва гречка є східнослов’янізмом. Номінація кукурудза – це 
запозичення з румунської мови. Поряд із частим дублюванням назв літературної мови досліджувані говори зберігають цікаві 
оригінальні лексеми: v’iўсо́ «овес» (с. Осички), бе́лка «перебите кукурудзиння», колосýк «остюк», махрá «приймочки кукуру-
дзи у вигляді пучка кіс на верхній частині качана» (с. Чемерпіль), шýшwаǐ «недорозвинений качан кукурудзи» (с. Березівка). 
Фіксуємо розбіжності в семантиці, зокрема, гýлʹка «яра пшениця» (с. Чемерпіль) і гýлʹка «зменш. до ґуля» [11 : 2, с. 192]; махрá 
«приймочки кукурудзи у вигляді пучка кіс на верхній частині качана» (с. Чемерпіль) і махрá «розм., рідко. Те саме, що махор-
ка» [11 : 4, с. 654]; зонá «недорозвинений качан кукурудзи» (с. Йосипівка) і зонá «с. г. Хвороба хлібних злаків; сажка» [11 : 3, 
с. 684]. Спостерігаємо відмінності на фонетичному рівні: зб’íж:а (с. Березівка) – зб’íж’:а (літ. норма); гостʹýк (с. Йосипівка, 
с. Чемерпіль), густʹýк, густʹáк (с. Березівка), гостʹáк (с. Кам’яне) – остʹýк (літ. норма); wovéc, гоvе́с (с. Чемерпіль) – оvе́с (літ. 
норма). Знаходимо і морфологічні варіанти: v’iўсо́ (с. Осички) середнього роду та оvе́с (літ. норма) чоловічого роду. Варіа-
тивність деяких лексем пов’язуємо з контактуванням української та російської мов, наприклад, шулухá «сухе кукурудзиння» 
(с. Чемерпіль) має відповідник у російській мові шелуха «ободочка некоторых плодов, овощей, а также кожура семян» [13].

 Отже, на основі фактичного матеріалу можемо зробити висновок, що номінація зернових культур і їх частин у східно-
подільській групі говірок південно-західного наріччя української мови на лексико-семантичному, фонетичному та морфо-
логічному рівнях має спільне та відмінне з літературною мовою.

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у вивченні українських говорів Середнього Надбужжя на матеріалі 
лексико-семантичних груп слів на позначення зернобобових, технічних, кормових культур та їх частин.
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УДК 811.162.1 
М. І. Половинкіна,
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, м. Київ 

СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОМІНАНТІВ ЗЕЛЕНОГО КОЛЬОРУ  
В МОВІ ПОЛЬСЬКОЇ ПОЕЗІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРшОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

У статті розглянуто особливості семантики польських лексем, що позначають зелений колір. Матеріальною 
базою стали твори польських поетів кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: К. Пшерви-Тетмаєра, Я. Каспровича,  
Л. Стаффа, Ю. Тувіма, М. Павліковської-Ясножевської, М. Вольської, Б. Островської та К. Іллаковічувни. У контек-
сті дослідження автор звертається до походження слів і їхнього символічного значення у культурі, характеризує 
випадки прямого та переносного вживання колорем, аналізує узуальні, імпліцитні та індивідуально-авторські кольо-
ропозначення.

Ключові слова: семантика, колористика, зелений колір, польська поезія, кінець ХІХ – перша половина ХХ ст. 

В статье рассмотрены особенности семантики польских лексем, обозначающих зелёный цвет. Материальной 
базой стали произведения польских поэтов конца XIX – первой половины ХХ в.: К. Пшервы-Тетмайера, Я. Каспро-
вича, Л. Стаффа, Ю. Тувима, М. Павликовской-Ясножевской, М. Вольской, Б. Островской и К. Иллаковичувны. В 
контексте исследования автор обращается к происхождению слов и их символическому значению в культуре, ха-
рактеризует случаи прямого и переносного употребления колорем, анализирует узуальные, имплицитные и индиви-
дуально-авторские цветообозначения.

Ключевые слова: семантика, колористика, зелёный цвет, польская поэзия, конец XIX – первая половина ХХ в.

The article analyzes semantic features of the Polish lexemes which denote green color. The research was based on the 
poems of Polish authors of the late 19th – the first half of the 20th century: K. Przerwa-Tetmajer, J. Kasprowicz, L. Staff,  
J. Tuwim, M. Pawlikowska-Jasnorzewska, M. Wolska, B. Ostrowska and K. Iłłakowiczówna. In the context of the study the 
author refers to etymology of the words and their symbolic meaning in culture. The author also characterizes the cases of 
direct and figurative use of color terms, analyzes usual, implicit and neological color terms. According to B. Berlin’s and P. 
Kay’s theory, the lexemes with green color semantics appear in language on the third hierarchical level (with the lexemes 
which denote yellow color). This fact demonstrates the importance of green color (and the lexemes which denote it) in world 
culture. This article shows that Polish poets of the late 19th – the first half of the 20th century primarily use the lexemes with 
green color semantics to describe plants: grass, trees, fruits, vegetables, etc., rarely – animals: for example, lizards or spiders. 
Figurative meanings of the components of the lexical-semantic microfield ‘zielony’ are often connected with the concepts 
‘światło’ (‘light’) and ‘woda’ (‘water’). The lexemes which denote green color can also be a part of idiomatic phrases, can be 
used as euphemisms and express emotive attributes. In most cases these lexemes has positive symbolic meaning (spring, life, 
renewal, youth, beauty, joy, hope, immortality, nature, new love, rest, etc.), but sometimes negative meaning is also possible 
(illness, naivety, immaturity, imperfection, etc.).

Key words: semantics, coloristics, green color, Polish poetry, the late 19th – the first half of the 20th century.

Лексико-семантичне поле кольору становить значний інтерес для лінгвістів. Їх цікавить походження колорем, осо-
бливості семантики, утворення колірних неологізмів тощо. Серед зарубіжних праць, присвячених колористиці, можна 
виділити класичну теорію Б. Берліна та П. Кея [6], а також праці А. Вєжбіцкої [1], Р. Токарського [13] та ін., а серед укра-
їнських – праці І. А. Герасименко [2], І. І. Чумак-Жунь [5], О. В. Деменчука [3] та ін. Разом із тим, мова польскої поезії 
на сьогодні досліджена недостатьно. Одному з аспектів цього дослідження, а саме семантиці лексем на позначення зеле-
ного кольору в польській поезії, і присвячена наша стаття. Основою дослідження стали поезії К. Пшерви-Тетмаєра [11],  
Я. Каспровича [8], Л. Стаффа [12], Ю. Тувіма [14], М. Павліковської-Ясножевської [10], М. Вольської [15], К. Іллакові-
чувни [7] та Б. Островської [9].

Згідно з теорією Б. Берліна та П. Кея, лексеми із семантикою зеленого кольору з’являються у мові на третьому ієрар-
хічному рівні, разом із лексемами із семантикою жовтого кольору [6]. Це свідчить про важливість цієї барви для світової 
культури. Разом із тим, зелений колір утворюється шляхом змішування двох інших (синього та жовтого), що свідчить про 
його «вторинність». 

У польській мові колорема zielony походить від субстантиву ziоło («рослина, трава»), який став колористичним про-
тотипом [1]. Зважаючи на це, не дивно, що лексеми на позначення зеленого кольору найчастіше використовуються у 
прямому значенні, переважно для опису рослинного світу: 

• фруктів: zielone winogrona (J. Tuwim, «Przy okrągłym stole»), jabłka pociągnięte zielenią (M. Pawlikowska-Jasnorzewska, 
«Olejne jabłka»);

• овочів: zielona kapusta (J. Kasprowicz, «Na targu»); 
• дерев: zielona wierzbina (K. Iłłakowiczówna, «A ta dudka z zielonej wierzbiny…»), zieleń drzew (K. Przerwa-Tetmajer, 

«W lesie»); 
• інших рослин: zieleń wiosenna (M. Pawlikowska-Jasnorzewska, «Dziadzio»), mchi zielonawe (J. Kasprowicz, «W ciszy 

wieczoru»), storczyki jasnozielone (K. Iłłakowiczówna, «Storczykowe zbocze»); 
• елементів ландшафту: zieleń gór (K. Przerwa-Tetmajer, «Widok ze Świnicy do Doliny…»).
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