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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
акцент. вар. – акцентуаційний варіант
бойк. – бойківське
болг. – болгарське
букв. – буквально
Вижн. – Вижницький р-н.
втор. – вторинний
гебр. – гебрайське
Глиб. – Глибоцький р-н.
гов. – говірка
гуц – гуцульське
див. – дивись
діал. – діалектний
ДО – диференційна ознака
докл. – докладно
евф. – евфемізм
експр. – експресивний
ж. р. – жіночий рід
жарг. – жаргонізм
жарт. – жартівливе
заг. – загальний
закарп. – закарпатське
Заст. – Заставнівський р-н.
заст. – застаріле
зах.-євр. – західноєвропейський
зах.-пол. – західнополіський
зах.-вол. – західноволинський
зверт. – звертання
згруб. – згрубіле
знев. – зневажливе
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І.-Ф. – Івано-Франківська обл.
ірон. – іронічне
к. – карта
Кельм. – Кельменецький р-н.
Кіцм. – Кіцманський р-н.
Кл.в. – кличний відмінок
лайл. – лайливе
лат. – латинське
лемк. – лемківський
літ. – літературне
ЛСГ – лексико-семантична група
ЛСПГ – лексико-семантична підгрупа
льв. – львівське
марм. – мармороський
мед. – медичне
ММ – мотиваційна модель
мн. – множина
молд. – молдавське
н.п. – населений пункт
н.пп. – населені пункти
наддністр. – наддністрянський
напр. – наприклад
нім. – німецьке
Нов. – Новоселицький р-н.
обр. – обрядове
ПБГ – покутсько-буковинські говірки
пд. -бук. – південно-буковинський
перев. – переважно
перен. – переносне значення
пестл. – пестливе
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півд.-вол. – південноволинський
поділ. – подільське.
пол. – польське
пор. – порівняй
пох. – похідне
рідк. – рідко
розм. – розмовне
рос. – російське
рум. – румунське
с. р. – середній рід
серед.-пол. – середньополіське
словоспол. – словосполучення
словотв. вар. – словотвірний варіант
Снят. – Снятинський р-н.
сп. р. – спільний рід
ст.-сл. – старослов’янське
Стор. – Сторожинецький р-н.
субст. – субстантивований
сх.-пол. – східнополіський
сх.-ром. – східнороманський
сх.-слоб. – східнослобожанський
сх.-степ. – східностеповий
ТГЛ – тематична група лексики
тс. – те саме
уг. – угорське
укр. – український
ФО – фразеологічна одиниця
фр. – французьке
фраз. – фразеологізм
Хот. – Хотинський р-н.
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црк.-сл. – церковно-слов’янський
Ч. – Чернівецька обл.
ч. р. – чоловічий рід
Список сторочень назв обстежених населених пунктів та їх скорочень
на картах
Б – Баламутівка, Заст. Ч. (15); Бл – Балинці Снят. І.-Ф. (9); Бн – Банилів
Вижн. Ч. (49); БП – Банилів-Підгірний Сторож. Ч. (76); Бр – Берегомет Вижн.
Ч. (70); Брд – Брідок Заст. Ч. (3); Бз – Бузовиця Кельм. Ч. (21); Вр –
Вартиківці Кельм. Ч. (37); Вс – Василів Заст. Ч. (4); Врч – Веренчанка Заст.
Ч. (11); Вл – Владична Хот. Ч. (38); Вв – Вовчинець Вижн. Ч. (71); Врн –
Вороновиця Кельм. Ч. (10); Гр – Горбівці Глиб. Ч. (81); Грз – Грозинці Хот.
Ч. (33); Грш – Грушівці Кельм. Ч. (13); Дв – Давидівка, Стор. Ч. (73); Дж –
Джурів Снят. І.-Ф. (43); Дб – Добринівці Заст. Ч. (23); Др – Драчинці Кіцм. Ч.
(58); Зб – Заболотів Снят. І.-Ф. (26); Зл – Зелена Кельм. Ч. (50); ЗГ – Зелений
Гай Нов. Ч. (65); Іл – Іллінці Снят. І.-Ф. (31); Іс – Іспас Вижн. Ч. (59); Кд –
Кадубівці Заст., Ч. (5); К – Кам’яна Стор. Ч. (64); Км – Кам’янка Глиб. Ч.
(78); Кп – Каплівка Хот. Ч. (30); Крч – Карапчів Вижн. Ч. (55); Кс – Киселів
Кіцм. Ч. (6); Кл – Кліводин Кіцм. Ч. (27).; Кж – Княже Снят. І.-Ф. (40); Кст –
Кострижівка Заст. Ч. (1); Ктл – Котелеве Нов. Ч. (61); Лш – Лашківка Кіцм.
Ч. (41); Лн – Ленківці Кельм. Ч. (20); Лв – Лівинці Кельм. Ч. (44); Лж –
Лужани Кіцм. Ч. (51); Лк – Луковиця Глиб. Ч. (68); МК – Малий Кучурів
Заст. Ч. (29); М – Малинці Хот. Ч. (34); Мл – Малятинці Кіцм. Ч. (16); Мм –
Мамаївці Кіцм. Ч. (53); Мх – Михайлівка Глиб. Ч. (74); Мш – Мошанець
Кельм. Ч. (25); Ндб – Недобоївці Хот. Ч. (35); Нл – Нелипівці Кельм. Ч. (39);
Нп – Неполоківці Кіцм. Ч. (46); НСт – Нижні Станівці Кіцм. Ч. (57); Ол –
Олешків Снят. І.-Ф. (28); Ош – Ошихліби Кіцм. Ч. (36); Пн – Панка Стор. Ч.
(72); Пш – Пашківці Хот. Ч. (45); Пр – Перківці Кельм. Ч. (32); Пдв –
Підвисоке Снят. І.-Ф. (8); Пг – Погорилівка Заст. Ч. (12); Пд – Подвірне Нов.
Ч. (60); Рш – Рашків Хот. Ч. (19); Рп – Репужинці Заст. Ч. (2); Рж – Ржавинці

9
Заст. Ч. (18); Рд – Рідківці Нов. Ч. (54); Рдн – Рудники Снят. Ч. (82); Ркш –
Рукшин Хот. Ч. (22); Рх – Рухотин Хот. Ч. (17); Сл – Слобода Нов. Ч. (62); Сн
– Снячів Стор. Ч. (69); СтЖ – Стара Жадова Стор. Ч. (67); СтВ – Старий
Вовчинець Глиб. Ч. (80); СтБ – Старі Бросківці Стор. Ч. (63); Стц – Стецева
Снят. І.-Ф. (14); СК – Стрілецький Кут Кіцм. Ч. (56); Трш – Тарашани Глиб.
Ч. (75); Тв – Товтри Заст. Ч. (7); Тп – Топорівці Нов. Ч. (48); Тр – Турятка
Глиб. Ч. (77); Ус – Устя Снят. І.-Ф. (24); Чрп – Черепківці Глиб. Ч. (79); Чрш
– Черешенька Вижн. Ч. (66); Чрн – Чорнівка Нов. Ч. (42); Шп – Шипинці
Кіцм. Ч. (47); Яр – Ярівка Хот. Ч. (52).
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Арго

Горбач О. Арґо в Україні / Олекса Горбач – Львів: Інститут
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2006. –
686 с. – (Серія „Діалектологічна скриня”).

АУГПБ

Герман К.Ф. Атлас українських говірок Північної Буковини.
Т. II. Службові слова / К.Ф. Герман. – Чернівці: Прут, 1998. –
216 с.

АУМ

Атлас української мови. В трьох томах. – К.: Наук. думка
Т. II. Волинь. Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі.
– 1988. – 520 с.

ГА

Чернівецька

область:

Географічний

атлас:

Моя

мала

батьківщина / відп. ред. Т.В. Погурельська. – К.: ТОВ
“Мапа”, 2007. – 20 с.
ГГ

Гуцульські

говірки.

Короткий

словник

/

відп.

ред.

і

діалектний

Я. Закревська. – Львів, 1997. – 232 с.
ГГБ

Південнобуковинська

гуцульська

говірка

словник с. Бродина, повіт Радівці (Румунія) // О. Горбач.
Зібрані

статті

Лексикологія.

VIII.

Історія

Фотопередрук.

–

мови.

Діялектологія.

Мюнхен:

Український

вільний ун-т; Філософічний факультет, 1997. – С. 136–238.
ГС

Хобзей Н.,

Сімович О.,

Ястремська Т.,

Дидик-Меуш Г.

Гуцульські світи. Лексикон / Наталя Хобзей, Оксана
Сімович, Тетяна Ястремська, Ганна Дидик-Меуш. – Львів:
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України,
2013. – 668 с. – (Серія „Діалектологічна скриня”).
Даль

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля. –
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М.: Изданіє общества любителей Російской словесности,
учрежденного

при

Императорскомъ

Московскомъ

университете, 1863.
Т. 1. – 1863. – 628 с.
ДД

Дикционар диалектал. – Кишинэу: Штиинца, 1986.
Волумул ІІІ. – 1986. – 252 с.

ЕСУМ

Етимологічний словник української мови. У семи томах. К.:
Наук. думка. – 1985–2012. – (Словники України)

ЗУЕ

Жайворонок В Знаки української етнокультури. Словникдовідник / Віталій Жайворонок. – К: Довіра, 2006 – 703 с.

ІСП

Доброльожа Г.М. Ідеографічний словник поліських народних
порівнянь з компаративними об’єктами – назвами тварин. –
К: Волинь, 1997. – 54 с.

КДА

Бернштейн С.Б.,

Иллич-Свитыч В.М,

Клепикова Г.П.,

Попова Т.В., Усачева В.В. Карпатский диалектологический
атлас. – М: АН СССР; Ин-т славяноведения, 1967
Ч. I. – 1967. – 17 с. + 212 карт.
КС

Доброльожа Г. Красне слово – як золотий ключ. Постійні
народні порівняння в говірках Середнього Полісся та
суміжних територій / Галина Доброльожа. – Житомир:
Волинь, 2003 – 160 с.

ЛАЗ

Дзендзелівський Й.О.

Лінгвістичний

атлас

українських

народних говорів Закарпатської обл. УРСР (Лексика). –
Ужгород: Ужгород. держ. ун-т
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Ч. I. – 1958. – 18 арк. + [131] карти
Ч. II. – 1960. – 21 арк.+ [171] карти
Ч. III. – 1993. – 22 арк. + [214] карти
МГП

Мармароська говірка й діялектний словник села Поляни над
р. Рускавою (Румунія) // О. Горбач. Зібрані статті VIII.
Історія мови. Діялектологія. Лексикологія. Фотопередрук. –
Мюнхен:

Український

вільний

ун-т;

Філософічний

факультет, 1997. – С. 276–321.
МСПП

Коваленко Н.Д. Слова з язика як бджоли з вулика. Матеріали
до словника народних порівнянь подільських і волинських
говірок

Хмельниччини:

навчальний

посібник

/

Н.Д. Коваленко. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький,
2011. – 144 с.
МФС

Кірілкова Н.

Матеріали

до

фразеологічного

словника

південноволинських говірок / Наталія Кірілкова. – Острог–
Рівне: Вид-во Національного ун-ту „Острозька академія”,
2001. – 128 с.
НВЗП

Аркушин Г. Сказав, як два зв’язав. Народні вислови та
загадки із Західного Полісся і західної частини Волині /
Григорій Аркушин. – Люблін–Луцьк: Wydawnictwo Polskie
Towarzystwo Ludoznawcze. Oddział w Lublinie, 2003. – 178 с.

Неґрич

Неґрич М. Скарби гуцульського говору: Березови́ / Микола
Неґрич. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича
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ВСТУП
Різноаспектне дослідження процесів номінації – одна з актуальних
проблем сучасної лінгвістики. Мовці постійно вибирають засоби вираження,
які пропонує їм система мови. Цей вибір певною мірою підпорядковується
визначеним закономірностям, у ньому проявляються певні тенденції [43, 28].
Причини появи нових назв, тенденції називання та зміни семантики як
елементи номінації, сукупність номінативних засобів як наслідок цих
процесів – усі ці проблеми перебувають у полі зору дослідників діалектної
лексики.
Особливо важливим є опис природи та процесів номінації в
семантичній структурі різних одиниць діалектної мови, оскільки в говірках
номінаційні процеси можна спостерігати в їх природному виявленні. Для
теорії номінації особливе значення мають свідчення лексики говірок,
оскільки „характерною рисою діалектного мовлення є те, що воно з усіх
форм існування мови найближче до конкретної, реально функціонуючої
системи мови, найбільше пов’язане з реальним світом, з онтологічною
сутністю номінативної діяльності мови” [203, 31]. Важливим залишається
дослідження діалектної лексики, особливо детальне опрацювання окремих
тематичних (ТГЛ) та лексико-семантичних груп (ЛСГ), оскільки такий підхід
дозволяє якнайповніше розглянути склад діалектної лексики та процеси, які
відбуваються в діалектній мові. Дослідники послідовно обстоюють ідею її
системного вивчення. На сучасному етапі „опис лексики за тематичними
групами має здійснюватися з обов’язковим урахуванням багатопланових
системних зв’язків окремо кожної лексеми при постійній увазі до активних
процесів, що протікають у галузі діалектної лексики, тих інтра- та
екстралінгвістичних чинників, які зумовили постання сучасного стану
лексики народних говорів” [71, 14–15].
Найменування людини – це вербальні засоби, які характеризують
людину щодо її різнопланових стосунків з іншими людьми, ставлення до
предметів і явищ довкілля, до суспільства, його інститутів, до різноманітних
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сфер розумової й практичної діяльності [289, 114]. Значна частина такої
лексики є експресивно-оцінною, і не залучалася до аналізу. Сучасні
дослідження номінаційних процесів у діалектній мові, зокрема на матеріалі
експресивно-оцінної лексики на позначення людини, стосуються насамперед
східнослобожанських [163] та східностепових говірок [87–88].
Покутсько-буковинські говірки – старожитні говірки української мови,
які побутують на південно-західній прикордонній території й перебувають у
сфері постійного іншомовного впливу, що зумовлює специфіку цього
регіону. Як зазначає П.Ю. Гриценко, „буковинський мовний ареал становить
особливий

інтерес

передусім

(буковинський,

подільський,

збереженням

давніх

розчленованістю

ареалу

наявністю

гуцульський

писемних
на

північну,

різних
та

перехідні

пам’яток…,
що

типів

діалектів

між

ними),

адміністративною

розвивається

в

умовах

загальноукраїнської мовноетнічної зорієнтованості, і південну частини, що
зазнає сильного романського впливу” [72, 137].
Попри те, що дослідження покутсько-буковинських говірок має давню
історію, а у вітчизняному мовознавстві вже сформувалася традиція вивчення
тематичних груп лексики, на жаль, лише деякі ТГЛ цих говірок були
предметом системного вивчення, окремі аспекти потребують уточнення у
світлі нових наукових фактів. Малодослідженою є лексика на позначення
людини як різнопланового об’єкта номінації в покутсько-буковинських
говірках.
Фрагментарність опису лексики поняттєвого поля „Людина” в
покутсько-буковинських говірках, далеке від повноти відтворення її в
„Словнику буковинських говірок”, спонукає до докладного системного
аналізу цієї тематичної групи (ТГЛ).
Актуальність теми дослідження зумовлена відсутністю спеціальної
праці, присвяченої номінаційним процесам у покутсько-буковинських
говірках, складові, генезі та географії лексики поняттєвого поля „Людина”.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацію виконано в межах наукових тем Інституту української мови НАН
України „Сучасні українські діалекти: дескриптивний та лексикографічний
аспекти вивчення” (номер державної реєстрації 0107U00093), „Діалектне
явище в континуумі національної мови та міжмовних зв’язках” (номер
державної реєстрації 0115U002255).
Мета роботи – системно дослідити номінаційні процеси у межах ТГЛ
„Людина” в окремому українському діалекті (покутсько-буковинському).
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
1. змоделювати

поняттєве

поле

„Людина”

в

покутсько-

буковинських говірках;
2. виявити

засоби

вербалізації

елементів

поняттєвого

поля

„Людина” в покутсько-буковинських говірках;
3. дослідити формальну і семантичну структури номінативних
засобів засобів визначеного поняттєвого поля;
4. встановити генезу досліджуваної лексики, джерела формування і
розвитку системи номінативних засобів у говірках (у межах
окресленого поняттєвого поля);
5. з’ясувати типи просторової поведінки досліджуваних назв.
Розв’язання

поставлених

завдань

уможливлює

цілеспрямоване

формування відповідної емпіричної бази діалектних свідчень.
Об’єкт дослідження – діалектна лексика на позначення людини в
покутсько-буковинських говірках.
Предмет дослідження – номінаційні процеси, структура, генеза,
мотивація й просторова поведінка лексики поняттєвого поля „Людина” в
покутсько-буковинських говірках.
Джерельною базою дисертації є експедиційні записи, здійснені
автором упродовж 2008 – 2011 рр., зокрема матеріали, записані за спеціально
укладеним питальником (4356 лексем), та усні наративи носіїв діалектів;
залучено свідчення українських і східнороманських діалектних словників та
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атласів. Мережа досліджуваних українських говірок охопила 82 говірки
Буковини та Покуття.
Методи дослідження. Використано традиційні в діалектологічних
студіях методи дослідження. Під час записування матеріалу застосовано
методику цілеспрямованого інтерв’ю, частково – анкетування; основний
метод узагальнення спостережень – дескриптивний, за допомогою якого
систематизовано та експліковано зафіксований матеріал; для встановлення
генези лексики використано порівняльно-історичний метод; для виявлення
ізолекс в українському континуумі – зіставний, ареалогічний; для з’ясування
географії явищ – прийом картографування; для обчислення кількісних
показників – метод кількісних підрахунків.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше комплексно
досліджено лексику поняттєвого поля „Людина” в покутсько-буковинських
говірках, виявлено й описано номінаційні процеси, мотиви номінації в цій
групі говірок, поглиблено ареалогію окремого сегмента континууму
української мови.
Теоретичне значення дисертаційної праці полягає в поглибленні
теорії діалектотворення, закономірностей номінації в діалектному мовленні,
тенденцій просторового варіювання лексики.
Практичне значення дисертації полягає у виявленні в говірках та
введені в науковий обіг нового лексичного матеріалу в його просторовому
віднесенні; результати роботи розширюють реєстр „Словника буковинських
говірок” та „Словника оцінних номенів” українських діалектів. Матеріали
дисертації можуть бути залучені для укладання „Лексичного атласу
української мови” та „Словника українських діалектів”, використані в
синтетичних працях із діалектології, лексикології, а також у лінгводидактиці
вищої школи, краєзнавстві. Зафіксовані й затранскрибовані тексти усного
мовлення діалектоносіїв Буковини і Покуття розширюють Українську
діалектну текстотеку, а звукові записи – Український діалектний фонофонд,
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можуть слугувати матеріалом для дослідження різних структурних рівнів
покутсько-буковинських говірок.
Особистий внесок здобувача полягає в представленні процесів
номінації в покутсько-буковинських говірках, у розширенні емпіричної бази
української діалектології, фіксації та аналізі матеріалу, формулюванні
висновків. Результати дослідження висвітлено в одноосібних наукових
публікаціях.
Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати
роботи представлено в доповідях на Діалектологічному семінарі „Актуальні
проблеми української діалектології. 12. Інтерференція та запозичення в
діалектах” (Львів, 11 – 12 червня 2009 р.); Міжнародній науковій конференції
на пошану 100-річчя від дня народження професора Гаврила Шила
(Дрогобич, 28 – 30 жовтня 2010 р.); Всеукраїнській науково-практичній
конференції

„Слобожанська

беседа.

5.

Діалектне

мовлення

як

лінгвокультурний феномен” (Луганськ, 3 – 4 листопада 2011 р.); II
Всеукраїнському лінгвістичному форумі молодих учених (Київ, 24 – 26
квітня 2012 р.); Всеукраїнській науковій конференції „Гуцульська діалектна
лексика й лексикографія” (Івано-Франківськ–Коломия, 26 – 27 квітня 2012
р.);

Діалектологічному

семінарі

„Актуальні

проблеми

української

діалектології. 14. „Традиції та новаторство в сучасних діалектологічних
студіях” (Львів, 4 – 5 жовтня 2012 р.); Четвертій міжнародній науковопрактичній конференції з україністики „Діалог мов – діалог культур: Україна
і світ” (Мюнхен–Київ, 31 жовтня – 3 листопада 2013 р.); Міжнародній
науковій

конференції

„Діалекти

в

синхронії

та

діахронії:

загальнослов’янський контекст” (Київ, 31 березня – 2 квітня 2014 р.); П’ятій
Міжнародній науковій конференції „Лінгвалізація світу” (Черкаси, 15 – 16
травня 2014 р.); Міжнародному круглому столі „Діалектний текст як джерело
лінгвістичних студій” (Київ, 22 – 25 березня 2015 р.); П’ятій міжнародній
науковій інтернет-конференції з україністики „Діалог мов – діалог культур.
Україна і світ” (Мюнхен – Київ, 30 жовтня – 2 листопада 2014 р.);
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Діалектологічному семінарі „Актуальні проблеми діалектології. 15. Діалект і
пам’ятка” (Львів, 1 – 3 жовтня 2015 р.); Міжнародній науковій конференції
„Трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30річчя Чорнобильської трагедії” (Київ, 10 – 13 квітня 2016 р.). Дисертацію
обговорено на засіданні відділу діалектології Інституту української мови
НАН України (протокол № 8 від 30 червня 2016 р.).
Публікації.

Основні

положення

дослідження

висвітлено

в

14

публікаціях, з них 5 опубліковано у фахових виданнях, 2 – у закордонних, 5 –
тези доповідей.
Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу,
списку умовних скорочень, 4 розділів з висновками до них, загальних
висновків, списку літератури (325 позицій) та п’ятьох додатків, оформлених
як окремий том. Загальний обсяг дисертації – 235 сторінок, основний текст
займає 176 сторінок.
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РОЗДІЛ I
ПРИЙОМИ ВИВЧЕННЯ АРЕАЛЬНОГО ВАРІЮВАННЯ ЛЕКСИКИ
УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛЕКТНОГО КОНТИНУУМУ
1.1.

Варіювання серед аспектів вивчення лексики українських

діалектів
Варіювання,

тобто

тенденція

до

формальних

і

семантичних

модифікацій, є властивістю мови як системи, „варіювання властиве будьякому рівню мови на кожному етапі її розвитку ” [314, 33].
Опис процесів варіювання відбувається у зв’язку з дослідженням
діалектних систем та мовним моделюванням, адже „вивчення варіювання
передбачає

не

лише

констатацію

(інвентаризацію)

варіантів,

які

характеризують певний рівень однієї мовної системи, – її вивчають
насамперед як запрограмований результат побудови певної моделі мовних
систем, які представляють різні форми мови, насамперед – діалекти” [126,
67]. Система діалектної мови за структурою не відрізняється від системи
літературної мови. Вивчення діалектної мови як системи одним із
першочергових

завдань

має

аналіз

процесів

варіювання

лексики.

„Досліджувати лексику діалекту як систему – значить вивчати її склад і
відношення елементів у межах тематичних і лексико-семантичних груп,
вивчати питання варіювання, досліджувати семантичні та експресивностилістичні зв’язки, відношення та опозиції, що виявляються в синонімії,
антонімії,

омонімії,

у

співвідношенні

загального

й

часткового,

у

різноманітних сферах вживання” [263, 15].
Наслідком

варіювання

є

варіантність

–

функціонування

різнохарактерних варіантів, що уможливлює вибір у номінації. Варіювання
розуміємо як універсальну властивість мови, яка полягає в тому, що кожна
мовна система, що маніфестує ту чи ту форму мови, в будь-який момент
свого розвитку має у своєму розпорядженні паралельні набори одиниць,
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кожен з яких може бути використаний для вираження одного й того ж змісту;
саме можливість паралельного вживання кількох способів вираження одного
значення (тобто ситуатива сумісність варіантів) і варто вважати виявом
варіювання в мові [126, 67].
Історію

вивчення

поняття

„варіант”

докладно

представлено

в

монографії Р.П. Рогожнікової „Варианты слов в русском языке” [243, 3–14].
Визначення статусу варіанта слова пов’язане з проблемами тлумачення межі
варіювання, співвідношення варіанта слова й нового слова, варіанта слова та
синонімів. За вузького підходу варіантом слова є лише його фонетичні,
фонематичні та акцентуаційні модифікації [243]. Умовами таких модифікацій
є складова довжина слова, характер основи, акцентна парадигма, ступінь
однорідності структурно-морфологічної групи і т. ін. [66, 249]. Як зазначає
П.Ю. Гриценко, „слово обіймає, концентрує переплетення синтагматичних і
парадигматичних змін звукового складу, різноманітних власне фонетичних і
словотворчих тенденцій; до цього додаються трансформації акцентуаційні,
закріплення семантичних змін та функціональних обмежень за певною
формою слова. Таке складне поєднання умов і причин формальних змін
відбивається на багатоплановому варіюванні слова” [71, 53]. Дослідник подає
список можливих фонетичних змін слова в українських говірках, що є
наслідком

чергувань чи

односторонніх

заступлень

[71,

72–75].

На

морфемному рівні виділяють такі різновиди відмінностей: а) фонетикословотвірний, що виник унаслідок фонетичних змін морфеми; б) різновид,
зумовлений неоднаковою продуктивністю словотворчих моделей у різних
говірках; в) різновид, викликаний протиставленням наявності / відсутністі
словотвірної структури в говірці [71, 103].
За широкого підходу дослідники пропонують розрізняти формальне та
семантичне варіювання [314, 5], а варіантом лексеми є слова, оформленні
різними афіксами. „Варіанти слова – це регулярно повторювані видозміни
одного й того ж слова, які зберігають тотожність морфолого-словотвірної
структури, лексичного і граматичного значення та відрізняються або
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фонетикою (вимовою звуків, складом фонем, місцем наголосу або
комбінацією

цих

ознак),

або

формотвірними

афіксами

(суфіксами,

флексіями)” [65, 17]. Загалом, „поєднання вихідної основи з різноманітними
афіксами

для

передачі

того

ж

значення

–

явище

типове

для

говірок…Інтенсивність трансформацій зростає пропорційно силі емоційнооцінних конотацій деривата” [71, 105], тому актуальним залишається
завдання встановлення семантичної та конотативної ідентичності морфемно
відмінних варіантних лексем у тій самій чи різних говірках [71, 103].
Вивчення варіантів пов’язане з поняттям норми, оскільки частина
варіантів виникає як опозиція до нормативного називання і з часом зазнає
стилістичної диференціації. Тривалість процесу закріплення одного варіанта
як нормативного та витіснення іншого залежить також від стилістичної
маркованості слів: „тривалість варіантності значною мірою визначають
відмінності конотативних і поєднувальних властивостей як самої лексеми,
що зазнає варіювання, так і характер протиставлення (маркованості)
варіантів” [66, 249]. Однак у системі діалектної мови варіанти слів можуть
співіснувати, не витісняючи один одного.
Отже, конотація лексем є одним з аспектів появи варіантності в
номінації. Як стверджує В.М. Телія, конотація як експресивно маркований
макрокомпонент

семантики

є

продуктом

оцінного

сприйняття

й

відображення дійсності в процесах номінації [271, 21]. Вплив конотації в
номінації виявляється в появі похідної лексики, яка має на меті не лише
номінацію об’єкта, а й його оцінку, вираження настанов номінатора,
додаткових відтінків семантики, стилістичних синонімів. Часто назвами з
конотативними

відтінками

семантики

є

вторинні

номени.

„Будучи

номінаційно похідними за суттю, експресивно-оцінні значення обов’язково
містять вказівку на образ чи мотив, який став причиною вибору саме цього
слова для нової номінації” [271, 26]. Основним способом образної номінації є
метафора сама по собі, або ускладнена метонімією, афіксацією і т. д [250, 41].
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Варіантність як можливість субституції та вибору стосується не лише
лексем, а й номінативних засобів, які корелюють зі словом: номінативних
словосполучень, фразем, пропозитивних номенів, адже „розширення поняття
номінації відбувається як через ширше розуміння її змістовного аспекту, так і
через ширше розуміння засобів номінації в їх формально-структурному
аспекті. Так, у колі номінації перебувають явища, які … можна розглядати як
периферійні, похідні різновиди номінації” [44, 313]. Припускаємо, що в
межах ЛСГ варіанти слів можна вважати синонімами.
Причини, що впливають на вибір конкретного типу номінації, –
різноманітні. Вибір варіанта номінації залежить від настанов мовця: „на
перше місце, імовірно, варто поставити сам характер комунікативного
спрямування повідомлення – те, що в широкому значенні слова можна
визначити як модель повідомлення” [314, 4]. Серед чинників, які
зумовлюють вибір, є й пріорітеність способів та засобів номінації. Напр.,
поширення в ПБГ назв батько / матка та нанашко / нанашка ‘хрещений
батько’/ ‘хрещена мати’ зумовлене фактором престижності запозичених назв:
то йе ш|л’ахта ў нас таĭ мужи|ки / так во|но з|даўна |було / во|ни кул’|турн’і
та|к’і / |наш’і ро|б’ітн’і / до ро|боти / а т’і маĭ н’е // То „батько” і „матка”
хто каже? |наш’і |кажут / а ш|л’ахта |кажут на|нашка і на|нашко.
Н.Ю. Шведова визначає п’ять видів варіантность: 1) варіантність як
складник системи (організовує безліч одиниць у систему); 2) варіантність як
заданість, обов’язковість вибору (зумовлене низкою одиниць, орієнтованих
на певні семантичні відмінності; 3) варіантність як узуально закріплена
даність, пояснювана тільки вживанням, що закріпилося; 4) варіантність як
можливість вільного вибору, що визначається стилістично; 5) прагматично
мотивована

варіантність,

що

базується

на

суб’єктивному

завданні

повідомлення [302, 245].
„В історичному плані варіантність є закономірним наслідком мовної
еволюції, контактів мов і діалектів, взаємодії численних і різноманітних
внутрісистемних факторів” [65, 245], тому вивчення варіювання передбачає
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встановлення цих причин, опис процесів, констатацію наявності варіантів та
їх кваліфікацію.
Серед причин варіювання дослідники виділяють зовнішні й внутрішні
(внутрісистемні). До зовнішніх причин належать: „вплив територіальних
діалектів; контакти з іншими мовами (запозичення одного й того ж слова з
різних

мов,

вплив

мови-посередника,

білінгвізм).

Внутрісистемними

причинами варіювання є дія фактора аналогії, нееквівалентність форми й
змісту, яка виникає в результаті нерівномірного розвитку цих категорій,
різноманіття структурних потенцій мовної системи та її перебудова в процесі
розвитку, тенденція до економії й тенденція до полегшення вимови” [65, 23–
24]. Серед власне мовних факторів виділяють варіювання мотиваційних
ознак об’єкта номінації, різноманітність способів і засобів номінації [203,
176, 181–182]. „Відкритість діалектної системи призводить до її більшої
проникності, що спостерігається на всіх рівнях діалектної системи, але
особливо сильно й помітно – на лексичному рівні. Це спричиняє розрізнення
варіантності внутрішньої структури діалекту, появу значної кількості
існуючих тотожних елементів” [263, 23].
П.Ю. Гриценко поряд із власне мовними чинниками (варіювання
мотиваційних ознак об’єкта номінації, різноманітність способів і засобів
номінації диференціації) виділяє також позамовні фактори лексичної
диференціації: особливе ставлення носіїв говірок до реалії (поклоніння
реаліям, що мають культову цінність; страх перед окремими реаліями, що
може породжувати різноманітні табу1; негативна чи позитивна оцінка ряду
реалій – явищ природи, предметів навколишньої дійсності та невизначеність,
динамізм позначуваних лексемами реалій [71, 15–16]. Загалом дослідники
констатують, що „…пізнання причин діалектної диференціації поступово
розширилося

від

урахування екстралінгвальних

чинників

до

власне

лінгвальних, до оцінки результатів мовних змін у просторі й часі як продукту
1

Деякі аспекти функціонування евфемізмів і табу як чинників варіювання номінації в ПБГ висвітлено в
нашій публікації [136].
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складної взаємодії позамовних (зокрема й психологічних), зовнішньомовних
і внутрішньомовних факторів” [203, 19].
Пріоритетними

напрямами

дослідження

залишається

з’ясування

залежності між формальним і семантичним варіюванням вихідної одиниці та
формуванням ареального протиставлення; окреслення напрямів і меж
формального й семантичного варіювання діалектної лексики [71, 16],
виявлення способів і засобів номінації, що впливають на варіювання,
визначення тенденцій номінації в діалектній мові в межах окреслених
ареалів.
1.2.

Генеза лексики як чинник варіювання в діалектній системі

Одним з основних чинників появи варіантів у мові є взаємодія мов та
запозичення лексики. Закономірно, що „континуум кожної діалектної мови
постійно пронизують на різну глибину елементи інших мов” [71, 185]. Поява
іншомовної лексики в говірках української мови пов’язана з постійним
мовним контактуванням діалектів української мови з діалектами сусідніх
слов’янських та неслов’янських мов. Ще у 1957 р. С.П. Бевзенко констатує,
які типи запозичень властиві для різних діалектних груп української мови та
наводить перелік запозичених слів [12, 177–178].
Питання походження лексики закономірно пов’язане з питанням
міжмовних контактів (їх причин, тривалості, інтенсивності), джерел і шляхів
запозичення, взаємовпливів контактуючих мов, проблем інтерференції та
адаптації запозичень.
Характер мовного контактування часто зумовлений різними суспільноісторичними причинами, зокрема входження української території до інших
держав. Зокрема Північна Буковина після розпаду Галицько-Волинського
князівства входила до Молдавського князівства, в 1538 р. опинилася під
Османською імперією, внаслідок польсько-турецької війни 1672 р. Буковина
фактично перебувала під владою Польщі до 1699 р. Будучи в зоні інтересів
багатьох держав, в кінці XVIII – на початку XIX ст. край входив до складу
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двох імперій: Австрійської та Російської, а 7 травня 1775 р. був офіційно
приєднаний до Австрії. До 1786 р. уся повнота влади перебувала в руках
глави військової адміністрації. Статус української мови в різні періоди був
неоднаковим, так, до середини XVII ст. руська мова – мова документів
князівства, румунська мова була офіційною в період з 1633 р. до 1652 р., із
часу входження досліджуваної території до Австро-Угорщини офіційною
мовою стає німецька.
Буковина була найбільш багатонаціональною провінцією Австрійської
імперії [290, 33–34]. Відповідно мали місце тісні багатонаціональні й
багатомовні контакти. Проникнення германізмів в українську мову через
територію

західних

земель

учені

мотивують

такими

причинами:

„…торговельні та військові контакти східних слов’ян з романо-германськими
племенами ще до утворення Київської Русі, політичні та торгівельні стосунки
Галицько-Волинського

князівства

з

німецькими

землями

(X–XII ст.),

німецька колонізація Галичини й Буковини (з другої половини XIV ст.) та
проникнення Маґдебурського права в західну Україну, діяльність ремісничих
цехових організацій, які, як правило, складалися з представників німецького
етносу, перебування Заходу України під польською владою (1349–1772 рр.)
та австрійською окупацією 1772–1918 рр., відбування галичанами військової
служби в австрійській армії, німецька окупація 1941–1944 рр. ” [212, 236].
Дослідники зазначають, що „при такому розмаїтті національностей,
релігій і мов на відносно невеликій території німецька мова виконувала
двояку роль. Вона функціонувала, з одного боку, як офіційна мова державних
установ і була основною мовою викладання в навчальних закладах, тобто в
школах і в університеті. Поряд з цим німецька мова виступала як мова
посередник між представниками різних народів Буковини, в томі числі й
північної її частини, значно полегшуючи їх спілкування між собою” [317, 53].
Історію вивчення германізмів в українському мовознавстві представлено в
статті Т.Б. Пица „Із історії дослідження німецьких запозичених слів в
українській мові” [209]. Як зазначає сам автор, провідною темою його
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дисертаційного дослідження було визначення діалектних основ найменувань
ремісників, що проникали в польську, білоруську та українську мови у XIV–
XVII ст., установленні ролі східних німецьких діалектів у поширенні
ремісничих найменувань [216]. Як зауважив Олекса Горбач „новіші
діалектологічні записи стверджують, що німецькі позичення в традиційних
ділянках

ремесел,

будівництва,

сільської

господарки,

знарядь

тощо

виступають на півдні карпатським хребтом від лемківських, по через
бойківсько-середущозакарпатські

до

буковинських

говірок”

[64,

56].

Дискусійним було й залишається досі питання про посередництво польської
мови в запозиченні германізмів [докл. див. 209, 85–89; 64, 52–53].
Польська мова засвоювала німецькі лексичні елементи, які стосувалися
переважно професійної та суспільно-політичної лексики, безпосередньо з
німецької мови або при посередництві чеської мови. Вплив німецької мови
на польську пояснюють тим, що в ХVII ст. і значно раніше в господарському,
культурному й політичному житті шляхетської Польщі помітну роль
відігравали німецькі ремісники та колоністи, запрошені в країну [144, 131].
Питання про адаптацію германізмів на діалектному ґрунті та інтерференцію
(фонетичну та морфологічну), що з ними пов’язана, на матеріалі
закарпатських

говірок

активно

досліджувала

О.М. Гвоздяк

[45–48].

Германізми в буковинських говірках вивчала З.М. Савченко [252–254],
зокрема щодо морфологічної адаптації германізмів дослідниця зазначала, що
„запозичені слова повністю увійшли в систему відповідних українських
частин

мови

–

іменника,

дієслова,

прикметникаˮ

[253,

263–265].

Інтерферентну німецько-українську взаємодію в буковинських говірках на
різних рівнях докладно схарактеризував О.Д. Огуй [196, 209–214].
Іншомовні

впливи

на

загальнослов’янському

тлі

на

матеріалі

агентивної лексики дослідив Я. Сятковський [325]. Запозиченням із
західноєвропейських

мов

присвятили

свої

праці

Й.О. Дзендзелівський [95], Т.О. Ястремська [315].

І.С. Олійник

[198],
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Українсько-південнослов’янські мовні зв’язки на матеріалі бойківських
говірок у своїй статті схарактеризував М.Й. Онишкевич [201, 3–6], подавши
низку паралелей у фонетиці, морфології та словотворі. У розвідці „З історії
українсько-сербохорватських і словенських взаємин” П.Д. Тимошенко серед
факторів мовного впливу називає поширення книг, тісні культурно-освітні
взаємини між західнокраїнськими землями, які входили до АвстроУгорщини, лінгвістичну діяльність Вука Караджича та особисті зв’язки, які
полягали в участі сербохорватів у виданні „Русалки Дністрової” [272, 8–10].
Українсько-угорська мовна взаємодія, початок якої визначають ще до
XIV ст.,

була

предметом

досліджень

Й.О. Дзендзелівського

[92],

П.М. Лизанця [166, 36–43; 165; 167, 99–112]. Природно, що зоною такої
активної взаємодії є закарпатські говірки. Як зазначає О.Д. Огуй, „вплив
угорської мови на говірки Буковини не був таким сильним і виявлявся у
незначних запозиченнях до лексичної системи” [196, 213].
Вплив російської мови на українські діалекти різних ареалів має
різночасовий характер. Щодо Буковини спочатку він був зумовлений
перебуванням російських військ на території краю, які вперше з’явилися на
Буковині в 1709 р. під час переслідування шведів та козаків, що відступали
[290, 31].
Закономірним є й поширення у буковинських говірках власних і
загальних назв турецького походження, оскільки Хотинщина з центром
Хотинською фортецею довгий час перебувала під владою турків2.
Траспонентом турцизмів у буковинські говірки була румунська мова.
Період 1918–1940 р., коли Північна Буковина входила до складу
Румунії, увійшов в історію краю як період примусової тотальної румунізації.

2

У 1715 р. турки створили Хотинську райю, у фортеці стояв турецький гарнізон; у 1775 р.
австрійські війська були відведені з Хотинщини, вона знову стала райєю, а у 1776 р. був
підписаний договір про демаркацію кордону між Чернівецьким дистриктом Австрії та
Хотинською райєю. Під час війни 1788–1791 рр. Хотинська райя була приєднана до
Буковинського округу, але в 1793 р. знову повернута Туреччині. У листопаді 1806 р. російське
військо, захопивши Хотинську фортецю, утримувало її до 1812 р., аж поки за Бухарестським
миром Хотинщина відійшла до Російської імперії [290, 30–31].
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Українці як титульна нація краю, на жаль, не мали змоги використовувати
українську мову як офіційну. Водночас вивчення та функціонування
іноземної мови (спочатку німецької, пізніше – румунської) мало примусовий
характер. Соціолінгвістичні аспекти дослідження міжмовних взаємин та
шляхи лексичних запозичень в українську мову з румунської докладно
проаналізовано в розвідці Л.О. Ткач [279, 24–32]. Запозиченням зі
східнороманських мов у буковинських говірках присвятив свої праці
К.Ф. Герман [51, 115–122; 49, 36–44], поширення румунізмів в українській
мові докладно проаналізувала в кандидатській дисертації Н.М. Головач [61].
Однак, попри поширення офіційної румунської мови в усіх сферах
суспільного життя, як вказують дослідники, ті давні запозичення з
румунської мови, які закріпилися в українській мові та її діалектах,
стосуються переважно побуту, лексики тваринництва, зокрема вівчарства
[202, 52; 61; 130]. Закономірно, що природні мовні контакти українців
Буковини з представниками інших етносів, зокрема румунами і молдаванами
й досі виявляються у спільному господарюванні, торгівлі, співжитті на
відносно невеликій території, що продовжує зумовлювати постійну
міжмовну інтерференцію в обох мовах. За переписом 2001 р. на Буковині
мешкало 114, 6 тис. румунів (12, 5 % від населення краю) та 67, 2 тис.
молдаванів (7, 3 %). Частка румунів у Герцаївському районі Чернівецької
обл. становить 91, 5 % (не входить у мережу нашого дослідження), у
Глибоцькому – 45, 3 %; у Новоселицькому – 6, 8 % та 36, 8 % – у
Сторожинецькому. Молдавани складають 57, 5 % Новоселицького району,
7 % – Хотинського, 6, 1 % – Глибоцького, 3, 4 % – Сокирянського та 2, 3 %
Герцаївського районуЧернівецької обл3. Відповідно ці території є зоною
активної міжмовної взаємодії та інтерференції. Процеси інтерференції в зоні
українсько-молдавських
3

зв’язків

досліджували

К.Ф. Герман

[51]

та

Дані всеукраїнського перепису населення 2001 р.
http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/chernivtsi. Ці показники загалом не суперечать
відомостям 1966 р. [189]. Про національний склад населення та співвідношення міського і
сільського населення див. також [ГА, 12].
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Є.Я. Павлюк [204]. Інтерференція виявляється передусім на побутовому
рівні, адже „контактна взаємодія…відбувається під час міжособистісного,
насамперед невимушеного щоденного спілкування. Хоча, паралельно з цим
спостерігаємо взаємодію у сфері культурних традицій, праці (напр.,
діяльність ремісників) і т. ін. Зазвичай цей вид етномовної взаємодії має
місце при прикордонному чи острівному проживанні етносів, перебуванні
носіїв різних мов в межах однієї держави чи в суміжних державах, при
змішаних шлюбах, міграції” [190, 133]. Інтерференцію спостерігаємо на
кожному мовному рівні, зокрема у фонетиці та словотворі, в приєднанні до
запозичених основ найбільш продуктивних суфіксів мови-реципієнта [190,
149]. У ПБГ фіксуємо інтерферентні назви-агентиви [130]. Як зазначає
С.В. Семчинський, „недосконале володіння системою другої мови веде до
використання складових елементів цієї мови за нормами і системними
стосунками рідної мови. Унаслідок природної властивості людської психіки
до ототожнення або до диференціації мовець або диференціює, або
ідентифікує елементи чужої мови з відповідними елементами рідної мови”
[255, 79]4.
Окремим аспектом є дослідження семантичної інтерференції, адже
„процеси мовної інтерференції, зумовлені не просто впливом одних мов і їх
діалектів на інші шляхом простих запозичень, а складними явищами
взаємопроникнення, на основі якого тут сформувалися численні мовні
тотожності, дуже різні за характером і часом виникнення” [110, 84]. На жаль,
семантичній інтерференції присвячено значно менше досліджень. На
важливості дослідження семантичних видозмін у мовах, що контактують,
наголошує у своїй монографії С.В. Семчинський, оскільки „контактування
мов неспоріднених і семантична інтерференція при цьому породжують в
4

Мовну ситуацію в говірці зі змішаним населенням ілюструє коментар діалектоносія: б’ірш да|йу
по-мол|даўски / |пишуси молда|ванка / йа йак |жила там у |мого |тата йа гуво|рила там помол|даўски ўс’о / а ўже йак в’ід|даласи тут / ўже тут по-ук|райінски гуво|рила / йа с |цего се|ла /
лиш тоĭ ку|ток нази|ваўси Ф’і|ландра / а тут нази|вайеси Борш|н’анка цеĭ ку|ток наш // йак|шо з
молда|ванкоў гу|вор’у то по мол|даўски гу|вор’у / а йак чоло|в’ік |ж’інка по-ук|райінски / |мус’у поук|райінски з |ними гуво|рити і к’і|дайу йа і мол|даўск’і сло|ва (с. Котелеве Нов. р-ну Ч.).
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одній з цих мов нову сполучуваність слів, відмінну від сполучуваності
відповідних

слів

у

близькоспоріднених

мовах”

[255,

143].

За

спостереженнями дослідників румунського усного мовлення, румунська мова
в умовах побутового білінгвізму теж зазнає значного впливу української
мови [158].
Для

наступних

перспективним

досліджень

докладне

процесів

записування

та

інтерференції

аналіз

видається

діалектної

лексики

різноманітних тематичних сфер в ареалах активного білінгвізму, визначення
семантичних процесів, що відбуваються в обох мовах та реалізація тези,
висловленої

О.Д. Огуєм

про

кількісне

визначення

ступеня

взаємопроникнення мов на основі простежених фонетичних, морфологічних,
лексико-семантичних та синтаксичних інтерференцій [196, 213].
1.3. Cтан вивчення лексики покутсько-буковинських говірок
Вивчення буковинських говірок почалося з кінця XIX ст. Першими
збирачами
університету,

діалектного
відомі

матеріалу

мовознавці

були

викладачі

Г.Д. Онишкевич,

Чернівецького

О.І. Калужняцький,

С.Й. Смаль-Стоцький. Про початки записування діалектного матеріалу є
згадки в листуванні Франца Міклошича з українськими мовознавцями, про
що неодноразово зазначали дослідники [170; 74–75]. Однією з перших
ґрунтовних

наукових

розвідок

про

буковинські

говірки

є

праця

І.Г. Верхратського „Дещо до говору буковинсько-руського” 1908 р. [34], що
присвячена аналізові насамперед фонетичних і словотвірних особливостей
(на матеріалі трьох говірок Південної Буковини: Кімполунг, Руська
Молдовиця, Рус Бова). Однак систематичне дослідження вчені розпочали
лише в повоєнний час.
З вересня 1947 р. під керівництвом завідувача кафедри української
мови

Чернівецького

університету

О.Н. Савченка

було

організовано

планомірне вивчення говірок Північної Буковини. Його роботу продовжив
завідувач кафедри української мови І.Г. Чередниченко. У 1957 р. колектив
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викладачів упорядкував „Програму-питальник для збирання матеріалів до
обласного словника буковинських говорів [223]5. Програма передбачала
записування назв будівель, одягу, сільськогосподарського реманенту,
професій, ремісництва, рільництва, садівництва, бджільництва, мисливства та
рибальства, свійських тварин, продуктів тваринництва, ботанічних назв та
назв родинних стосунків, лексем на позначення фізичного та психічного
стану людини; окремий розділ присвячено фразеології буковинських говірок
[223, 30–32].
У цьому ж році вийшло друком спеціальне видання Наукових записок
Чернівецького державного університету „Питання історії і діалектології
східнослов’янських мов”, із результатами перших досліджень. Зокрема,
М.В. Леонова у статті „До характеристики говірок північних районів
Буковини” [159, 89–103] схарактеризувала буковинські говірки (хоча
територіально в межах цієї розвідки охоплені лише говірки Хотинського,
Заставнівського, Кіцманського та Кельменецького районів), закцентувавши
увагу на основних фонетичних, морфологічних, синтаксичних особливостях
обстежених говірок. Серед лексичних діалектизмів наводить приклади назв
будівель, предметів побуту, явищ природи, тваринного світу, назв міри
довжини, однак обмежується лише їх фіксацією, не подає докладної
характеристики. Дослідниця свідома того, що „в складі її (лексики – Л.К)
знаходимо чималу кількість слів запозичених переважно з мов німецької та
румунської” [159, 102]. Уже результати перших експедицій показали
різноманітність лексики буковинських говірок. Серед причин варіювання
лексики вказано давніший поділ і говіркові угрупування, входження
територій до різних держав, вплив інших говорів та літературної мови [169,
23–25]. Лексика буковинських говірок була головним об’єктом досліджень
В.А. Прокопенко. Її спостереження над різними тематичними групами
діалектної лексики висвітлено в низці статей та узагальнено в кандидатській
5
У цьому підрозділі акцентуємо на дослідженні лексики буковинських говірок, про дослідження інших
мовних рівнів буковинських говірок докл. див: Говірки Буковини: бібліографічний покажчик / уклад.:
Н.В. Гуйванюк, Н.О. Руснак. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 144 с. – (Мовні скарби Буковини).
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дисертації „Лексика буковинських говірок” [227], захищеній у 1960 р. У
дисертації описано загальновживану (охоплює основні тематичні групи) та
окремо сільськогосподарську лексику (спеціальні назви знарядь праці,
способи обробітку землі, назви сільськогосподарських будівель, назви
худоби та домашньої птиці, назви пір року), а також з’ясовано генезу
досліджуваної лексики. Щодо експресивної лексики авторка зазначає, що
„аналізові емоційно-забарвленої лексики не відводиться окремого розділу.
Деякі характерні її риси розглядаються в різних місцях роботи паралельно з
іншими матеріалом” [227, 36]. Прагнення охопити лексику буковинських
говірок як цілість зумовило те, що кожна з груп лексики не представлена
вичерпно повно, матеріал для роботи зібрано лише в 16 говірках 6 р-нів
Чернівецької обл. Однак ця робота мала велике значення, оскільки
представляла буковинські говірки як самостійні серед інших українських,
прислужилася вона й для укладання етимологічного словника української
мови.
К.Ф. Герман усе своє наукове життя присвятив діалектології та
дослідженню

буковинських

говірок:

насамперед

граматиці

[56],

лінгвогеографії [52, 3–9; АГПБ 1–2], лексиці [53; 55]. У своїй монографії
„Українські

говірки

Північної

Буковини

в

історичному

та

лінгвогеографічному аспекті” [58] К.Ф. Герман подав історичний аналіз
становлення буковинських говірок, докладно проаналізував їхню фонетичну
діалектну

систему,

представив

діалектну

ареальну

диференціацію.

Буковинську діалектну фразеологію досліджує Н.Д. Бабич [8–9].
З 1971 р. розпочато видання серії випусків „Матеріалів до словника
буковинських говірок”. Упродовж 1971–1979 pp. за матеріалами картотеки
вийшло шість випусків словника. Частина словника була представлена в
збірнику

„Карпатская

диалектология

и

ономастика”

[235,

415–477].

Завершував багаторічну роботу над словником, який вийшов у 2005 р.,
колектив, очолюваний д. ф. н., проф. Н.В. Гуйванюк. Словник отримав
схвальні відгуки [256, 15–17]. П.Ю. Гриценко констатував, що „на сьогодні
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Словник буковинських говірок є найповнішим джерелом знань про лексику й
семантику цих говірок, водночас – і про своєрідну локальну культуру
буковинців” [69, 4]. Це словник диференційного типу, що містить 11816
діалектних слів. У ньому преставлені різні групи лексики, зокрема й
емоційно-оцінні слова. Як зазначала Н.В. Гуйванюк, „…емоційно-оцінні
слова в буковинському живому розмовному мовленні – це надзвичайно
поширене явище. У картотеці „Словник буковинських говірок” нараховуємо
671 лексему, серед яких іменників – 50 %, дієслів – 40 %, прикметників –
9 %, прислівників – 0,9 % і експресивних вигуків – 0, 1 % ” [76, 170]”. У
низці статей прокоментовано переваги словника та окреслено перспективу
наступних студій над його матеріалами [74, 24–31; 75, 199–205; 79], адже
„діалектні словники, як і Словник буковинських говірок, можуть бути
потрактовані …як база для розгортання регіональних семасіологічних та
лінгвогеографічних

студій

над

відповідними

говірками”

[69,

4].

Спостереження над матеріалами СБГ висвітлені в розвідках про соціальномарковану лексику [78, 17–23]; обрядову весільну лексику [81, 602–611],
назви традиційної буковинської народної ноші [80, 612–624], образну
лексику на позначення назв осіб [85, 102–104], окремі тематичні групи,
зокрема, лексику вишивання [113, 93–95], назви професій [130], фразеології,
представленій у словнику [257, 102–104].
Важливим дослідженням про ПБГ є розвідка Костянтина Кисілевського
„Надпрутський говір” [125], що побачила світ у Записках НТШ за кордоном
у 1954 р. Автор на підставі своїх мандрівок та збірних експедицій між 1919–
1940 рр. описав ПБГ, які назвав надпрутським говором, оскільки вони
локалізуються в басейні середнього Прута. Дослідник виділив найважливіші
риси говору, розмежував територію поширення на дві частини: східну, що
межує з гуцульськими, й західну, яка тяжіє до наддністрянських говірок. Як
зазначено в передмові, „жива народна мова в дії, на перехрестях її різних
говорів і говірок, біг ізоглос, їх кривини, острови й випусти – є основою
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праці” [125, 5]. До статті подано карту поширення надпрутського говору
[125, 8].
Діалектна буковинська лексика представлена також у інших джерелах.
Відомо,

що

письменник,

лексикографічними
редактор

Юрій Федькович.
„Сборничокъ

першої

Зокрема,

рідшихъ

його

руськихъ

студіями

займався

української
перу
слівъ

газети

належить
зъ

буковинський
„Буковина”

рукописна

Путилівського

праця
(Руссь-

Кімполунгського) окола на Буковині” [ЮФ], який прокоментовано та
передруковано для послуговування в збірнику праць Н.В. Гуйванюк [82, 579–
602].

Діалектній

буковинській

лексиці,

зафіксованій

у

словнику

І. Витвицького 1849 р., присвячена стаття Й.О. Дзендзелівського [91, 72–78].
Збірку народних ботанічних назв І.А. Глібовицького, яка є латинськонімецько-румунсько-русинським

(буковинсько-українським)

ботанічним

словничком на 565 назв, прокоментував у своїй статті І.В. Сабадош [251, 45–
46]. Як зазначає дослідник „..аналіз її дає підставу вважати, що переважну
більшість українських ботанічних назв він узяв з живих буковинських
говірок. У словничку дуже добре представлені назви сільськогосподарських
культур, дерев, кущів і особливо диких трав’янистих рослин. Понад третину
матеріалів аналізованої збірки становлять вузько локальні діалектизми,
більшість яких за межами буковинських говірок, очевидно, не зустрічається”
[251, 45–46].
Серед основних аспектів дослідження лексики буковинських говірок
виокремлюємо:
–

з’ясування генези лексики [229, 70–78; 61; 49, 36–44; 51, 115–122,

130, 54–62], міжмовної взаємодії [204; 242; 252, 303–305; 254, 314–318] та
взаємовпливів [158], зокрема діалектного мовлення нащадків німців на
Буковині [155, 14–16; 156, 68–70];
–

актуалізація лексики: опис застарілої та архаїзованої лексики

[239, 136–138; 224, 335–343], виявлення неологізмів у говірках [309, 130–
131];
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–

динаміка діалектної лексики різних тематичних груп [226, 144–

146; 54, 9–16; 133, 121–123];
–

взаємодія літературної та діалектної мови [264, 17–18; 234, 122–

133; 50];
–

функціонування

діалектизмів

у

регіональному

варіанті

літературної мови [Ткач 1, 3; 277, 133–137] та вплив діалектної мови на
формування літературної [180, 7–8];
–

дослідження

ідіостилю

буковинських

письменників

та

діалектного мовлення як джерела його формування [186; 300].
Діалектну лексику вивчали також у зіставленні із суміжними чи більш
віддаленими

говірками,

зокрема

гуцульськими

[19,

65–66;

131],

закарпатськими [183, 121–125], наддністрянськими [18; 135], подільськими
[62, 63–65; 105], південноволинськими [303, 61–63].
За морфологічними класами досліджено: дієслово [237, 95–104; 218,
90–95], прислівник [160, 3–15; 221, 30–31]; службові слова схарактеризовані
в окремій статті М.В. Леонової [161, 3–15], частки в буковинських говірках
описав К.Ф. Герман [59, 61– 64]. Словозміні іменних частин мови присвячена
кандидатська дисертація Л.Г. Гажук-Котик [42].
За ідеографічними сферами описано: ботанічну лексику ПБГ [121, 105–
120; 122, 241–243; 172, 59–61; 183, 58–59]; лексику народних промислів,
характерних для Буковини, зокрема різьбярства [55, 121–123], лісосплаву
[168, 200–202], писанкарства [171, 82–90; 179, 76–83], вишивання [114–116].
Помітне намагання не тільки зібрати, описати й зберегти діалектну лексику, а
й закцентувати на особливостях побуту, етнографічній та культурній
неповторності буковинського краю. Досліджено лексику спорідненості і
свояцтва [233, 139–151; 133–134]. Описано предметну лексику, зокрема назви
одягу й взуття [231, 45–61], назви продуктів [303], назви доріг і меж [230,
202–204], назви предметів домашнього вжитку [232, 3–6], одиниці виміру й
площі [236, 21–23], сільськогосподарську лексику [137, 64–71; 225, 51–71],
назви хвороб [266–267], лексику весільних обрядів [222, 114–125; 228, 43–46;
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248]. В окремій монографії представлено номінацію родинної обрядовості
[77]. У статтях, присвячених діалектній лексиці, не лише констатовано
конкретні факти діалектної мови, а й окреслено коло актуальних
семантичних процесів, які відбуваються в говірках [238, 3–6; 270, 151–166].
Ці розвідки містять інформацію про такі види ремесел, яких на сьогодні уже
немає, або вони існують у значно спрощеному вигляді. Новітні дослідження
позначено увагою до конкретного слова, його

семантики

[278,

44–48],

етимології [305, 24–26].
Однак серед досліджень діалектної буковинської лексики лише
принагідними є спостереження над експресивно-емоційною номінацією [259,
93–95; 86, 118–124; 87, 102–104; 298, 26–28; 76].
Логічним

продовженням

напрацювань

мовознавчих

кафедр

Чернівецького університету в дослідженні говірок є видання „Буковинські
говірки. Хрестоматія діалектних текстів” [30], що містить значну частину
діалектної лексики і є надійним джерелом для діалектологічних студій.
Феномен діалектного тексту – об’єкт дослідження Н.О. Руснак [247]. У своїй
монографії дослідниця обґрунтувала статус діалектного тексту, визначила та
описала методику його аналізу, схарактеризувала діалектний текст у
лінгвокогнітивному та прагматичних аспектах.
Дослідники окреслили перспективи наступних досліджень, адже, як
зазначає П.Ю. Гриценко „метою дальшого пізнання лексики діалектів
залишається забезпечення повноти вияву її складу, семантики, географії,
функціональної диференціації, генези. Зібрання та упорядкування лексики
говірок у формі словників, індексів чи лексичних атласів не є кінцевою
метою її опрацювання, це лише етап у створенні належної емпіричної бази
для наступних досліджень” [70, 19], а К.Ф. Герман одним із головних завдань
визначав створення лінгвістичного атласу говірок Буковини [57, 124–136].
1.4. Людина як об’єкт номінації в наукових студіях
Людина як об’єкт номінації в наукових студіях вітчизняних та
зарубіжних учених представлена різнобічно, як у плані опису різних ТГЛ, так
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і щодо різних аспектів функціонування таких номінацій. Загальні аспекти
дослідження категорії спорідненості в слов’янських мовах представлені в
публікації

С.М. Толстої

„Категория

родства

в

этнолингвистической

перспективе” [282, 7–22]. Назви спорідненості досліджені в порівняльноісторичному та типологічному плані [193], в історичному аспекті назви
спорідненості і свояцтва вивчали Ф.П. Філін [291, 329–346]. О.В. Кровицька
[150, 112–113]. Щодо етимології таких назв, то на ґрунті слов’янських мов
першою монографією, яка систематизувала етимологічні студії, подані в
словниках, порівняльно-історичних розвідках, була праця П.О. Лавровського
[157], на загальнослов’янському тлі назви спорідненості і свояцтва дослідив
О.М. Трубачов [284]. Такі назви вивчені й у межах української літературної
мови [31] та окремих її говірок: закарпатських [93], східностепових [268],
подільських [89]. Ця ТГЛ у буковинських говірках була предметом
докладного розгляду в розвідці В.А. Прокопенко [233], деякі зауваги щодо
семантики й поширення таких назв висвітлено в нашій публікації [134, 141–
146]. Питанню емоційності окремих назв спорідненості присвячена стаття
М.В. Кравченко [145, 89–92].
Назви осіб за виконуваною дією та професією були об’єктом наукового
вивчення у вітчизняному мовознавстві досить давно [304; 265, 8–18; 184; 97–
98; 258; 260]. В історичному аспекті на матеріалі пам’яток словотвір назв
осіб за виконуваною дією вивчали В. В. Німчук [194], П. І. Білоусенко [22–
23],

І.С. Олійник

[199–200],

О.В. Кровицька

[149].

Окремі

розвідки

присвячені словотвору агентивів у волинських [141; 217], західноподільських
[11; 310], бойківських [111], лемківських [306], буковинських [174],
центральноподільських говірок [147, 125–131], у говірках поліськосередньонаддніпрянського

порубіжжя

[96]

та

подільсько-

середньонаддніпрянської діалектної межі [274]. Словотвір агентивних назв
досліджувала Л.Г. Яропуд [312]. Описано окремі словотвірні типи, зокрема з
суфіксами - чик, - щик, - льщик [313], мотиваційні відношення при
словотворі агентивних назв [311], деякі ЛСГ назв діячів, напр., назви людей,
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що лікують магічними діями [286, 276–279], назви військових [151, 48–56],
„пастуші агетиви” [316], агентивно-професійні назви жіночої статі [240]. В
ареальному аспекті словотвір агентивних назв вивчали Я.В. Закревська [109],
Л.Г. Яропуд [310, 42–50]. У порівняльному аспекті агентиви в сучасних
українській та словацькій мовах описує Леся Буднікова [28–29]. З’ясуванню
генези назв ремісників присвячені праці Т.Б. Пица [210–211; 214–216],
Д.В. Костюка [144, 131–132], походження та поширення агентивів на
загальнослов’янському тлі дослідив Януш Сятковський [325].
Сфера обрядовості – перша серед тематичних груп, до якої звернулися
українські дослідники. Обрядові назви досліджували етнографи [35; 222,
114–125], записувачі народних обрядів, зокрема весільних, серед яких були
відомі літератори, зокрема Є.І. Ярошинська [36].
Назви осіб-учасників родинних обрядів ПБГ, зокрема назви весільної
обрядовості в різний час описували В.А. Прокопенко [228, 43–46],
Н.В. Гуйванюк [81, 255–260], Ю.М. Руснак [77; 248–249], у взаємозв’язках
буковинських говірок з гуцульськими таку лексику подав М.В. Бігусяк [19,
65–66],

обрядові

назви

на

подільсько-буковинсько-наддністрянському

суміжжі були об’єктом вивчення О.А. Жвавої [105], у бойківських говірках –
Н.В. Хібеби [294], у східнослобожанських – І.В. Магрицької [176]. Лексику
сімейних обрядів у східностепових говірках Донеччини представила
В.Ю. Дроботенко [100], номінацію родильного обряду в східноподільських
говірках описала Т.М. Тищенко [275], номінацію поховального обряду в
поліських говірках дослідила В.Л. Конобродська [140].
Назви осіб за місцем проживання й національністю представлено в
словотвірному аспекті [197, 195–200; 246, 188–197]. Такі назви описано як
компоненти поліської фразеології [99, 95 – 104], як базу творення
флорономенів [67, 42–50].
До найменш досліджених в українському мовознавстві належить група
лексики, яку можна об’єднати під загальною назвою „Риси людини”. Як
зазначають учені, „…існуючі діалектологічні картотеки не відбивають
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багатства цієї групи лексики в говорах української мови…в говорах, на
противагу літературній мові, назви, що характеризують особисті властивості
людини, становлять значну частку народного лексичного багатства. Є
підстави вважати, що ця лексика сягає глибин віків і в минулому була
надзвичайно різноманітною в семантичному і словотворчому відношенні”
[124, 201].
Номінацію людини та її рис у вітчизняній лінгвістиці вивчали у зв’язку
з функціонуванням емоційно-експресивної лексики [175; 26]. Емоційноекспресивну лексику української літературної мови представила Н.І. Бойко.
У

монографії

„Українська

лексикографічний
теоретичні

засади

і

експресивна

функціональний
розуміння

лексика:

аспекти”

основних

авторка

категорій

семантичний,
обґрунтувала
пов’язаних

з

експресивністю, виявила й схарактеризувала склад експресивної лексики
української літературної мови, описала особливості семантики експресивних
лексичних одиниць, представила засоби вираження експресивної семантики.
Н.І. Бойко виділила семантичні типи експресивних іменників, прикметників
та дієслів. Зокрема, щодо номінації осіб в українській мові дослідниця
зазначає, що з поміж загальної кількості оцінних назв лише 10 % є
позитивно-оцінними [26, 281], 70 % експресивних прикметників стосуються
характеристики людини і лише 30 % – оцінювання інших фрагментів картини
світу [26, 356].
Інші дослідження стосуються переважно вузьких груп лексики або
окремих аспектів їх вивчення. Назви особи в словотвірно-семантичному
аспекті на матеріалі російської мови описала В.В. Горбань [63]; моральноетичну лексику російської літературної мови представила Т.А. Космеда
[143]. На матеріалі „Словника української мови” В.І. Бездєтко описала назви
морально-вольових

якостей

людини

[14];

Т.П. Вільчинська

подала

семантико-словотвірну характеристику оцінних назв осіб в українській
літературній мові [38]; Г.М. Яворська зіставила лексичні системи російської
й англійської мов на прикладі назв загальних фізичних якостей і станів
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організму людини [307], емоційно-оцінні загальні назви на матеріалі
української літературної мови представила Л.П. Жаркова [104].
Номінація рис людини на матеріалі української діалектної мови
описана в низці статей, зокрема деякі характерологічні номени в лемківських
говірках подала С.Є. Панцьо [205, 419–422]; прикметники на позначення
позначення внутрішніх рис людини в надбузько-поліських говірках у своїй
статті представила Г.О. Козачук [128, 100–101], назви на позначення
особливостей очей людини в говірках Ульянівського району Кіровоградської
обл. описані в студентській публікації Олени Трум [285, 16–18]. Номінації
рис людини в одній подільській говірці присвячена студентська публікація
Олени Кравчук [146].
У словотвірному аспекті іменники на позначення назви особи в
східноподільських говірках схарактеризувала Л.Г. Яропуд [312]. Деякі
аспекти функціонування оцінної лексики в ПБГ висвітлені в публікаціях
Н.В. Гуйванюк [76, 167–180], Т.Є. Гуцуляк [85, 102–104], М.В. Скаб та
М.С. Скаба [259, 93–95].
Лексику на позначення властивостей людини докладно описано на
матеріалі новожитніх східнослобожанських [163] та східностепових говірок
[87]. У монографії В.В. Лєснової діалектний матеріал розглянуто в
ономасіологічному плані, окремо закцентовано на проблемі однослівної й
багатослівної

номінації.

В.В. Лєснова

виділяє

та

подає

приклади

пропозитивної та дискурсивної номінації людини та її рис. Авторка
наголошує, що „номінативні одиниці у вигляді речень та мікротекстів
можуть бути дублетами до однослівних назв або виступати безваріантними
єдиними репрезентантами сем. Вступаючи в синонімічні відношення з
лексемами, пропозитивні та дискурсивні номінативні одиниці відрізняються
більшою образністю й експресивністю” [163, 4–5]. У роботі звернуто увагу
на

реалізацію

семантичної

опозиції

‘чоловік’ / ‘жінка’

в

східнослобожанських говірках. Дослідниця розрізняє первинну й вторинну
номінацію, окремо розглядає стійкі порівняння, що є високочастотними
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номінативними одиницями для позначення людини як об’єкта називання, та
їх трансформацію – згортання порівняльних конструкцій до однослівних
номенів.
У дисертації В.О. Дворянкіна продовжено традиції опису діалектної
лексики за ЛСГ. Розглянуто 15 ЛСГ зовнішніх якостей людини і 5 – на
позначення внутрішніх властивостей людини. Особливе значення в роботі
приділено представленню градації оцінки [87, 143], до роботи додано індекс
зафіксованих номенів [87, 208–247].
Наявну в українському діалектному мовленні лексику, що характеризує
людину, об’єднано в спеціальній лексикографічній праці диференційного
типу „Словник оцінних номенів людини в українських діалектах” [СОН]. У
реєстрі словника подано 5 290 лексичних одиниць, що представляють оцінну
лексику українських говірок різних ареалів.
Характерологічну лексику, звичайно, фіксують і загальні діалектні
словники, компаративи, фраземи на позначення рис людини віднаходимо в
спеціальних

фразеологічних

Н.Д. Коваленко
евфемістичного

[МСПП],

словниках

Н.В. Кірілкової

фразеологічного

Г.М. Доброльожі
[МФС],

словника

в

[ІСП;

КС],

„Матеріалах

до

східнослобожанських

і

східностепових говірок” І.В. Мілєвої та „Фразеологічному словнику говірок
Нижньої Наддніпрянщини” В.А. Чабаненка [296]. Як зазначають дослідники,
особливо розгалуженими рядами фразем представлені поняття ‘товстий’,
‘дурний’, ‘п’яний’, ‘збожеволіти’ [287, 346]. Диференціацію фразеологізмів
зах.- пол. говірок у межах опозицій „чоловіче” / „жіноче” відповідно до
суспільно-побутових ролей здійснила З.С. Мацюк [181].
Загальнотеоретичні

проблеми

опису

та

лексикографічного

представлення таких назв у російській лінгвістиці висвітлено в працях
Ю.Д. Апресяна [4], А.С. Белоусової [15], Н.Д. Арутюнової [5–6], В.М. Телії
[271], О.М. Вольф [40].
Експресивно-оцінну

номінацію

людини

на

діалектному

російської мови почали досліджувати ще з 70 -х рр. XX ст.

ґрунті

Номінація
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людини в російській мові представлена на матеріалі воронезьких [293],
ярославських [84; 295], тульських [299], заонезьких [195], смоленських
говірок [68], говірок Вологодської області [288]. Агентивні форми в
орловських говорах проаналізувала Т.В. Бахвалова на матеріалі обласного
словника [10]. Л.Я. Петрова описала агентивні назви в праці „Характеристика
интеллектуальных
фразеологическими

способностей
средствами

человека

языка”

на

лексическими

матеріалі

и

Новгородського

обласного словника [207]. Риси людини в російських говірках Башкирії
дослідила В.Л. Ібрагімова [117], номінацію людини в горівках Східного
Прибайкалля представила Ю.Й. Кашевська [123]; у говірках Тамбовської
області – Є.А. Нивина [191]. Форми суб’єктивної оцінки імен в російських
середньонадобських говірках розглянула Г.В. Калиткіна [119]; синонімічні й
антонімічні групи прикметників на позначення рис характеру та емоційнопсихологічного стану людини в російському говорі села Межог УстьВимського р-ну Комі АРСР описала А.Д. Лі [164].
Окремі аспекти, зокрема лінгвальну характеристику людини за
інтелектуальними

властивостями

дослідили

Т.В. Бахвалова

[10],

Т.В. Леонтьєва [162]; оцінні номінації людини за ставленням до праці
представили А.Ю. Мазілова [177], Т.І. Битєва [32]. М.О. Тарасова [269],
Н.О. Лук’янова

[175],

М.А. Єрьоміна

[103].

Метафоричні

назви

на

позначення осіб у російській мові дослідила С.Л. Акопова [1]. Назви з
негативним значенням описала Л.В. Дуліченко [101] і представила в
тематичному словнику „Словарь обидных слов. Наименования лиц с
негативным значением” [102].
Стійкі образні номінації рис людини дослідила Н.В. Землякова [112],
конотативність у назвах осіб проаналізувала H.О. Купіна [154, 92–108].
Співвідносність номінації чоловіків і жінок у російській мові дослідив
О.І. Моисеев [185, 176–189]; у системі синонімічно-антонімічних відношень
оцінні прикметники представила О.А. Мордвіна-Щодро [187]. Риси людини у
російській

фразеології

досліджували

Ю.П. Солодуб

[262,

76–81],
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Т.Є. Помикалова [219, 92–94], М.О. Родіна [244, 80–86], фразеологізми, які
характеризують людину в ярославських і костромських говірках, описала
З.В. Сметаніна

в

дисертаційній

праці

„Фразеология

ярославских

и

костромских говоров, характеризующая человека” [261].
Назви

на

позначення

зовнішності

людини

в

російській

мові

представлені в спеціальному словнику „ Словарь оценок внешности
человека” [24]. Це словник ідеографічного типу, в якому реалізовано
функціональних підхід. Одиниці організовані в синонімічні ряди чи ТГЛ.
Представлено 213 словникових статей, які містять більше 1500 одиниць.
Словник уміщує крім суто лінгвістичної й іншу культурознавчу інформацію.
У ньому зібрані всі засоби російської мови (прикметники, іменники,
фразеологізми) різних стилів для характеристики зовнішності людини з
урахуванням багатогранності та різнобічності таких характеристик [24].
Система похідних оцінних назв російської мови подана в словнику
М.О. Алексєєнко та О.І. Литвинникової „Человек в производных именах
русской речи” [2]. Це лексикографічна праця нового типу, що поєднує в собі
параметри тлумачного і словотвірного словників, представляє похідну
іменну (субстантивну і ад’єктивну) лексику, яка характеризує людину, її
значення, словотвірні структури, граматичну, акцентну й стилістичну
кваліфікацію.
Фразеологія російської мови, що характеризує особу, узагальнена у
формі спеціального словника ідеографічного типу [3]. Автори запропонували
поділ, який враховує семантичні зв’язки між групами слів, об’єднаними
архісемою ‘людина’. Фактичний матеріал поділено на 13 ТГЛ, пов’язаних з
найменуванням людини, її дій і станів, видів діяльності, емоційних оцінок,
стосунків і т. д. Найбільш різноманітною виявилася ТГЛ „Фізичні дані і
зовнішність”. Вона об’єднала фразеологізми, які характеризують людину за
статтю, віком, зростом, вагою, станом здоров’я і фізичною силою, зором і
слухом; особливостями обличчя, волосся, фігури, за загальною оцінкою
зовнішності, за одягом і т. ін. Ці одиниці складають ядро фразеології, яка

48
описує людину. На перефирії знаходяться ФО, які характеризують особу за
місцем

проживання,

етнічною

і

національною

приналежністю,

за

віросповідуванням [3, 10–11].
У білоруській мові ТГЛ „Зовнішній вигляд” і „Розумові здібності” в
говірках Міорського р-ну Вітебської обл. проналізував М.Н. Кривко [148];
назви людей щодо їх статі, віку, фізичного стану та ставлення до праці в
ушацьких говірках Білорусі описала К.М. Панютич [206]. Жіночі номінації,
зокрема творення жіночих назв спортсменок, у білоруській мові дослідив
В.Г. Пискун [208]. Особові найменування на діалектному матеріалі говірок
Гродзненщини в монографії „Асабовыя найменні ў гаворках Гродзеншчыны”
описала О.І. Ковальчук [118]. На матеріалі опублікованих діалектних
словників та матеріалів представлено 2500 найменувань-назв осіб. Авторка
проаналізувала структурно-семантичну організацію деяких ТГЛ субстантивів
зі значенням ‘особа’: назви особи щодо віку й статі, фізичного стану,
зовнішнього вигляду, ступенів спорідненості й свояцтва. Діалектні одиниці
розглядаються за семантичними об’єднаннями та синонімічними рядами.
Кожен з розділів праці присвячений комплексному аналізові виявлених у
лексикографічних

виданнях

номінацій

особи

відповідної

лексико-

семантичної групи: дається характеристика семантичної організації названих
лексем, подаються родо-видові й синонімічні відношення між ними,
визначається

словотвірна

структура

субстантивів

з

семантикою

персональності, окреслюється стосунок цих одиниць до лексичної системи
інших біларуських говірок і сучасної біларуської літературної мови. Важливе
прикладне значення має додаток, у якому подано реєстр особових назв, які
були проаналізовані або згадані в праці [118, 125–144].
На матеріалі польської мови назви на позначення людини вивчають
Анна Ковальська [320], зокрема акцентуючи увагу на словотвірному аспекті,
Юзефа Кобилінська описує такі назви з аксіологічного боку [319], Aнна
Петровіч

та

Маргарита

Віташек-Самборська

відповідну лексику на матеріалі міського мовлення.

[321–333]

досліджують
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Положення, висвітлені в цих працях, є підставою для порівняльних
студій з номінації та мотивології оцінних назв у слов’янських мовах (зокрема
деякі зауваги висвітлено у нашій публікації [129]), проведення аналогій,
виявлення універсалій у різних мовах.
1.5. Моделювання поняттєвого поля „Людина” в українських
діалектах
Дослідження

за

тематичним

принципом

використовується

в

діалектології як метод системного поділу й аналізу лексики. В основі
виділюваних ТГЛ – природній поділ та взаємозв’язок між явищами довкілля.
Однак

така

сегментація,

„…приховує

можливості

розв’язання

загальнотеоретичних проблем архітектоніки лексичних об’єднань у говірках,
характеру відношень між окремими ТГЛ, мотиваційних зв’язків між
елементами різних ТГЛ, можливості відтворення у структуруванні лексичної
системи та семантиці номінативних одиниць мовної картини світу
діалектоносіїв” [70, 9]. З практичного боку, таке об’єднання в тематичні
групи дає змогу представити велику сукупність діалектної лексики як
упорядковану

структуру.

Дослідники

зазначають,

що

слова,

які

репрезентують одну тему, мають різний ступінь семантичної близькості,
теми можуть бути відкритими й закритими: „семантична структура слова
вводить його в систему тем, тема може містити нескінченну кількість слів,
ділячись на підтеми і групи, та бути кількісно обмеженою. Близкість
значення між словами в межах однієї тематичної групи різна. Межею цієї
тематичної близькості є синонімічний ряд” [188, 9]. З поняттям ТГЛ деякою
мірою корелює поняття поля. Розробляючи методику зіставної слов’янської
семасіології,

М.І. Толстой

обґрунтував

необхідність

моделювання

інваріантного щодо реалізації в конкретних мовних системах максимально
повного за репертуаром одиниць еталону семантичного поля. Моделювання
семантичного поля зумовило необхідність ієрархізації й систематизації
окремих сем за виділюваними диференційними ознаками [71, 151]. Однак,
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надто широке використання цього терміну зазнало критики, адже не всяке
об’єднання лексики можна вважати полем. Ю.М Караулов зазначає, що
„лексико-семантичне поле – поняття досить об’ємне. Тут перехрещуються
головні проблеми лексикології – проблеми синонімії, антонімії, полісемії,
проблема співвідношення слова й поняття” [120, 67].
Підґрунтям вивчення лексики за тематичним принципом є прийом
моделювання, який полягає в „конструюванні сема-ономасіологічних
моделей-конструктів, у яких за основу береться окреслений сегмент
семантичного

простору

й

з’ясовується

лексичне

вираження

даного

сегмента…сема-ономасіологічна модель, перевернута у вигляді питальника, є
тим каркасом, який дає змогу найповніше з’ясувати можливі відмінності
плану змісту й плану вираження в порівнюваних говірках” [73, 93].
Виділивши об’єктом номінації людину, стикаємося з великою кількістю
ознак, які потребують адекватного називання. „Оскільки будь-який об’єкт, а
тим більше людина, має багато ознак, аспектів, кожен з яких може
актуалізовуватися в мовленні та стати основою для номінації, одна і та ж
особа може мати багато найменувань” [44, 73]. В.Г. Гак пропонує виділяти
такі типи номінації людини: 1) власна назва; 2) гіперонімічна номінація:
людина, особа, персона; 3) демографічна номінація; 4) функціональна
номінація, яка вказує на зв’язок особи з виконуваними діями;5) відносна
номінація, що репрезентує родову, професійну віднесеність і т.ін.; 6) оцінна
номінація; 7) займенникова номінація: особові займенники, вказівні, відносні
[44, 74–75].
А.А. Уфімцева зауважує, що „денотативний компонент у значенні
антропологічних назв, фізіологічних рис складають семантичні ознаки, які є
природніми та вродженими: „стать”, „вік”, „раса, національність”, „мова”,
„зовнішність”, які, будучи невід’ємними властивостями людини, формують
цілісність – людський рід” [289, 115].
Важливою залишається проблема різновидів та типів номінації.
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Н.Й. Мігіріна виділяє такі типи номінації для позначення статусу
особи: 1) пряму і непряму; 2) узуальну й оказіональну; 3) номінацію
словесну, синтагматичну і фразову [182, 37]
Щодо багатослівної номінації Г.В. Колшанский зауважував, що
номінативна властивість слів такою ж мірою притаманна й словосполученню,
а також звичайно і складному слову оскільки цей ряд мовних одиниць –
просто слово, складне слово, словосполучення – залишається на нижчому
рівні системи як одиниці, що позначають предмети, явища, дії, але не є
одиницями повідомлення…речення у своїй основі є як номінативною
одиницею, так і граматичним явищем, але одночасно є одиницею, що
спрямована в бік комунікації, тобто висловлювання [139, 38–41].
В.В. Лєснова у своєму дослідженні виділяє лексичну номінацію (через
слово і словосполучення), пропозитивну (через речення) й дискурсивну
(через текст), хоча основна увага приділена саме однослівній лексичній
номінації [163, 4].
Моделюючи

структуру

поняттєвого

поля

„Людина”

в

ПБГ,

використовуємо поділ запропонований Т.В. Бахваловою на кваліфікаційні та
характерологічні назви [10]. Поняттєве поле „Людина” розуміємо як
об’єднання понять з найширшим значенням ‘людина’, номінативним
представленням якого є комплекс кваліфікативних та характерологічних
номінацій. Кваліфікативні назви номінують особу як виконувача дії, людину
у зв’язку з етнічним, матеріальним та іншими станами, характерологічні
назви представляють особу як носія статичної та процесуальної ознаки.
У межах кваліфікативної номінації (Додаток А, схема 1) виокремлюємо
ТГЛ „Сім’я, спорідненість, свояцтво”, ЛСГ „Назви осіб за виконуваною
дією”, ЛСГ „Назви осіб за національністю та місцем проживання”.
Експресивно-оцінну номінацію людини представляє ТГЛ „Риси людини”, що
складається з двох ЛСГ „Риси зовнішності людини” (Додаток А, схема 2) та
„Риси вдачі людини” (Додаток А, схема 3). У межах ЛСГ виділяємо низку
лексико-семантичних підгруп (ЛСПГ), які у свою чергу об’єднують семи на
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позначення відповідних понять. Такий поділ дозволяє глибше з’ясувати
внутрішні зв’язки в межах ТГЛ та парадигматичні зв’язки в системі.
Описуючи ЛСПГ розглядаємо різні засоби вираження значення за
структурою, функціонуванням та походженням.
Опрацювавши

програми

для

збирання

діалектного

матеріалу

Й.О. Дзендзелівського [94], В.В. Лєснової, для комплексного дослідження
назв осіб у ПБГ було створено удокладнений питальник (503 питання), в
основі якого традиційний поділ на основні сегменти (ТГЛ та ЛСГ): назви осіб
за сімейними та родинними стосунками, свояцтвом; назви осіб за родом
діяльності; назви осіб за національною і територіальною ознаками; назви осіб
за зовнішніми й внутрішніми властивостями [149, 7]; на периферії поля
перебувають назви осіб за соціальним і майновим станом, суспільнополітичним становищем, за віросповідуванням та належністю до релігійних
об’єднань, соціальним станом, за участю в обрядових дій. У питальнику
питання розміщено за блоками, які дають змогу спровокувати розмову на
відповідні теми. Запитання до респондентів сформульовано в розгорнутій
описовій формі, під час опитування використовували прийом не називання
відповідних лексем літературної мови, щоб уникнути прогнозованих
неточних відповідей. Для виявлення тенденцій номінації в говірках у
питальнику передбачено також диференціацію за ознакою роду (назви
чоловіків, жінок, дітей обох статей).
Способом перевірки ступеня відповідності між моделлю явища та
самим явищем є експеримент [73, 97]. Для збирання діалектного матеріалу
впродовж 2009–2011 рр. було проведено експедиції у 82 н. пп. ПБГ. До
мережі обстежуваних пунктів увійшли деякі з уже обстежених пунктів
К.Ф. Германом, які є в мережі АУГПБ, та 10 н. пп. Покуття (Снятинський рн Івано-Франківської обл.).
Запис матеріалу на електронні носії здійснювали у формі інтерв’ю в
режимі „питання-відповідь” та провокуванні текстів-наративів про сім’ю та
родинні зв’язки, про життя й господарювання, календарні обряди. У
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дослідженні взяли участь 200 інформантів (176 жінок і 24 чоловіків)
(Додаток А). Відповідно до усталених вимог до записування діалектного
матеріалу під час експедицій намагалися опитувати уродженців села
найстаршого віку (найстарший інформант 1912 р. / н.) з мінімальною освітою
(11 інформантів – не мають освіти), не залежно від статі. Водночас в
сучасних умовах із зростанням рівня освіти, значним впливом радіо й
телебачення складно визначити „ідеального” інформанта. Попри перевагу в
записах носіїв говірок найстаршого віку, траплялися випадки спілкування з
молодими людьми, зокрема в одному випадку свідчення інформантки
1984 р / н. були значущими для виявлення актуалізації деяких назв у говірці.
Додатково було використано метод анкетування, оскільки до збирання
матеріалу залучали вчителів-пенсіонерів носіїв говірок, які записали три
питальники-анкети. У відповідях збережені фонетичні особливості говірок. У
дослідженні використано також письмові джерела: записані діалектоносіями
фольклорні матеріали, весільні обряди, напр., с. Добринівці, смт Лужани. Ці
дані, звичайно, мають дорадче значення, їх залучали лише після перевірки
поширення відповідних лексем на місцях. Важливими вважаємо коментарі
інформантів про походження назв (хоча вони можуть бути хибними),
чинники формування діалектної лексики. Для виявлення лексики зі
значенням ‘людина’ в СБГ використано метод суцільної вибірки та метод
кількісних підрахунків.
Використання питальника Й.О. Дзендзелівського в дослідженнях ТГЛ
„Людина” на матеріалі східнослобожанських та східностепових говірок,
уможливлює зіставлення наших даних.
У роботі застосовано традиційну модель опису від значення до його
номінативного представлення. Локалізацію матеріалу (основних лексем та
фонетичних і акцентних варіантів) представлено в словнику (Додаток Б)6, до
деяких сем – за допомогою карти (Додаток Г).

6

В основному тексті вказівку на локалізацію залишено до окремих пояснень та описових назв.
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Основним методом представлення матеріалу в роботі є описовий із
застосуванням елементів порівняльно-історичного для встановлення генези
лексем та зіставного для визначення місця та специфіки зафіксованих назв
серед інших українських говірок. Зібраний матеріал укладено у вигляді
словника „від значення до слова” (Додаток Б), поширення назв та їхнє
просторове варіювання продемонстровано на 56 картах (Додаток Г), для
ілюстрації функціонування лексики зі значенням ‘людина’ у ПБГ у Додатку Ґ
подано діалектні тексти, структура й семантика номінативних одиниць ЛСГ
„Риси характеруˮ в ПБГ представлена в Додатку В7. Для створення
лінгвістичних карт використано традиційні прийоми картографування.
Використання загальнотеоретичних та практичних методів збору та опису
діалектного матеріалу дозволило повно представити досліджуваний матеріал
у межах поставлених завдань.
Висновки до I розділу
Дослідження номінації людини як складного багатогранного явища
перебуває в постійному зв’язку із загальнотеоретичними проблемами
дослідження варіювання як властивості діалектної системи, визначення
функційного статусу варіантів, шляхів формування окремих ТГЛ лексики,
встановлення генези діалектної лексики. Попри уставлену традицію
дослідження таких назв на ґрунті слов’янських мов, номінація людини лише
в новожитніх говірках південно-східного наріччя української мови стала
об’єктом докладного опису. Не зважаючи на багаторічне дослідження
різноманітних ТГЛ лексики ПБГ, номінація людини та номінаційні процеси,
що супроводжують утворення таких назв у цьому ареалі, досі залишаються
мало представленими в українській діалектології, окремі явища потребуть
уточнення. Комплексне дослідження номінації людини за ТГЛ заповнить
лакуни в описі ПБГ. Залучення різних методів збирання та представлення
7

Загальні висновки до роботи робимо на основі аналізу матеріалу, представленого в основній частині
роботи та Додатку В.
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матеріалу

забезпечило

надійну

матеріальну

базу

для

комплексного

дослідження номінації людини в ПБГ, яка охоплює як кваліфікативні, так і
експресивно-оцінні

назви.

Використання

спеціального

удокладненого

питальника з опертям на питальник Й.О. Дзендзелівського забезпечує
зіставність даних, уможливлює проведення міжговіркових та міжмовних
порівнянь. Обрана модель опису – від значення до слова дозволяє найбільш
повно представити склад поняттєвого поля „Людина” в ПБГ і ті номінаційні
процеси, які відбуваються в говірках та тенденції в експресивно-оцінній
номінації, уможливлює окреслення позамовних та внутрішньомовних
чинників постання таких номінацій.
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Розділ II
КВАЛІФІКАТИВНА НОМІНАЦІЯ ЛЮДИНИ В ПОКУТСЬКОБУКОВИНСЬКИХ ГОВІРКАХ
2.1. Варіантність номінації у ТГЛ „Сім’я, спорідненість, свояцтво”
в покутсько-буковинських говірках
ТГЛ

„Сім’я,

спорідненість,

свояцтво”

охоплює

ЛСГ

„Назви

спорідненості” – назви, що номінують рідних людей, „Назви свояцтва” –
номінації людей, які перебувають у родинних стосунках, встановлених після
шлюбу; „Назви людей за сімейним станом”, „Назви дітей”.
За своєю природою ТГЛ „Спорідненість та свояцтво” є закритою і
чітко структурованою системою (Додаток А, схема 4). „Шар лексики, що
виражає родинні стосунки, щодо давності походження і стійкості стоїть на
одному з перших місць у ряді інших тематичних верст. Назви спорідненості і
свояцтва пройшли дуже довгий і складний шлях розвитку. Цей шлях тісно
пов’язаний з розвитком форм сім’ї, які знайшли своє відбиття в системах
спорідненості” [31, 3]. Як зазначав П.О. Лавровський, „що сильніше
проникають

в

народ

початким

нового

життя,

…тим,

закономірно,

необхіднішим є послаблення широких зв’язків спорідненості і обмеження їх
лише вузьким колом найближчих родичів, а відповідно і неминуче забуття
старої великої кількості назв, які вже втратили практичну силу” [157, 94].
Однак, „діалекти виявляються консервативнішими від літературної мови …і
зберігають майже всі терміни, які були в давньо-руській літературній мові”
[291, 330]. Традиційно назви спорідненості та свояцтва описують за лініями
та ступенями спорідненості. У межах кожної ЛСГ на позначення певного
поняття

виявляємо

засоби

його

вираження:

лексеми,

номінативні

словосполучення та описові назви. Номени, що репрезентують сімейний стан
і ставлення людини до шлюбу, виявляють більше варіювання, оскільки у
своїй семантиці містять оцінний компонент. На формування цієї ЛСГ
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впливають і позамовні фактори: народна мораль, релігійні традиції і звичаї.
Деякі назви спорідненості функціонують в обрядовому дискурсі, що
зумовлює

розвиток

їхньої

семантичної

структури.

За

походженням

переважна більшість назв спорідненості і свояцтва сягає праслов’янської
доби, однак у ПБГ серед назв спорідненості і свояцтва фіксуємо запозичення,
зокрема румунізми.
2.1.1.

ЛСГ

„Назви

спорідненості

в

покутсько-буковинських

говірках”
Назви спорідненості традиційно описують за ступенями та за прямими
і боковими лініями.
Назви спорідненості по прямій лінії першого ступеня – назви рідного
батька, рідної матері, рідного сина та рідної дочки (Додаток А, схема 4).
Сема ‘рідний батько’ представлена опозицією назв |тато, пох. |татко та
заст. назвами |нен’о, пох. |нен’ко (поширені також у закарп. гов. [ЛАЗ 1,
к. 44], бойк. гов. [AGB 4, m. 174]); |д’ед’а, фон. вар. |д’ад’а, |ґ’ед’а, пох.
д’ад’ко. Як зазначив Ф.П. Філін, „збіг значень ‘батько’ і ‘брат батька’

|

тягнеться до туранської системи спорідненості, у якій відображався той час,
коли батько і брат батька ще не розрізнялися і входили в загальну категорію
батьків” [291, 338]. Спорадично поширені назви |бат’а, рос. |папа, назва
бат’ко у значенні ‘рідний батько’ поширена під вливом літературної мови

|

(Додаток Г, к. 12).
Для номінації рідної матері на всій досліджуваній території поширена
лексема |мама, пох. з демінутативними суфіксами |мамка, |мамц’а, |мамочка,
спорадично зафіксовано заст. номен |нен’а, фон. вар. |нен’і, пох. |нен’ка
(Додаток Г, к. 5).
Сема ‘батьки (батько і мати)’ виражена опозицією назв |родич’і
‘батьки’ та бат’|ки, поширені також іменники в’іт|ц’і, ро|дител’і, які із
сучасного погляду видаються книжними, субст. прикметники |р’ідниĭ(а),
ста|риĭ(а).
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У значенні ‘рідна донька’ поширені номени дон’|ка, доч|ка, пох. пестл.
донечка, рос. |дочен’ка, лексеми |д’іўчина, пох. |д’іўчинка, |д’іўка, а також

|

втор. номен пос|луга ‘помічниця’. Назви |донечка, |дон’а, |дон’ка, |доц’ін’ка у
формі Кл. в. поширені як звертання старших до молодої дівчини.
Порядок народження дітей виражено у номінації старших / молодших.
Для номінації старшого сина зафіксовані назви: син, пох. си|нок, си|ночок;
х|лопец, пох. х|лопчик; заст. фли|кеў < сх.-ром. flăcău ‘хлопець’, лексеми
перв’істок, старши|нец, рос. нас|л’едн’ік, номінативне словосполучення

|

с|таршиĭ син, порівняння йак гос|подар (СтЖ), виявлено образну номінацію
мойі ор|ли ‘про синів’. Лексему |синку у ПБГ вживають і у звертанні до

|

молодої людини безвідносно до статі, і до хлопця, і до дівчини.
Сема ‘середній син’ виражена субст. прикметниками сере|душчиĭ,
се|редниĭ, пох. назвою серед|н’ак.
Для позначення семи ‘молодший син’ поширені прикметники |меншиĭ,
наĭ|мен’чиĭ, мо|лодшиĭ, словосполучення |самиĭ |мен’чиĭ, |меншиĭ х|лопиец
(хло́пец ‘син’), пох. лексема менши|нец, втор. номен м’і|зинец, пестл.
м’і|зинчик. Для називання наймолодшої дитини вживають описові назви
п’ізна ди|тина, жарт. наш с|таршиĭ (СтВ), фіксуємо також жарт. пох. назви

|

п’ізн’а|чок, наĭ|п’ізниĭ, згруб. назви |в’ішкробанец, |в’ітр’ісок, пос|л’ідок
(послі́док ‘кінець’), знев. з|носок (зно́сок ‘останнє яйце курки перед
квоктанням’ [СБГ, 171]).
Назви неповної спорідненості – назви нерідних батьків та нерідних
дітей. У ПБГ на позначення нерідного батька поширений номен в’іт|чим (та
її фонетичні та акцентні варіанти) і номінативні словосполучення не|р’ідниĭ
тато, ние |тато, не|р’ідниĭ |бат’ко.

|

Сема ‘нерідна мати’ представлена опозицією загальнопоширеної назви
мачуха (у номінації, але не у звертанні) та номінативних словосполучень

|

не|р’ідна |мама, д|руга |мама.
На позначення нерідних дітей рідко використовують спеціальні назви.
Маловживаним є номен |пасинок ‘нерідний син’, субст. прикметники
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не|р’ідниĭ, при|йомниĭ та згруб. номени звод|н’ак, слу|т’ак, приĭ|дун,
го|дованец.
Відповідно на позначення нерідної дочки одного з подружжя лише в
одній говірці, с. Пашківці Хот. Ч. поширена лексема |падчериц’а, значення
передають субст. прикметники не|р’ідна, с|лутава (Дв), номінативні
словосполучення при|йомна доч|ка, |мого чоулоу|в’іка дон’|ка та лексеми
го|дованка (Ркш), звод|н’ачка (Пд), приĭ|мачка. У цьому значенні виявляємо
вживання заст. назви не|пота, яка у первісниму значенні – ‘племінниця’,
‘онука’, імовірно, це можна пояснити тим, що опікунами для сиріт (які
відповідно ставали нерідними дітьми) були рідний брат або сестра батька чи
матері.
Для

називання

дітей

від

різного

подружжя

поширені

субст.

прикметники з|ведениĭ(а), з|водниĭ(а) та пох. назви зведе|н’ата, зведе|ниц’і
‘зведені сестри’, з|в’ідники ‘зведені брати’. Опозитами до цих назв є
номінативні словосполучення |назван’і |дґіти, не|р’ідн’і |д’іти, |р’ідн’і по
татови / |р’ідн’і по |мам’і, ни в’ід |р’іднойі |мами / ни в’ід |р’ідного |тата

|

(Мм), брат по |татови.
Назви спорідненості по прямій лінії другого ступеня охоплюють семи
‘дід, батько матері або батька’, ‘баба, мати батька чи матері’, ‘онук’, ‘онука’.
Сема ‘батькова мати, бабуся’ (Додаток Г, к. 2) представлена опозицією
номенів |баба, пох. |бабка, |бабц’а, ба|бус’а, рос. |бабушка та запозичень |буна
< сх.-ром. мов; молд. бу́нэ, буни́кэ, рум. búnă, bunică від лат. ‘добрий,
хороший’ [ЕСУМ 1, 295], |моша < сх.-ром. мов; молд. мош, моа́шэ, рум. moş,
moăşă ‘старий’ [ЕСУМ 3, 526]. Про адаптацію запозичення свідчить
поширення пох. |бунка, |бунц’а, бу|н’іка, бу|н’ічка; такі лексеми поширені і в
пд. -бук. гуц. гов. з тотожною семантикою [ГГБ, 143]. Спорадично виявляємо
назву |мама ‘бабуся’ (пор. марм. стара́ ма́ма ‘бабуся’ [МГП, 299]), ма|мука,
ймовірно усічені пох. |мун’а, |мун’ка, номінативні словосполучення |татова
мама, |мама с|тарен’ка. Натрапляємо на номени баба ‘стара жінка’, моша

|

‘повитуха’ у втор. значенні.
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Відповідно сема ‘мати матері, бабуся’ має таке ж представлення,
значення може уточнюватися описово |мойі |мами |мама, |мамина |мама.
Лише подекуди (говірки Др, МК, Ркш, Рх, СтБ, СК, Тп, Яр) для батьків
батька і батьків матері вживають різні номінації: |буна ‘мати батька’, |баба,
ба|бус’а ‘мати матері’ і навпаки: йак |мамин’і – |бунка і |мошул йак |татов’і /
то д’ід і |баба (Яр).
Сема ‘батьків батько, дідусь’ виражена двокомпонентною опозицією
назв д’ід, |д’ідо, пох. пестл. |д’ідик, д’і|дус’ та |мошул < сх.-ром. мов; молд.
мош, моа́шэ, рум. moş, moăşă ‘старий’ [ЕСУМ 3, 526], пох. |мошулко (Зл).
Фіксуємо номен |мошул у значенні ‘старий чоловік’. Семантику уточнюють
описові назви |мого |тата |тато, |татовиĭ |тато. Назва дід на позначення
батька матері чи батька у більшості говірок є стилістично нейтральною і не
має відтінку згрубілості.
Для позначення онуків вживають літературні назви. Сема ‘онук’
виражена номенами о|нук, пестл. ў|нучок; сема ‘онука’ представлена назвами
ў|нука, пестл. ў|нучка. Зрідка у говірках відзначають вживання заст. назв
не|п’іт ‘онук’, не|пота ‘онука’ [СБГ, 330] < сх.-ром. мов; молд. непо́т, рум.
nepot від. лат. nepös ‘внук, нащадок, племінник’ [ЕСУМ 4, 73]. У деяких
говірках лексема не|пота має значення ‘племінниця’ (Бн, БП, Брд, Вв, Вс, Вр,
Врч, Дв, К, Км, Ктл Лш, М, Мх, Ндб, НСт, Сн, СтБ, СтВ, Тп), згруб. ‘нерідна
дочка’ (Бз). Для уточнення значення в контексті вживають описові назви
мойі |дочки доч|ка, доч|ки |д’іўчина, |дочкин’і |д’іти.

|

Третій ступінь спорідненості по прямій лінії – це батьки баби і діда
(сема ‘прабаба’, ‘прадід’) та правнуки (сема ‘правнук’, ‘правнучка’). Сема
‘прабаба’

представлена

опозицією

пох.

пра|баба,

п|рабабка,

пестл.

п|рабабус’а, рос. пра|бабушка та пра|буна, прабу|н’іка. У цьому значенні
вживають і назви |мун’а, пох. |мун’ка, |моша, |буна, пох. |бунка, бу|н’іка. Для
конкретизації значення використовують номінативне словосполучення,
напр., |бунина |мама.
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Відповідно сема ‘прадід’ виражена лексемами п|рад’ід, пох. пра|д’ідик,
п|рад’ідус’, при|д’ідо та пра|мошул (Сл). Номен бу|нил ‘прадід’, імовірно, є
пох. від бу́на ‘бабуся’. Лексеми д’ід, |д’ідо, пох. пестл. |д’ідик, д’і|дус’,
д’і|дусик та |мошул вживають також для позначення семи ‘прадід’, виявляємо
множинну форму |прад’іди у значенні ‘батьки діда чи баби’ (Бз, Тр).
Питомі українські назви розширюють свою семантику: лексеми д’ід (та
словотвірні похідні) і |баба фіксуємо у значенні ‘прадід’, ‘прабаба’ // це
бунка і |мошул / а то дґ’ід і |баба (Дб), тобто позначають другий і третій

|

ступінь спорідненості. Таке явище було помічено раніше [31, 85] і вже
відображене в СБГ [СБГ, 330].
Четвертий ступінь спорідненості охоплює поняття ‘батьки прадіда’,
‘батьки прабаби’, ‘діти правнука’, ‘діти правнучки’. Спеціальних назв для їх
номінації у ПБГ немає, для називання використовують префіксальні похідні
від лексем, які представляють третій ступінь спорідненості. Загалом це вияв
загальної тенденції до спрощення термінологічної системи спорідненості, що
полягає у „втраті багатьох відмінностей (особливо далекої спорідненості)
залежно від того, як зменшується соціальне значення самих родинних
зв’язків за межами сім’ї” [282, 13].
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2.1.2. ЛСПГ „Назви спорідненості по бокових лініях”
Назви спорідненості по бокових лініях представлені першою боковою
лінією, що має чоловіче відгалуження (рідні брати і їхні діти) і жіноче (рідні
сестри і їхні діти) (Додаток А, схема 5). Вона охоплює семи ‘рідний брат’,
‘рідна сестра’, ‘син рідного брата чи сестри, племінник’, ‘дочка рідного брата
чи сестри, племінниця’. Особливістю ПБГ є функціонування тотожних назв
на позначення сем ‘син рідної сестри’, ‘дочка рідної сестри’, ‘син рідного
брата’, ‘дочка рідного брата’, ‘брат батька’, ‘брат матері’, ‘сестра батька’,
‘сестра матері’, що зумовлено однаковим статусом брата і сестри в системі
родових стосунків.
Для номінації рідного брата та рідної сестри у ПБГ нині поширені
літературні назви: б|ратику, б|рач:ику. У розповідях вживаються як
прикладка для уточнення значення: |М’ішко-брат ро|биў |тожи ў кол|госп’і
йіздо|вим / а Ма|р’іка ро|била на |ферм’і йо|го |ж’інка / а І|ван-брат ро|биў ў
кол|госп’і / |Софка |тожи ро|била ў кол|госп’і / Ва|сил’-брат буў при |кол’ійі
(Зб). Також фіксуємо заст. назви-звертання молодших дітей до старшого
брата (Додаток Г, к. 6): |бад’у, пох. ба|д’іко, ба|д’ічку, |б’іц’о (К, МК), |б’іц’у <
сх.-ром. мов; молд. ба́де ‘дядьку’, рум. bade ‘тс.’, походять, можливо, від
болг. батя, батьо, бате ‘тс.’ [ЕСУМ 1, 112]; |д’ад’у, |вуĭку, |вуĭц’у. В бук.
говірці с. Бродина на території Румунії ця лексема має значення ‘страший
господар, старший чоловік’ [ГГБ, 136]. Нерідко до старшого брата чи сестри
вживали форму „на ви” (Додаток Ґ). Однак це не було загальнопоширеним
явищем, напр., у низці говірок не було спеціального звертання.
До старшої сестри прийнятими були назви-звертання: |тето, пох.
тетко; лел’о, пох. лие|л’іко, лие|л’ічко < рум. liţă є результатом скорочення

|

форми leliţă демінутива від lele ‘сестриця’ (у звертанні до старшої сестри)
[ЕСУМ 3, 273], |цацо (Тр) < ймовірно від цьоця ‘тітка’ (Додаток Г, к. 7).
У значенні ‘син рідного брата чи сестри, племінник’ поширені назви
пле|м’ін:ик. Як зазначала В.А. Прокопенко, значення ‘син чи дочка брата чи
сестри’ у ПБГ частіше фіксуються в російському фонетичному оформленні
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[233, 148–149], що підтверджують і наші спостереження (Додаток Б).
Спорадично поширений заст. номен не|п’іт. Це поняття передано також
номінативними словосполученнями син сест|ри, сестри|ниĭ син, не|п’іт в’ід
сест|ри. У вираженні семи ‘син рідного брата’ опозитами до однослівної
назви є описові назви в’ід б|рата син, в’ід б|рата |д’іти, |мого б|рата син,
мого б|рата х|лопчик, б|рат’іў син, мн. б|ратов’і |д’іти, |мого б|рата |д’іти.

|

Значення ‘дочка рідного брата чи сестри, племінниця’ виражене
відповідно лексемою пле|м’ін:иц’а у різному фонетичному оформленні
(Додаток Б), заст. лексемою не|пота та описовими конструкціями сест|ри
дон’|ка, сестри|на дон’|ка, сестри|на доч|ка, сест|ри доч|ка, не|пота в’ід
сест|ри, сест|ри |д’іўчина, |мойі сест|ри дон’|ка, в’ід сест|ри дон’|ка, мн.
сестри|н’і д’іти, |мойі сест|ри |д’іти. Лише в одній говірці с. Княже Снят. ІФ. виявляємо лексему сест|р’інка ‘дочка сестри чи брата, племінниця’. На
літературну назву не|бога натрапляємо також лише у одній говірці
с. Грозинці Хотинського р-ну Чернівецької обл. У кілької говірках вона
поширена як звертання старших до значно молодшої людини (переважно
дівчини) (Бл, Кд). Порівняння сучасних назв спорідненості і свояцтва з
даними 50-х рр. XX ст. (їх докладно описала В.А. Прокопенко в статті „Назви
спорідненості та свояцтва в буковинських говірках” 1958 р., матеріали
увійшли до картотеки СБГ8) уповажнюють на висновки про динаміку назв
цієї ТГЛ. Так інформанти жодного разу не відзначали вживання лексем
сест|реница ‘дочка рідної сестри’, сест|ринец’ ‘син рідної сестри’, бра|танич
‘син брата’, бра|танка ‘дочка брата’, які були поширені раніше. У сучасних
ПБГ назви на позначення дітей рідної сестри та рідного брата не
диференціюються.
Друга бокова лінія спорідненості має чотири відгалудження: чоловіче з
батьківського роду, жіноче з батьківського роду, чоловіче з материнського
роду та жіноче з материнського роду (Додаток А, схема 5). Складна система
Далі висновки про динаміку назв спорідненості і свояцтва у сучаних ПБГ робимо на основі порівняння з
матеріалами цієї статті.
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родових

відносин

в

минулому

передбачала

домінуюче

становище

батьківського роду. Однак унаслідок її уніфікації назви чоловічого та
жіночого відгалужень з різних родів у сучасних ПБГ не диференційовані.
Про неоднакове трактування й оцінку спорідненості по чоловічій та жіночій
лінії свідчать відмінності в номінації родичів, які займають однакове
становище в структурі родинних стосунків, що зберігаються в низці мов [282,
13].
На позначення рідного брата батька та рідного брата матері, дядька
(Додаток Г, к. 13) на всій досліджуваній території поширена багатозначна
назва |вуĭко. Також цю лексему вживають у значеннях ‘чоловік тітки’,
‘звертання до вітчима’, ‘будь-який старший чоловік’, тому вважаємо
перебільшеною тезу про нівеляцію цієї назви у мові населення Буковини,
висловлену А.А. Бурячком [31, 85]. Як багатозначна ця лексема (і
відповідник ж. р.) поширена і в українських говірках на території Румунії
[ГГБ, 150]. Зрідка у значенні ‘дядько’ фіксуємо назви |д’ад’о, ун|кешул < рум.
únchi.

Це

значення

передають

також

описово

номінативними

словосполученнями |мамин брат, |мойі |мами брат, |мойі |мами |р’ідниĭ брат.
Хоча у СБГ зафіксовано лексему стрий ‘дядько по батькові, брат батька та
чоловік батькової сестри’, ‘старший чоловік, дідусь’ [СБГ, 526–527], ще у 50х рр., її кваліфікували як рідковживану [233, 145–146], а на сучасному етапі
можемо констатувати зникнення з лексикону ПБГ цього номена, оскільки не
виявлено жодного вживання у відповідних значеннях. Натомість ця лексема
поширена у більшій частині закарп. гов. [ЛАЗ 1, к. 46], у бойк. гов. [AGB 4,
m. 186].
Для називання дружини батькового чи материного брата відповідно
використовують назви |вуĭна, |к’ітка, запоз. номени ма|туша < сх.-ром. мов,
молд. мэтушэ ‘тітка’, рум. mătǔşă ‘тс.’ [ЕСУМ 3, 417–418], |л’іца, ле|л’іка <
сх.-ром. мов, молд. лели́кэ, рум. lelică ‘тітка’ [ЕСУМ 3, 217–218], |ц’оц’а <
пол. ciocia, ciotka ‘сестра тітки, рідше батька’ [SJP 1, 22]. Лексема вуйна має
широке

поширення

у

закарп. гов.[ЛАЗ 3,

к. 337];

у

цих

говірках
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диференціюються поняття ‘дружина батькового брата’ ‘дружина материного
брата’, для їх вираження використовують різні назви, похідні від назв дядька
[ЛАЗ 3, к. 337–338].
Зі значенням ‘рідна сестра батька або матері, тітка’ у ПБГ поширені
назви |тета, |т’от’а, пох. |тетка, літературна назва |т’ітка (Додаток Г,
к. 14). Лексема |тета ‘тс.’ поширена у гуц. частині закарп. гов. [ЛАЗ 1, к. 47];
цікаво, що у марм. гов. те́та ‘теща, свекруха’ [МГП, 315].
Для вираження понять ‘син рідного брата чи сестри батька або матері,
двоюрідний брат’, вживають назви |первиĭ, двойу|р’ідниĭ, двох|р’ідниĭ. Такі
назви є новими у ПБГ [233, 149], з’явилися вони під впливом літературної
мови. Ці значення передають і описово словосполученнями у |першому
хрес|т’і, у |перш’ім хрес|т’і, д|ругиĭ хрест. Відповідно сема ‘дочка рідного
брата чи сестри батька або матері, двоюрідна сестра’ виражена номенами
перва, дво|йур’ідна, двох|р’ідна, номінативним словосполученням |перша

|

сест|ра, описово у |першому хрес|т’і, у |першому хрес|ту.
Поняття ‘троюрідний брат’ виражене фонетичними модифікаціями
лексеми тро|йур’ідниĭ. У деяких говірках це значення виражене назвою
двойе|рудниĭ та описовими конструкціями у д|руг’ім хрес|т’і, ў д|ругому
хрес|т’і, у д|руг’ім хрес|ту, у т|ретому хрес|ту (хрес|т’і), у т|рет’ому хрес|ту,
у т|рет’ім хрес|ту (хрес|т’і), т|ретиĭ хрест (Зб), у т|ретому р’а|ду (Рд), в’ід
первих. У говірці НСт Кіцм. Ч. натрапляємо на лексему ку|зен < можливо,

|

через рос. посередництво з фр. cousin ‘двоюрідний брат; свояк, родич’
[ЕСУМ 3, 126]. Таку спорідненість діалектоносії вважають далекою: то ўже
з |роду в’і|ходи (Пг).
Відповідно значення ‘троюрідна сестра’ виражають назви тро|йур’ідна,
дво|йур’ідна, ку|зенка (НСт) та описові конструкції ў д|ругому хрес|т’і,
уд|руг’ім хрес|ту, у т|рет’ому (т|рет’ім) хрес|т’і (хрес|ту), в’ід |первих.
На позначення всіх представників одного роду вживані загальні назви
р’ід, ро|дина, с’імйа, фа|м’іл’ійа (з такою ж семантикою у [Ткач 1, 382]).
Виявляємо цікаве вживання номена ро|динка ‘родичка’ (Лж) (див. Додаток Ґ).
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Лексема фа|м’іл’ійа < лат. familia ‘сім’я, челядь, майно, родина’ [ЕСУМ 6, 70]
у говірках має значення ‘далекі родичі: фа|м’іл’ійа це да|лек’а р’ід|н’а (Нп), у
низці говірок фіксуємо пох. фам’іл’|йант ‘родич’, фам’іл’|йантка ‘родичка’,
які закріплені у словнику [СБГ, 579–580].
2.1.3. ЛСГ „Назви свояцтва в покутсько-буковинських говірках”
ЛСГ „Назви свояцтва” об’єднує номени, які відображають зв’язки між
родичами одружених людей: передають стосунки між дружиною та
родичами чоловіка; номінують стосунки між чоловіком та родичами
дружини та стосунки між батьками одружених. Для назв цієї ЛСГ
характерною є багатозначність лексем.
2.1.3.1. ЛСПГ „Назви, що передають стосунки між дружиною та
родичами чоловіка”
У ПБГ сема ‘синова дружина’ виражена загальнопоширеною лексемою
не|в’істка. Цей номен вживають також на позначення дружини рідного брата
стосовно його сестер і братів, іноді з означенням |наша ни|в’істка; для
пояснення вживають описову форму |мого |сина |ж’інка.
Сема ‘батько чоловіка, свекор’ (Додаток Г, к. 3) виражена опозицією
літературної назви с|векор, пор. кальку з рум. |сокру (СтБ) < рум. sócru ‘тесть,
свекор’ та номеном |тест’, що в літературній українській мові має значення
‘батько дружини’ [СУМ 10, 102]. Спорадично вживають субст. прикметник
ста|риĭ [СБГ, 518] (натомість у закарп. гов. вживання такого субст.
прикметника частотне [ЛАЗ 2, к 150]). Описові форми |тато чоло|в’ічиĭ, |мого
чоло|в’іка |тато пояснюють, уточнюють значення. Для ПБГ характерним є
вживання лексем |тест’, |тешча для називання батьків чоловіка і батьків
дружини [233, 149]. У звертанні до батька чоловіка вживають такі ж назви, як
і до рідного батька: |тату, |нен’у.
Номінація матері чоловіка, свекрухи (Додаток Г, к. 4) представлена
опозицією назв свек|руха, пор. кальку з рум. |сокра (СтБ) < soácră ‘теща,
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свекруха’ та |тешча, що трапляється і в рос. фон. оформленні (Додаток Б). У
деяких говірках назви |тешча і свек|руха на позначення матері чоловіка є
дублетними (Лн, МК, Мм). Спорадично вживають субст. прикметник ста|ра,
однак така номінація є зневажливою: та|ко по|заоч’і / по |вулишному ка|зали иĭ
/ п’іш|ла т|войа ста|ра п’і|шоў т|в’іĭ ста|риĭ (Б). У розповідях іноді
трапляються описові форми чоло|в’іча |мама, |мого чоло|в’іка |мама. У
звертанні до матері чоловіка вживають назву |мамо: во|на |була ў |мени |мама /
али дл’а |йасности ко|мус хто це ў |мени / то во|на |мойа свек|руха (Дж).

|

Значення ‘рідний брат чоловіка’ у ПБГ передають запозичені номени
кум|нат < сх.-ром. мов; молд. кумнат, рум. cumnát від лат. cognātus ‘родич;
рідний, родинний, близький’ [ЕСУМ 3, 140], шваґ|ро (Рп) < нім. Shwager
‘дівер; шурин; зять (чоловік сестри або зовиці)’ [ЕСУМ 6, 393–394]
(поширена у бойк. гов. [AGB 4, m. 189]), лексеми сват, |вуĭко, сво|йак та заст.
назви |бад’а, пох. ба|д’іка, іноді – субст. прикметник брато|виĭ. Описово це
значення виражають словосполученнями чоло|в’ічиĭ брат, чоло|в’ік’іў брат,
брат чоло|в’іка, брат |мого чоло|в’іка, |мого чоло|в’іка брат, чоло|в’іка |мого
брат, чоло|в’ічиĭ фам’іл’|йант.
Сема ‘рідна сестра чоловіка’ у ПБГ виражена номенами кум|ната,
тета, с|ваха, субст. прикметниками брато|ва, шваґро|ва. У говірках, де такі

|

номени не актуалізовані, відповідне значення передають номінативними
словосполученнями

чоло|в’іча

сест|ра,

чоло|в’ікова

сест|ра,

сест|ра

чоло|в’іка, сест|ра |мого чоло|в’іка.
Для вираження поняття ‘дружина чоловікового брата’ у ПБГ поширені
назви

кум|ната,

брато|ва,

не|в’істка.

Діалектоносії

відчувають

багатозначність лексеми: не|в’істка / за та|ких |кажут не|в’істка чу|жа
к’істка // шо ни ў |хат’і а в’ід б|рата / дес |дал’ша (Бз). Диференційною

|

ознакою у називанні особи та звертанні до неї за свояцтвом є вік. Номен
тета ‘дружина чоловікового брата’ вживають стосовно особи старшої за

|

віком від мовця: кот|ра с|тарша то |тета (Ош), йак|шо йа с|тарша в’ід |нейі
то |тета во|на по|вин:а ме|н’і ка|зати (Чрп).
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Сема ‘дружина рідного брата’ (Додаток Г, к. 20) виражена опозицією
субст. прикметника брато|ва та багатозначної лексеми кум|ната. Номени
тета, ле|л’іка вживають і у звертанні. Описово це значення передають тоді,

|

коли у говірці немає спеціальних назв, або коли ситуація потребує
пояснення: брато|ва не|в’істка, брато|ва |ж’інка, б|ратова |ж’інка, |мого
б|рата |жінка.
2.1.3.2. ЛСПГ „Назви, що номінують стосунки між чоловіком та
родичами дружини”
Ця ЛСПГ охоплює семи ‘чоловік дочки’, ‘батько дружини’, ‘мати
дружини’, ‘брат дружини’, ‘сестра дружини’, ‘чоловік сестри’, ‘чоловік
дружининої сестри’.
У ПБГ для номінації чоловіка дочки поширена літературна назва з’ат’
та її фон. варіанти.
Сема ‘батько дружини’, як і в літературній мові, виражена лексемою
тест’ Спорадично в цьому значенні фіксуємо номен с|векор, назву,

|

кальковану з рум. |сокру (СтБ), рідко – субст. прикметник ста|риĭ.
Відповідно, для називання матері дружини поширені номени |тешча,
спорадично – свек|руха, калька з рум. |сокра (СтБ) та субст. прикметник
ста|ра. У звертанні до батьків дружини вживають ті ж назви, що й до рідних
батьків: |тату, |нен’у, |мамо.
Поняття

‘брат

дружини’ (Додаток Г, к. 8)

у

ПБГ

виражене

запозиченими номенами кум|нат, ш|ваґер. Про адаптацію цього запозичення
свідчить функціонування його у варіантах ш|ваґер’, шваґ|ро. Спорадично
виявляємо номени сво|йак, сват, брато|виĭ. Це значення виражене
словосполученнями з різним виявом присвійності: ж’і|ночиĭ брат, |мойі
ж’інки брат, |ж’інкин брат, |ж’інчин брат. Як свідчать коментарі

|

діалектоносіїв, у звертанні до рідного брата дружини вживали назву рум.
ба|д’іка. Ця назва є застарілою і рідковживаною навіть у мовленні людей
старшого віку.
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Відповідно сема ‘сестра дружини’ (Додаток Г, к. 9) у ПБГ виражена
назвами кум|ната, сво|йачка, |тета, с|ваха, рідко – субст. прикметниками
шваґро|ва, сестри|на. Описово ця сема представлена словосполученнями
ж’і|ноча сест|ра, |ж’інчина сест|ра, |мойі |ж’інки сест|ра.
Значення ‘чоловік рідної сестри’ номінують запозичення кум|нат,
ш|ваґер, шваґ|ро. Фіксуємо назву з’ат’ з семантикою ‘чоловік сестри’, іноді з
означенням з’ат’ наш. Конструкції |мойі сест|ри чоло|в’ік, |р’іднойі сест|ри
чоло|в’ік, сестри|ниĭ чоло|в’ік виражають це поняття описово.
Для номінації чоловіка рідної сестри використовують описові
конструкції: сестри|ниĭ чоло|в’ік, |мойі сест|ри чоло|в’ік. Як відзначають
діалектоносії, у звертанні до чоловіка рідної сестри в буковинських говірках
колись вживали назви: |вуĭко, ба|д’а, пох. ба|д’іка, пестл. ба|д’ічка.
2.1.3.3. ЛСПГ „Назви, що передають відносини між батьками
одружених”
Літературні назви сват, с|ваха у ПБГ виражають семи ‘батьки
одружених’, окрім того вони поширені у значеннях: сват ‘брат чоловіка’,
с|вашка ‘жінка (родичка або стороння), яка співає обрядові пісні на весіллі’.
Відгомоном домінування чоловічого роду при укладанні шлюбу є назви
батьків нареченого та батьків нареченої у весільному обряді, що й досі
трапляється у говірках Буковини (напр., на території Глиб. р-ну): с|ваха
ве|лика ‘матір нареченого’ (Лк, Км, Мх), |мама ве|лика ‘тс.’ (Гр, Чрп), |сокра
|

мар’і ‘тс.’ (Ктл); сват ве|ликиĭ ‘батько нареченого’ (Лк, Км, Мх), |тато

ве|ликиĭ ‘тс.’ (Гр, Чрп), |сокру |мар’і ‘тс.’ (Ктл), натомість, ‘батьки нареченої’
виражене лексемами сват, с|ваха або словосполученнями-румунізмами
|

сокра н’ік (сваха мала) ‘мати нареченої у день весілля’ (Ктл), |сокру н’ік (сват

малий) ‘батько нареченої у день весілля’ (Ктл).
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2.1.4. ЛСПГ „Назви, які вказують на сімейний стан”
ДО у номінації людей є їхній сімейний стан. Протиставлення за
ознакою одружений(а) / неодружений(а) пов’язане з семою ‘вік’. Для
вираження значення ‘доросла дівчина’ поширені лексеми |д’іўка, пестл. пох.
д’івочка. Вживалася ця назва й у звертаннях до дівчат, молодих жінок, і не

|

мала негативної конотації; як звертання спорадично поширена й нині, однак
вважається згрубілою. Натомість назва д’іў|чина є нейтральною в плані
конотації. Завершальним етапом дорослішання є віковий період, коли
хлопець та дівчина фізично, морально і психологічно готові до шлюбу.
Значення ‘дівчина шлюбного віку’ виражене номенами доз|р’іла, до|хожа,
з|росла або описово приĭш|ла до |часу / до по|ри, на по|р’і, по|ра в’ідда|ватиси,
д’іўчина ўже до л’у|диĭ, се|редного |в’іку, |майе |бути моло|доў. У цьому ж

|

значенні поширені номінативні словосполучення: до|росла |д’іўчина, |д’іўка
на в’ід:а|н’і, |д’іўка на в’і|д:аван’а, |д’іўка на в’ід:а|н’а, |д’іўка на в’ід:а|н’у,
д’іўчина на в’ід:а|н’і, на в’ід:а|н’а ← віддава́тиси ‘виходити заміж’. Похідна

|

назва в’ід:а|ница ‘дівчина, готова до заміжжя’ (БП, Лж, Лн, Нл, Рж, Рх, СтЖ)
у кількох говірках поширена у значенні ‘молода заміжня жінка’ (Лк, Ств). Ця
лексема може мати конотативний відтінок зневаги: в’ід:а|ница ‘про дорослу,
але ліниву дівчину’ (Рд). У значенні ‘дівчина, до якої залицяються’ поширені
назви гоп‿|д’іўка, рос. |баришн’а.
Сема ‘нежонатий’ виражена назвою |парубок. У цьому значенні
поширені також лексеми х|лопец, субст. прикметники до|рослиĭ, нежо|натиĭ,
пох. же|них, номен кава|л’ер (у деяких говірках (Б, Пн, Чрп) ця лексема
поширена у значенні ‘коханець’). Діалектоносії старшого покоління
подекуди ще вживають заст. назву кли|кеў < сх.-ром. мов; рум. flăcău, молд.
флэкэў є словами слов’янського походження пор. ст.-сл. хлакъ ‘нежонатий’,
хласт ‘тс.’, якому відповідає укр. холостий [ЕСУМ 6, 109]. Це значення
може бути виражене і номінативними словосполученнями: доз|р’ілиĭ
парубок, |парубок до женит’|би, |парубок на |женин’а, |парбок на о|женинʼа,

|
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парубок до |женин’а, |парубок на же|н’ін’а, хло|пиц до жи|нʼінʼа, на же|н’ін’е,

|

та. пох. назвами нао|жениц (Рх), нао|ǯеник (Тп).
У значенні ‘заміжня жінка’ фіксуємо субст. прикметники в’і|д:ана,
за|мужн’а, номени моло|дица, пестл. моло|дичка, |ж’інка, пох. |ж’іночка;
описово значення виражене словосполученнями моло|ден’ка |ж’інка, моло|да
моло|дица. У говірці Сн лексема моло|диц’а означає ‘наречена’, натомість у
говірці СтБ з сильним румунським впливом ‘молодиця’ виражене номеном
н’і|васта < рум. nevastă ‘молодиця’. Назви ґаз|дин’а, пестл. ґаз|дин’ка,
моло|да ґаз|дин’а, ха|з’аĭка поширені й у значенні ‘заміжня жінка’. У ПБГ
‘зять, який живе на господарстві батьків дружини’ виражене номенами
приĭ|мак, пох. приĭ|мака, приĭма|чина, фразеологізованими конструкціями у
п|риĭми приĭ|шоў, у |приĭмах, п’і|шоў на ба|бинск’е, п’і|шоў ў з’е|т’і, п’і|шоў на
ґрунт. З такою семантикою виявляємо знев. назви прис|тайа, за|чуха /
за|в’ідуйучиĭ чу|жим ха|з’аĭством (Ол). Лексема зачуха як порівняно нова за
актуалізацією відома у зах.-пол. говірках [СЗГ 1, 180], СОН подає цей номен
лише в характерологічному значенні: зачу́ха знев. ‘лінива, неохайна людина’
[СОН, 99]. Лише у кількох н. пп. немає спеціальної назви або діалектоносії не
вживають її (Дж, Зб, Іс, Мх, Тр, Ус), однак оцінка такої ситуації можлива і за
допомогою ширшого контексту, пропозитивної номінації: приĭ|мак бо в’ін
приĭ|шоў на ўс’о го|тове (Вв), |кажут / шо в’ін не же|ниўс’а а в’і|д:аўси (ЗГ),
х|лопцев’і ўс|тидно ĭти / в’ін маў би |бути на ґ|рунт’і / йак в’ін п’і|шоў то
приĭ|мак / на с|войім в’ін ґаз|да / а там н’іх|то (Рд).
Сема
нив’і|д:ана,

‘незаміжня
ниўдру|жена,

дівчина’

представлена

за|сиǯена,

заста|р’іла,

субст.

прикметниками

старша,

|

пос|тарша,

номінативними словосполученнями ста|ра |д’іўка, ста|ра |д’іва, ста|ра
(с|тарайа) |д’ева, с|тарша |д’іўка, оди|нока |д’іўка, неза|м’іжн’а |д’іва,
фразеологізованими сполуками си|дит у д’іў|ках, си|в’ійе ў д’іў|ках, |чиста йак
палец ‘одинока’ (Додаток Ґ). У говірці с. Рідківці фіксуємо заст. назву

|

ґ’і|цанка ‘тс.’, мотивовану назвою головного убору (Додаток Ґ). Така ММ
характерна і для інших говірок, пор. гуц. молодиця ‘молодиця’, ‘дерев’яний
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обруч під хусткою заміжньої жінки’ [СБйГ 1, 450]. Описові конструкції , що
вживаються для вираження такого значення, мають конотативно нейтральне
значення: в’і|бирайе / |ходи со|б’і (СтВ), ш’іст’а ни |майе / суд’|ба йі та|ка, шо
ни |годна |пари наĭ|ти (Бр), не |майе |дол’і (Пн), не |майе суд’|би (Мх), не |майе
ш|част’а (Мх), за|лишена верст|ви сво|йейі (Рж) (верства́ ‘однолітки’), ни
в’ідда|йеси / н’іх|то йі си ни траф|йейе (Пг) (трафля́ти ‘зустрічати’ [СБГ,
550]), н’і|кому не т|реба йі|йі / за|лишина (Дв), нев’ід|дана ў|мерла (Вл),
в’ідґ’і|вочила с|войе / во|на ўже та|ка |ан’і |ж’інка / н’і |ґ’іўка (СтВ).
Сему ‘немолодий неодружений чоловік, холостяк’ у ПБГ виражають
назви холос|т’ак, субст. прикметники рос. халас|тоĭ, ста|риĭ, нежо|натиĭ,
за|сиǯениĭ, са|миĭ, оди|нокиĭ; рос. бо|бил’ (Лн) (пор. жить бобы́лём ‘самотньо,
без дружини, без рідних). Виявляємо лексему оди|нак у новому значенні
‘холостяк’ (Гр), оскільки у ПБГ оди|нак ‘єдиний син’. Поняття ‘немолодий
неодружений чоловік’ може бути виражене описово номінативними
словосполученнями ста|риĭ |парубок, с|таршиĭ |парубок, ста|риĭ кли|кеў (Тп),
тавтологічним

словосполученням

ста|риĭ

холос|т’ак,

описовими

конструкціями: н’і|кому в’ін ни з|далиĭ, фразеологізованими сполуками, жи|ве
воўком (пор. рос. жить бирюком ‘одиноко, ни с кем не знаться’ [Даль 1, 77]),

|

знев. |лунчина ли|шиўси (лунчи́на ‘минулорічне сало або м’ясо’ [СБГ, 266],
пд. -бук. гуц. лу́нчина ‘тогорічнеи сіно, трава, солонина’, ‘стара баба’, ‘старий
парубок’ [ГГБ, 183]), жарт. п’і|шоў у с|тоўб’ір, жарт. же|нило ни |в’іросло.
Сема ‘незареєстроване подружжя’ номінують фразеологізми жи|йут на
в’іру, пор. пох. назви на|в’ірники ‘подружжя, яке живе без громадянського

|

шлюбу’ [СБГ, 306], нав’ірн’а|ки ‘тс.’; жи|йут на |купу, низа|кон:о |жили, заст.
фразеологізми на |бочку, на г’і|летку (ґіле́тка ‘діжка’ [СБГ, 83]), пор. льв. на
вйаде́рко жи́ти ‘жити на віру, диким подружжям’ [Арго, 131]. З такою
семантикою фіксуємо лексеми не|в’інчан’і, безш|л’убники, а також назви, для
яких таке значення є вторинним, – |покритки (по́критка ‘дівчина, яка
народила дитину поза шлюбом’), з|веден’і (зве́дені ‘зведені діти’), знев. назву
приĭду|ни ‘незареєстороване подружжя’.
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Для вираження поняття ‘розлучений(а)’ у ПБГ поширені субст.
прикметники, утворені від основ дієслів розво|дитиси ‘розлучитися’:
розв’ід|ниĭ(а), роз|ведениĭ(а) та пох. іменники, оформлені суфіксом -ник (ниця): роз|в’ідник, ж. р. розв’ід|ница (Кп, Кж, Ол, Ркш), пох. роз|в’ідничка,
розве|дениц’а. Спорадично виявляємо номен розве|денка ‘розлучена жінка’,
розве|денец’ ‘розлучений чоловік’; розхо|дитиси ‘розлучатися’: роз|х’ідник,
ж. р.

розх’ід|ница,

пох.

розх’ід|ничка;

розпра́витиси

‘розлучитися’:

розп|раўник, ж. р. розп|раўниц’а; роз’єдна́тиси ‘розлучитися’: роз’йе|ден:ик,
ж. р. розйеде|ниц’а.
Семи ‘коханець’ і ‘коханка’ виражені заст. номенами л’у|бас, л’у|баска,
л’убка. Остання назва поширена також і без негативної конотації як

|

звертання до молодої дівчини (Крч) < імовірно від люба́ заст. ‘кохання’ [СБГ,
268]. Лайлива назва |бахур ‘коханець’ (Бр) < гебрайської мови; гебр. bāxūr
‘юнак’ [ЕСУМ 1, 153] (пор. ба́хур ‘пустун, бешкетник’ [СБГ, 27] має також
значення ‘підліток’, ‘позашлюбна дитина-хлопчик’). Назви ко|ханец, ко|ханка,
рос. л’у|боўник, л’у|боўница, ухо|жор, вживані з такою семантикою, у говірках
вважають новими.
Значення ‘жінка, у якої помер чоловік, вдова’ виражене фон.
варіантами

літературної

назви

удо|ва

та

словотвірними

варіантами,

оформленими переважно за допомогою суф. -иця: ўдо|виц’а, пестл. одо|вичка.
Відповідно для номінації вдівця поширені фонетичні варіанти літ. назви
ўд’і|вец’; в одній із говірок поширений субст. прикметник удо|виĭ (Б).
Самотню людину характеризують фразеологізмом не|ма н’і |роду н’і с|ходу
(Мл).
2.1.5. ЛСПГ „Назви дітей”
ДО при номінації назв дітей є стать, час народження, народження у
шлюбі чи поза шлюбом.
Сема ‘дитина’ репрезентована лексемами ди|тина та пох. ди|тинка,
ди|тиночка; ди|т’а, пох. ди|т’атко, дити|н’атко, полонізмом |д’ецко (Дж) <
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пол. dziecko. Номени у формі Кл. в. ди|тино, ди|тинко, ди|тиночко поширені
у звертанні старших до молодої людини, пор. сталу сполуку ди|тино |Бож’а
‘звертання старших до дитини або молодої людини’. Виявляємо назви у
множині: пестл. д’іточ|ки, знев. д’ітла|хи, згруб. д’і|тиска. У значенні
‘дитина’ виявляємо також лексеми ма|л’атко (СК), рос. ма|л’утка (Брд),
втор. номен |пасимочки мн. ‘нащадки’ (Дв).
У значенні ‘новонароджена дитина, немовля’ поширені назви немоў|л’а,
пох. немоў|л’атко; його порівнюють з безгрішним ангелом: |ангел, пох.
ангелик, |ангеличок, анге|л’атко, пор. метатичні форми |агнил’ (Рш), |агнилок

|

(Рш). Крім загальних назв ди|тина, ди|тинка, ди|тиночка, ди|т’атко,
дити|н’а фіксуємо також назви новона|роǯене, отро|ча ма|ле, мла|д’енец,
ма|л’утка, які із сучасного погляду можуть бути по кваліфіковані як книжні,
та словосполучення ма|лен’ка ди|тина, іноді просто ма|лен’ке, груд|на
ди|тина, цицко|ва ди|тина, пох. цицко|ве. Діалектна назва |пискл’атко, як і
літературна назва немовля, мотивована нездатністю дитини говорити. У
значенні ‘немовля’ поширені втор. номени ма|лен’киĭ куру|ʒок, |л’ал’ка, жарт.
назви дорослого хлопця, напр., к|ликеў, |парубок ‘про новонародженого
хлопчика’.
Значення

‘недоношена

дитина’

виражають

субст.

прикметники

недо|ношена → знев. пох. недо|носок, лексема з|носок (СтЖ) (зно́сок ‘останнє
яйце курки перед ковктанням’ [СБГ, 171]), описові назви не ў по|ру, не ў св’іĭ
час. Сема ‘дитина, народжена у сім місяців’ актуалізована у назвах
сими|м’іс’ічна, пох. назві се|мак, сема|чок (Рш); се|мачка ‘дівчинка,
народжена у сім місяців’, сп. р. сема|ч’е, сема|чатко. Сема ‘викидень’
виражена лексемою ничис|не, сталими сполуками гр’і|хи ро|дила, гр’і|хи |мала,
Бог даў гр’і|хи, описово |в’ік’інула ди|тину, |мала нижи|ву ди|тину. Такі заст.
назви заступає рос. |викидиш ‘викидень’ (Рдн).
У ПБГ не диференційовані семи ‘близнята’ / ‘двійнята’, пор. близ|н’ата
‘двоє дітей однієї матері, народжені одночасно’, близ|н’атка, близн’у|ки,
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близн’уч|ки та дв’іĭ|н’ата ‘тс.’, пох. дв’іĭ|н’атка, двоĭ|н’а, двоĭ|н’ата, рос.
двоĭ|н’ашки, |парочка ‘двійнята’.
У значенні ‘близнюк-хлопчик’ поширена літературна назва близ|н’ук
або це значення виражають описово: з близн’у|к’іў, з дв’іĭ|н’ат. Відповідно
сема ‘близнючка-дівчинка’: близ|ниц’а, пох. близ|ничка, близ|н’учка.
Сема ‘єдина дитина у сім’ї’ актуалізована у назвах: оди|нак, яка активно
вживана і сьогодні, пох. оди|начок, оди|нец, йеде|нак, йеде|нец, виражена
субст. прикметником оди|нокиĭ або описово словосполученнями од|на
ди|тина, о|ден син, о|ден у бат’|к’іў. У значенні ‘єдина дочка’ поширені
відповідні лексеми: оди|начка, оди|ниц’а, пох. оди|ничка, оди|нока, йеди|ница
(Рш) та описові назви: од|на ди|тина, оди|нока ди|тина, од|на |дочка, од|на
дон’|ка,чи безвідносно до статі назви в с. р. од|но (од|не).
Значення ‘дитина, яка залишається жити на господарстві батьків’
виражене описово на ха|з’аĭств’і, на ґ|рунт’і та пох. назвами ґрунто|вик,
ґрун|тар’ [СБГ, 87], субс. прикметником ґрун|товиĭ [СБГ, 87], відповідно
ґрунто|ва ‘дочка, яка живе на господарстві батька’, ґрунто|вичка ‘тс.’ ←
ґрунт ‘господарство, хата з господарськими будівлями, городом’, ‘наділ
землі, ґрунт’ [СБГ, 87].
Поняття ‘хлопець, взятий на виховання, усиновлений’ представлене
сталими сполуками: за с|вого ў|з’али, дієсловом ўсино|вили (Вв), назвами,
віддієслівними пох. приĭ|мак, пестл. приĭма|чок, го|дованец (БП, Ркш),
гу|дован:ик, в’іхо|ванец. Це значення виражають і субст. прикметники:
при|йомниĭ, приĭм|лениĭ, уси|ноўлениĭ, гу|дованиĭ (Пр), при|йутниĭ (Врн) (букв.
‘взятий з притулку’) та рос. п’ід|кидиш (ЗГ). Бездітні батьки могли взяти на
виховання сироту зі своєї родини, це пояснює вживання лексеми сво|йак у
невластивому для неї значенні ‘хлопчик, взятий на виховання’ (Пд).
Відповідно сема ‘дівчинка, взята на виховання’ виражена назвами приĭ|мачка,
гу|дованка,

в’іхо|ванка,

субст.

прикметниками

при|йомна,

уси|ноўлена,

при|йутна (Врн) та описово сталими конструкціями ў п|риĭми ў|з’ели, ў|з’ели
за с|войу, удоче|рили. Часто нерідній дитині доводилося важко працювати,
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принаймні, цим мотивують описову назву п’іш|ла у |наĭми. У сучасних ПБГ
не спостерігаємо чіткої диференціації назв годованец, годованка ‘діти, яких
усиновили маленькими’ та приймак ‘той, кого взяли дорослим’, яка існувала
раніше [233, 143].
Лексеми сиро|та, пестл. си|р’ітка, сиро|тинка, як і в літературній мові,
виражає значення ‘дитина, у якої померли батьки, сирота’. Номінативні
словосполучення уточнюють значення: к|ругла сиро|та ‘дитина, у якої
померли обоє батьків’, сиро|та в’ід |мами ‘дитина, яка втратила маму’,
сиро|та в’ід |тата ‘дитина, яка втратила батька’. Субстантивований
прикметник без|родниĭ(а) ‘сирота’ є знев. назвою.
На позначення позашлюбних дітей фіксуємо заст. запозичені назви:
баĭст|р’ук ‘позашлюбна дитина-хлопчик’ (Додаток Г, к. 10), сп. р. баĭст|р’а,
баĭст|р’учен’а < через пол. посередництво з нім. мови bastart (Bástart)
‘нешлюбна дитина’ [ЕСУМ 1, 118], |копил’, пох. суфіксальні утворення
копи|л’ук, копи|лец, сп. р копи|л’е < рум. copíl ‘дитина, хлопчик’ [ЕСУМ 2,
567;

КДА 1,

к. 66],

бен’кардт ‘позашлюбна

|

дитина’

<

через

пол.

посередництво з нім. мови; banchart, Bánkert ‘тс.’ від іменника banc ‘лава’;
німецьке слово іронічно підкреслює факт позашлюбного зачаття дитини на
твердій лаві (пор. нім. hart ‘твердий’) замість подружнього ложа [ЕСУМ 1,
167]. Таку ж мотивацію мають назви покро|пиўничок ‘тс.’ [СБГ, 441],
побур|йан:ик ‘тс.’, пд. -бук. покропи́вйенник, пд. -бук. пидпл’і́тник [ГГБ, 198],
кро|пиўниц’а ‘позашлюбна дитина-дівчинка’. Покропивниками називали
незаконних дітей і в інших слов’янських мовах [138, 174]. Такі ж назва
поширені і в інших говірках укр. мови, зокрема бойківських [AGB 3, m. 181].
Сему ‘позашлюбна дитина’ виражають субст. прикметники наĭ|дениĭ(а),
неза|кон:иĭ(а), на|гул’аниĭ(а), само|родне та знев. назви без|батченко,
безфа|м’іл’ниĭ, знев. втор. номен |п’ідсвинок (підсвинок ‘порося’), |бахур
(бахур ‘хлопець’ [СБГ, 27]).
Відповідно дівчинку, народжену поза шлюбом, називають лексемами:
баĭст|р’учка, словотв. вар. баĭстру|чиха, баĭст|рица, пох. номенами від назв
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ч. р. копи|лица, копи|личка. Зневагу передає номен з|наĭда та лексеми у формі
ч. р., вжиті щодо дівчинки, – баĭст|р’ук, |бен’кардт (Додаток Г, к. 11).
У

значенні

‘підліток’

поширені

лексеми

п’ідросток,

|

пох.

п’ідросточок, літературна назва |п’ідл’іток, субст. прикметник ма|лиĭ та пох.

|

від номена |парубок: паруб|чак, п’ід|парубок, номінативне словосполучення
поло|вина |парубка. Опозитами до конотативно нейтральних назв х|лопец,
х|лопчик, хлоп|чина, хлоп|чак, хлоп|чур є нова назва па|цан, лексеми |бакир
‘нечемний хлопчик-підліток’, ба|кера, |бахур, |бахур’ак, лайл. |путрик,
шпур|н’ак, згруб. |п’ідсвинок (гуц. підсвинок ‘тс.’ [Неґрич, 134]), згруб.
шмар|кач, ш|марок, шмар|кула та описові назви: ни ди|тина / н’і кли|кеў, ни до
д’і|теĭ / н’і до паруб|к’іў, нап’іўди|тина (цікаво, що у пд. -бук. гуц. гов.
флек’е́в ‘парубок понад 16 р.’ [ГГБ, 226]).
У значенні ‘дівчинка-підліток’ виявляємо такі ж лексеми, як для
номінації хлопця: |п’ідросток, |п’ідл’іток, однак вони менш поширені, мають
різну локалізацію. З такою семантикою виявлямо пох. назви: |п’ідростка,
п’ідросточка, |п’ідл’ітка. Прикметники ма|ла, моло|ден’ка актуалізують сему

|

‘вік’. Опозитами до нейтрально-оцінних лексем |д’іўчина, |д’іўчинка є
номени, пестл. |д’івочка, згруб. |д’іўка, д’іў|чук, д’іў|чур, пох. д’іў|чурка (Мх),
згруб. д’і|вул’а, д’іў|чиско, д’іўчи|ниско, д’іўчи|нишче; згруб. баху|рица,
шпур|н’ачка, шпа|н’учка, шмар|качка, |п’ідсвинок, втор. номен згруб., знев.
шуфл’а ‘вульгарна дівчина-підліток’ (Дв) (шу́фля ‘совкова лопата’ [СБГ,
680]), нові лексеми па|цанка, па|цаночка. Конотативно-нейтральними є назви

|

п’ід|д’іўка, п’ід|д’івочка; лексеми пестл. ха|з’айечка ‘помічниця’, жарт.
в’ід:а|ница – позитивними.
Сема ‘вік’ актуалізована і у значенні ‘ровесник, одноліток’, що
виражене літературними назвами ро|весник, ро|весница, пох. ро|весничка,
композитами од|нол’іток, пох. одно|л’ітчик; одно|годниĭ, одно|годн’ішниĭ,
пох. одно|годок; одно|р’ічниĭ, пох. одно|р’ічник, назвами однок|ласник,
одно|кашник, го|док, лексемою верст|ва ‘покоління’ (пор. верства́ ‘шар
речовини, що вкриває поверхню’, ‘соціальна група’ < пол. warstwa ‘тс.’ [Ткач
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1, 43], гуц. верства́ ‘ровесники, однолітки’ [Неґрич, 35]), у пох. назві
рест|вак ‘ровесник’ фіксуємо випадок метатези. Це поняття номінують також
описово з од|ного |року, о|ден го|док. Зі семантикою однокласник (що
передбачає номінацію і за віком, тобто ровесник) виявляємо заст.
запозичення кото|ǯент, пор. сх.-ром. cotizánt ‘пайовик’, cotîngán ‘юнакпідліток’ [РРС, 339]. Звичайно значення ‘ровесник’ стосується не лише дітей,
а й осіб різного віку.
До цієї групи відносимо також назви, які опосередковано пов’язані з
народженням дитини.
У номінації семи ‘дівчина, яка народила дитину поза шлюбом’
конкурують заст. номени |покритка ← покрива́ти / зведе|ниц’а ← зво́дити
‘зваблювати’, пор. зве|лас’и; роз|пусница, субст. прикметники гу|л’ашча,
од’і|нока, приб|лудна, знев. назва п’ід|к’іпничка, лайл. по|в’ійа, |курва,
ш|л’ондра, рос. ш|л’уха, знев. номінативні словосполучення |в’ітер дур|ниĭ,
кру|чена |поган’, евф. |мати-оди|ночка. Для пом’якшення негативної оцінки
значення передають описово: |мала ди|тину за |д’іўки, |д’іўчина ди|тину
зро|била, зро|била ди|тину биз чоло|в’іка, наро|била копи|л’ат, нагу|л’ала.
Сема ‘бездітна жінка’ виражена лексемами без|д’ітна, безп|л’ідна,
неп|л’ідна, нез|д’ібна, знев. назвами нез|дала, по|рожна, |валашка (|валашка
‘кастрована свиня’), |йарка, |йалова, пох. йа|лоха < псл. (j)alovъ, пох. від. jalъ
– спор. з лит. ãlava ‘ялівка’, лит. olaus ‘неодружена’ [ЕСУМ 6, 544–545]. З
такою семантикою виявляємо втор. номен |верба ‘безплідна жінка’: бо вер|ба
ни |роди плод (Кп), номінативне словосполучення с|тоўбур безп|л’ідниĭ.
Отже, спорідненість та свояцтво у ПБГ репрезентовано повно, кожне
поняття виражене словом чи словосполученням. Для лексем, що передають
значення свояцтва, характерна багатозначність (|моша ‘бабуся, мати матері
чи батька’, ‘бабка-повитуха’, ‘жінка, яка тримає дитину під час обряду
хрещення (не кума)’, ба|д’іка ‘старший брат’, ‘чоловік рідної сестри’,
‘звертання до старшого чоловіка’, сват ‘батько невістки чи зятя’, ‘учасник
обряду сватання’).
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Серед назв спорідненості та свояцтва функціонують українські (|нен’о
‘ рідний батько’, |баба, |бабка ‘бабуся, мати матері чи батька’, д’ід, д’і|дус’
‘батько матері чи батька’) й запозичені номени (|буна, бу|н’іка ‘бабуся, мати
матері чи батька’, ма|туша ‘тітка’, лие|л’іка ‘тітка, сестра матері чи батька’,
‘звертання до старшої сестри’). У говірках запозичені слова вживаються або
як єдині репрезентанти поняття, або такі назви є дублетними. Конкурування
між питомими й запозиченими назвами зумовило зміну їхньої семантики.
Фіксуємо застарілі назви (звертання до батьків (|нен’о, |ґ’ед’а, |нен’ка ),
спеціальні звертання молодших дітей до старших братів (|бад’а, |б’іц’о),
сестер (|тета, |цаца)), архаїзація яких пов’язана зі зміною традиційних
уявлень

про

сімейну

ієрархію.

Назви

інших

видів

спорідненості

(побратимство, “молочна” спорідненість) у ПБГ не виявлено. У системі назв
свояцтва характерним є вживання описових конструкцій (д|руга |мама, в’ід
б|рата дон’|ка, чоло|в’іча сест|ра), оскільки не в усіх говірках для вираження
конкретних понять поширені однослівні номени, а в деяких такі назви є
застарілими.
2.2. Варіантність номінації назв осіб за виконуваною дією в
покутсько-буковинських говірках
До назв осіб за виконуваною дією належать номінативні одиниці різних
ідеографічних сфер, зокрема таких ЛСПГ: „назви діячів суспільного устрою”,
„назви ремісників” „назви рільників”, „назви людей, які займаються
тваринництвом”, „назви осіб, причетних до медицини та лікувальної магії”,
„назви робітників”, „назви працівників колективного господарства”, “назви
осіб за культурною діяльністю”.
Формування цієї ЛСГ відбувалося разом з розвитком суспільства.
Творення та функціонування назв осіб за родом діяльності значною мірою
пов’язане з дією позамовних чинників: економічним розвитком суспільства,
процесами, що відбувалися у виробничій сфері в певній історичній ситуації
[41, 9]. Таким позалінгвальним чинником для ПБГ стало входження

80
Буковини до складу неслов’янських держав: Молдавського князівства,
Австро-Угорської імперії, Румунії. Це зокрема позначилося на назвах діячів
суспільного устрою. У результаті домінування інших мов протягом довгого
часу та міжмовної і міждіалектної взаємодії у ПБГ почала функціонувати
значна частина запозиченої лексики, переважно з німецької, румунської та
польської мов та витворились нові інтерферентні назви. Ці чинники, а також
різна мотивація назв, спричинили їх лексичне, словотвірне та просторове
варіювання.
2.2.1. ЛСПГ „Назви діячів суспільного устрою”
До назв діячів суспільного устрою належать номінативні засоби, що
виражають семи ‘голова сільської ради’, ‘секретар’, ‘посильний’, ‘суддя’,
‘адвокат, правозахисник’, ‘міліціонер’, ‘листоноша’.
У значенні ‘голова сільської ради’ (Додаток Г, к. 23) конкурують заст.
назви д|в’ірник (‘начальник селянської громади’ [Ткач 1, 94]) та при|мар’ <
рум. рrimár ‘один з перших, впливовий’ [ЕСУМ 4, 573] ‘мер міста’ [РРС,
1081]. На території Покуття фіксуємо застарілу назву в’іĭт, номінативне
словосполучення с’іл’с|киĭ в’іт (Бл) < через польське посередництво пол. wójt
або безпосередньо запозичено з нім. vog(e)t [ЕСУМ 1, 397] (поширена також
у бойк. гов. [AGB 4, m. 209])), в одній із говірок натрапляємо на заст. лексему
солтис < пол. sołtys ‘сільський староста; представник селян у народній раді’

|

[ЕСУМ 5, 350]. На сучасному етапі їх заступають назви голо|ва та
номінативні словосполучення з опорною лексемою голо|ва: голо|ва се|ла,
голо|ва с’іл’і|ради, голо|ва с’іл’с|койі |ради. У говірці смт Лужани натрапляємо
на неологізм голо|виха ‘голова сільської ради-жінка’ (Лж). У радянський
період це поняття виражав росіянізм пр’едс’е|дател’. У деяких говірках така
назва функціонує й нині. Спорадично поширені заст. назви ста|роста,
старши|на < псл. starъ -jь ‘старий, давній’ [ЕСУМ 5, 398], плуто|нир < рум.
plutoniér ‘старшина’ [РРС, 1009], у|р’едник – можна припустити можливість
впливу польської мови [ЕСУМ 6, 46], пор. пол. urzędnik ‘службовець’ [SGP 6,
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40; Ткач 1, 377] та лексема на|чал’ник (Врч, Пг) < псл. начѧльник від начѧло
‘початок, влада’ [ЕСУМ 4, 53], номінативне словосполучення на|чал’ник
се|ла. У говірці смт Заболотів натрапляємо на заст. лексему |бурм’істр’ <
нім. м, свн. burgemister ‘начальник городян’ [ЕСУМ 1, 299], оскільки cелище
певний період було районним центром, у мовомисленні діалеконосіїв воно
так і залишається містом.
Сема ‘секретар’ представлена лексемами секре|тар’, пох. ж. р.
секре|тар’ка, рос. секре|тарша < нім. Sekretär ‘секретар’ [ЕСУМ 5, 206]. Таке
ж значення має заст. номени |писар’ ˂ псл. pъsati, пов’язан. з pьstrъ
‘перістий’, спорідн. з лит. piešti ‘малювати’ [ЕСУМ 4, 376], но|тар’, но|тарус
< пол. notariusz ‘секретар’< лат. notarius ‘писар, секретар’ [ЕСУМ 4, 114]. У
значенні ‘представник виконавчої влади’ поширена нова лексема дипу|тат,
зас’і|дател’ ‘депутат’, в одній із говірок фіксуємо заст. назву |аўсуш ‘депутат’
(СК). При сільській раді існувала посада опікуна сиріт, у такому значенні
натрапляємо на заст. назви |обироп’ікун, субст. прикметник сиро|тинскиĭ
(див. Додаток Ґ).
Значення ‘посильний’ представлене субст. прикметниками посил’|ниĭ,
пох. |п’ісланец, ди|журниĭ, номінативним словосполученням де|журниĭ по
селу, роз|сил’ниĭ, |прис’ажниĭ, пат|рол’ниĭ, сталою сполукою жарт. с|таршиĭ

|

ку|да п’іш|л’ут. Це значення виражене заст. іменниками, які були поширені у
різний історичний період: гаĭ|дук < уг. hajdu ‘розбійник’ [ЕСУМ 1, 453];
пол’і|цеĭ (НСт), пал’і|цеĭ < нім. Polizéi ‘поліція’ [ЕСУМ 4, 494], стри|жер’ < з
црк.-сл. страж, стража [ЕСУМ 5, 431]. Номени де|с’атник, ди|с’атничка,
вико|навец’, дру|жин:ік, райо|н’іст ‘той, хто збирав поставку по району’
виникли у радянський час (див. Додаток Ґ).
Значення ‘міліціонер’ виражене номенами різної актуалізації: заст.
полонізмами шан|дар’, жан|дар’, фам. пох. жан|дарик (НСт) < пол. żandarm
‘жовнір, офіцер поліції, що забезпечує порядок’ [ЕСУМ 2, 187] [SGP 8, 690–
691] (у сучасних гуц. гов. ша́ндарь ірон. ‘міліціонер’ [Неґрич, 187]), заст.
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назвами

стра|жар’,

посто|вий

та

новими

лексемами:

участ|ковиĭ,

м’іл’іц’і|н’ер, м’іл’іц’і|йант < сх.-ром, рум. miliţián ‘міліціонер’ [РРС, 833].
Для

вираження

поняття

‘помічники

жандармів,

вартівники’

натрапляємо на номени варт’іў|ник, пол’і|цаĭ, пол’іц’і|йан (Рдн) < нім. Polizéi
‘поліція’ [ЕСУМ 4, 494], пор. пол. policjant ‘поліцай’ [Ткач 1, 276], мн.
стр’іб|ки ‘яструбки, т. зв. члени винищувальних підрозділів, покликані у
воєнний час боротися із загонами УПА’, пох. ст|р’ібчки, ст|р’ібц’і (Додаток
Ґ).
У значенні ‘начальник міліції’ фіксуємо заст. запозичення шеф < фр.
мови; фр. chef ‘начальник, шеф, командир’ [ЕСУМ 6, 411], які поширилися
під впливом сх.-ром. мов, та номінативні словосполучення-кальки шеф
пос|та, шиф де пост < şef de post ‘начальник посту’. З такою ж семантикою
вживали лексеми плуто|нир, на|чал’ник, оф’і|цер < через рос. та пол.
посередництво з нім. Offizíer ‘офіцер’ [ЕСУМ 4, 237], кап’і|тан < через рос. і
пол. посередництво запозичено з лат. мови capitāneus ‘ватажок, граф,
капітан’ [ЕСУМ 2, 372], пор. пол. kapitan ‘офіцерський ступінь, вищий від
поручика, офіцер’ [SJP 2, 244], вах|маĭстир < нім. Wachtmeester [ЕСУМ 1,
280], секс’і|он ← секція ‘відділення, частина’ < лат. мови через нім. Sektión,
sektio ‘різання, розріз’ [ЕСУМ 5, 207–208], сер|жинт від літ. сержант <
через рос. і нім. посередництво (н. Sergeant) з фр. sergent, що походить від
лат. serviēns ‘служачий’, пов’язаного з servire ‘служити’ [ЕСУМ 5, 219],
субоф’і|цер, номінативне словосполучення с|таршиĭ шан|дар’.
Сема ‘листоноша’ (Додаток Г, к. 30) представлена назвами пош|тар’,
пошта|л’он, пошта|л’ониĭ ← пошта < через пол. посередництво з італ. posta
‘пошта’ пох. від лат. posta ‘пошта’, букв. ‘місце для пересилання гінців або
листів’ [ЕСУМ 4, 548]. Частіше цю роботу виконують жінки, тому назви у
формі ж. р. більш поширені: пош|тар’ка, пошта|л’онка, пошта|р’іца, пор.
рум. poştăriţă ‘ листоноша’, ‘жінка-службовець поштового відділення’ [РРС,
1039]. Натрапляємо на вживання композита сп. р. листо|ноша у формі ж. р.
листо|ношка та ч. р. – листо|нош для назвивання жінок і чоловіків за
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виконуваною дією відповідно. У мовленні представників старшого віку
спорадично

поширені

фон. вар.

нім.

назви

Briefträger

‘листоноша’:

бр’іфт|риґер, бр’іхтир|ґер, бр’іфти|ґер’. У значенні ‘листоноша’ вживають
також субст. прикметник посил’|ниĭ. Лексема |поч|маĭстир вживана у значенні
‘начальник пошти’ < нім. Postmeister, можливо через пол. posztmajster
[Фасмер 3,

349];

описово

цю

семантику

виражає

номінативне

словосполучення на|чалник |пошти.
Значення ‘суддя’ виражене фон. вар. літ. назви су|д’:а (Додаток Б).
Натрапляємо на відповідник ж. р. суди|йіха (Лж) у зв’язку з розширенням
функцій, які виконують жінки у сучасному суспільстві. Фіксуємо лексему
проку|рор < фр. procureur ‘уповноважений, прокурор’ [ЕСУМ 4, 595–596] у
значенні ‘суддя’, оскільки, імовірно, діалектоносії, знаючи форму лексеми,
не повністю розуміють її значення, узагальнюючи його до ‘людина, яка
працює у суді’.
Сема ‘адвокат, правозахисник’ представлена літ. назвою адво|кат,
фон. вар. аду|кат < з нім. Advocát, що походить від лат. advocātus ‘обізнаний
юрист, судовий захисник, адвокат’ [ЕСУМ 1, 48]; імовірно через формальну
схожість лексем адвокат та адиюнт остання у говірках відома у значенні
‘адвокат’, хоча у мові-джерелі має іншу семантику: ади|йунт ˂ пол. adjunkt
‘помічник посадової особи’ [Ткач 1, 21–22; SJP 1, 8]. Лексеми но|тар’[Ткач 1,
225], но|тарус, но|тар’іус та відповідники ж. р. но|таруска (Брд, Вс),
но|тарушка (Лж) < лат. notarius ‘писар, секретар’ [ЕСУМ 4, 114] поширені у
значенні ‘особа, яка здійснює нотаріальні дії’.
У номінації учителя та вчительки поширені літ. назви у|чител’
у|чител’ка. Спостерігаємо варіантність у творенні множинних форм, пор.
ўчите|л’і / ўчите|л’а. У заст. значенні фіксуємо лексеми про|фесор ‘учитель’,
ж. р. профе|сора ‘учиталька’, про|фесор’ка ‘тс.’ (пор. гуц. тс. [Неґрич, 146]) та
номінативне словосполучення |домна профе|сора ‘тс.’, пор. сх.-ром. profésor
‘професор, викладач’, ‘учитель’ [РРС, 1103], profesoáră ‘викладачка’,
‘учителька’ [РРС, 1103]. Спорадично натрапляємо на кальки зі сх.-ром. м.,

84
рум. învăṭător ‘вчитель’ [РРС, 730]: анваци|тор (Дв, Тр), анваца|тор (СтВ,
Трш), енваци|тор (НСт), емници|тор (Мш), ваци|тор (Лн, СтВ). У звертанні
до вчителів вживали лексеми пан / |пан’і, сх.-ром. |домнул ‘пан’: |домнул
анваца|тор, |домнул ваци|тор, |домнул емници|тор; |домна ‘пані’: |домна
ваци|тора; домни|шора ‘панна’: домни|шора. У значенні ‘директор школи’
поширена лексема ди|ректор’ (Вр, Др, ЗГ, Кл, Мм, Сл, СтБ), відповідник
ж. р. ди|рехтор’ка (Рж), сх.-ром. |домна дирек|тора (Тр) < лат. dīrēctor ‘той,
хто спрямовує’ [ЕСУМ 2, 75].
З семантикою ‘школяр’ / ‘школярка’ поширені лексеми літ. мови
шко|л’ар, пох. шко|л’арик, шко|л’арчик, відповідник ж. р. шко|л’арка та назви
рос. уче|ник, ж. р. уче|ница, кальки з сх.-ром. е|л’ев’і мн. ‘учні’ < рум. elév(а)
‘учень(ниця)’ [РРС, 475]. Спостерігаємо варіантність у творенні множинних
форм: школ’а|р’і / ш|кол’ники, |учн’і / учи|н’іци. Описово множинність
виражена номінативним словосполученням |д’іти шк’іл’|н’і.
Значення ‘студент’ не має представлення у всіх говірках, оскільки
навчання у вищих закладах не було загальнодоступним. У низці говірок
виявляємо літ. назву сту|дент < через пол. посередництво з нім. Studént від
лат studens, -ntis ‘який навчається, який намагається’ [ЕСУМ 5, 457]. ДО
номінації виступає місце навчання, пор. назви г’імна|зист ‘учень гімназії’ ←
гімназія < через пол. або нім. посередництво (нім. Gymnásium, насамперед як
назва школи, що давала класичну освіту) запоз. з лат. gymnasium ‘школа
фізичних вправ, місце зборів і розмов філософів’ [ЕСУМ 1, 514], бур|сак
‘учень бурси’ ← бу́рса ‘нижче духовне училище’ < через пол. мову з лат.
слат. bursa ‘(волова) шкура; шкіряний гаманець; товариство’ [ЕСУМ 1, 304];
сем’іна|рист ← семіна́рія < через пол. посередництво з лат. мови sēminārium
‘розсадник, школа’ [ЕСУМ 5, 212].
Значення ‘бухгалтер, касир’ виражене фон. вар. літ. лексеми: бу|галтер,
бу|галтор, бу|галтор’, відповідник ж. р. бу|галтор’ка < через рос. або пол.
мову з нім. Búchhalter складається з основ іменника Búch ‘книга’ [ЕСУМ 1,
311–312],

назвою

рах’іў|ник,

номінативним

словосполученням

пан
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рахун|ковиĭ, описовою конструкцією в’ід ра|хунку. Спорадично поширені
номен бан|к’ір < нім. або фр. мови, н. Bank, фр. bangue походять від. іт. bancа
(banco) ‘лава, стіл міняйла, банк’, яке зводиться до герм. вank ‘лава’ [ЕСУМ
1, 134] та лексема ка|с’ір’, відповідники ж. р. ка|с’ірка, кас’і|йерка, рос.
ка|с’ірша < з нім. Kassier і пол. Kasjer ‘тс.’ [SGP 2, 288], пох. від іт. cassiere
‘касир’, пов’язаного з cassa ‘каса’ [ЕСУМ 2, 399]. Лексема касиє́р на поч.
XX ст. була назвою виборної посади в громадських товариствах [Ткач 1,
170]. В одній із говірок натрапляємо на агентив казна|чеĭ ← казна ‘державна
скарбниця, гроші’ < тюркської hazine (hazne) ‘казна’ [ЕСУМ 2, 342]. Нині ці
номени активно вживані на позначення людини, яка відповідає за фінанси у
церкві, однослівну назву може заступати описова конструкція цеĭ / шо
зби|райе грош’і.
Сема ‘збирач податків’ представлена заст. назвами а|гент < через рос. і
пол. посередництво (пол. agent) з нім. Agent [ЕСУМ 1, 45], зуди|катор,
зди|кутор імовірно від ексекуторъ ‘виконавець’ [ТМ 1, 244], екзеку́ция
‘виконання судового присуду (розпорядження) щодо майна, примусове
стягнення, вилучення майна’ [Ткач 1, 112]. Фіксуємо фон. вар. назви
протектор у значенні ‘збирач податків’: проч’ік|тор, про|чектор, причи|тор,
при|чептор ← протегувати ‘сприяти, підтримувати’ < з лат. prōtego
‘прикриваю, покриваю; захищаю, приховую’, можливо через посередництво
пол. мови [ЕСУМ 4, 610]. Така семантика ймовірно є наслідком контамінації
форми запозиченого слова та його народної етимологізації: ‘збирати податки’
→ ‘чіплятися’, відповідно ‘збирач податків’ → при|чептор, причи|тор.
Спорадично з такою ж семантикою уживають назви ка|с’ір’, субст.
прикметник подат|ковиĭ. Назви у|ч’отчик, за|йомшчик та абревіація м’ін|заг
стосуються радянського періоду.
У номінації пожежника поширений агентив по|жарник, субст.
прикметник по|жарниĭ, які діалектоносії вважають новими назвами, у кількох
говірках – Км, СтВ – давнє запозичення файір|ман [СБГ, 575] < нім.
Féuerwehrmann ‘тс.’ [Ткач 1, 381]. Спрадично натрапляємо на лексеми
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до|рожник, субст. прикметник стра|жатиĭ. Таке агентивне значення може
бути виражене описово: |роби ў по|жарн’і. Як зазначають діалектоносії,
пожежних частин майже не було, пожежі ліквідовували власними силами
(докл. див. Додаток Ґ).
Сема ‘власник корчми, шинкар’ (Додаток Г, к. 26) представлена
опозицією фон. вар. лексеми корш|мар’ та шин|кар. У кількох говірках
значення ‘шинкар’ виражене назвою прода|вец (Вл, Грз, Тр) букв. ‘той, хто
продає горілку’. Описова назва три|майе |коршму поширена у говірках, де
однослівні назви не були актуалізовані.
Номінація військових не має широкого представлення у говірках,
оскільки вага таких назв у повсякденному житті діалектоносіїв незначна.
У значенні ‘вояк, солдат’ поширені назви сол|дат < через рос.
посередництво із зах.-євр. мов, нім. Soldát ‘солдат’ [ЕСУМ 5, 346], |войак <
пол. woják ‘жовнір’ [SGP 6, 146], субст. прикметники во|йен:иĭ, воĭс’|ковиĭ,
заст. назви рек|рут < через пол. та рос. посередництво з нім. мови н. Rekrút
‘рекрут’ від фр. *recrute, recrue ‘новобранець; новий член товариства’
[ЕСУМ 5, 52], |жоўн’ір < пол. żołnierz [ЕСУМ 2, 202]. Спорадично
натрапляємо на назви мос|кал’ ‘вояк’, жан|дар’м ‘тс.’, оф’і|цер ‘тс.’. Лексеми
допризоў|н’ік, новоб|ранец мають додаткову семантику ‘вояк, який починає
військову службу’.
Значення ‘прикордонник’ виражене опозицією назв погра|ничник та
запозичення ґрани|чер < сх.-ром. грэничер ‘тс.’ [ЕСУМ 1, 584]. Серед назв
військових натрапляємо на номен артил’е|р’іст < через рос. та пол. мову з
фр. artillerie пох. від фр. artillier ‘постачати воєнне знаряддя, машини’
[ЕСУМ 1, 88]. Для номінації моряків майже на всій досліджуваній території
поширена літ. назва мо|р’ак і лише спорадично запоз. мари|нар’ < сх.-ром.
marinár ‘тс.’ [РРС, 805].
На номінативне представлення цієї ЛСГ значний вплив мали форми
суспільного устрою. Оскільки досліджувана територія у різний час входила
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до складу різних держав, назви діячів суспільного устрою переважно
застарілі, описуємо їх як мовний факт.
2.2.2. ЛСПГ „Назви ремісників”
На початок XX ст. для промисловості краю були характерні дрібні
підприємства,

низька

технічна

оснащеність

та

значна

питома

вага

ремісничого виробництва [290, 69].
Сема ‘столяр’ виражена питомими і запозиченими назвами (Додаток Г,
к. 50). Найбільше поширення має лексема с|тол’ар та її варіанти, з якою
конкурує номен |майстер. Інші лексеми, напр., рос. п|лотник, п|лотн’ік,
румунізм тимп|лар’ < рум. tîmplár ‘столяр’ [РРС, 1434], молд. тымплар ‘тс.’
< тымпле ‘іконостас’ (лат. templa) у старомолд. мові тымплар ‘майстер, який
виготовляв іконостаси’ [203, 157] (як номінація столяра ця лексема
зафіксована і в [AlR 1, m. 41]), ш|тел’мах менш поширені. Описово значення
може бути виражене конструкціями ц’і / шо фут|руйут, |маĭстер / шо |роби
фут|рац’ійу (футри́на ‘рама у вікнах, дверях’ [СБГ, 607]).
Крім того номен |маĭстер < нім. Méister [ЕСУМ 3, 363] поширений у
значеннях: ‘чоловік, який будує дерев’яні будинки або частини будинків’,
розвиток семантики вбачаємо у вживанні цього слова зі значенням ‘чоловік,
який будує кам’яні, цегляні будинки, штукатур’, ‘чоловік, який накриває
хату’, ‘пічник’. Загалом лексема майстер у ПБГ поширена у найширшому
значенні ‘ремісник’: а|би л’у|бу ро|боту ро|биў у|с’о |маĭстер (Лж).
Сема ‘чоловік, який будує дерев’яні будинки або частини будинків,
тесля’ виражена лексемами: |маĭстер, с|тол’ар, п|лотн’ік. У говірках
Кадубівці та Кострижівка існує розрізнення: лексема столяр поширена у
прямому значенні, але стосовно того, хто будує верх хати, вживають лише
номен плотник. Спорадично натрапляємо на назви тес|л’ар, тимп|лар’,
|

ц’імерман [СБГ, 628] < нім. Zimmermann ‘тесляр’ та віддієслівні похідні

буд’і|вел’ник, буд’іў|ничиĭ, буд’іў|ник

← будувати, стро|йітел’ ← рос.
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строить ‘будувати’, маш|ч’іл’ник ← масти́ти ‘укривати шаром глини стіни
хати’.
Для називання чоловіка, який будує кам’яні, цегляні будинки,
штукатура поширені загальні назви |маĭстер, буд’і|вел’ник, рос. стро|йітʼелʼ
та агентив |мул’ар < пол. mularz [ЕСУМ 3, 533], який однак не сприймається
діалектоносіями як запозичена назва. У лексемах шчика|тур, шчика|туршчик
← штукатурити ‘покривати поверхню стіни, стелі і т. ін. шаром
штукатурки ’, му|роўшчик ← мурува́ти ‘ споруджувати, зводити щось із
каменю, цегли’, мас|т’іл’ник ← масти́ти ‘укривати шаром глини стіни хати
тощо’ актуалізована ДО ‘спосіб дії’. Лексеми |каменшчик, номінативне
словосполучення к’ір|п’ічниĭ |маĭстер мотивовані знаряддям дії.
Для вираження значення ‘чоловік, який накриває хату’ використовують
агентиви |маĭстер, ро|б’ітник, спец’іа|л’іст, стро|йіт’ел’ або лексеми
п|лотник, с|тол’ар як назви тих, хто працює з деревом. Номінативна
варіантність представлення цієї семи зумовлена різною мотивацією назв:
деякі лексеми, утворені за ММ ‘знаряддя дії → діяч’: бл’а|хар, бл’е|харник,
драни|ч’ер’ < рум. drăniсér ‘майстер, який виготовляє дранку’, ‘той, хто
покриває дах дранкою’ [РРС, 456]. ММ ‘дія → діяч’ актуалізована у назвах
по|шиўник, поши|вал’ник, пох. по|шивач, поши|ваĭло, у субст. прикметнику
пошиў|ниĭ ← пошива́ти ‘накривати хату соломою’, ук|риван:ик, покри|вач,
покр’і|вел’ник ← укривати, покривати ‘тс.’. У деяких говірках це значення
виражене описово: |майстер / шо накри|вайе |хату, |маĭстер в’ід дра|ниц’і,
поби|вайе |хату дра|ницами, |роби |вер’х, тоĭ / шо поши|вайе ха|ти, чоло|в’ік /
шо поши|ваў, тоĭ / шо поши|вайе ха|ти (див. Додаток Ґ).
Для номінації та характеристики майстра, який невміло виконує свою
роботу, використовують номени пар|так, пар|тач, пар|тачник та описову
конструкцію пар|тачи ро|боту ← парта́чити ‘робити, виконувати що-небудь
невміло або неохайно, недбало’, лексеми пач|кар’ ← рос. пачкать ‘тс.’,
хала|мандрик, пор. літ. халами́дник, знев. ‘босяк, голодранець’, ‘бешкетник,
пустун’ [СУМ 11, 13]. Виявляємо негативно-оцінні номени ка|парник,
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брако|мер, контаміновані назви поп|суĭ|маĭстер ← букв. майстер псувати,
ла|маĭстер ← букв. майстер ламати. Негативна оцінка таких дій можлива і
за допомогою номінативних словосполучень: пар|шивиĭ |маĭстер, низ|далиĭ
маĭстер, ни|добриĭ |маĭстер та висловлювань: то не |майстер / а п|л’ішка

|

(п|л’ішка це це шо |хату пл’і|шити / ко|лис ст’і|лец запл’і|шити (Рш) ← плі́ха
‘клинець для заклинювання, заклепування’), |маĭстер ноĭ |бун / шо ни |роби
добри (букв. сх.-ром. nu bun ‘не добрий’), в’ін ни ў|м’ійе ро|бити / в’ін лиш то

|

попсу|йе.
Значення ‘пічник, чоловік, який мурує і лагодить печі’ (Додаток Г,
к. 41) виражене назвами різної мотивації: пор. опозицію словотвірних
варіантів з основою піч- (ММ ‘об’єкт дії → діяч’): п’іч|ник, п’іч|кар та
віддієслівні лексеми |мул’ар, маш|ч’іл’ник. Спеціальні назви може заступати
номен |маĭстер та описові номінативні конструкції |мул’ер в’ід |печ’і, п’іч
роби, |маĭстер ĭде |печ’і ро|бити, |маĭстер кла|де |печ’і, тоĭ / шо кла|де |печ’і,

|

тоĭ / шо п’іч кла|де. Описові назви виступають єдиним репрезентантом семи
у говірках К, Рш, Ус, і як додатковий засіб – у говірках Лк, Км, СтВ.
Деякі види робіт на території краю не були поширеними або не
вважалися ремеслом: плетіння кошиків, копання криниць. Такі роботи
виконували самі господарі, тому семи ‘той, хто копає криницю’, ‘чоловік,
який плете кошики’ не мають широкого представлення у ПБГ (Додаток Ґ).
У значенні ‘чоловік, який копає криниці’ лише у кількох говірках
поширений агентив кир|нишник. Назви водо|лаз, |норник мають ширшу
семантику ‘той, хто вміє шукати воду’: |норники / |нори добу|вали. Це
значення виражають також конструкції типу „той, хто”: тоĭ чоло|в’ік / шо
ко|пайе к’ірни|ц’і, |маĭстер / йа|киĭ з|найе ко|пати к’ір|ницу, ро|б’ітники / йа|к’і
ко|пайут’ кри|ниц’у, т’і / шо к’ірни|ц’і ко|пайут, тоĭ |майстер / тоĭ / шо
ко|пайе кирни|ц’і, тоĭ / шо ко|пайе кир|ницу, номінативні словосполучення
ко|пач кирни|ц’іў, спец’іа|л’іст до кар|ниц’і або описові назви ко|пайе к’ір|ницу.
Для номінації чоловіка, який плете кошики, використовують лексеми
ко|шир’ [СБГ, 229], відповідник ж. р. ко|шар’ка, пох. ко|шарик, коши|кар’.

90
Різна мотивація реалізована у композитах кошо|л’уб, кошоў|йазко та лозбйа|р’
букв. ‘той, хто плете з лози’. В одній з говірок натрапляємо на лексему
маĭст|рин’а, оскільки така робота вважалася жіночою. Описово значення
виражене за допомогою конструкцій |маĭстер в’ід коше|л’іў, т’і / шо пле|тут
кошики, п|л’іў |кошики.

|

Сема ‘бондар, майстер, який виготовляє діжки’ (Додаток Г, к. 21)
представлена формою |боднар’ < нім. Bütenaere ‘боднар’ [ЕСУМ 1, 221],
утвореною внаслідок метатези. Хоча ця лексема „…в українських діалектах
виступає однаково у метатичних формах і формах без метатези” [325, 24],
назва бон|дар у ПБГ поширена значно рідше. Опозитами виступають лексеми
боч|кар, |бочник, рум. до|ґар’ (Дв) [СБГ, 98] < сх.-ром. dogár ‘бондар’ [РРС,
448; МГП, 287]. У цьому ж значенні фіксуємо лексеми с|лесар’, п|лотник та
описову конструкцію |майстер / шо боч|ки |роби.
У значенні ‘стельмах’ поширені фон. та акцент. варіанти запоз. лексеми
стельмах: ш|тел’мах, пох. штел’|машник, конструкція ш|тел’мах в’ід во|з’іў
та с|тел’мах < нім. Stéllmacher9 в українську мову потрапила через
посередництво польської мови stelmach ‘колісник, каретник’, в якій
функціонує зі значенням ‘колісник, каретник’ [ЕСУМ 5, 407; SGP 5, 231]. Як
зауважує Т.Б. Пиц щодо польського посередництва „мова може також йти
про кількаразове запозичення польською мовою, тобто stelmach / stalmach з
кінця XIV ст. та sztelmach / sztalmach приблизно з середини XVI ст.”.
Дослідник також робить висновок про середньонімецьке походження
лексеми стельмах [211, 67]. У ПБГ пізніша форма набула більшого
поширення (Додаток Г, к. 49). Похідні назви знаходимо в українських
говірках, які перебували у зоні польськомовного впливу, бойківських та
наддністрянських:

стельмáшка

‘ремесло

стельмаха’

[СБйГ

2,

252],

стельмáска ‘частина воза’ [НРС, 245]. Сема ‘виготовлювач возів’
представлена також сх.-ром. запозиченнями темп|лар’, кару|цар’ < сх.-ром.
мов; рум. cărúţă ‘тс.’ є похідним від кар (car) ‘віз’, що відбиває лат. carrus
9

Посередництво польської мови виявляється у втраті словотвірного німецького форманта: шт > ст
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‘віз’ [ЕСУМ 2, 398] [РРС, 241] та номеном |возн’ік. У цьому ж значенні
вживають агентиви п|лотник, с|тол’ар та ко|вач. У значній кількості говірок
спеціальну лексему заступає номен |маĭстер та описові конструкції: |маĭстер
в’ід |ф’іри, |маĭстер / шо |роби в’і|зок, |маĭстер до в’і|зок, тоĭ чоло|в’ік / шо
роби во|зи, |маĭстер в’ід во|з’іў, спец’іа|л’іст во|зи ро|бити.

|

Номінація коваля представлена опозицією лексем різної мотивації та
походження (Додаток Г, к. 25): ко|вал’, ко|вач ← кува́ти / куз|н’ец ← ку́зня
‘майстерня (або цех), де обробляють метал куванням’.
Номінативні засоби, які вживаються у значенні ‘дружина коваля’ та
‘діти коваля’, представляють різні засоби вираження присвійності у ПБГ:
кова|лиха ‘дружина коваля’, кова|л’іца ‘тс.’ < рум. cováli ‘коваль’ за
допомогою форманта -iţă, хоча Іван Робчук наголошував, що суф. -iţă
„проявляється у власних назвах”, зокрема „власні назви-імена, утворені за
допомогою суфікса -іц(а), тільки чоловічого роду” [241, 652] та номінативні
словосполучення кова|лева |ж’інка, кова|л’ова |ж’інка, кова|лев’і |д’іти,
кова|л’а |д’іти, кова|лишин’і |д’іти.
Серед ремесел гончарство не було широко розвиненим, ним займалися
у кількох селах на Сторожинеччині та Хотинщині, зокрема у с. Малинці10
[ГА, 12]. Сема ‘гончар, майстер, який виготовляє посуд та інші вироби з
глини’ (Додаток Г, к. 24) виражена назвами гон|чар, пох. ж. р. гон|чарка та
назвами гор|шечник, гор|шетник, горшко|латник (цікавий варіант зафіксовано
у пд. -бук. гуц. горшкодра́йник ‘горшколат, дротар’ [ГГБ, 153]), гли|н’ар,
о|лар’ < сх.-ром. olár ‘гончар, горшечник’ [РРС, 923], ке|рам’ік ‘фахівець з
кераміки’ < з грец. очевидно за посередництвом зах.-європ. нім. Kerámik
‘гончарство, керамічні вироби’ [ЕСУМ 2, 424]. Діалектоносії знають
літературну назву гончар, однак відзначають, що вона є новою (див Додаток
Ґ). Номеном дрот|нар’ називали чоловіка, який лагодив начиння та
обдротовував глечики і посуд < через посередництво пол. діал. drutarz,
10

Центром гончарства є с. Коболчин на Сокирянщині, однак ця територія перебуває поза межами нашого
дослідження.
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drótarz ‘мандрівний гурал, що лагодив начиння’ з нім. draht ‘дріт’, відомий у
давніх німецьких діалектах [324, 265]. Описово значення може бути
виражене номінативними конструкціями: тоĭ / шо горш|ки |роби з г|лини,
баба та / шо мис|ки г|лин’ан’і |роби, тоĭ / шо горш|ки |роби з г|лини, цеĭ|во / шо

|

в’іли|вайе горш|ки. Гончарні вироби купували на ярмарках або вимінювали. В
одній з говірок натрапляємо на агентив кат|ран:ик ‘той, хто вимінював
старий одяг на глечики і горщики’ (Брд).
Значення ‘швець, майстер, що шиє і лагодить взуття’ виражене
агентивами різної мотивації та походження (Додаток Г, к. 53): найбільш
поширеною є лексема швец та її фон. вар. ← шити, шевчити ‘бути шевцем’,
з нею конкурують номени са|пожник та чобо|тар’. Описово це значення
виражене конструкцією тоĭ / шо |роби |чоботи. Поширення лексеми чоботар
у низці бук. говірок відзначено і в румунських джерелах [AlR 2, m. 210].
У номінації кушніра (Додаток Г, к. 29), поширені назви куш|н’ір’ <
через польське посередництво запоз. з нім. kürsenoere, kurs(e)ner пов’язане з
двн. Kursinna ‘хутро, шуба’ [ЕСУМ 3, 170] та кожу|хар’, ку|жушник (Вл) ←
кожух. Не має однозначного трактування лексему кожо|кар’ (Дв): вона може
бути як наслідком фонетичної видозміни назви кожухар, так і утвореною від
основи кожа ‘шкіра’, букв. майстер, який працює зі шкірою. У деяких
говірках ДО об’єкт дії не реалізована, тому в значенні ‘кушнір’ натрапляємо
на назви швец, кра|вец’, номінативне словосполучення кри|вец по ш|к’ір’і,
кройе|тор’ < рум. croitor ‘кравець’.
У значенні ‘учні у майстра, молодші помічники’ поширені назви
ч’е|л’адник ← челядь ‘населення феодальної вотчини (іст.)’ [челядникувати
‘слугувати, наймитувати’] < псл. čel’adь, утв. від *čelь (пов’яз. з *čelo укр.
‘чоло’, *čelovĕkъ, укр. чоловік), за допомогою зб. суф. –jadь (-ĕdь); далі
зіставл. з коліно, покоління [ЕСУМ 6, 293] та загальні назви: пом’іч|ник,
учен’, уче|ник, субст. прикметник п’ід|ручниĭ (Додаток Ґ).

|

Пошиттям одягу займалися і чоловіки, і жінки, тому відповідно у
значенні ‘людина, яка шиє одяг’ фіксуємо назви ч. р: кра|вец, запозичення
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ш|наĭдер < нім. Schnéider ‘тс’, рос. зак|роĭшчик, рос. порт|ниĭ. Однак частіше
таку роботу виконували жінки. Для номінації жінки-фахівця із пошиття одягу
(Додаток Г, к. 27) поширені такі назви: краў|чин’а, криў|чиха ← кроїти,
шеў|кин’а, шеў|чиха, ш|вачка, шве|йа < псл. [*šьvalьja] як відповідники ж. р. до
форми ч. р. *šьvalь ‘кравець’, пох. від псл. šiti, укр. шити [ЕСУМ 6, 394]
(мають продовження у бойк. гов. [AGB 4, m. 206]). Натрапляємо на давні
запозичення ма|д’іска, мо|д’істка < через посередництво нім. мови (нім.
móde, нім. Modistin ‘модистка’) < фр. mode < лат. modus ‘міра, правило;
манера’ [ЕСУМ 3, 495], субст. прикметники порт|на, пох. порт|н’іха;
запозичення кройе|тор’ка ← кройе|тор’ < сх.-ром. croitór ‘кравець’,
криĭто|р’аса (Дв) < сх.-ром. croitoreásă ‘кравчиня’ [РРС, 348], яке увійшло в
румунську мову зі слов’янських, на що вказує етимон кроїти. Ткання не
виділялося як окреме ремесло, оскільки воно було повсякденною роботою
кожної жінки. У значенні ‘людина, яка тче’ спорадично натрапляємо на
лексеми т|кал’а, тка|чиха, ч. р. ткач та номінативне словосполучення
квал’іф’і|кованиĭ ткач (Ус), описову конструкцію та / шо полот|но |робит
(див. Додаток Ґ).
У значенні ‘мірошник’ (Додаток Г, к. 35) більше поширення має
фон. вар. літ. назви |мелник, спорадично виявляємо назви мли|нар’ ,
запозичення мо|рар’ < morár ‘мельник’ [РРС, 857], лише у кількох випадках
натрапляємо на номен м’і|рошник та заст. лексему ва|ґар’ ‘той, хто важить
борошно’.
Значну номінативну та семантичну варіантність виявляє представлення
семи ‘лісник’ (Додаток Г, к. 33). У відповідному значенні фіксуємо лексему
л’іс|ник (у говірці Каплівка л’іс|ник – ‘лісовий сторож’), пох. субст.
прикметники л’іс|ничиĭ, л’ісо|виĭ вважають новішими назвами. У низці говірок
поширена заст. назва побереж|ник (у говірці с. Кам’янка побереж|ник –
‘помічник лісника’) ← берегти. З відповідною семантикою функціонують
запозичені агентиви різної актуалізації: заст. падур|ар ‘лісник’ < рум. pădurár
‘тс.’ [РРС, 962; ГГБ, 195], заст. германізм |фештор’ < нім. förster ‘лісник’,
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‘керівник лісників’, нову назву |йегер’ < нім. jäger. У значенні ‘керівник
лісників’ натрапляємо на заст. лексеми ф’іл’|ватир (СК) імовірно семантична
видозміна від фільва́рок ‘маєток з будівлями, виселок’ < з пол. folwark
‘фільварок’, пох. від. н. Vorwerk ‘фільварок, хутір’ [ЕСУМ 6, 99]. У
місцевості, де мало лісів, натрапляємо на субст. прикметник гайо|виĭ; у
значенні ‘лісовий сторож’ фіксуємо назви об|йежчик, с|торож, номінативне
словосполучення с|торож |л’іса. У букв. значенні ‘ті, хто працюють в лісі’
виявляємо лексеми л’ісо|руб ‘чоловік, який рубає ліс’, зруба|ч’і ‘люди, які
рубали гілля в лісі на продаж’.
Сема ‘кухарка’ (Додаток Г, к. 28) представлена агентивами |кухар’ка (в
одній із говірок натрапляємо на відповідник ч. р. |кухар’ (Рдн)), що кількісно
переважає, та лексемами з основою -вар-: |повар’ка, відповідник ч. р. |повар,
пова|риха, ва|рисиха (пор. пояснення семантики у пд. -бук. гов.: ку́харка
‘варилиха на весіллі’ [ГГБ, 180]).
У значенні ‘перукар’ (Додаток Г, к. 40) найбільш поширеними є
фон. вар. росіянізма парикмахер: пар’іх|махир, парих|махир, парик|махир,
пал’ік|махер,

пар’ік|махир,

пар’іх|мах’ір’,

парих|махер,

пал’іх|махер,

пахер|махер, пелех|махер < нім. Parӥckenmacher ‘майстер, який виготовляє
перуки’ [Фасмер 3, 207], варіанти пахер|махер, пелех|махер ймовірно є
контамінацією назв парихма́хер та пе́лехи знев. ‘волосся’. У цьому ж значенні
фіксуємо заст. запозичення фр’і|зир [пор. фіксацію у Ткач 1, 387], що
характеризується значним фонетичним варіюванням (Додаток Б) < нім.
Friseur ‘тс.’, ймовірно, через посередництво пол. мови < пол. Fryzjer ‘тс.’,
Fryzownik ‘тс.’ [SJP 1, 779] та ци|рул’ник < пол. cyrulik ‘фельдшер, перукар’
[ЕСУМ 6, 252–253; 325, 98]. Оскільки перукарень у селах часто і не було, не
виникала потреба у використанні агентива, для номінації перукаря
використовували описові конструкції цеĭ / шо стри|же, тоĭ / шо
п’ідстригайе, тоĭ / хто стри|же, пор. іменник стри|жар’ ‘перукар’.
Натрапляємо в кількох говірках (М, Нп, Пш, Чрн) на вживання фон. вар. літ.
назви перу|кар’ та лексеми го|л’ар ‘чоловік, який голить чоловіків’ (Лш),
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цікава семантика і саме її пояснення у марм. гов.: гол’а́р’ ‘фризієр’ [МГП,
285].
Сема ‘фотограф’ виражена агентивом фо|тограф та похідними
фотогра|ф’іст, пох. субст. прикметником фотогра|ф’істиĭ < із зах.-європ.
мов. н. Photograph, фр. photographe, англ. photograph ‘фотознімок,
фотозображення’ [ЕСУМ 6, 125], рідко виявляємо запозичення по|зар’
‘фотограф’ < сх.-ром. poză ‘фото’ [РРС, 1045] та описові назви, напр., шо
здоĭ|майе на |карточку.
На варіантність назв цієї ЛСГ та їх актуалізацію впливали позамовні
чинники: розвиток ремесел у певних мікрорегіонах та їх більша чи менша
актуальність на сучасному етапі.
2.2.3. ЛСПГ „Назви працівників сільського господарства”
Ця ЛСПГ об’єднуює номінативні засоби для називання осіб, зайнятих у
рільництві (‘сапальник’, ‘косар’, ‘жнець’) та тваринництві (зокрема й у
бджільництві) і рибальстві.
Для номінації людей, які працюють на землі, прополюють та
підпушують ґрунт, поширені віддієслівні похідні |сапал’ник ← сапати
‘підпушувати і виполювати ґрунт’, праш’іў|ник ← прашувати ‘тс. що сапати’
та загальні назви ро|б’ітник, ро|бочиĭ, пор. в атрибутивних словосполученнях
панс’киĭ ро|бочиĭ (Мх), мн. від номена наймит – наĭми|т’:а. У лексемах

|

нас|п’іўник, тре|тин:ик та описовій конструкції

робйу на тре|тину

|

актуалізована ММ „спосіб дії – діяч” (див. Додаток Ґ). В.А. Прокопенко
зазначала, що такі лексеми „вийшли з активного ужитку ще у середині і
вживаються лише у розповідях” [226, 145].
У значенні ‘косар’ виявляємо загально поширену назву ко|сар’ та
номен ко|сатор’.
Номінативна варіантність представлення семи ‘жнець’ полягає у
поширенні віддієслівних похідних та творенні множинних назв: жнец, ж. р.
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ж|ница (Гр), мн. жен|ц’і, жн’е|ци ← жати; жни|вар’, жат|кар. Описово
значення виражене конструкцією ро|б’ітники в’ід х|л’іба.
Для номінації чоловіка, який молотить, поширені віддієслівні агентиви
моло|т’іл’ник, моло|тил’шчик, мо|лотник, моло|тар’. Значення може бути
виражене описово конструкцією л’у|дина / йа|ка мо|лоти, або за допомогою
загальної назви ро|б’ітник.
У ПБГ поширена форма гуртової допомоги, яку називають кла́ка [СБГ,
206] або |толока [СУМ 10, 180]. Помічники на гуртовій допомозі (Додаток Г,
к. 44) не мають спеціальної назви у деяких говірках (Бл, Брд, Дб, Др, Кд, Лш,
Мш, Нп, Ош, Пдв, Ркш, Рш, Ус), у низці говірок це значення виражене
описово номінативними конструкціями т’і / шо приĭш|ли на к|лаку, на |толоку
приĭш|ли та за допомогою загальних назв пом’ічни|ки, помога|ч’і, ро|б’ітники.
У решті говірок спостерігаємо опозицію множинних форм з основою -клак-:
клака|ни, кла|чани, кла|чан:ики, клака|р’і та основою -толок-: толока|р’і,
толо|чин:ики, толоко|в’і. Така форма допомоги була прийнятою у
будівництві та польових роботах, зокрема чищенні кукурудзи, тому в
значенні ‘люди, які чистять кукурудзу’ фіксуємо загальну назву ро|бочиĭ,
лексему клака|ни та пох. назви, мотивовані назвою дії: лу|п’іл’ники,
лупл’ін:ики ← лупи́ти та чис|т’іл’шчики ← чистити. У деяких говірках (Вл,

|

Лш, Мш, Пдв, Рд, Сл) діалектоносії стверджують, що немає спеціальної
назви для номінації таких робітників.
У значенні ‘садівник’ (Додаток Г, к. 46) виявляємо назви сад’ў|ник,
субст. прикметник садо|виĭ (Рдн), композит садо|вод, які вважаються новими,
та заст. полонізми город|ник, ог|родник ← о́ґрод ‘парк’,‘сад’ [СБГ, 361] < з
пол. ogród ‘город, сад біля дому’ [ЕСУМ 4, 157]. Агентиви кв’ітни|кар,
цв’іт|ник, описова назва |роби ў ру|жарни стосувалися тих садівників, які
вирощували і доглядали за квітами. Однак більшість діалектоносіїв
зазначають, що культивування садів почалося вже за радянської доби, тому
спеціальних назв для садівника не було.
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Спосіб обробітку землі у колективному господарстві виражений у
номінації людей, які працювали на полі. Лише в одній з говірок натрапляємо
на назву р’іл’ни|ки (Іл). Для називання організатора роботи поширеними були
субст. прикметники ланко|ва, рос. ʒвено|ва ← дзвено́ ‘ланка’, пол’о|ва, номен
агро|ном < з фр. мови agronome від гр. άγρονμος ‘службова особа в земельних
справах’ [ЕСУМ 1, 47], композит пол’о|вод та атрибутивні номінативні
словосполучення для номінації усіх учасників ланки: ста|ра

ланка,

|

комсо|мол’ска |ланка, моло|д’іжна |ланка, бойо|ва |ланка.
Сема ‘охоронець, сторож’ виражена віддієслівними похідними:
с|торож, стра|жир’, заст. агентивом сторо|жук ← сторожи́ти ‘охороняти’;
ди|журниĭ ← дижу́рити ‘тс.’, варто|виĭ ← вартува́ти ‘тс.’, ох|ран’:ік,
хо|ронец ← рос. охранять ‘тс.’, запоз. зі сх.-ром. |пазник < páznic ‘сторож’
[РРС, 961; ГГБ, 195], пази|тор’ < рум. păzitór ‘тс.’ [РРС, 969], пор. па́зити
‘охороняти, стерегти’ [СБГ, 376–377]. У значенні ‘польовий сторож’
(Додаток Г, к. 43) найпоширенішою є лексема с|торож, номінативні
словосполучення с|торож на |поли, с|торож |пол’овиĭ, субст. прикметники
пол’о|виĭ, лано|виĭ, заст. назви

пазник, об|йежчик, лексема жи|тар’,

|

спорадично натрапляємо на назви ди|журниĭ, давнє запозичення ва|тага (Лн)
< чув. * våtaγ, uotaγ, спорідненого з дтюрк. otaγ ‘намет, кімната, сім’я’
[ЕСУМ 1, 339], що поширилося у ПБГ зі сх.ром. мов.
До когорти людей, які займаються тваринництвом, зараховуємо не
лише тих, хто вирощує та доглядає за тваринами, а також назви осіб,
діяльність яких пов’язана з тваринництвом: ‘різник’, ‘м’ясник’, ‘пастух’,
‘ветеринар’, ‘кастратор’.
У значенні ‘конюх’ поширені лексеми |кон’ух, фор|нал’ < пол. formal
‘конюх, наймит, гак на кінці дишла’ < нім. Vornagel, утв. з прийменника. Vor‘перед’ та іменника Nagel ‘цвях’ [ЕСУМ 6, 120] та загальні назви ро|б’ітник,
ґар|ґат ‘наймит’ < рум. argat ‘тс.’ [РРС, 102], |наĭмит: |наĭмит г|риж’ійе |кон’і
(Км) (гри́жати ‘годувати, доглядати’ [СБГ, 76]).
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У значенні ‘візник’ (Додаток Г, к. 22) конкурують заст. номени
ф’ірман < нім. fuhrmann ‘візник’, ймовірно через польську мову < пол.

|

Furman ‘тс.’ та йіз|довиĭ. З цією семантикою фікcуємо також лексеми:
вошчик, з|вошчик, в’із|ник, нову лексему |шофер < фр. chauffeur [ЕСУМ 6,

|

454]. Натрапляємо на заст. назви к’і|р’іĭник ‘той, хто перевозив на далеку
відстань’, кир’і|йан ‘тс.’ < рум. chiríe ‘плата за перевезення’ [РРС, 263] (пор.
йти в кірі́ю ‘їхати в далеку дорогу з метою заробітку’ [СБГ, 204]), б’ір|жак
‘таксист’ ← первісно біржа́к ‘біржовий візник’ < нім. мови Bōrse ‘біржа’
[ЕСУМ 1, 201]. У значенні ‘той, хто возив пана’ виявляємо лексему |кучер <
нім. Kutscher, що пох. від Kutsche ‘карета, візок’ від уг. kocsi ‘екіпаж, вагон’
[ЕСУМ 3, 167].
У частині досліджуваних ПБГ існує номінативне розрізнення сем
‘пастух корів’ / ‘пастух овець’.
Значення ‘пастух корів’ (Додаток Г, к. 38) виражене лексемами пас|тух,
ва|кар’ < рум. văcár ‘чередник’ [ЕСУМ 1, 321]. Поширення цього румунізма у
ПБГ та у інших частинах карпатського регіону відображене у КДА [КДА 1,
к. 146]. Cпорадично виявляємо номени ско|тар’, с|котник, чере|дар та
описові конструкції: чоло|в’ік / шо па|се чере|ду, тоĭ / шо че|реду па|се.
У значенні ‘пастух овець’ найпоширенішою є лексема чо|бан та її
фон. вар. < тюрк. мов; тур., крим.-татар., çoban ‘пастух’ [ЕСУМ 6, 273], яка
окреслює східну частину досліджуваного ареалу (її поширення також
проілюстроване у КДА [КДА 1, к. 145]), та номени в’іў|чар, пох. в’іў|чарник,
які охоплюють західну частину ПБГ і є як самостійними виразниками
значення, так і виступають дублетами у низці говірок (Додаток Г, к. 39)11. Як
ілюструють лінгвістичні праці, у закарп. та бойк. говірках більше поширення
має лексама вівча́р та похідні назви [ЛАЗ 2, к. 208; AGB 4, m. 205]). У низці
ПБГ говірок немає номінативного розрізнення сем ‘пастух овець’ / ‘пастух
корів’, у цих значеннях виступає лексема пас|тух (Додаток Г, к. 38–39),
номінативне словосполучення пас|тух в’ід о|вец. У говірках сс. Лв, Дж
11

Попередні лінгвогеографічні праці теж візначали таку дублетність [КДА 1, к. 175; AlR 2, m. 205].
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лексеми пас|тух і ва|кар’ є дублетними. В одній із говірок значення виражає
запозичення |т’іргерц (СтВ) < нім. Tierarzt ‘ветеринар’. Лише зрідка
поширені спеціальні назви пастуха ягнят – йаг|н’атник, чоу|бан до йаг|н’ат.
Сема ‘ветеринар’ представлена лексемами |дохтор’, ўрач, сан’і|тар,
фон. вар. лексеми фельдшер: |фел’чир, |фел’шор, |фел’шир, номінативними
словосполученнями з цими опорними компонентами: |дохтор’ в’ід ху|доби,
л’ікар’ в’ід ху|доби, |фел’шир’ в’ід ху|доби, ветери|нарниĭ |фел’шир та

|

спеціальними назвами, які діалектоносії кваліфікують як нові: ветери|нар <
лат. veterinārius ‘тс.’ [ЕСУМ 1, 365], номінативним словосполученням
ветери|нарниĭ ўрач, абревіаціями вет|л’ікар’, ветў|рач, заст. лексемами
ог|л’адач, тир|герц. У говірках іноді й не було окремих назв, оскільки
ветеринарами на селі були люди без спеціальної освіти: |були та|к’і з|натн’і
л’уди / шо це рузу|м’іли (Дв).

|

У значенні ‘кастратор’ поширені назви |дохтор’, ўрач, ог|л’адач,
сан’і|тар, |фел’шер, ветери|нарʼ та номінативне словосполучення |дохтор’
в’ід ху|доби, оскільки такі дії виконував ветеринар. Спорадично натрапляємо
на спеціальні назви каст|ратор < через посередництво з лат. мови лат. castro
‘підрубую, підрізую, каструю’ [ЕСУМ 2, 400], |валах < з нім. м. нвн. Wállach
‘кастратор’, пох. від Wállache ‘волох, румун’ (кастровані коні надходили до
Німеччини з Волощини, Угорщини і Русі) [ЕСУМ 1, 325], пор. ва́лаш’ити
‘каструвати’ [ГГБ, 144], сви|нарник. Це значення може бути виражене
описово: каст|р’іруваў поро|с’ата.
Сема ‘різник’ виражене загально поширеною лексемою р’із|ник, лише
зрідка фіксуємо назви |рубалник, сви|нарник, |боĭшчик. Для називання
м’ясника використовують назви мйас|ник, ма|сар’, коў|басник, р’із|ник, запоз.
маче|лар’ < сх.-ром. măcelár ‘м’ясник’ [РРС, 811] (поширена і в пд. - гуц. гов.
на території Румунії [ГГБ, 186]). Однак ця сема не має широко представлення
у говірках, оскільки господарі часто самі вміли виготовляти м’ясні вироби.
У значенні ‘доярка’ на всій досліджуваній території поширений номен
до|йарка, лише в одній із говірок натрапляємо на відповідник ч. р. |дойар (Гр)
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та запозичення мулґа|тор (СтБ) < mulgătór [РРС, 864]. Субст. прикметники
п’ід|мен:а, позап’ід|мен:а поширені для називання людини, яка вразі
відсутності підмінює когось.
За ММ „об’єкт, на який спрямована дія – діяч” утворені номени для
називання людей, які доглядають, вирощують когось’, напр., худобу:
ско|тар’, с|котник; свиней: сви|нар’, відповідник ж. р. сви|нарка; телят:
те|л’атник, відповідник ж. р. те|л’атница; курей: ку|р’атниц’а, п|ташница.
У номінації пасічника (Додаток Г, к. 37) конкуруть назви різної
мотивації: |пас’ічник (пор. номінативне словосполучення |пас’іку три|маў) та
словотвірні опозити з основою -бǯол-: бǯо|л’ар, бǯ’іл’|ник, бǯол’іў|ник та
композити бǯ’оло|вод у різних фон. вар (Додаток Б); росіянізм пчолово́д ‘тс.’ є
досить давнім запозиченням, поширеним в кінці XIX – на поч. XX ст. [Ткач
1, 304]. У деяких говірках сема виражена описовими конструкціями: тоĭ / шо
майе б|ǯоли, ха|з’айін / шо |майе б|ǯоли, три|маў б|ǯоли.

|

Спостерігаємо опозицію назв о|хотник < рос. охо́та, укр. охо́та, пол.
ochota ‘охота, воля’ від хоті́ти, хо́чу як табуїстична назва полювання у
східних слов’ян [Фасмер 3, 176] та мис|ливец < з пол. м. mysliwiec (заст.) ‘тс.’,
пов’яз. з myśl ‘думка’ [ЕСУМ 3, 465] у вираженні значення ‘мисливець’
(Додаток Г, к. 34). Спорадично натрапляємо на заст. назви стр’і|лец (у пд. гуц. гов. має ширшу семантику: ‘мисливий; браконьєр, клусівник’ [ГГБ,
219]), пол’у|ванец. У говірках, де мало поширені спеціальні назви або вони
відсутні у активному словнику діалектоносія, це значення виражають за
допомогою описових конструкцій: на пол’у|ван’:а |ходи, п’і|шоў на о|хоту.
У значенні ‘рибалка’ (Додаток Г, к. 45) виявляємо лексеми ри|бак,
риб|ник, ри|бар’, композит рибо|лоў, пох. рибо|лоўник, рибо|ловиц, запоз.
пес|кар’ < рум. pescár ‘рибалка’ [РРС, 979], пох. номен від назви процесу:
п’іску|іт < pescuít ‘риболовля, рибалка’, ‘риболовля (промисел)’ [РРС, 979].
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2.2.4. ЛСПГ „Назви робітників”
Частина населення Північної Буковини, зайнята у виробництві, на
початок XX ст. була значно меншою, ніж тих, хто займався сільським
господарством.12. В основному люди працювали на цукрових та цегельних
заводах, гуральнях та залізниці.
ДО у номінації робітників є місце роботи. Значення ‘робітник’
виражене

загальними

назвами

роб’іт|ник,

ро|бочиĭ,

прац’іў|ник,

зароб’іт|чанин. У назвах фаб|рицкиĭ, фабри|кант < пол. fabrykant ‘виробник’
[Ткач 1, 381], заводс|киĭ, ґу|ралник ← ґуральня ‘спиртово-горілчаний завод’ <
пол. мови gorzelnia, пов’яз. з *gorzały ‘горілий’ [ЕСУМ 1, 622], сп’ірто|вик
‘тс.’, бро|вар ‘той, хто працював на спиртзаводі, виробляв брагу’ < давнє
запозичення (мабуть через посередництво польської) з нім. brouwer ‘пивовар’
[ЕСУМ 1, 261; Ткач 1, 36], цукро|вар ‘працівник цукрового заводу’, та|бачник
‘працівник тютюнової фабрики’ (Зб), ж. р. кили|марка ‘жінка, яка тче килими’
актуалізована ДО ‘місце праці’. Лексеми брига|д’ір, відповідник ж. р. нове
брига|д’ірка < через рос. і пол. посередництво з нім. Brigadier [ЕСУМ 1, 254]
номінують керівника виробничого процесу. Для називання робітників
вживають і описові конструкції: т’і / шо |робл’а на цук|ров’і |фабриц’і, |роби
на |фабриц’і, |роби на за|вод’і, на ґу|рал’н’і |робл’а, ро|били у за|вод’і.
У значенні ‘залізничник’ поширеними є лексеми зал’ізнодо|рожник,
до|рожник, літ. зал’із|ничник, субст. прикметники зал’із|ничниĭ, стац’і|йон:иĭ,
ста|ц’іĭниĭ ← ста́ція ‘станція’ [СБГ, 520], пут’о|виĭ, кол’і|йовиĭ (пор. пол.
kolejowy ‘залізничний’ [Ткач 1, 175]), ко|л’еĭниĭ, іменники кол’і|йовец,
ко|л’еĭник ← колія ‘залізна дорога’, зб. назва |парт’ійа (Шп) (па́ртия, па́ртія
‘бригада, що здійснює ремонт залізничного полотна’ [СБГ, 388]), мн.
штрика|р’і, штрака|ни ← штре́ка ‘залізничне полотно’ [СБГ, 675],
запозичення бан|маĭстер < нім. Bahn ‘залізниця’, і Meister ‘майстер’;
Перша світова війна завдала серйозної шкоди господарству краю. Основна частина промислових
підприємств була сконцентрована у Північній Буковині. Кількість працюючих на фабричнозаводських підприємствах з 1919 до 1937 рр. зросла до 17,7 тис. чоловік, однак в цілому край
залишався аграрно-сировинною окраїною королівської Румунії [Федорак 2000, 69 –70].

12
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т’іфи|р’іст – суфіксальне утворення від рум. абревіації C.F.R., букв. Căile
Ferate Române – Румунські залізниці [ГГБ, 232] та описові назви: ро|биў на
ш|риц’і, |маĭстер на ш|рис’і. У цьому ж значені використовують загальні
назви ро|бочиĭ, роб’іт|ник, натрапляємо на лексему штан|товиĭ ‘постійний
робітник залізниці’ ← штат ‘склад працівників’ < з нім. мови (через рос.
посередн.) н. Staat ‘держава; (заст.) кошторис, бюджет’ [ЕСУМ 6, 473]. На
вузьку спеціалізацію вказують назви пров’ід|ник, на|чал’ник с|тац’ійі,
брига|д’ір, брига|д’ір’ за|л’ізнойі до|роги, ст|р’елочн’ік. У деяких говірках
описові конструкції заступають однослівні назви: буў при |кол’ійі, т’і / шо
робл’а на жи|л’ізн’і до|роз’і. Загалом залізниця – одне з небагатьох місць, де

|

людей офіційно працевлаштовували і навіть забезпечували пенсією (див.
Додаток Ґ).
У ПБГ сема ‘перевізник’ не представлена широко, оскільки на
досліджуваній території немає великих судноплавних річок. Однак подекуди
виявляємо назви: пере|в’ізник, пере|вошчик, по|ромник, по|роншчик ← заст.
поро́н ‘критий настилом з дощок великий човен, баржа, що звичайно
пересуваються на канаті і призначені для переправи людей, вантажів, машин,
возів тощо через річку або озеро’ [СУМ 7, 282], описову назву чоло|в’ік в’ід
чо|баки ← чоба́ка ‘човен’ [СБГ, 647–648] (докл. див. Додаток Ґ).
Значення ‘торговець’ представлене назвами різної мотивації та
актуалізації. Поширеними є віддієслівні похідні прода|вец, торго|вец, знев.
тор|гаш, відповідник ж. р. торга|шиха, заст. ку|пец. Фіксуємо заст. назви
скле|пар’ (та описову назву |роби ў ск|леп’і; пор. семантику ‘власник крамниці
(склепу)’ [Ткач 1, 331]) ← склеп ‘крамниця’ [СБГ, 494] < пол. sklep ‘підвал,
льох, шинок’ [ЕСУМ 5, 274], кра|мар ← крам ‘товар’ [СУМ 4, 322], ко|мерц,
комер|сант < зах.-європ. мов. нвн. Kommerzien (мн.) ‘комерції’, фр, анг.
commerce ‘комерція, торгівля’ пох. від лат. commercium ‘торгівля, торгові
зносини’ [ЕСУМ 2, 535], пор. рум. comerciánt ‘торговець’ [РРС, 302–303],
фачер|ман < рум. fáce ‘робити, виготовляти, виробляти’ [РРС, 500–503], заст.
л’іво|рант (Рш) < нім. Lieferánt ‘постачальник’ (пор. також пол. liwerant ‘той,

103
хто постачає за договірною ціною різні предмети для війська’ [SJP, 756]; пд. бук. ливора́нт ‘підприємник випасу худоби’ [ГГБ, 182]), нову лексему
б’ізнес|мен < анг. businessman. Деякі назви є зневажливими: ґенд|л’ар < нім.
Händler ‘дрібний торговець’ [ЕСУМ 3, 167], пор. гандл’ува́ти ‘торгувати’
[Ткач 1, 80]; спеку|л’ант < через посередництво рос. і пол. мови, запоз. нім.
Spekulatión

‘спекуляція’

пох.

від

пізньолат.

speculātio

‘виглядання,

дослідження, розмірковування’ [ЕСУМ 5, 368], ба|ришник, пор. рос. бары́ш
‘прибуток, дохід’; ‘перепродувач’ [ГГБ, 137], пол. barysz ‘могорич’ < тат.
мови, тюрк. baryš ‘мир, злагода’ [ЕСУМ 1, 143], ґешеф|тар’ ← ґешефту|вати
‘торгувати’ [СБГ, 82], ‘спекулювати’ [ГГБ, 157] < нім. Geschäff ‘торговельна
операція, угода’, пор. пол. geszefciarz розм. знев. ‘ділок, спекулянт’ [Ткач 1,
90]. Описово це значення може бути виражене конструкцією тоĭ / шо
тор|гуйе (див. Додаток Ґ).
2.2.5. ЛСПГ „Назви осіб, причетних до медицини та лікувальної
магії”
Ця ЛСПГ об’єднує семи ‘лікар’, ‘лікарка’, ‘знахар’, ‘повитуха’,
‘ворожка’, ‘чаклунка’.
Значення ‘лікар’ (Додаток Г, к. 31) у ПБГ виражене опозицією лексем
дохтор’, рос. ўрач (фіксуємо також атрибутивне словосполучення г|лаўниĭ

|

ўрач (Км)) та літ. назви |л’ікар, яка є новішою і заступає інші назви у
мовленні молодшого покоління. Оскільки офіційна медицина на поч. XX ст.
у сільській місцевості була мало представлена, то у ретроспективі значення
‘лікар’ виражали також номен |фел’дшер у різному фонетичному оформленні
(Додаток Б) < нім. Feldscher спочатку ‘військовий польовий хірург’ [ЕСУМ
4, 85], лексеми сан’і|тар, сан’і|тит < пол. sanitariusz, що походить від фр.
sanitarire ‘санітар, санітарний’ [ЕСУМ 5, 177]. У ПБГ фіксуємо поширення
таких відповідників ж. р. (Додаток Г, к. 32): | дохтор’ка, рос. ўра| чиха, літ.
|

л’ікарка, заст. номен | фершолка та лексеми сан’і| тарка, медсест| ра для
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номінації лікарки. Принагідно натрапляємо на нову назву зуб|ниха ‘зубний
лікар-жінка’.
Для номінації аптекаря виявляємо лексеми апте|кар’, фар|мач < за
допомогою агентивного суфікса -ач від рум. farmacíe ‘аптека’ [РРС, 508], що
сягає гр. мови φαρμαϰεντήα ‘чарівник, ‘творець ліків’ пох. від φαρμαϰoν ‘ліки,
отрута’ [ЕСУМ 6, 75].
Лікуванням на селах займалися також знахарі. У значеннях ‘знахар’,
‘знахарка’ поширені назви з|нахар’ < псл. [znaxarъ, znaxorъ], пох. від znati
‘знати’; виникло, очевидно, як табуїстична назва чаклунів [ЕСУМ 2, 271],
відповідник ж. р. з|нахар’ка, лексеми за|моўник, за|моўниц’а ← замовля́ти
‘промовляти магічні слова, вислови, які, за марновірними уявленнями, маючи
чаклунську силу, чинять вплив на кого-, що-небудь, лікують хвороби,
загоюють рани’. Лексема з|нахар’ка у говірці с. Вартиківці Кельменецького
р-ну Чернівецької обл. була поширеною у значенні ‘повитуха’. Зі значенням
‘знахарка’ виявляємо також багатозначну лексему |баба, пох. |бабка, що
вживається і в описовій конструкції |баба / шо |л’ічит та номінативні
словосполучення: г’ірс|к’і ба|би, глу|х’і ба|би (глухі ‘невчені, неграмотні’),
спорадично натрапляємо на лексеми во|рожка, |л’ікар, само|ука-дох|тор’.
У вираженні значення ‘повитуха’ (Додаток Г, к. 42) конкурують
багатозначна заст. лексема |моша < сх.-ром. мов; молд. мош, моа́шэ, рум.
moş, moăşă ‘старий’ [ЕСУМ 3, 526] (не знаходимо в інших говірках південнозахідного ареалу у такому значенні пор. [AGB 4, m. 193]) та питома назва
баба, пох. |бабка, пови|туха, па|вушка ← сповива́ти, юкстапозити |баба-

|

пови|туха, |бабка-пови|туха, |бабц’а-пови|туха, |баба-ўйазо|пупа, |баба-|моша
та новіша назва аку|шерка у різних фон. вар. (Додаток Б) < фр. м. accoucheur
від accoucher ‘народжувати’ [ЕСУМ 1, 59]. Атрибутивні словосполучення
дер|жаўна |моша, ц’і|сарска |мош’а вживалися для називання жінки, яка на
той час мала спеціальну освіту. Описово це значення передають конструкції
баба / шо приĭ|майе |роди, та / шо в’ідби|райе |д’іти.

|
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Сема ‘ворожка’ представлена лексемами во|рожка, ворож|бит,
відповідник ж. р. ворож|бица, га|далка, субст. прикметниками чар’іў|на,
йасно|видна, втор. номенами ци|ганка, бре|хунка. З цією семантикою
поширені запозичені назви воло|шебница < рос. волшебница, |зодийа < рум.
zódie ‘ сузір’я зодіаку’, ‘доля’ [РРС, 1589], ч. р. вража|тор’ ‘ворожбит’ –
зворотне запозичення < рум. vrăjitór ‘тс.’ [РРС, 1567], про що свідчить
слов’янська снова враг-; мол’|фар’ка [СБГ, 295] від мольфар зі сх.-ром. м. <
молд. молфэит ‘людина, яка мольфарить’ [ДД 3, 83], рум. molfăi ‘бурмотіти’,
пор. укр. літ. шептати. заст. ‘чаклуючи, промовляти наговір, приворот’
[СУМ 11, 441] та дієслово мольфа́рити ‘чаклувати’ [СБГ, 295] (напр., в
описовій конструкції |ж’інка / йа|ка мол’|фарит). Виявляємо агентиви
фа|булник, фабýлница [СБГ, 575] ← |фабули ‘магічні дії та ворожіння;
чаклунство’ [СБГ, 575] < імовірно через посередництво рум. fábulă ‘байка,
небилиця, казка’ [РРС, 500] від лат. fābula ‘оповідання, байка, історія’
[ЕСУМ 6, 62]. Спосіб дії актуалізований у описовій конструкції ки|дала у
карти.

|

Значення ‘чаклунка, відьма’ виражене номенами |в’ід’ма < пов’язане з
vĕdati ‘знати, відати’ [ЕСУМ 1, 396], рос. кал|дунка < рос. колду́н, колдова́ть
первісно ‘заклинач’, ‘заговорювати’, спор. з лит. kalbà ‘язик’ [Фасмер 2, 287];
воло|шебница, мол’|фар’ка, чар’іў|на, зоди|йерка, пор. рум. zodiér ‘астролог,
звіздар’ [РРС, 1589], фа|бул’ница: ха|булница / бо во|на ха|були (Вл) (хабу́лити
фон. вар. від фабу́лити ‘чаклувати’ [СБГ, 574], образною номінацією
з|м’ін:иц’а: з|м’ін:иц’а / во|на про|даст ти|бе буд’|де (Км) та атрибутивним
словосполученням зла во|рожка.
2.2.6. ЛСПГ „Назви осіб за культурною діяльністю”
До цієї підгрупи відносимо назви музикантів.
Сема ‘музикант’ виражена загальною назвою музи|кант, му|зика, зб.
назвою |музика. Фіксуємо лексему ка|п’іл’маĭстир ‘старший музикант’ < нім.
Kapellmeister від слів Kapelle ‘капела’ і Meister ‘майстер, керівник’. Відоме з
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XVI ст. [ЕСУМ 2, 370]. ДО у номінації музикантів виступає об’єкт дії –
назва музичного інструмента. Виявляємо такі номени: бойа|н’іст ‘той, хто
грає на баяні’, гармо|н’іст ‘тс.’, акордео|н’іст ‘той, хто грає на акордеоні’,
ба|с’іст ‘той, хто грає на басі’, субст. прикметник ба|с’істиĭ ‘тс.’, банду|рист
‘той, хто грає на бандурі’, бара|баншчик ‘той, хто грає на барабані’,
бараба|н’іст ‘тс.’, тру|бач ‘той, хто грає на трубі’, субст. прикметник
трум|б’істиĭ ‘тс.’, ґор|н’іст ‘той, хто грає на горні’, цимба|л’іст ‘той, хто грає
на цимбалах’, субст. прикметник цимба|л’істиĭ ‘тс.’,

цимбал ‘тс.’,

|

кларне|т’іст ‘той, хто грає на кларнеті’, |буб’ін’ ‘той, хто грає на бубні’,
буб|н’іст ‘тс.’, субст. прикметник буб|н’істиĭ. Значну варіантність виявляє
представлення семи ‘скрипаль’: скри|пач, ск|рипка, скрип|кар’, скри|пар’,
скри|пал’, ск|рипник, скрип|лак. Словотвірні похідні утворюють опозиції у
межах досліджуваних говірок. Серед найпродуктивніших словотвірних
способів – творення похідних із суф. – іст. Як указують дослідники „серед
усіх запозичень на - іст назви музикантів виокремлюються вже в кінці
XVIII ст. – на початку XIX” [41, 261]. Взагалі діалектоносії зазначають, що
спеціальні назви музикантів використовували рідко (див. Додаток Ґ), їх
могли заступати описові форми: г|райе на ск|рипку, тоĭ / шо ў |бубин биў,
г|райе на |бас’і.
Семи ‘танцюрист’, ‘танцюристка’ виражені номенами танц’у|рист,
рос. тан|цор, субст. прикметником танц’у|ристиĭ; танц’у|ристка, рос.
танцоўш|чица; пох. від дієслова данцува́ти ‘танцювати’:

данц’іў|ник,

|

данцувал’ник, данц’іў|ница, описово – з|найе данцу|вати; гуля́ти ‘танцювати’:
гу|л’ака, гу|л’ачка, субст. прикметник гу|л’ашчиĭ, описово |лехко гу|л’айе, дуже
гарно гу|л’айе, |фаĭно гу|л’айе / дан|цуйе. Для номінації людей, які гарно

|

танцюють, виявляємо позитивно-оцінний номен ар|т’істка, прикметники
ба|д’ориĭ, |гарниĭ, рум. фру|мос < рум. frumós ‘гарний, красивий’ [РРС, 544],
описові конструкції фру|мос ǯ’ок ‘гарно танцює’,

|

фаĭно в’іс|какуйе,

атрибутивні словосполучення |перша |ґ’іўчина, |перша |ґ’іўка ў се|л’і, |перв’і
тан|цори (див. Додаток Ґ).
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У значенні ‘той, хто гарно співає’ поширені назви сп’і|вак, сп’і|вака,
субст. прикметник сп’і|вушчиĭ, п’іс|н’ар, ар|тист, хо|р’іст, кан|татор’ < рум.
cîntătór ‘професійний співак’ [РРС, 279], пор. *kantorъ, запозичення, яке у
слов’янських мовах має також значення ‘церковний співак’ [325, 100] та
описові назви сп’і|вак на ц’і|ле се|ло, |первиĭ сп’і|вак. Відповідно сема
‘співачка’ виражена лексемами сп’і|вачка, субст. прикметником сп’і|вушча,
сп’і|вуча, агентивом ар|т’істка. Позитивна оцінка виявляється також у
описових назвах |майе |фаĭниĭ |голос, рум. фру|мос кинте|р’ас ‘гарно співає’.
2.2.7. ЛСПГ „Назви людей за належністю до релігійних громад,
об’єднань, організацій”
Для номінації священика (Додаток Г, к. 47): у ПБГ поширені назви: п’іп
< давньонім. ‘духовна особа, священик’ [ЕСУМ 4, 410–411], |бат’ушка,
о|тец, словосполучення |пан’і о|тец, |отец ду|хоўниĭ, лексема-зрощення
па|нотец, пох. фам. па|ноч:ик, доб|роʒ’іĭ, о|тец-доб|роʒ’іĭ від добродій ‘пан’,
полонізм к|с’онʒ < пол. ksiǫdz ‘католицький священик’, що є калькою лат.
‘пан’ (зокрема, при звертанні до духовної особи) [ЕСУМ 3, 117] (поширена
також у бойк. гов., які перебувають у межах польськомовного впливу [AGB
4, m. 210]), рум. п|риут < рум. préot ‘священик’ [РРС, 1066] та літературна
лексема св’а|шен:ик. Відповідно сема ‘дружина священика’ (Додаток Г, к. 48)
представлена лексемами попа|д’а, |матушка, що у низці говірок вважається
новою (Врч, Лж, Мл, НСт, Рх), заст. номеном добро|ʒ’іка, полонізмом
йімост’ , йе|ґомост’, що є семантичним похідним від jegomość ‘пан’,

|

‘господар дому’, ‘чоловік’, ‘священик’ [SGP 2, 249], румунізмом приу|теса <
preoteásă ‘попадя, дружина священика’ [РРС, 1066] та номінативними
словосполученнями |пан’і |матка, |ж’інка па|нотцева, по|пова |ж’інка.
Для називання дітей священика не виявлено однослівних назв, їх
компенсують номінативні словосполучення: по|пов’і |д’іти, по|п’іўск’і |ґ’іти,
син по|п’іў, доч|ка по|пова, па|нотцев’і |д’іти, па|нотцева |д’іўчина, па|нотц’іў
син, па|нотца |д’іти, па|нотчиков’і |д’іти, |бат’ушков’і |д’іти, |бат’ушк’іни
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д’іти, |дочка св’аш|ченика, добро|ʒ’ічин’і |д’іти та лексеми |пан:а, па|нич, які

|

вживалися у звертанні до дочки чи сина священика.
У значенні ‘дзвонар’ конкурують назви пала|мар’ < грец. παραμονάριο
‘наглядач церкви’ [ЕСУМ 4, 259] та ʒво|нар’ з переважанням першої. Цікавим
видається пояснення семантики лексеми палама́р’ у пд. -бук. гов. ‘свічкогас у
церкві’ [ГГБ, 195]. Оскільки іноді всі обов’язки в церкві виконує одна особа,
переважно староста, то відповідно фіксуємо лексему с|тароста ‘паламар’
(Вр, Ктл, Ндб, Рх, Рш) та похідні від дієслова прислуго́вувати ‘виконувати
певні допоміжні обов’язки під час богослужіння’ [СУМ 8, 24]: прис|лужник,
субст. прикметник слу|живиĭ.
Для номінації керівника церковного хору поширені лексеми д’ак та
рум. |даскал імовірно поширене через рум. dáscăl ‘псаломщик, дячок’ [РРС,
373] < грец. δάσκαλος ο ‘вчитель, викладач; майстер, педант, книжник’ [РНС,
753]. У говірці с. Лужани Кіцманського р-ну Чернівецької обл. фіксуємо
відповідник ж. р. даска|лиха, що є новою назвою, оскільки донедавна жінки
не виконували таких обов’язків. Спорадично натрапляємо на номени
дири|гент, рос. дири|жор < через пол. посередництво з лат. dīrigere
‘скеровувати, спрямовувати’ [ЕСУМ 2, 75], |регент < лат. regēns ‘керуючий,
правитель,

володар’

[ЕСУМ

2,

75],

псал|тиршчик

та

номінативні

словосполучення кер’іў|ник цер|коўного |хору, кер’іў|ник |хору, описову назву
к’і|руйе |хором (Лк).
Для номінації людей, які співають у церкві, поширені похідні від
іменника хор: хо|р’іст, зб. хор, атрибутивне словосполучення цер|коўниĭ хор
та віддієслівні похідні: сп’і|вак, субст. прикметник |п’еўчиĭ.
Для номінації учасників церковного комітету фіксуємо заст. лексеми
аўтус, е|п’ітроп, |п’ітроп < грец. έπιτροπος ‘церковний староста’ [РНС, 775]

|

(пор. пд. -бук. л’епі́троп ‘старший брат у церкві’ [ГГБ, 183]), зб. назви
б|рат’:а, бра|ти для номінації чоловіків-учасників комітету (пор. гуц.
церко́вний брат ‘член церковного комітету’ [Неґрич, 180]), сест|риц’і –
стосовно жінок (див. Додаток Ґ). Виявляємо зб. назви, у яких актуалізована
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ДО ‘кількість учасників’: два|ц’атка, пох. два|ц’атник, де|с’атка, пох.
де|с’атник та атрибутивні словосполучення: цер|коўниĭ ком’і|тет, цер|коўна
два|ц’етка, цер|коўн’і б|рат’:а, цер|коўне б|ратство.
У значенні ‘керівник церковного комітету’ використовують лексему
с|тароста та номінативні словосполучення: цер|коўниĭ с|тароста, с|тароста
цер’кви, голо|ва |цер’кви, голо|ва цер|коўного ком’і|тету, голо|ва два|ц’атки,

|

с|тароста де|с’атки, с|таршиĭ цер|коўниĭ, на|чал’ник |цер’кви.
У значенні ‘чернець’ (Додаток Г, к. 51) загальнопоширеною є лексема
мо|нах (акцент. вар. |монах (Бл, Зб, Іл, Кж) чітко окреслює територію
покутських говірок). У деяких говірках натрапляємо на заст. назву ка|лугор’,
що зафіксована у СБГ [СБГ, 187] < через црк. сл. від гр. καλόγερος ‘старець,
чернець’ від основ прикметника καλός ‘гарний’ та іменника γέρων ‘старець’,
відома з ΧΙ ст. [ЕСУМ 2, 354]. Виявляємо також номени монас|тирник,
і| гумен < через црк. сл. від гр. ήγούμενος ‘проводир, ватажок’ [ЕСУМ 2, 289].
Відповідно сема ‘черниця’ (Додаток Г, к. 52) виражена назвами мо|нашка,
мона|хин’а, заст. ка|лугор’ка, чер|ниц’а, виявляємо також відповідник ж. р. до
і|гумен – ігу| мен’ійа. У звертанні до черниці вживають лексему |матушка.
Сема ‘людина іншої віри’ представлена похідними номенами від
офіційних назв релігійних груп, організацій: п’атиди|с’атники13, бап|тисти,
христи|йани-бап|тисти, йе|гови, йего|в’істи, с|в’ідки |бога йе|гови, с|в’ідки
йе|гови,

і|гови,

адвен|тисти,

йеванге|л’істи,

наза|р’ани,

ка|толики,

протис|танти, назвою дня тижня, який святкують члени релігійної
спільноти: су|ботник, ж. р. су|ботница, су|ботничка, су|бот’аник, не|д’іл’ник,
загальними назвами: |в’іруйучиĭ, |в’ірниĭ, по|кайан’і, пока|йіти, сек|тант,
ш|тунди < від нім. Stunde ‘година, урок’ (тут „година читання Біблії, година
молитви”) [ЕСУМ 6, 482], іно|в’ір, іно|в’ірец, ун’і|йат, нехристи|йанин,
аўтоке|фал’ниĭ, описово – не |нашойі |в’іри. Для номінації старообрядців, які
компактно проживають на території Чернівецької області, вживаними є назви
липо|вани, старо|в’іри, старо|в’ірц’і.
13

Варіантність таких назв зумовлена фонетичним варіюванням числівника п’ять ПБГ.
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2.2.8. ЛСПГ „Назви виконавців обрядових дій”
Лексика родинної обрядовості охоплює поняття, пов’язані з основними
обрядами: родильним, весільним і поховальним.
У номінації вагітної жінки поширена літ. назва ва|г’ітна, причому у
деяких говірках її вважають новою (Гр, Зб, Км, Лш, Мм, Пдв), у деяких
навпаки застарілою (Брд, Дб, Нл). У мовленні старшого покоління фіксуємо
заст. назви г|руба, т’аж|ка, ґ’еле|вата ← гелева́тий знев. ‘череватий’ [СБГ,
82] < пол. giełewaty ‘пузатий’ [ЕСУМ 1, 492], пор. г|роса ‘вагітна’ < рум. gros
‘товстий, повний’ [РРС, 589]. У значній кількості говірок значення ‘вагітна
жінка’ виражає росіянізм бе|ремен:а у різному фонетичному оформленні
(Додаток Б). Натрапляємо на евфемістичні назви: при на|д’ійі, при|чин:а, так
ходи, та|ка |ходи, не са|ма с|войа, у та|к’ім с|тан’і, ў по|ложен’у. У деяких

|

говірках фразема у по|ложен’:у стосується породіллі (Бн, Рд). Для номінації
вагітної жінки поширена велика кількість різноманітних назв, зокрема і
евфемістичних, і в інших говірках південно-західного ареалу, зокрема, у
закарп. [ЛАЗ 3, див. коментар до к. 319].
Сема ‘породілля’ представлена заст. назвами пол’іж|ница, пол’іж|кин’а,
поро|д’іл’:а, пох. поро|д’ілка, ро|д’іл’а, пох. ро|д’ілница, заст. субст.
прикметниками си|ра, сиро|ва. Назву |роженица вважають новою. Описово це
значення виражають також дієсловами зл’аг|ла, уро|дила, розро|диласи та
описові назви ле|жит у з|логах, по з|логах, |мала ди|тину.
Вагітної жінки та породіллі стосувалися певні заборони, що мали на
меті збереження здоров’я матері та дитини (Додаток Ґ). Хрещеню дитини
передували родини – відвідини породіллі родичами (Додаток Ґ).
Хрещення як релігійна обрядодія є початком нових родинних зв’язків,
адже як зазначають дослідники, „у всіх слов’ян головним та найбільш
шанованим

видом

ритуальної

спорідненості

спорідненість (кумівство)” [282, 14] (Додаток Ґ).

вважається

духовна
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У

номінації

хрещених

батьків

конкурують

питомі

назви

та

запозичення. Сему ‘хрещений батько’ (Додаток Г, к. 15) виражають назви
|

бат’ко та на|нашко < сх.-ром. мов, молд. нэна́ш, рум. nănas, nănasă від лат.

*nunnus < nonnus ‘чернець, доглядач дітей, вихователь’, що зіставл. з дінд.
nană ‘мама’, укр. не́ня ‘мама’ [ЕСУМ 4, 36] та словосполучення з цими
опорними компонентами: хреш|чениĭ |бат’ко, х|ресниĭ |бат’ко, хрес|т’іл’ниĭ
|

бат’ко, хреш|чениĭ на|нашко, оскільки іноді для виявлення семантики ці

назви потребують контекстного уточнення. М. В Бігусяк стверджує, що
лексему нанашко лише умовно можна вважати румунізмом, оскільки вона
оформлена за законами української мови. Ця назва (та відповідник ж. р.)
поширена і в інших говірках південно-західного ареалу: у бойківських
нана́шко, нана́шок, нана́шка ‘тс.’ [СбйГ 1, 471; AGB 3, m. 176–177],
закарпатських ‘тс.’ [ЛАЗ 1, к. 49–50]. У сусідніх наддністрянських говірках ці
лексеми розширили семантику: нана́шка. ‘хрещена мати’, ‘старша жінка’,
‘жінка’, ‘сусідка’ [НРС, 183]; нана́шко ‘старший чоловік’ [НРС, 183].
Відповідно значення ‘хрещена мати’ виражене опозицією номенів |матка і
на|нашка (Додаток Г, к. 16) з переважанням питомої назви та номінативними
словосполученнями: хреш|чена |матка, х|ресна |матка, хрес|т’іл’на |матка,
хреш|чена |мама, х|ресна |мама, хреш|чена |мати, хреш|чена на|нашка. На
вживання запозиченої лексеми впливали позмовні чинники, зокрема
престижність і офіційність іншої мови (для буковинських говірок –
румунської). Помічено дві протилежні тенденції у використанні цих номенів:
в одних говірках відбувається заступлення питомої назви запозиченою:
|

ран’ши ка|зали |бат’ко / а ти|пер |кажут на|нашко ўс’і (Зл), ти|пер на|нашка

/ а |ран’ши ка|зали |матка (Зл) і навпаки – заступлення запозиченої назви
питомою: ко|лис так ка|зали на|нашко на|нашка / а ў нас о|бично |кажут
|

бат’ко і |матка (Рп).
Сема

‘хрещеник’

виражена

запозиченнями

ф’ін,

пох.

ф’і|нок

‘похресник’, ф’і|на, пох. |ф’інка ‘похресниця’; сп. р. ф’іне|н’атко < сх.-ром.,
рум. fin, fína, молд. фин, финэ виводяться від лат. *filianus, пох. від fīlius ‘син’
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[ЕСУМ 6, 101] та питомими назвами пох|ресник, пох|ресница, хреш|ченка.
Субстантивовані прикметники хреш|чениĭ, хреш|чена потребують уточнення,
оскільки можуть виражати різні значення: ‘хрещений батько’, ‘хрещена
мати’ та ‘хрещеник’, ‘хрещениця’: хреш|чена

|

дочка, хреш|чениĭ син.

Натрапляємо також на атрибутивне словосполучення ф’і|ни хреш|чен’і. Назви
фін, фіна́, фі́їн, фі́їна ‘хрещеник, хрещениця’ поширені також у наддністр.
[НРС, 262]; гуц. [ГГ, 197] говірках. У весільній обрядовості весільна пара є
фінами стосовно своїх свідків – вінчальних батьків: мн. ф’і|ни.
Сема ‘хрещені батьки для рідних батьків дитини’ на всій досліджуваній
території виражена літ. назвами кум, ку|ма < псл. kuma, що є скороченням
слова, яке пох. з народної латині [commater] ‘хресна мати’ [ЕСУМ 3, 138], з
можливим уточненням с|таршиĭ кум, с|тарша ку|ма. Ці назви корелюють з
назвами весільної обрядовості, оскільки часто хрещені батьки наречених
виконують роль свідків на весіллі. Про це зазначали також дослідники
бойківських говірок [294]. На Покутті фіксуємо номени кум і ку|ма ‘весільні
свідки’ (Бл). Кумами між собою є й ті, хто хрестив одну дитину. Хресні
батьки мають важливі обов’язки щодо виховання своїх похресників, близькі
стосунки між ними тривають все життя. Почесне місце при хрещенні дитини
мала повитуха (що відзначено і в інших слов’янських мовах, напр., у
білоруській [39, 43]), її запрошували на хрестини, вона не була кумою, але
тримала дитину на руках, це значення закріплене у словнику [СБГ, 299] (див.
Додаток Ґ).
Інші види ритуальної спорідненості: побратимство, посестринство не
поширені у регіоні і не мають номінативного представлення.
Назви учасники весільного обряду об’єднують семи ‘назви наречених’,
‘назви батьків наречених’, ‘назви неодружених учасників весілля’, ‘назви
одружених учасників’, ‘назви виконавців окремих обрядодій’.
Сему ‘сватачі, чоловіки, які приходять на сватання’ виражають лексеми
с|тарости, сва|ти, свата|ч’і. Номен с|тароста має також значення
‘розпорядник весілля’: в’ін|чал’ниĭ с|тароста / йа|киĭ ве|де в’і|с’іл’а.
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Значення ‘наречена’ виражене загальнопоширеною назвою моло|да та
лексемами наре|чена, н’е|в’еста та заст. назвою кн’е|гин’а, пор. гуц. княгиня
‘наречена’ [ГС, 327], бойк. ‘тс.’ [СБйГ 1, 361] (у марм. гов. це шанобливе
звертання до дружини священика [МГП, 307]). Відповідно значення
‘наречений’

представлене

лексемою

моло|диĭ,

номінативним

словосполученням пан моло|диĭ, літ. назвою наре|чениĭ та номенами же|них,
заст. назвою к|н’ез’, пор. гуц. князь ‘наречений’ [ГС, 327].
Загальноприйнятим звертанням у день весілля до наречених є пан, пані:
пан’і моло|диĭ, |пане моло|диĭ, |пан моло|диĭ, |пан’і моло|да, зб. моло|д’ата.

|

Значення ‘батьки наречених у день весілля’ представлене номеном
сва|ти, (зокрема у звертанні використовуються вокативи с|вате, с|вахо), заг.
назвою |родич’і ‘батьки’ або таку семантику виражають описово: |мама і
тато. У номінації весільної обрядовості зберігається релікт „вищості”

|

чоловічого роду, зокрема батьків нареченого номінують с|ваха ве|лика, сват
ве|ликиĭ, |тато ве|ликиĭ, |мама ве|лика, |сокра |мар’і ‘мати нареченого у день
весілля’, |сокру |мар’і ‘батько нареченого у день весілля’, натомість |сокра
н’ік букв. мати мала ‘мати нареченої у день весілля’, |сокру н’ік букв. батько
малий ‘батько нареченої у день весілля’. Господарів, у домі яких
відбувається свято, номінують мн. назвою |ґазди та лексемами до|матор’,
до|матор’ка < пол. domator ‘домосід’ [ЕСУМ 2, 109; Ткач 1, 104].
Значення ‘нерідна мати нареченої або нареченого’, ‘нерідний батько
нареченої або нареченої, які виконують функції рідних батьків на весіллі’
виражають номінативними словосполученнями: не|р’ідн’і бат’|ки, поса|довиĭ
тато, поса|дова |мама, в’ін|чал’ниĭ |тато, в’ін|чал’на |мама, |названиĭ |бат’ко,

|

названа |мама, при|йомниĭ |тато, п’ідстаў|ниĭ |тато, п’ідстаў|на |мама або

|

описово: буў за |тата.
Основним засобом вираження поняття ‘весільні свідки’ теж є
номінативні словосполучення: в’ін|чал’ниĭ |бат’ко, в’інчал’на |матка, |матка
і |бат’ко, в’ін|чал’н’і бат’|ки, |бат’ко ве|ликиĭ / |матка ве|лика, ве|с’іл’ниĭ
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бат’ко / ве|с’іл’на

|

матка,

|

в’ін|чал’ниĭ

на|нашко / в’ін|чал’на

на|нашка,

ве|с’іл’ниĭ на|нашко / ве|с’іл’на на|нашка.
Група неодружених учасників весілля об’єднує семи ‘подруги
нареченої’, ‘друзі нареченого’, ‘друзі нареченої’, ‘дівчина, яка тримає
свічки’.
Значення ‘подруги нареченої’ виражене номенами д|ружка з можливим
уточненням с|тарша д|ружка. Рідше лексема д|ружка має значення ‘дівчина,
запрошена від нареченого’. Заст. номен шафери́ца [СБГ, 659] пох. від нім.
Schaffer ‘боярин, розпорядник на весіллі; розпорядник, керуючий взагалі’
[ЕСУМ 6, 389] не вдалося зафіксувати у жодній говірці.
У значенні ‘друзі нареченого’ поширені лексеми д|ружба з уточненням
с|таршиĭ д|ружба, румунізми |ватаг (у пд.-гуц. гов. вживається насамперед
як „пастушийˮ агентив – ‘старий вівчар, головний пастух’ [ГГБ, 145]),
вата|жел, с|таршиĭ вата|жел < рум. vătăşél ‘дружба’ (на весіллі), бо|йарин ˂
стсл. боѩринъ, болѣринъ, від д.тюрк. bai ‘знатний, багатий’ [ЕСУМ 1, 241],
пор. гуц. боя́ри ‘весільні гості нареченого – чоловіки (леґіні та ґазди), які
разом із ним ідуть по наречену’ [ГС, 81], зб. назва б|рат’:а. Ці ж номени
виражають сему ‘друзі нареченої’: друж|би, с|таршиĭ д|ружба, ватаже|ли,
бо|йари, зб. б|рат’:а, бра|ти, с|таршиĭ брат (Вс). У значенні ‘гості’ поширені
зб. назви ве|с’іл’н’і, |молод’.
Сема ‘дівчина, яка тримає весільні свічки’ представлена лексемою
св’і|тиўка, атрибутивним словосполученням с|тарша св’і|тиўка ← світло,
яке символізували весільні свічки.
У весільній обрядовості велике значення мають обрядодії пов’язані з
виготовленням ритуальних предметів, зокрема випікання короваю (докл. див.
Додаток Ґ). Сема ‘жінки, які співають обрядові пісні під час весілля, печуть
весільний хліб’ виражена лексемами с|вашка, старас|тиха, мн. сп’івач|ки,
присп’івач|ки,

коро|ваĭниц’і,

пом’ічнич|ки,

прикметниками пома|гайуч’і, ве|с’іл’н’і.

ж’ін|ки-пом’іч|ниц’і,

субст.
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У значенні ‘той, хто відповідає за алкогольні напої на весіллі’ фіксуємо
заст. номен чопо|виĭ, номінативне словосполучення чипо|виĭ в’ід го|р’іўки ←
чіп ‘дерев’яна пробка для закупорювання отвору (переважно у бочці)’
[ЕСУМ 6, 330], пор. шип ‘пляшка’, ‘графин’, ‘склянка середнього розміру’
[СБГ, 663], чіпове́, субс. обр. ‘викуп парубкам за молоду з їхнього села’ [СБГ,
646],

лексему

с|тароста

та

номінативні

словосполучення

с|таршиĭ

с|тароста, ве|с’іл’ниĭ с|тароста, заст. назви дра|ґар’, субст. прикметник
вадро|виĭ ← вадрове́, субст. обр. ‘викуп парубкам за молоду з їхнього села’
[СБГ, 45], субст. прикметник ка|н’оўскиĭ та нові назви ко|м’ірник, пом’іч|ник,
п’ід|ношчик, роз|ношчик, номінативні словосполучення с|таршиĭ ґаз|да,
бат’ко в’ін|чал’ниĭ. У цьому ж значенні виявляємо номен ко|даш, хоча у СБГ

|

ко́даш, обр. ‘родич молодого або молодої, який править кіньми під час
весільного ходу’ [СБГ, 215].
Значення ‘люди, які приходять на храмове свято з інших сіл’
виражають похідні від іменників храм ‘свято, на честь якого побудована
церква’: храмо|в’і, храма|р’і, хра|м’ани та пра́зник ‘тс.’: п|разников’і. У цьому
ж

значенні

використовують

загальні

назви

гост’і,

|

атрибутивне

словосполучення сто|ронск’і |гост’і, субст. прикметник сто|ронск’і та
лексеми мн. мар’і|йани, прихо|жани.
Для номінації організатора гуляння на храмове свято поширені
румунізми |калфа, с|таршиĭ |калфа < рум. cálfă ‘підмайстер’. У кількох
говірках ця назва має значення ‘хлопець, який збирає гроші на коляду’ (Крч,
Лж, СтБ). Синонімом до назви калфа виступає рум. вата|жел. Ці лексеми
активно вживані й нині. Спорадично фіксуємо номен бе|реза (МК) <
очевидно залишок давнього прикметника *березовий ‘строкатий, чорний з
білим’; це слово первісно могло означати строкатий одяг рядженого під час
зимових свят; пор. рум. brezáiă ‘ряджений колядник’ [ЕСУМ 1, 171–172]
[СБГ, 29], пор. бойк. бере́за. 1. ‘береза’. 2. ‘керівник церковного хору’, 3.
‘старший між колядниками’ [СбйГ 1, 49], гуц. береза. 1. ‘провідник
колядників (ґазда або леґінь), який добирає учасників, репертуар; основна

116
дійова особа колядницького дійства’; 2. ‘чоловік, який добре знає весільний
репертуар та відповідає за виконання пісень на весіллі’ [ГС, 44–45] (див.
Додаток Ґ).
У поховальному обряді не акцентовано на виконанні специфічних дій,
тому нема окремих назв для тих, хто їх виконує.
Фіксуємо такі назви покійника: субст. прикметники по|коĭниĭ, пох.
по|к’іĭник, відповідник ж. р. по|к’іĭница, по|мерлиĭ, |мертвиĭ, пох. мерт|вец,
умер|лиĭ, пох. ум|рец, умер|лец, мер|лец, знев. |мерчик, мрец та лексему
не|б’іжчик.
Значення ‘люди, які одягають покійника’ виражене описово: т’і / шо
мийут, т’і / шо ўби|райут, т’і / шо ку|пали |т’іло, зб. обс|луга ←

|

обслуговувати; спор’адни|ки ← споряджати; у деяких говірках (Бл, Дж, Кж,
НСт, Сл) немає спеціальної назви. Не представлене також значення
‘жалібниця’ (докл. див. Додаток Ґ), хоча у СБГ є агентив жалібни́ца ‘жінка,
яку колись наймали багаті сім’ї, щоб розжалобити учасників похоронної
процесії’ [СБГ, 109].
Сема ‘псалтирник, той, хто читає псалми над покійниками’ виражена
номенами псал|тиршчик, псаў|тирник та описовими назвами: тоĭ чоло|в’ік /
шо Сал|тиру чи|тайе, т’і / шо чи|тайут Псал|тир, на при|вид:а при|ход’а. У
цьому ж значенні фіксуємо лексеми д’ак, |пеўчиĭ.
Значення ‘гробар’ представлене назвами гро|бар’ < пол. grabarz від свн.
grabaere ‘землекоп’ [ЕСУМ 1, 579], г|робник, пог|робник, йам|ник, описово –
чулу|в’ік тоĭ / шо ко|пайе.
Серед обрядів календарного циклу найбільш збереженими є обряди
зимового періоду: святкування Різдва та нового року. Їх особливістю є
циклічність та змінність, участь у календарних обрядах напр., колядуванні,
засіванні і т. ін., не накладає суворі заборони та обов’язки на учасників.
Назви на позначення учасників календарних обрядів є образними та мають
вторинний характер (див. Додаток Ґ).
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2.2.9. ЛСПГ „Назви, що кваліфікують людину за соціальним та
матеріальним станом”
На

початок

XX ст.

буковинські

селяни

володіли

лише

47 %

сільгоспугідь; більшість селянських господарств складали наділи по 2 га, а
31 тис. господарств були безземельними [290, 69]. Як указують діалектоносії,
осіб оцінювали за матеріальним станом: |були бога|ч’і / середн’а|ки і б’ідн’а|ки
(Зб). Це спонукало людей шукати заробітку у заможних господарів та
поміщиків. У значенні ‘заробітчанин-поденник’ виявляємо назви ро|б’ітник,
субс. прикметники ро|бочиĭ, ро|б’ітниĭ, іменники зароб’іт|чанин, |наĭмит, мн.
наĭми|т’:а, номінативне словосполучення |наĭман’і роб’ітни|ки, пох. мн.
наĭманц’і, по|деншчики, рум. мн. гар|ґат’:а [СБГ, 68] < рум. argat ‘наймит’

|

[РРС, 102].
Для вираженні поняття ‘слуга, наймит’ (Додаток Г, к. 36) поширеними
були

лексеми

наĭмит,

|

відповідник

ж. р.

наĭмичка.

|

Спостерігаємо

варіантність у творенні множинних форм: наĭ|мет’:а, наĭми|т:’а, наĭми|ти,
наĭми|та. Виявляємо назви ро|б’ітники, номінативне словосполучення
роб’ітни|ки |панов’і, іменники слу|га, с|лужник, відповідник ж. р. с|лужницʼа,
слу|жанка, номінативне словосполучення

панска ус|луга, запозичення

|

ґар|ґат, мн. ґарґа|т’а, фор|нал’, бат|рак < з татар. тат. батра́к ‘найманий
робітник’, загальноприйнятого пояснення немає, вважається запозиченням з
рос. мови [ЕСУМ 1, 151], кр’і|пак < кріпость ‘фортеця’ очевидно з рос. мови
[ЕСУМ 3, 98]. У лексемі п|рачка акцентовано на виді роботи, яку виконувала
жінка. У агентивах поко|йова ‘служниця-прибиральниця’, поко|йіўка ‘тс.’,
гу|мен:иĭ

‘відповідальний

збирання

зерна’,

токо|виĭ

‘тс.’,

шпик|л’ер

‘завскладом зерна’ ← шпи́хлі́р ‘комора, склад’ < нім. Speicher ‘комора, склад’
[ЕСУМ 4, 463] актуалізована ознака – місце праці. Субст. прикметник
штат|ниĭ стосувався тих людей, які працювали у поміщика на постійній
основі.
Для номінації чоловіка, який керував роботою наймитів, наглядача
виявляємо заст. номени о|коман, еко|ном < лат. oeconomia ‘правильне
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господарство’ [ЕСУМ 2, 159], о|таман (Вс) < з крим.-татар. атаман ‘великий
батько, найстарший’, пов’язане з ата ‘батько’, у татар. спочатку, очевидно,
означало ‘старший пастух’ [ЕСУМ 4, 231], при|кажчик, субст. прикметники
упраў|л’айушчиĭ, заст. |соцкиĭ, давні запозичення |жонца, жонц < пол. rżǫdca,
rzonca ‘начальник, наглядач’ [SJP 5, 803; Ткач 1, 312], ва|таг, ва|тага < запоз.
з чув. *våtaγ, wotaγ, спор. з дтюрк. otaγ ‘намет, кімната, сім’я’, тур. oda, odak
‘кімната, будинок’ [ЕСУМ 1, 339], гаĭ|дук < з уг. hajdu ‘розбійник’ [ЕСУМ 1,
453]. У низці говірок заст. агентив гаĭ|дук фіксуємо у значенні ‘солдат,
озброєний вартовий’ (Вс, Зб, Кл, Лж, Лш, МК, Мл, Рп, Шп) [СБГ, 66].
Значення ‘наглядач’ виражають також лексеми ком’і|сар < нім. Kommissar
‘комісар’ [ЕСУМ 2, 538] (на поч. XX ст. у літ. мові на Буковині коміса́р
‘спостерігач, який стежить за законним перебігом виборів’ [Ткач 1, 177]),
ф’іл’|вартор ← фільва́рок ‘маєток з будівлями, виселок’ < з пол. folwark
‘фільварок’, пох. від. н. Vorwerk ‘фільварок, хутір’ [ЕСУМ 6, 99] та новіші
назви обх’ід|ник, рос. зам’ес|т’ітел’, на|р’адник ← наряд ‘завдання,
розпорядження’.
Сема

‘бідний’

виражена

прикметником

б’ідниĭ,

|

номінативним

словосполученням |б’ідна л’у|дина, пох. б’ід|н’ак, сп. р. б’ід|нота, б’ідо|лаха,
лексемами жеб|рак, с|тарец’, з|лидар’. У прикметниках б’ід|нен’киĭ,
серед|нен’киĭ негативна оцінка пом’якшена. Назви са|рака, неш|часний,
б’ідниĭ-неш|часниĭ вживаються для вираження співчуття. Характеристика за

|

матеріальним станом можлива і за допомогою номінативних словосполучень
б’ідниĭ на про|пало та описових конструкцій |б’ідно жи|ве, з |б’ідного |роду, з

|

б’ідного с|тану, з чиет| вертойі кате| гор’ійі.

|

Антонімічне значення ‘багатий’ виражена іменникми бо|гач, ірон.
бо|гач:ик, відповідник ж. р. ба|гачка, прикметниками бо|гатиĭ, бо|гацкиĭ. За
народною етимологією з матеріальним станом особи пов’язаний іменник
бога|тир. Для номінації багатої людини вживають субст. прикметники
за|м’іжниĭ, в’іл’|можниĭ < псл. * velь-moža, * velь-možь ‘велика сила, міць;
можновладець’ [ЕСУМ 1, 348], ма|йучиĭ. Номени кур|кул’ < тур. мови тур.
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korkulu ‘той, що вселяє страх; страшний’ є пох. від дієслова korkulmak
‘боятися’ [ЕСУМ 3, 155], ку|лак < очевидно, пов’яз. з ку́литися; припускають
пох. від тюрк. *gulag пов. з gol ‘рука’ [ЕСУМ 3, 132], бур|жуĭ < фр. мови.
bourgeois ‘буржуа, городянин’, пор. пол. burżgua [ЕСУМ 1, 300] мають
виразний знев. відтінок. Це значення може бути виражене також описово:
бо|гацкого |роду, у|с’ачину |майе.
Для номінації людей, які не мають свого житла, найбільш поширені
описові форми у ком’ірне ĭшли, у ко|м’ірне си|дит, пох. ко|м’ірник,
відповідник ж. р. ко|м’ірничка, номен кварти|рант, мн. форми заст. назви
приĭма|ки, лексем зн’іма|ч’і, оренда|р’і (Додаток Ґ).
У значенні ‘жебрак’ виявляємо похідні від дієслова просити: субст.
прикметник про|с’ашчиĭ, іменники про|шак, про|сак, про|хач, про|шар,
про|сатор’, попро|шаĭник, поп|рошка. У цьому значенні поширена також літ.
назва

жеб|рак,

лексеми

с|тарец,

стор|бар’

(пор.

іти

з

торбами

‘жебракувати’), знев. назва |заĭда, запозичення чарша|тор < рум. cerșetor ‘тс.’
[РРС, 252]. Спорадично фіксуємо субст. прикметник |нишчиĭ < рос. ни́щий
‘нужденний’, прикметники

б’ідниĭ, ниш|часниĭ, рум. са|раке, са|рака.

|

Значення ‘жебрак’ може бути виражене описовими конструкціями: хо|дит за
про|шеним х|л’ібом, ĭде за про|шеним, ĭде про|сити |хата в’ід |хати с чу|жого
се|ла. Відповідно сема ‘жебрачка’ представлена похідними ж. р. про|шачка,
про|шар’ка, про|сатор’ка, субст. прикметниками п|рос’ача, лексемами
жеб|рачка, стар|чиха, с|тарица.
Для номінації волоцюги, бездомної людини виявляємо лексеми
без|домниĭ, пох. без|домник, без|хатник, нову назву бомж та негативно-оцінні
номени бур|лак, пи|йак, лаĭ|дак, л’і|н’ух, з|ледар, з|лидн’а, з|лод’іĭ, проĭ|дисв’іт,
бан|д’уга,

воло|ц’уга,

субст.

прикметники

без|дел’ниĭ,

ле|дашчиĭ,

проізво|л’ашчиĭ пор. рос. на произво́л судьбы ‘напризволяще’. Деякі назви
поширені для вираження співчуття |б’ідниĭ, пох. б’і|дар’, са|раке, номінативне
словосполучення са|раку неш|часниĭ. Оцінка такого негативного явища
можлива і за допомогою описової номінації: не |хоче ро|бити / баĭ|дужниĭ
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(Врч), пус|тиĭ л’ом|пак / |леґа / л’ом|пак / гни|л’ак (Зб), безпри|тул’не / н’і ко|ла
н’і дво|ра (Гр), |ходит |л’ондом (Рдн).
У значенні ‘засуджений’ виявляємо похідні назви т’у|ремник,
т’у|ремшчик ← тюрма, крим’і|нал’ник, крим’і|нарник, крима|нар’ ← криміна́л
заст. ‘в’язниця’ [СБГ, 234], іменники ареш|тант ← арешт рідк. ‘тюрма’
[СБГ, 19], кровоў|бивец, субст. прикметниками су|ǯениĭ, за|суǯениĭ, зак|ритиĭ,
ви|ноўниĭ, описові форми: буў у т’ур|м’і, буў у крим’і|нал’і.
Не зважаючи на те, що вираження експресивності у агентивних назвах
мінімальне, відзначаємо виразну негативну конотацію деяких назв, зокрема,
тих, які виражають семи ‘торговець’, ‘багата людина’, ‘засуджений’,
‘жебрак’, ‘жебрачка’, ‘ворожка’, ‘чаклунка, відьма’.
2.3. Варіантність номінації назв осіб за національністю та місцем
проживання
ЛСГ „Назви осіб за національністю та місцем проживання” є
периферійною у структурі поняттєвого поля „Людина” і об’єднує назви
основних національностей, які представлені в межах поширення ПБГ,
номінації на позначення осіб за місцем проживання та самоназви. На
Буковині проживають українці, румуни, молдавани, росіяни, поляки,
білоруси, євреї, що посилює роль етнонімів у мовленні регіону; у Стор. Ч.
також є нащадки німців і поляків.
Основним засобом номінації людей за національністю є етноніми
літературної мови. Частина назв має виразний конотативний відтінок, що
зумовлено позамовними чинниками, зокрема історичними умовами розвитку
краю у складі різних держав, відповідно іноді складними міжетнічними
стосунками. Деякі семи представлені вторинною номінацією. Як зазначають
дослідники, „…діалекти, просторіччя, жаргони дають великий мовний
матеріал. Особливе значення цих фактів для виявлення конотацій етнонімів
визначається і тим, що в них немає жодних „нормативних” обмежень у плані
„політичної коректності”. Крім того, тут можна спостерегти різноманітніший
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набір конотативних етнонімів, що зумовлено позамовними факторами” [16,
117].
Фіксуємо такі самоназви українців: укра|йінец’, буко|винец’, баса|раби,
баса|рабц’і (у гуц. гов. басара́б ‘молдаванин’, басарабка ‘молдаванка’, заст.
‘велика напіввовняна хустка молавського повоєнного виробництва’ [Неґрич,
23]), заст. лексему |руси (пор. ру́ский ‘русинський, український’ [СБГ, 471],
пор. бойк. ру́син, заст. ‘українець; представник цієї нації’ [СГЦБ, 418], русна́к
‘русин’ [СБйГ 2, 197]), втор. номени му|жик ‘українець’, му|жичка
‘українка’. Лексема хо|хол лише в одній із говірок (Лж) вважається
зневажливою: ми хох|ли шчи|тайемса / в’ід|коли ми (Мл). Іронічний відтінок
має словосполучення наш брат ‘українець’.
Українці у номінації інших національностей представлені назвами:
заст. во|локи ‘українці’: на нас ка|зали шче во|локи / це бу|ла Во|лох’ійа ко|лис
за Мол|даўского кн’а|з’іўства (Рх). У інших українських говірках ця лексема
асоціюється не з українцями, а з представниками романського етносу, пор.
гуц. воло́х ‘румун’ [ГС, 160], волоський ‘румунський’ [ГС, 159], бойк.
воло́ський ‘італійський’, пор. пол. włoski [СБйГ 1, 141], хоча – Волохи
‘Буковина, іст. Воло́щина́’ [СБйГ 1, 142]. Для номінації українців були
поширені знев. назви |бидло, хло|пи, бен|дери, мама|лижники, виразний
конотативний відтінок несхвалення має номінативне словосполучення
зак|л’ат’і укра|йінц’і ‘щирі патріоти’. Частина українського буковинського
населення асоціюється з етнічною групою гуцулів, тому натрапляємо на
назви гу|цули (гуцу|ли). Загалом для ПБГ, зокрема саме буковинської частини,
поширеними є міжнаціональні шлюби у межах одного н. п., така ситуація
номінована словосполученнями |м’ішан’і |л’уди ‘населення одного н. п.
різних національностей’, пор. лексему перев’ід|ник ‘нащадок змішаного
шлюбу’.
Сема ‘румун’ виражена етнонімом ру|мун, втор. номенами: жан|дар,
пос|толик: ў Черн’іў|ц’ах дошч і|де / ў Хоти|н’і с|лиз’ко / ут’і|каĭте посто|ли /
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бо |чоботи б|лиз’ко (Рх), ци|гани, ґарґа|уни – фонетична модифікація етноніма
ґаґа|узи.
Назви молда|ванин, молдо|ван поширені у значенні ‘молдаванин’;
молда|ванка ‘жінка молдованка’ (Рх). Цікавим виявляється функціонування
лексеми мама|лижник. Фіксуємо її зі значенням ‘молдаванин’. Водночас, як
заначають самі діалектоносії, цю назву вживають українці з інших територій
як зневажливу щодо українців, які мешкають на Буковині: нас буко|винц’іў
нази|вайут’ мама|лижниками // йак йа поса|дила куку|руʒу у Хер|сон’і / то ўс’і
ка|зали а|ди це мама|лижники поприйі|хали (Гр). Хоча у СБГ мамалижник
‘посуд, у якому варять мамалигу’, перен. ‘зневажлива кличка румунського
жандарма в часи окупації Буковини румунськими боярами’ [СБГ, 275].
Сема ‘єврей’ представлена опозицією назв йеў|реĭ, пох. ірон. йеў|реĭчик,
йеў|рейічка ‘єврейка’ (Кс) / жид, пох. ірон. жи|док (Сл, Шп). Як свідчать
діалектоносії, лексема жид, попри широке її використання у переносному
значенні, як етнонім не була згрубілою чи зневажливою, як і загалом
стосунки між українцями і євреями не були конфліктними (див Додаток Ґ).
Сема ‘росіянин’ виражена етнонімами: |рускиĭ, пох. ру|сак, рос’і|йанин.
Номени ка|цап < очевидно, утворено від цап за допомогою специфічного
компонента ка- як жартівливе позначення людей, що носять довгі бороди
[ЕСУМ 2, 408] (у закарп. гов. каца́б знев. ‘чоловік православного
віросповідання (вживається тільки у мовленні греко-католиків села)’ [Сок.
139]), мос|кал’ < пол. Moskal ‘тс.’ є похідним від Moskwa ‘Москва’ [ЕСУМ 3,
519] мають зневажливий відтінок. Фіксуємо лексему мос|кал’ у значеннях
заст. ‘солдат’, ‘переселенець’ (див. Додаток Ґ). Спорадично виявляємо також
назви куму|н’іст, моск|в’ічка ‘жінка, яка мешкає у Москві’, мн. со|в’ети.
У значенні ‘німець’ поширена назви |н’імец. В одній з говірок |н’імец’
‘поляк’, заст. лексеми аўстр’і|йак, шваб (шва́би2, мн. 1. ‘обласна група
німців, населення колишнього герцогства Швабії’ [СБГ, 659]) < з нім. м.; нвн.
Schwabe ‘шваб’ [ЕСУМ 6, 393]), знев. назви фр’іц < нім. Fritz, демінутивної
форми власного імені Friedrich [ЕСУМ 6, 132], фа|шист < з італ. мови; іт.
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fascismo пов’язане з іт. fascio ‘пучок, політична група, організація’ [ЕСУМ 6,
81].
Сема ‘поляк’ представлена лексемами: по|л’ак, |пол’ка ‘жінка польської
національності’, по|л’ачка ‘тс.’. Фіксуємо знев. заст. назви л’ах < псл. *lęxъ;
первісним значенням було ‘житель рівнин, відкритих просторів, пустищ’;
пор., синонімічний етнонім поляк, похідний від поле [ЕСУМ 3, 343–344],
пор. бойк. лях ‘міщанин’ [СБйГ 1, 424] ляхо́та ‘тс.’, ляхо́тник ‘тс.’ [СБйГ 1,
424], л’а|ґур. У значенні ‘поляки’ поширені назви інших етнічних груп: |боĭки
‘поляки’ < назва середньо карпатської частини українського населення, утв.
від вигуку бой ‘їй-богу’ характерного для місцевого діалекту, пор. гуц.
бойкиня ‘жителька низин’ [ГС, 75], бо́йко ‘житель низин’ [ГС, 76], |мадзур
‘поляк’ (мазури ‘етнічна група поляків’ (жителі Мазовії) (прізвисько
українців, що сповідували католицьку віру) < пол. мови. п. Mazur, пов’язане з
географічною назвою Mazowsze “Мазовія” [ЕСУМ 3, 360] (пор. мазурія
‘поляки’ [СБйГ 1, 426]), ш|л’ахта < шляхта ‘дрібне дворянство колишньої
феодальної Польщі; дворянство дореволюційної України, Білорусі, Литви’ <
пол. szlachta походить від свн. slahte ‘рід, плем’я’, пох. шл’ах|тун ‘чепурун’,
пан ‘поляк’(див. Додаток Ґ), жарт. кон’у|ки, жарт. куцка|ни. Виявляємо
ізомотиваційні моделі творення зневажливих назв для представників певних
національностей: карґа|ни ‘поляки’: бо во|ни ў |б’ілому ни хо|дили ўб|ран’і шо
ўс’о на них та|ке ўбра|н’е / во|ни |чорн’і ў |чорн’ім уб|ран’і / карга|ни шо |чорн’і
по зем|ни / шо йіх тру|йут (Км), пор. шваб ‘тарган’ < нім. Schwabe ‘тарган’
виникло з первісного Schabe ‘тс.’ унаслідок зближення зі Schwabe ‘шваб’,
інша назва таргана прусак, від прусак ‘мешканець Пруссії’ [ЕСУМ 6, 393].
Інші етноніми менш актуалізовані у мовленні діалектоносіїв: ци|ган,
ци|ганка, мн. |турки, та|тари, аўст|р’іĭц’і, уз|беки, узбек’іс|таниц, лат|в’іĭка
‘мешканка Латвії’, чех (чах), ма|дґ’ар ‘угорець’, ма|д’арка ‘угорка’ < угор.
мови, уг. magyar ‘тс.’ є складним словом, перша частина якого magy (спор. з
manjsji ‘мансі’), первісно означала, мабудь, ‘людина’ [ЕСУМ 3, 357].
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Крім ідентифікації осіб за національністю етноніми, набуваючи нових
переносних значень, виконують характерологічну функцію. Стійкими у
свідомості діалектоносіїв є стереотипи про характерні риси вдачі людини
відповідної національності, зокрема, назву жид фіксуємо у переносному
значенні ‘хитра людина’, ‘торговець’, ‘нечесна людина’: шах|раĭ жи|д’іўскиĭ
(Зб), пор. бойк. євре́й. перен. ірон. хитра людина’. 3. перен., ірон. ‘успішний
підприємець’ [СГЦБ, 139], зах.-вол. ‘нечесна людина, шахрай’, пор. перен.
‘скупа хитра людина’ [СЗГ 1, 155; СОН, 87], жиди́вский. перен.
‘несправжній’ [СЗГ 1, 155], жидова́тый ‘хитруватий, меркантильний’ [Сок,
84]; відповідно лексеми жи|д’іўка ‘єврейка’, ірон. жи|д’івочка ‘тс.’: |кажут
жид на |того / хто |дужи |хитриĭ / ни |хочи ро|бити / об|дур’уйе ў тор|г’іўл’і
(Рх); кот|риĭ к|репко з|найе ўс’о ро|бити і г|р’ішми ком’ірсу|вати і / |обшем /
прода|вати ĭ купу|вати / то |тожи ка|зали / шо ў |него голо|ва жи|д’іўска
(Ршк). Зневажливе ставлення до євреїв виражене словосполученнями жид
пар|хатиĭ, жи|ди пар|шив’і, |жидова не|в’іра (пор. гуц. пога́на ві́ра ‘єврей’
[ГС, 141]). Для характеристики людей поширені порівняння п’і|шоў йак жид
‘бородатий’ (пор. пейса́к ‘єврей’ [СБГ, 395], але пейса́ч ‘чоловік з великими
пейсами’ [СБГ, 395])). Загалом вживання етнонімів у складі фразеологічних
порівняння є типовим для говіркового мовлення [99].
Стереотипні уявлення про циган виражені у номінації чорнявих людей:
циган ‘чорноволосий’, пох. циган|чук ‘тс.’, цига|нок ‘тс.’, ци|ганка ‘чорнява
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дівчина, жінка’, ци|ганочка ‘тс.’, цига|н’а ‘чорнява дитина’, ци|ганска ди|тина
‘тс.’, циганку|ватиĭ ‘чорнявий, смуглий’, цига|нистиĭ ‘тс.’ (пор. гуц. пога́ний,
як ци́ган ‘смаглявий’ [ГС, 630]), неохайних людей: пор. ади́, уже́ хоть
підтягнула ту фала́нду, а то хо́ди по силі́, як з-ми́жи циганів ві́йшла [СБГ,
576],

нечесних:

процига́нювати

цига́нитиси

‘торгуватися’

‘промарновувати,

[СБГ,

протрачувати’

623]

[СГЦБ,

(пор.
392]),

бойк.
їхня

діяльність виражена у значенні лексеми ци|ганка ‘ворожка’.
Тривале перебування Буковини під гнітом чужинців, зумовило
неприязне ставлення до представників панівних етносів, пор.: у номінації
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нерозумної, невмілої людини: |турок (пор. гуц. дурний, як турок ‘дурний’
[ГС, 246]; зах.-вол. ту́рок, перен., знев. ‘дурень, розумово обмежена людина’
[СЗГ 2, 214]). Фіксуємо лексему молда|ван ‘дурень’, молда|ванка ‘без смаку
одягнена жінка’, інші етноніми у характерологічному значенні, напр.,
ки|тайец жарт. ‘косоокий’.
Етноніми, не змінюючи свого прямого значення, поширені у обрядовій
сфері, зокрема жид, циган, циганка, турок ‘учасники новорічного
переодягання’ (див. Додаток Ґ), пор. гуц. жид і жидівка ‘гра при
покійникові’ [ГС, 262], поширені у обрядових піснях: оĭ з:а |гори висо|койі
йіхали в’ір|мени (Лж).
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Спостереження над особливостями представників різних етносів
зумовило

багатозначність

етнонімів,

їх

використання

у

вторинних

переносних значеннях. Така тенденція характерна для інших говірок
південно-західного ареалу. Часто переносне вживання закріплено у словнику:
ММ „Етнонім → одяг”: по́лька ‘довгий кожух без рукавів’ [СБГ, 442],
маґя́рка. заст. ‘чоловічий головний убір, капелюх з широкими загнутими
вверх полями’, ‘угорка’ [СБГ, 272–273], москвичка ‘верхня чоловіча сорочка
з поясом, спереду на “блискавці”, ‘мешканка Москви’ [СБГ, 296], молдованка
‘смушева чоловіча шапка’ [СБГ, 295], руму́нкі, мн. заст. ‘вид жіночого
теплого взуття’ [СБГ, 470].
ММ „Етнонім → танець”: гу́цу́лка ‘танець’ [ГС, 209], жиді́вский да́нец
‘чоловічий жартівливий танець’ [ГС, 218], мазу́рка ‘полька’ [СБйГ 1, 426]
ММ „Етнонім → тварина (птах)”: циган ‘чорний баран’ [СБГ, 623],
циганка ‘чорна вівця’ [СБГ, 623], шваб ‘чорна корова’, ‘тарган’ [НРС, 278];
назви горобця: ма́зур ‘горобець’ [НРС, 165], жи́дик, орн. 1. ‘птах, який перед
дощем квилить’, ‘горобець’ [НРС, 116], [СБйГ 1, 251].
ММ „Етнонім → рослина”: (переважно назви сортів, винайдених або
поширених з певної території) ци́ган бот. ‘їстівний гриб, який при розріданні
швидко синіє’ [СБГ, 623], жи́дик, бот. ‘череда’ [СБГ, 114], шва́би, мн.
‘велика чорна квасоля’ [СБГ, 659], мазу́рка, бот. ‘сорт рябої квасолі’ [НРС,
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165], москалиха, бот. ‘цибуля-корчуха’ [НРС, 48], во́лох, бот. ‘квасоля’
Phassolus vulgaris L [СЗГ 1, 71], руму́ни, бот. ‘нагідки лікарські’ Calendula
officinalis L. [СБГ, 470], румун, бот. ‘ромашка безпелюсткова, без’язичкова’
Chamomilla suaveolens (Pursh) Pydb. [СЗГ 2, 131], жиди́вка. бот. ‘лисичка
(гриб)’ Cantharellus cibarius. [СЗГ 1, 155], жидо́к. бот. ‘чорнобривець.
Tagetes’ [СЗГ 1, 155], мадярка ‘сорт картоплі з червоними й білими смугами’
[СБйГ 1, 425].
ММ „Етнонім → комаха”: жи́дик, ент. ‘комаха, що завдає шкоди
соняшнику’ [СБГ, 114], жид ент. ‘жук-рогач’ [НРС, 116], жиди́вка. ент. ‘тс,
що БЕДРИК’ [СЗГ 1, 155].
ММ „Етнонім → одиниця виміру”: шва́би, мн. ‘п’ять снопів укупі’
[НРС, 278], гу́цул ‘одиниця міри, що дорівнює зросту чоловіка; сажень’ [ГС,
209].
ММ „Етнонім→страва”: мазурка ‘спечена на Великдень закрученої
форми булочка’, ‘пиріг із сиром’ [СЗГ 1, 301].
Етноніми у ПБГ функціонують як антропоніми-прізвиська: ў нас
су|с’іда / во|на |сама з Кол’ін|к’іўц’іў / |али п|р’ізвишче |зари |Дудка не з|найу
йа|ке по д’і|вочому / то йі |кажут Молда|ванка // І|ван Молда|ван / Та|мара
Молда|ванка (Рх); тут йе чулоу|в’ік / в’ін і не ру|мин / і ни молду|ван / то то йе
/ шо т|рошки йіх там йе / Ґаґа|уз! / п|росто |кажут Ґ|р’ішка Ґаґа|уз (Ркш); або
прізвища – Фа|м’іл’ійа |була Молдо|ван тут (Ршк), |Молдован Фро|з’ійа (Пн).
Основними засобами номінації людини за місцем проживання є
однослівні номени та описові форми.
Сема ‘сусід-покутянин’ виражена опозицією лексем су|с’ід, су|с’іда
‘сусідка’, су|с’ідка ‘тс.’ та ку|т’ани, одноку|т’ани, кут’а|р’і, однокут’а|р’і
(Пд). Спорадично вживаними є описові форми: на од|н’ім ку|т’і, су|с’іди на
од|н’ім ку|т’і, з |нашого ку|та, з од|ного ку|та.
Для вираження семи ‘односелець’ фіксуємо опозицію назв: одно|селец’
/ односел’|чанин, лексеми зем|л’ак, |м’есниĭ ‘місцевий’, с’іл’с|киĭ ‘тс.’, субст.
прикметник хат|ниĭ ‘з однієї хати, з однієї сім’ї’, описово значення виражене
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формами: з од|ного се|ла, з |мого се|ла, з од|ного гн’із|да, |наш’і |л’уди, тут йіх
кор’ін’.
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Серед назв, що номінують зміну місця проживання поширена
літературна лексема пересе|ленец’, посе|ленец, заст. номен неперва|кованиĭ
імовірно пох. від евакуа́ція. Конотативний відтінок зневаги мають лексеми
заĭда ‘переселенець’, ‘жебрак’, ‘волоцюга, безхатько’ (пор. гуц. зайде́й
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‘чоловік, який походить з інших місць; чужинець’ [ГС, 271; Неґрич, 73],
зайде́йка ‘жінка, яка походить з інших місць; чужинка’ [ГС, 271]), приĭ|мак,
субст. прикметники |заĭшлиĭ, сто|ронскиĭ (букв. ‘зі сторони’), за|йеж’иĭ,
при|йеж:иĭ, приĭ|дешниĭ, п|риĭшлиĭ, чу|жиĭ та пох. назви чу|жак, чу|жинец’,
чуже|ница, чужо|земец, описова форма з чужи|ни.
У значенні ‘міський житель’ фіксуємо опозицію похідних назв від
лексем город / місто: горо|д’анин, городс|киĭ / м’іс’|киĭ, м’ішча|нин. Описово
значення виражене формами: з |м’іста, з |города при|йіхали, ў |город’і жи|йе.
Висновки до II розділу
Кваліфікативна номінація людини передбачає називання особи як
суб’єкта різних стосунків: сімейних, суспільних, національних. Однак, як
показали спостереження, не можна однозначно провести чіткої межі між
кваліфікативною і емоційно-експресивною номінацією.
ТГЛ „Спорідненість і свояцтво” є закритою системою за кількістю
представлених сем, однак відкритою до творення нових номінацій. Похідні
назви, що є зменшувально-пестливими формами до основиних лексем, є
виразниками експресії. У межах цієї ТГЛ фіксуємо динамічні процеси, що
виявляються зміні семантики деяких назв, втраті одних і більшою
поширеність інших лексем. Частина такої лексики має іншомовне
походження, є давніми запозиченнями із східнороманських мов. Такі
запозичення відзначаються стійкістю форми і семантики.
ЛСГ „Назви особи за виконуваною дією” кваліфікує особу у
професійній діяльності, різнопланова з погляду походження та актуалізації.
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Запозичені

агентиви

функціонують

у

різних

сферах

життя

і

характеризуються значною фонетичною та словотвірною варіантністю та
різним ступенем засвоєння. Значна частина агентивів належать до пасивної
лексики. За структурою це похідні номени, оформлені різнорідними афіксами
для позначення особи-діяча. Серед них переважають назви на -ник та -ар’.
Відіменникові утворення є продуктивнішими порівняно з віддієслівними
похідними. Чинником варіювання назв діячів є різна вмотивованість таких
номінацій. Серед відіменникових похідних переважають назви утворені за
ММ „об’єкт дії – діяч”. Словотвірні форманти можуть бути показником
запозиченості та вказівкою на мову-джерело назви, адже адаптація
запозичених назв на діалектному ґрунті зумовила поширення іншомовних
словотвірних засобів. Використання різних суфіксальних засобів для
вираження

агентивності

відрізняються

зумовило

функціональним

появу

словотвірних

навантаженням

як

у

опозитів,

які

межах

усіх

досліджуваних говірок, так і в межах однієї говірки говірки як системи.
Вираження експресивності у цій ЛСГ мінімальне, однак деякі назви мають
виразну негативну конотацію, зокрема, ті, які виражають семи ‘торговець’,
‘засуджений’, ‘жебрак’, ‘ворожка’. Загалом, агентивні ремісничі назви
переходять до пасивного словника сучасних діалектоносіів Буковини і
Покуття з огляду на втрату практичної значущості традиційних ремесел.
Назви осіб за національністю та місцем проживання є однією з
найменших ЛСГ за семним складом. Етноніми перебувають на межі
кваліфікативної і експресивно-оцінної номінації, оскільки поширені не лише
в номінативній функції, а є характерологічними назвами, часто вживаються
як вторинні номени. Самоназви на позначення ознаки за національністю
мають потенційно більшу позитивну чи негативну конотацію, оскільки
суб’єкт і об’єкт номінації – одна особа. У межах цієї ЛСГ констатуємо
тенденцію до міжтематичних переходів.
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РОЗДІЛ III
ЕКСПРЕСИВНО-ОЦІННА НОМІНАЦІЯ ЛЮДИНИ В ПОКУТСЬКОБУКОВИНСЬКИХ ГОВІРКАХ
Система характерологічних назв14 – номінативні засоби, що описують
риси зовнішності та вдачі людини. Більшість з таких назв є експресивнооцінними, оскільки номінатор вкладає в назву не лише денотативний зміст,
а й власні уявлення, міркування, настанови про її доцільність / недоцільність,
етичність / неетичність, емотивне позитивне чи негативне ставлення. Ця ТГЛ
група різноманітна за семним складом і за номінативними способами їх
втілення, адже „експресивність – складна, узагальнена, мовна, семантична
категорія… вона може втілюватися в одиницях різних рівнів, хоч їх
значущість далеко не однакова [26, 76]. Дослідження характерологічної
лексики пов’язане з оцінністю, адже людина, її зовнішність, темперамент,
спосіб життя, поведінка є об’єктом постійного спостереження й оцінної
номінації. „Оцінюють те, що потрібне людині, в оцінку входить і сама
людина. Оцінка представляє людину як мету, на яку спрямований світ” [301,
62]. Попри те, що „оцінка, очевидно, є універсальною категорією: навряд чи
існує мова, у якій немає уявлення про „добре / погано”, у способах
вираження оцінних значень мови виявляють свою індивідуальність” [40, 9].
Теоретичні аспекти оцінності як мовної категорії описано в працях
Н. Д. Арутюнової [5], О. М. Вольф [40], В. М. Телії [271], В. І. Шаховського
[301], В. А. Чабаненка [297], Т. А. Космеди [142], Н. І. Бойко [25–26].

Сукупність усіх лексичних одиниць, які не лише називають, а й оцінюють та характеризують,
отже, виконують і називну, і експресивну функції, позначають термінами: „зображальновиражальні лексичні засоби”, „емоційно-експресивні лексичні засоби”, „лексичні одиниці
емотивного змісту”, „образна лексика”, „емоційна лексика”, „емоційно забарвлена лексика”,
„характеризуючи лексика”, „емоційно-експресивно забарвлена лексика”, „експресивний шар
(фонд) лексики”, „емоційно-оцінна лексика”, „стилістично забарвлена лексика”, „експресивностилістична лексика”, „стилістично забарвлена лексика”, „експресивно-стилістична лексика”,
„експресивна лексика…” [26, 14]
14
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Будь-який об’єкт довкілля людина оцінює за критеріями, що
визначають об’єкт як вартісний / невартісний. Оцінка передбачає порівняння
з еталоном, який створює насамперед суспільство, тому „оцінка соціально
зумовлена, її інтерпретація залежить від норм, прийнятих у суспільстві або
його частині” [5, 6]. Людину як об’єкт номінації характеризують за етичними
(добре / погане),

естетичними

(красиве / некрасиве),

прагматичними

(корисне / некорисне) критеріями. Навіть у межах однієї мови критерії та
засоби вираження оцінних значень можуть бути різними, однак вихідною
формою прямого чи прихованого порівняння є лексема з позитивною
конотацією [40, 16].
Слово є основним засобом як нейтральної, так і оцінної номінації.
За частиномовною

приналежністю

серед

однослівних

номенів

для вербалізації оцінних значень кількісно переважають прикметники,
оскільки „зв’язок дескриптивного і власне оцінного („емотивного”) смислу
в значеннях слів найочевидніше виявляється в системі прикметників, для
яких основною є семантика ознаки” [40, 29]. У прикметниках знівельована
диференційна ознака роду, вони можуть стосуватися і чоловіків, і жінок, і
дітей, натомість в оцінних іменниках можна виділити денотативні семи
‘особа’, ‘стать’, прийом „переключення родів” використовують як спосіб
увиразнення негативної оцінки та вираження експресії.
ТГЛ „Риси людини” об’єднує ЛСГ „Риси зовнішності” та ЛСГ „Риси
характеру” (Додаток А, схеми 2–3). Вербалізація оцінних сем представлена
різними

способами

й

засобами:

лексемами,

номінативними

словосполученнями, фраземами. Особливе місце посідають порівняння та
вторинна номінація. Адже, як зазначають дослідники, „…коли йдеться про
якісні і „можливі” відношення, первинним є компаратив, у випадку оцінок,
думок, почуттів і позицій первинний позитив, а компаратив вторинний, коли
ж йдеться про прикметники, які позначають відчуття, первинний позитив, а
компаратив, хоча і є семантично складнішим, не тлумачиться ні прямо, ні
через відповідний позитив, ні через який-небудь інший компаратив” [33,
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137].

Для

повнішої

характеристики

використовують

пропозитивну

номінацію. Вибір мовцем номінативного варіанта з ряду атрибутивне
словосполучення – субстантивований прикметник – суфіксальний іменник є
суб’єктивним і значною мірою залежить від того, кого і з якого боку
характеризує діалектоносій [163, 55].
3.1. Варіантність структури й семантики номінативних одиниць
ЛСГ „Риси зовнішності”
ЛСГ експресивів, що характеризують людей за зовнішніми ознаками,
об’єднує номінативні ряди на характеристику загальної оцінки зовнішності,
ставлення

до

зовнішнього

вигляду,

характеристику

за

виразними

особливостями зовнішності, за ознакою здоров’я / нездоров’я та фізичними
вадами. Як зазначає Н. І. Бойко, вони належать до „відкритої та динамічної
лексичної системи і являють собою важливу її частину, що членується
на окремі підсистеми (мікрогрупи, лексико-семантичні об’єднання (групи) та
мікрогрупи…” [26, 355].
Зразком для характеристики є узагальнений образ „середньої людини”.
В описі Буковинського краю у складі Австро-Угорської імперії наприкінці
XІX ст. сказано, що „русини Буковини вихваляються чистотою своєї
слов’янської крові”, та подано такі узагальнені типи русинів (тобто
українців) Буковини: чоловік міцної, кремезної форми з круглим обличчям,
переважно світлим волоссям і очима, здебільшого зі світлою шкірою і
сильним заростом бороди. Загалом серед русинів переважають вродливі
чоловіки – стрункі, міцної статури, пропорційної будови і з ритмічними
рухами під час ходи. Русинські жінки зазвичай середнього зросту, хоча
радше низького, ніж високого, міцної будови, круглолиці зі свіжим і жвавим
рум’яним обличчям, переважно коричневим волоссям і такими ж очима.
Класичні красуні трапляються вкрай рідко, натомість більшість – жінки
вродливі” [318, 101]. Щодо вдачі зауважено, що „русини відзначаються
жвавим, збудливим, однак таким же легкозаспокійливим темпераментом і
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твердим характером. Їхні вірність і приязнь є зразковими, в них легко
заслужити довіру, але так само легко втратити…Як громадянин держави він
миролюбний, терплячий і слухняний. Якщо хтось намагався чи справді його
скривдив, то він також може бути дуже нестримним та впертим; у цьому
випадку його не може вгамувати жодне начальство, і лише засобами
найгострішої сили можна привести його до порядку…Відома і завжди
похвально визнана гостинність, яку ніколи не можна порушувати” [318, 102].
Загалом, окрім деяких винятків, це і є той ідеал, від якого відштовхуються
діалектоносії, характеризуючи зовнішність і вдачу людини.
3.1.1. ЛСПГ „Назви, що узагальнено характеризують зовнішність
людини”
Загальну оцінку зовнішнього вигляду виражено в опозиції сем
‘гарний’ / ‘негарний’, представленій лексемами: |фаĭниĭ < пол. fajny ‘хороший
гарний, красивий’ [ЕСУМ 6, 64] / не|фаĭниĭ, не |дуже |фаĭниĭ, літ. лексемою
гарниĭ, що поширена також у значенні ‘працьовитий’ (Вл, Дб, Лв, Пр, Рх,

|

Рш,Тп, Яр), ‘спритний’ (Вл, Ркш, Тп, Яр), ‘розумний’ (Зб), ўрод|ливиĭ
‘гарний’ / неўрод|ливиĭ ‘негарний’, у|родливиĭ ‘дуже негарний’. Виявляємо
нову назву к|ласниĭ. Цю семантичну опозицію можна представити у вигляді
шкали: прек|расниĭ ‘дуже гарний’ – кра|с’івиĭ ‘гарний’ – непо|ганиĭ
‘симпатичний’ – некра|сивиĭ ‘негарний’ – по|ганиĭ ‘негарний’, погане|н’киĭ
‘тс.’ (пом’якшена оцінка) – страш|ниĭ ‘дуже негарний’ – пас|кудниĭ ‘тс.’ –
гид|киĭ ‘негарний і неприємний’. Деякі лексеми виражають додаткові семи:
у|г’ідниĭ ‘гарний і приємний’, симпа|тичниĭ ‘гарний і добрий’ < від симпа́тія
з лат. мови через польську і, можливо, німецьку (н. Sympat) [ЕСУМ 5, 232],
дел’і|катниĭ ‘гарний, ніжний, гарно одягнений’ < через пол. мову з фр. délіkat
‘ніжний, тонкий’ [ЕСУМ 2, 28], |пишниĭ ‘гарний, приємний’, чепур|ниĭ
‘охайний, гарно одягнений’ < чепурити ‘прикрашати, прибирати’ < псл.
čepurіtіsę, що є складним утворенням з експресивного префікса če- і
дієслівної основи -purіtі, яку зближують з -pyr- [ЕСУМ 6, 297]. У значенні
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‘негарний’ виявляємо і номени у переносному значенні с|лутиĭ (пор. слу́тий
‘безрогий’ [СБГ, 502], гуц. слу́тий ‘людина зі скаліченою рукою; каліка’ [ГС,
566]), при|битиĭ, евф. см’іш|ниĭ ‘негарний’. У описових назвах не
обда| рованиĭ | долейу, та| киĭ су| б’і пом’якшена негативна оцінка.
У значенні ‘вродливий хлопець’ фіксуємо прикметники ўрод|ливиĭ,
гарниĭ, дел’і|катниĭ, |пишниĭ, чепур|ниĭ, у|г’ідниĭ, прек|расниĭ, нове к|ласниĭ,

|

кра|с’івиĭ, |дуже кра|с’івиĭ, пох. іменики кра|сав’іц, кра| саўчик, к| расен’,
красо|та, кра| сот, лексему | леґ’ін’ < уг. legény ‘хлопець, парубок’ [ЕСУМ 3,
209]: |лег’ін’ / х|лопец до |себи йак си на|лежи / показ|ниĭ (Дв). Для виразнішої
позитивної характеристики вживають фраземи: | фаĭниĭ хот’ во|ди на|пиĭси,
хоч во| ди на| пиĭс’а, |фаĭниĭ шо йо|му |пари не|ма, ц’і|ни не|ма та порівняння
фаĭниĭ йак |ч’ічка, |фаĭниĭ йак |йаблучко, йак па|н’енка. Для розуміння деяких

|

номінацій необхідний ширший коментар, так компаративом йак М’і|гаĭчик!
вродливого хлопця порівнюють з сином румунського короля Кароля ІІ
(правив з червня 1930 р. до вересня 1940 р.): Йел’іса|вета |фаĭна |була
Анг|л’іĭска |ж’інка / бо то коро|л’і б|рали ў коро|л’іў / і во|ни |мали х|лопчика
М’іха|йа / та|киĭ |дужи буў |фаĭниĭ / шо но! // ĭкас |ж’інка |кажи / а м’іĭ
Цил’ко / йак М’і|гаĭчик! (Мм).

|

У номінації вродливої дівчини (жінки) переважають образні засоби:
порівняння |фаĭна йак к|в’ітка, |фаĭна йак к|в’іточка, |фаĭна йак зо|зул’ка,
фаĭна йак |пивочка, |фаĭна |д’іўка йак гр’ім, |д’іўчина йак |з’ірочка, порівняння

|

з квіткою виявляється і в ад’єктиві цв’і| тушча. З цією семантикою поширені
втор. номени |лада, |л’ал’ка, га|лунка (галу́нка ‘крашанка’ [СБГ, 67]), |золотко,
пор с|р’ібла |мойа ‘звертання до молодої гарної дівчини’, фраземи: хоч во| ди
на| пиĭс’а, не| ма йі | пари, |фаĭна на ци|ле си|ло, | фаĭна на ўс’і д’іў| чата. Це
значення виражають також пох. іменники від ад’єктива кра| сива: кра| сав’іца,
кра| сун’а, пох. кра| сун’ка, кра| са, красо|та, кра| сотка.
У значенні ‘дуже подібний на когось’ виявляємо прикметники
по|хожиĭ, с|хожиĭ, по|д’ібниĭ та полікомпонентні номінації з ними: с|хожиĭ
на…, с|хож’і йак два…. Лексеми |в’ікапаниĭ, |викапаниĭ на… (СтЖ), |в’ілитиĭ
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(пор.

гуц.

ві́капаний,

ві́литий

‘тс.’

[Неґрич,

39])

корелюють

з

фразеологізмами йак дв’і |капл’і |води, по|хожиĭ йак дв’і |капл’і во|ди, йак
капка во|ди, йак |капл’а во|ди, йак з |ока |в’іпали. З такою ж семантикою

|

поширені дієслова сама|найе, сама|найе на… , сама|найе оден д|ругому [СБГ,
475], метатичні форми ми|найеси, ми|найе на… [СБГ, 276]. Це значення
виражене також порівняннями йак два бра|ти, йак дв’і сест|р’і, так |йакби
ўден, описовою назвою ў |тата (|діда) ў|даўси та втор. номеном |коп’ійа.
Сема ‘гарні у парі, які дуже підходять один одному’ виражена
похідними прикметниками від лексеми |пара: па|рист’і, па|рован’і, паро|в’і,
пар|н’і, ад’єктивами с|хож’і, ўрод|лив’і, порівняннями йак |р’ідн’і, йак сест|ра
з б|ратом, йак брат і сест|ра, йак в’ід од|нойі |мами, йак близ|н’ата, йак
близ|н’ета, атрибутивними словосполученнями |фаĭна |пара, ід’е|ал’на |пара,
пре|л’есн’і |л’уди. Описово значення передають пропозитивні номінації
сама|найут од|не на |одного, сама|найут од|не |одному, сма|куйут од|не
одному, |коп’ійа од|не |одного, фразема та|к’і па|рован’і / йак гор|ш’атка

|

ма|л’ован’і.
3.1.2. ЛСПГ „Назви, які характеризують ставлення людини до
зовнішнього вигляду”
Ставлення до зовнішнього вигляду виявляється в опозиції сем
‘охайний’ / ‘неохайний’. Значення ‘охайний, який любить чистоту, має
акуратний вигляд’ виражене похідними від прсл. хаяти ‘чистити’, псл. xajatі
‘турбувати’ [ЕСУМ 6, 161–162]: літ. о|хаĭниĭ ‘чистий, акуратний’ / нео|хаĭниĭ
‘нечистий, обірваний’, не|хоĭниĭ (Зб); ха́рний, рідк. ‘чистий, охайний’ [СБГ,
610] від ха́рити ‘чистити’ псл. xarіtі ‘чистити, скребти’ [ЕСУМ 6, 158]
/ не|харниĭ; основа зберігається в похідних не|харник ‘неохайний чоловік’,
не|харниц’а ‘неохайна жінка’,‘обірванка’, не|хар’ка ‘тс.’, сп. р. знев. не|хара
‘неохайна, нечиста людина’, ха|р’опа ‘тс.’, |хар’а ‘тс.’; номен нехара|путниĭ
‘нечеса’, нехара|путна ‘обірванка’ < харапу́тний ‘охайний’ [СБГ, 610] <
очевидно складне утв. з основою прикметника харний ‘чистий, охайний’ у
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першій частині та прикметника путний < путній у другій [ЕСУМ 6, 157–158].
На позначення неохайної людини виявляємо також похідні від прикметника
хлю́йний ‘чистий, охайний’ [ЕСУМ 6, 185]: нехл’урниĭ, нех|л’уĭ, нех|л’уĭник,
ж. р. нех|л’уĭниц’а, сп. р. нех|л’уйа. Спостережено, що приєднання заперечного
суфікса не- до твірної основи, яка передає позитивну характеристику
людини, є найпоширенішим способом творення антонімів для прикметників
[163, 23]. Негативна оцінка неохайної людини втілена також у описових
конструкціях: нез|дале та|ке / ни |до чого, са|ма се|бе не опраў|довуйе, не
ха|з’аĭка та похідних ад’єктивах ниха|з’аĭскиĭ, нехаз’айо|витиĭ. Цю сему
виражають прикметник зат|рʼопаниĭ, порівняння йак гали|б’іда, пох. ж. р.
гали|б’ідиха, пох. іменник |леĭка від лея знев. ‘ледащо’ [СБГ, 256].
Переважно негативної оцінки (хоча не завжди) зазнає як недбале,
байдуже ставлення до зовнішності, одягу, так і надмірне чепуріння. Значення
‘чепурун,

франт’

виражають

номени:

аку|ратниĭ,

пох.

прикметник

аку|рат’іст ‘дуже охайний, чоловік, чепурун’ < пол. akuratny від лат.
accūrātus ‘ретельний, точний’ [ЕСУМ 1, 58], о|хаĭниĭ, чепур|ниĭ, пох. знев.
че|пура (Бз) < псл. čepurіtіsę, що є складним утворенням з експресивного
префікса če- і дієслівної основи -purіtі, яку зближують з -pyr- [ЕСУМ 6, 297],
чистиĭ, чис|тен’киĭ та пох. чистоп|лотниĭ, жарт. чис|т’ушка, жарт. чис|т’оха,

|

жарт. чис|т’ул’а, фаĭниĭ, фаĭ|нен’киĭ, кра|с’івиĭ, пох. від нім. stramm ‘прямий,
рівний; натягнений’: штра|мак, штра|мака, ад’єктив штра|мацкиĭ, рос.
оп|р’атниĭ, при|йатниĭ.
Сема ‘чепурун, франт’ корелює з поняттям ‘гордий’, тому на
позначення чепуруна фіксуємо низку номенів зі значенням ‘гордий’:
гоно|ровиĭ, гоно|рниĭ ← гонор ‘пиха’ < пол. honor ‘честь, пошана’ [ЕСУМ 1,
560], рум. гра|масниĭ, фу|дулний < fudul ‘гордий, чванливий’, ф’іц’і|горниĭ,
в’іц’і|ґорниĭ < неясне, Б.В Кобилянський спробував вивести від рум. fіţecі
[ЕСУМ 1, 392] (пор. гуц. віціґорний ‘акуратний, охайний’ [Неґрич, 41]),
цере|мон:иĭ ← церемо́нія ‘гордість, сванливість’ [СБГ, 621], цу|ґовиĭ ←
цуґо́вий ‘стрункий, підтягнутий, гордовитий, гарний’ [СБГ, 631] (пор. гуц.
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обр. цуґо́вий ‘уквітчаний штучними квітами та прикрасами для весільних
послуг (про коня)’ [Неґрич, 182]). Значення лексем |мудриĭ, пре|мудриĭ ←
му́дрий ‘зарозумілий, пихатий’ [СБГ, 299] є результатом запозичення значень
зі сх.-ром. мов, де прикметник mî́ndru, що належить до найбільш древніх
слов’янських запозичень < мѫдръ, розширив значення: сх.-ром. mî́ndru
‘гордий’, ‘чванливий’, ‘спесивий’ [51, 116–117]. Як зазначає К. Ф. Герман,
„запозичення прикметників – доказ тривалих мовних зв’язків, результат
багатовікового контактування між носіями різних мов” [51, 116].
Деякі лексеми виражають додаткові характеристики: знев. ка|шарниĭ
‘занадто охайний’ ← кошерний ‘ритуально чистий’ < ідиш košer ‘кошерний’
з гебр. kāšer ‘належний відповідний’ [ЕСУМ 3, 68]; ставлення до оточення:
интел’і|гентниĭ ‘з гарними манерами’, ал’і|ґанскиĭ (зафіксована ще на поч.
XX ст. [Ткач 1, 113]) від еле|гантниĭ ‘тс.’ < через рос. і пол. м. з фр. élégant
‘елегантний, вишуканий, чупурун, франт’ [ЕСУМ 2, 162], дил’і|катниĭ ‘тс.’,
у|г’ідниĭ ‘чепурний’ (пор. угі́дний ‘роботящий’, ‘приємний’), кул’|турниĭ,
показ|ниĭ; на матеріальний стан: йак пан |фаĭниĭ, шл’ах|тун (див. Додаток Ґ),
атрибутивне словосполучення бо|гацкиĭ син; ставлення до моди: |модниĭ <
через нім. мову з фр. mode [ЕСУМ 3, 495], ш’і|коўниĭ ← шик < фр. сhіc
‘форма, стан’ [ЕСУМ 6, 414], знев. сп. р. |миндра ‘чепурна людина’, знев.
минд|р’оха (Тп) ← миндри́тиси ‘чепуритися, наряджатися’ [СБГ, 288].
Чепуріння вважають „жіночою” рисою, тому особливе ставлення до
зовнішнього вигляду в чоловіків зазнає різкої критики, пор. лексему
бабско|витиĭ ‘чепурун, схожий вдачею на жінку’, порівняння |фаĭниĭ йак
д’іўка, натомість назви жінки: |в’ібриндина ‘гарно одягнена жінка’ ←

|

вібри́нджуватиси ‘наряджатися, вишукано одягатися’ [СБГ, 51], нар’і|ǯ’ена,
в’ікантувана,

|

в’іўбирана,

|

–

не

є

зневажливими.

Для

позитивної

характеристики доглянутої жінки використовують також компаративи йак
л’ал’ка, йак спо|делочка, номен к|рал’а.

|

Протилежне значення – ‘нечепура, неохайна людина’ – виражене
номеном сп. р. не|р’аха та лексемами, утвореними додавання префікса не- до
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назви позитивної характеристики: нече|пура, нечу|пара, пор. чупа́рний
‘охайний, гарно одягнений’, не|фаĭниĭ, нео|хаĭний, не|чесаниĭ, не|чистий,
непри|йатниĭ. Для лексем нечу|панда, незґ|радниĭ, не|теф’ірниĭ < сх.-ром.
neteafăr ‘миршавий, слабосильний, ніякий’ не знаходимо відповідників з
позитивною семантикою без префікса не-.
Для позначення неохайних людей уживають лексеми: ка|парниĭ, пох.
ка|парник ‘неохайний чоловік’, ка|парниц’а ‘неохайна жінка’ ← капа́рити
‘невдало, невміло господарювати’ [СБГ, 187] < пол. kaparzyc' ‘робити щось
погано, аби збутися; погано жити’; до пол. мови слово проникло, можливо,
через українську [ЕСУМ 2; 369], к’і|рин:ик ‘неохайний чоловік’, ки|рин:иц’а
‘неохайна жінка’ ← кири́нити ‘розкидати сміття’ [СБГ, 199], мер|зен:иĭ
‘огидний, неприємний’, сп. р. мер|за ← мерзи́ти ‘викликати огиду’ < ст.-сл.
мрьзѣти ‘викликати огиду’; зіст. також цсл. мръсьнъ ‘гидкий’ [ЕСУМ 3;
441], пар|хатиĭ ← па́рхи ‘заразне захворювання шкіри’ [СБГ, 389].
Значення ‘неприємна огидна людина’ виражене прикметником брид|киĭ
та номенами з основою гид-: о|гидниĭ ‘нечистий, неприємний’, згруб. сп. р.
ги|дота ‘неохайна людина’, ч. р. ги|дотник, ж. р. ги|дошница. Сема ‘обдертий,
у

брудному

одязі’

виражена

похідними

від

експресивних

дієслів:

зад|р’апаниĭ, зат|р’опаниĭ, за|мамчаниĭ, відприкметниковими іменниками
сп. р. граз|нул’а, зама|зура, роз|т’опа, атрибутивним словосполученням
бел’|бос непо|митиĭ. Ця сема корелює зі значенням ‘лінивий’: л’і|нивий
‘людина, яка не дбає про себе’, пох. л’і|н’ух ‘лінивий, байдужий до свого
вигляду чоловік’, баĭ|дужниĭ, смер|д’ух ‘ледар’, смер|д’ечка ‘ледарка’,
смер|д’оха, знев. гни|л’оха ← гнили́й ‘ледачий’ [СБГ, 72].
Значення

‘обірванець’

виражають

похідні

від

дієслів

рвати:

оу|б’ірваниĭ, |п’ірваниĭ, дерти: дран|тивиĭ, дран|т’ух ‘обірванець’, дран|т’уха
‘обірванка’,

об|дертиĭ

та

експресивні

дієприкметники

о|пушчениĭ,

за|шарпаниĭ, роз|т’опаниĭ. У цьому значенні вживають і назви, що
репрезентують семи ‘неохайний чоловік’, ‘неохайна жінка’, ‘лінивий’,
‘гидкий’ (описані вище). Поняття ‘людина, яка ходить у лахмітті’ виражене
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семантичними діалектизмами |наглиĭ, непо|р’адний, непот|р’ібний, неш|часниĭ,
п|ростиĭ (про́стий ‘нерозумний’ < рум. prost ‘тс.’ [DT, 75]), н’і|йакиĭ,
номенами шала|пут, шала|пута < ‘легковажна, непутяща людина’ складне
слово, утв. з прикметника *шалапутний, який виник на основі слів шалий і ( ) путний (пор. безпутний) [ЕСУМ 6, 370], назвами, які вказують на
матеріальний стан: |б’ідниĭ, нове бомж, голод|ранец’, з|лидар, зли|дарка,
с|тарец’, стар|чиха, пор. тавтологічне словосполучення стар|чиха об|дерта
(старчиха ‘жебрачка’). Для посилення негативної оцінки використовують
компаративи: |ходит’ йак с|тарец’, |ходи йак с|тарец, йак с|тарец, |ходи йак
с|тарец об|дертиĭ, йак проша|ки, йак жебра|ки та нанизування однотипних
засобів, зокрема лексем: о|б’ірван’і / не|мит’і / нис|т’іран’і. Співчуття
виражають лексеми неш|часниĭ, рум. са|раку. Серед цих засобів фіксуємо
локалізми йак Гаў|рило Саф|т’ічин (Лк) – порівняння з мешканцем села,
відповідного вигляду, номен руп|таш (К), імовірно утворений від прізвища
Рупташ. Як указують дослідники, „…антропонім набуває функції номінаціїхарактеристики внаслідок того, що в колективі носіів мови є чи був
представник, якого сприймають як „еталонного” носія певної якості – того,
який найбільшою мірою виділяється з мікросоціуму як порушник тієї чи тієї
норми” [245, 183]. Відонімні утворення імовірно можна кваліфікувати як
локалізми (про такі назви у ПБГ докл. див. [132]).
3.1.3. ЛСПГ „Назви, що характеризують людину за виразними
особливостями зовнішності”
Експресиви, які характеризують людину за особливостями волосся
(наявністю на обличчі для чоловіків).
Сему ‘кучерявий’ виражають відіменникові прикметники куче|р’авиĭ ←
кучері,

куд|р’авиĭ

←

рос.

ку́дрі ‘кучері’, знев. куд|латиĭ ←
кудла́тити‘куйовдити’ [СБГ, 238], згруб. пат|латиĭ ← згруб. па́тли

‘волосся’, порівняння: куче|р’авиĭ йак ба|ран, голо|ва йак |шапка, йак йаг|н’а та
втор. номени ба|ран, ба|ранчик, ба|рашка.
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Наявність / відсутність

волосся

в

людини

описують

номенами

чуп|ратиĭ ‘з довгим волоссям’ [СБГ, 652] ← чу́пир ‘волосся, чуприна’ [СБГ,
651] / ли|сиĭ ‘без волосся’, пох. іменники ли| сак, ли| сун, | лисман, безво|лосиĭ,
композити голого| ловиĭ, голо| мозиĭ. Увиразнюють негативну характеристику
людини без волосся компаративи ли|сиĭ йак |маког’ін, голо|ва йак |маког’ін →
йак |маког’ін → втор. номен

маког’ін, |лисиĭ йак |бубен (бу́бен ‘бубон,
ударний музичний інструмент’), |голиĭ йак ко|л’іно, голо|ва йак ко|л’іно, |лисиĭ
|

йак до|лон’а та пропозитивна номінація жарт. ро| зумниĭ | чупер ли| шайе дур| ну
|

голову.
У значенні ‘нечеса, чоловік з нерозчесаним волоссям’ поширені назви

пат|латиĭ ← па́тли згруб. ‘довгі густі, скуйовджені пасма людського
волосся’ [СУМ 6, 94], пеле|хатиĭ ← пе́лехи згруб. ‘волосся’, куд|латиĭ, пох.
куд|лач, ка|парниĭ ← капа́рний ‘неохайний, брудний’ [СБГ, 187], пох.
ка|парник,

костр’у|батиĭ,

нешк|рептаниĭ,

пох.

не|патраниĭ,

костру|бач,

дієприкметники

не|чесаниĭ,

кла|патиĭ,

роз|миканиĭ,

за|путаниĭ,

за|пушчениĭ, зам|н’атиĭ, за|чухраниĭ, за|кунданиĭ, заку|йоўǯениĭ, заку|доўчениĭ,
номінативні

словосполучення:

чупир

|

з|битиĭ,

заку|доўчена

голо|ва,

порівняння: йак |шудра на голо|в’і, та|киĭ йак |кучма, описова конструкція
ни|ма по|р’едку на голо|в’і. Відповідно сема ‘нечеса, жінка з таким волоссям’
виражена такими ж ад’єктивами, компаративом |ходи йак к|вочка та номенами
ку|дел’а, знев. перпен|да.
У лексемах, які характеризують людину за кольором волосся,
актуалізована сема кольору: білого, чорного, червоного (колір вогню).
Зокрема, сема ‘рудий’ виражена: похідними з основою риж-: |рижиĭ,
ри|жен’киĭ, зари|ж’еўлениĭ < псл. *rydjь, спор. з лит. rūdys ‘іржа’ [ЕСУМ 5,
75], пох. іменниками ри| жак, ри| жачка, | рижик, прикметниками |ж’ериĭ ←
жар, чер|вониĭ, чер|лениĭ ‘рудий’ (черле́ний ‘червоний’ [СБГ, 640]), літ. ру| диĭ,
композитом рудово| лосиĭ, іменником | цурик та втор. номенами вог|н’аниĭ,
запа|лениĭ. У значенні ‘білявий’ поширені прикметники |б’ілиĭ, б’і|л’авиĭ,
ру|с’авиĭ, с|в’ітлиĭ, |с’іриĭ, б|л’ондиĭ [СБГ, 34] пох. блан| д’ін, блин| д’ін < з фр.
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blond ‘білявий’ [ЕСУМ 1, 211], хоча значення запозичення блондин
незрозуміле для діалектоносіїв старшого віку: во|на опи|сала / шо тоĭ |Ван’а
б’ілиĭ / то блин|д’ін ни з|найу шо це йе |наіт’ не розу|м’ійу (Вс). У пд. -бук.

|

гов. с. Бродина крім цього значення прикметник бло́ндий має семантику
‘рижий, рудий’ [ГГБ, 141]. З цією ж семантикою виявляємо композити
б’ілого| ловиĭ, б’ілоб| рисиĭ, св’ітлово| лосиĭ, пшеничново| лосиĭ, порівняння
чупир йак п|р’адиво, йак гус’, втор. номен гу|сак. Світловолосу жінку

|

називають прикметником б’і|лен’ка, іменниками б’і| л’аўка, блан| д’інка,
композитом

б’ілово| лоса,

компаративом

св’іт|лен’ка

/

йак

гусочка.

|

Безвідносно до статі це значення може бути виражене описово: с| в’ітлиĭ
|

чупир, з с| в’ітлим | волосом.
Для характеристики людини з чорним (темним) волоссям поширені

прикметники

чорниĭ, чор|нен’киĭ, чор|н’авиĭ, композити чорново| лосиĭ,

|

чорно| бривиĭ. Описуючи чорняву жінку, використовують лексеми чор| н’аўка,
чорноб| рива, пох. чорноб| риўка. Значення увиразнене у компаративах |чорниĭ
йак смо|ла, |чорниĭ йак воўк, |чорниĭ йак |галка, йак |сажа, |чорна йак во|рона
(Нп) → втор. номен во|рона. Виявляємо нову лексему жарт. н’ег|рушка ←
негр. Описово ця сема представлена конструкціями з | чорним | волосом,
|

чорниĭ ч| упир, на ци| ганʼіў по| хожиĭ, порівняннями |чорниĭ йак |циган, чорна

йак ци|ганка, |чупир йак у |цигана → втор. номени

|

циган, пох. циган| чук,

цига| нок, ж. р. ци| ганка, ци| ганочка, щодо дитини – цига| н’а, ад’єктивами
циганку| ватиĭ,

цига| нистиĭ.

Порівняння

з

циганами

виявлене

і

в

атрибутивному словосполученні ци|ганска ди|тина (переважно про дитину
або молоду особу). У свідомості діалектоносіїв значення ‘чорнявий(а)’
пов’язане з особливістю шкіри: смаг|л’авиĭ ‘чорнявий’ < псл. smuglъ-jь
‘темний’ [ЕСУМ 5, 330].
Значення ‘сивий’ виражене номенами |сивиĭ, си|вавиĭ < псл. sіvъ, спор. з
лит. šývas ‘світло-сірий, сивий’ [ЕСУМ 5, 224] (пор. |с’іриĭ ‘тс.’), пох. си|вак
‘сивий чоловік’, си|вул’а ‘сива жінка’, пох. си|вул’ка, |б’ілиĭ, с’і|диĭ < рос.
седо́й, перен. |мудриĭ (Пд) та композитами сивого|ловиĭ, сивово|лосиĭ,
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сиво|чолиĭ, б’ілого|ловиĭ. Ознака кольору актуалізована у порівняннях людини
з птахами: |сивиĭ йак горо|бец, |сивиĭ йак зо|зул’а, |сивиĭ йак го|лубка та
предметами сірого чи білого кольору: сивиĭ йак по|в’ісмо (пові́смо ‘пучок
оброблених конопель або льону, готовий для прядіння, а також одержана з
нього пряжа’ [СУМ 6, 675]). За відсутності однослівної назви ця семантика
може бути виражена описово: ўже ўс’а |б’іла чи за допомогою дієслів:
поб’і|л’іла, поси|в’іла (по|сив’іла). В одній з говірок натрапляємо на евф.
по|хилого |в’іку (Ус).
Основним виразником значення ‘чоловік з вусами, вісач’ є лексема
ву|сатиĭ,

пох.

іменник

словосполучення

ву|сач.

ву| сач

Виявляємо

ву| сатиĭ,

також

тавтологічне

негативно-оцінний

номен

ниўпор’ад| кованиĭ, жарт. назву приди| ус та описові конструкції: тоĭ з вусима,
з ву| сами. Натрапляємо на компаратив жарт. | вуса йак у | ǯ’уса. Лексема джус
зафіксована у СБГ з негативною семантикою: лайл. ‘чорт, нечистий,
домовик’, згруб. ‘вертун, дзиґа’ [СБГ, 92]. Натомість у пд. -бук. гов. джус
‘ледар’ [ГГБ, 158], гуц. гов. джус ‘денді, чепурун’ [JJ, m. 31] імовірно саме
це значення стало основою для фіксованого нами порівняння.
Сема ‘бородатий чоловік’ представлена похідними від іменника
борода:

боро|датиĭ,

боро|дистиĭ,

пох.

боро|дач,

боро|даĭ,

боро|дан’,

описовими формами: тоĭ / шо | майе | бороду, з боро| дойу, | носи | бороду,
порівнянням п’і| шоў йак жид, втор. номенами ца| пок, мн. липу| вани (див.
Додаток Ґ). Загалом, зараз серед буковинців мало поширене таке явище, тому
натрапляємо на знев. назви за| рослиĭ, пар|хатиĭ, костр’у|батиĭ.
Виразні риси людини: форма обличчя, очей, носа, вух, особливості
шкіри,

статура

людини,

–

схарактеризовані

переважно

похідними

прикметниками від назв частини тіла.
Сема ‘повнолиций’ представлена прикметниками: ли|цатиĭ ← лице
‘обличчя’, згруб. мор|датиĭ, пампу|листиĭ ← пампу́ли знев. ‘щоки’ [СБГ,
381], буц| матиĭ (гуц. буцматий ‘тс.’ [Неґрич, 30]), баца| латиĭ, сп. р. бо| цул’а
< боц ‘велика куля з тіста; товста неповоротка особа (зокрема, дитина;
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паралельне до бець ‘тс.’ афективне утворення, можливо, пов’язане з бацман
‘щось велике’) [ЕСУМ 1; 239], бри| цатиĭ, | поўниĭ, пух| латиĭ, | тоўстиĭ, пох.
тоўс| тун (пор. описову конструкцію | тоўстиĭ на ли| це), наб| ресклиĭ ←
набреска́ти ‘набрякати, пухнути’ [СБГ, 304] (пор. у пд. -бук. збре́склий
‘надкислий’ [ГГБ, 166]), г| рубиĭ, тен’ґе| лецкиĭ від теньгій ‘великий, повний’.
У цьому ж значенні виявляємо семантичні діалектизми тр’іс| катиĭ, пор.
тріска́тий ‘витрішкуватий’, ґ’ем| батиĭ, пор. гембатий ‘губатий’, к| репкиĭ,
пор. крепкий ‘міцний’. Негативна оцінка пом’якшена у ад’єктивах
круг| лен’киĭ, пиш| не’киĭ. Для характеристики повнолицьої людини вживають
композити з першою частиною-атрибутом: поўно| видниĭ, шчоко| видниĭ,
порівняння з круглими предметами: ли|це йак гар|буз, та|киĭ йак дри|в’ітн’а
(дрові́тень ‘колода для рубання дров’ [СБГ, 103]), |тайак |тазʼік, |тайак
м’іс’ац’ к|руглиĭ, йак |булочка, та|ке / йак коло|бочок, втор. номени пам|пушка,

|

пам|пушок, |поник, ба|лабух (балабух ‘невеличка булочка’, ‘шматок мамалиги
з бринзою всередині’, ‘недопечений хліб’, перен. ‘повільна, вайлувата
людина’ [СБГ, 22]), ба|бузик. Відіменниковим утворенням є прикметник
бом| батиĭ (букв. ‘схожий на бомбу’). Натрапляємо на зневажливу описову
конструкцію |морда п|роси к’ірп’і|ча.
Людину з великим лобом описують ад’єктиви чо|латиĭ ← чоло,
ло|батиĭ, ло|бастиĭ ← лоб, компаративи |тайак |лиса, чо|ло йак ко|л’іно, чо|ло
йак |таблиц’і, чо|ло йак си|ло, йак у ко|рови |чоло або виражають значення
описово: з ве|ликим чо|лом, чо|ло ве|лике.
Особливості очей людини, зокрема їх розмір, характеризують номени
пул’|катиĭ, пох. пул’|кач, відповідник ж. р. пул’|качка ← пу́льки згруб. ‘очі’
[СБГ, 447], тр’іс| катиĭ, пох. тр’іска| тен’киĭ, тр’іс| кач, тришку| ватиĭ,
витр’ішку| ватиĭ ← вітріща́тиси ‘дивитися широко розплющеними очима’
[СБГ, 60], вилу| патиĭ ← лу́пати ‘кліпати’ [СБГ, 267], о|катиĭ, оч|кастий ←
око, очі, літ. вир’ачку| ватиĭ. Така риса зовнішності схарактеризована і
порівняннями: в’і|лаз’а |оч’і йак ц’і|бул’і, частина з них – з компонентамизоономенами: |оч’і йак у со|ви, |оч’і йак у бара|на, йак у |ж’еби, |тайак у
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ко|рови |оч’і. Натрапляємо на втор. номени |фари ‘очі’, не|нависн’і |оч’і ‘про
людину з недобрим поглядом’.
Для номінації людини з довгими або відстовбурченими вухами
поширені лексеми: ву|хатиĭ, вух|латиĭ, пох. вух|лан ‘вухатий чоловік’,
вух|ланка ‘вухата жінка’ (Зл), кла|патиĭ, композити доўго|вухиĭ, клапа|вухиĭ (у
різному фонетичному оформленні) < пол. kłapouchy ‘тс.’ [ЕСУМ 2; 454] та
форми, утворені внаслідок метатези: капла|вухиĭ. Характеристика такої
зовнішньої риси можлива через використання порівнянь: |вуха йак у в’ісл’у|ка,
йак у |зайаца, йак у каба|на, атрибутивних словосполучень: поро|с’ач’і |вуха,
йеў|реĭска по|рода ву|хата. З таким значенням натрапляємо на неологізм втор.
номен чебу|рашка.
У ПБГ не має представлення сема ‘людина з малими вухами’: йак
ма|лен’к’і то це |дуже |фаĭно / це |горд’іст’ / це не|ма |назви н’і|йакойі (Вв),
н’іх|то на |вуха не |дивиси (Зл). Однак спорадично фіксуємо назви: без|вухиĭ,
коротко|вух’іĭ, плоско|вухиĭ, перен. |шутиĭ (ЗГ) (шу́тий ‘безрогий’), |чулиĭ
(чу́лий ‘з маленькими короткими вухами (про тварин)’ [СБГ, 651],
компаративи:

вуха йак у |мишки,

|

вушка йак у |миш’і, атрибутивні

|

словосполучення: ни|зен’кі |вушка, фаĭн’і |вуха, ма|лен’к’і |ушка, ко|ротк’і
вуха.

|

Значення ‘людина з довним носом’ виражене похідними від іменника
ніс: но|сатиĭ, пох. но|сач, композитами: горбо|носиĭ, доўго|носиĭ, пох. жарт.
доўго|носик, номеном ʒ’у|батиĭ ← дзюбок ‘дзьоб’, знев. ‘ніс’ [СБГ, 94],
компаративами н’іс йак ку|кушка, н’іс йак у во|рони → втор. номен во|рона,
н’іс маĭ |доўгиĭ йак |л’ул’ка, |тайак гру|з’ін з |доўгим |носом, описово – |майе
доўгиĭ н’іс.

|

Сема ‘кирпатий’ виражена композитами кур|носиĭ, пох. кур|носик,
пирко|носиĭ, натрапляємо на приклад метатези: кирпо|носиĭ (Лш, Лж),
куцо|носиĭ, згруб. куцо|рилиĭ ← згруб. ри́ло ‘обличчя’, задерто|носиĭ ←
за|дертиĭ н’іс, прикметником п’ід|дерчивиĭ. Серед номінавних засобів
спостерігаємо вживання словосполучень: за|дертиĭ н’іс, зако|пирчениĭ н’іс,
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штра|мацкиĭ н’іс, н’іс кр’уч|ком (Дж), знев., згруб. сви|н’аче |рило та
порівнянь з предметами відповідної форми: йак бара|бул’ка, н’іс-бара|бул’а,
н’іс йак |кушка (ку́шка ‘дерев’яна конусоподібна посудина, у якій косарі
тримають гострильний брусок і воду’, знев. ‘ніс’ [СБГ, 246]) → втор. номен
кушка ‘кирпата людина’ →

|

куш|катиĭ ‘тс.’. З цією ж семантикою

використовують втор. номен кир|тица (кірти́ца, кирти́ца ‘кріт’ [СБГ, 205]).
У номінації губатої людини (Додаток Г, к. 54) поширені номени
гу|батиĭ, пох. гу|бач, запозичення вар|ґатиĭ, пох. вар|ґач < пол. warga ‘губа’
[ЕСУМ 1; 331], ґ’ем|батиĭ < пол. gęba ‘обличчя, рот’ [ЕСУМ 1; 610] та
лексеми трим|батиĭ, пох. трим|бач < утворена, імовірно, унаслідок
фонетичних змін від лексеми д|римба ‘залізний музичний інструмент, по
якому вдаряють пальцями, тримаючи його в зубах’ < нім. Drommel (Trommel)
‘варган, барабан, труба’ [ЕСУМ 1, 127]: а ко|лис на т|римбу г|рали і тоĭ хто
граў на т|римбу маў ве|лик’і |губи (Лк), у кількох говірках значенням
виражене компаративами: г|руб’і |губи йак ва|ренички, |губи йак пан|чохи, |губи
йак вара|ниц’і (варани́ца ‘виготовлений для вареників, розкачаний як коржик
шматочок тіста, який іноді варять і без начинки’).
У значенні ‘людина з великими зубами’ фіксуємо назви зу|батиĭ, пох.
зу|бач, зу|бастиĭ ← зу́би, клан|цатиĭ ← кланці ‘ікла’, ‘зуби тварин, великі
зуби’ < пол. klan′ce ‘вовчі зуби’ – очевидно, похідне утв. від [кла] ‘ікла’, пол.
kły ‘тс’, пол. klancac’ ‘стукати зубами’ [ЕСУМ 2; 453], композит криво| зубиĭ
‘з великими і кривими зубами’, порівняння |зуби йак клава|ки, |зуби йак |ікла,
зуби йак |ікли, |зуби йак у ко|н’а; описову форму з нейтральною оцінкою:

|

|

майе | зуби ве| лик’і.
Відсутність зубів у людини схарактеризовано лексемами бе|з:убиĭ,

р’ідко|зубиĭ, знев. шчир|батиĭ, похідними від експр. дієслів шавкати,
ша́мати знев. ‘їсти’, ‘шелестіти’ [СБГ, 656]: сп. р. знев. |шаўкало, ч. р.
шоў|кач , порівняннями: згруб. биз|зубиĭ йак |задн’іца, рот йак пу|л’ариц
(пуляриц ‘гаманець’ [СБГ, 447] – іронічно указує на матеріальний стан
людини), втор. номеном |ґава (Рп) (пор. ґава ‘дірка’ [СБГ, 79]). Можлива й
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описова характеристика такого стану: без зу|б’іў, | ан’і | зуба ў | рот’і, рот ни
вигл’а| дайе на рот, зу| б’іў не | майе / лиш | манку | йісти.
Особливістю шкіри людини є наявність ластовиння, вугрів, висипів
та. ін. Сема ‘людина з ластовинням’ виражена похідним відіменниковими
прикметниками:

весн’анку|ватиĭ

←

веснянки

‘ластовиння’

у

різних

фонетичних варіантах (Додаток Б), весн’у|ватиĭ (Рдн), румунізмом тар|катиĭ,
тарка|тен’киĭ < рум. tărcăt ‘строкатий, пістрявий, перістий, різнобарвний’
[РРС, 1414], пор. р’а|биĭ ‘з ластовинням’, імовірно пох. р’а|б’іна ‘дівчина з
ластовинням’ та віддієслівними пох. капа|нистиĭ, |ц’апаниĭ ← капати ‘лити
краплями’, ця́пати ‘крапати’. Наявність ластовиння в уявленні діалектоносіїв
пов’язана з рудим кольором волосся та специфічною формою обличчя, тому
в значенні ‘людина з ластовинням’ фіксуємо лексеми кир|патиĭ, коно|патиĭ,
рижиĭ, заст. назву

|

роĭс’киĭ. Описово таку людину характеризують

|

конструкціями: з вис|нушками, та / шо |майе весн’ан|ки на ли|ци та за
допомогою порівнянь з об’єктами, що мають строкатий колір: з та|ким
ли|цем йак ў со|рок’і

йаĭц’і, атрибутивним словосполученням згруб.

|

перепе|л’аче йаĭ|це.
Водночас не всі номени, похідні від назви частини тіла, вказують
на особливість

зовнішності,

пор.

ро|татиĭ

‘крикливий’,

йази|катиĭ

‘балакучий’, пис|катиĭ ‘сварливий’ ← пи́сок ‘рот’ [СБГ, 412], хаў|катиĭ
‘сварливий’ ← ха́вка ‘рот’ [СБГ, 608], башко|витиĭ ‘розумний, умілий’ ←
рос. башка знев. ‘голова’.
3.1.4. ЛСПГ „Назви, що характеризують людину за особливостями
статури”
Назви, що характеризують особливості статури людини, описують
людей за опозицією товстий : худий, високий : низький. Як зазначають
дослідники, „майже все лексичні одиниці, що характеризують людину
за ростом і об’ємом тіла, указують на відхилення від звичайного, середнього,
росту та звичайного, середнього, об’єму” [308, 733].
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За

особливістю

постави

людину

характеризують

відносними

прикметниками, утвореними від назв частин тіла: пос|таўниĭ ← поста́ва,
ста|турниĭ, с|татниĭ, ста|течниĭ (пор. гуц. статни́й ‘заможний, багатий’
[ГС, 578]), ф’і|гурниĭ, ф’іґу|ровиĭ, ф’іґу|ристиĭ, пох. ф’ігу| р’іст ‘стрункий
чоловік’, ф’ігу|радниĭ ← фігура ‘статура’, лексемами літ. мови: струн|киĭ,
р’іўниĭ, р’іў|нен’киĭ, рос. ст|роĭниĭ. Лексеми ентили|гентниĭ, дил’і|катниĭ,

|

со|л’ідниĭ < фр. solіde ‘міцний, надійний, стійкий’ [ЕСУМ 5, 347], инте|ресниĭ
< за посередництвом пол. або нім., з лат. іnteresse ‘мати важливе значення;
брати участь, бути зацікавленим’ [ЕСУМ 2, 311], |гордиĭ ‘гарний, такий який
гордиться своїм зовнішнім виглядом’, до|л’удниĭ ‘гарний і приємний’
виражають додаткові ознаки. Характерологічний прикметник ба|дов’іĭ
‘стрункий чоловік’, імовірно, утворений на діал. ґрунті поєднанням основи
рум. bădăranós ‘грубий, неотесаний’ та укр. прикметникового закінчення.
Для характеристики стрункої людини вживають і назви із загальним
значенням ‘гарний’: | дуже | фаĭниĭ, | дуже кра| сивиĭ, іменник к|расен’ та
вдаються до нанизування оцінних прикметників: гоно|ровиĭ / |моцниĭ /
здо|ровиĭ. Виявляємо номінативні словосполучення

|

фаĭниĭ на пар| сону,

урод| лива пар| сона (хоча парсо́на ‘обличчя’ [СБГ, 387–388]), | гарна пос| тава,
стан | фаĭниĭ. Поставу людини характеризують, порівнюючи з рівними
предметами: с|татниĭ йак с|в’ічка, йак стру|на. Активною є ММ порівняння
людини з деревом, напр., міцного, сильного чоловіка з дубом: струн|киĭ йак
дуб, |фаĭниĭ йак дуб, |моцниĭ йак дуб, |моцниĭ ĭак дуб ви|сокиĭ, к|репкиĭ йак дуб,
чоло|в’ік йак дуб, йак дуб. У традиційній культурі слов’ян дуб символізує
силу, міць і чоловіче начало [СД 2, 141]. Струнку жінку порівнюють з
березою, тополею, смерекою. У багатьох повір’ях, обрядах і фольклорних
текстах береза символізує жіноче начало [СД 1, 156], постає „символом
дівочої чистоти” [ЗУЕ, 34]. Об’єктом традиційних порівнянь також є тополя
[ЗУЕ, 599]: ви|сока йак то|пол’а ‘про струнку гарну жінку’, |в’іросла йак
то|пол’а ‘тс.’, ви|сока йак то|пол’а ‘тс.’, водночас у передгірних говірках
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натрапляємо на порівняння жінки, дівчини зі смерекою: струн|ка йак
сме|река.
У номінації людини за особливостями статури опозитивними є семи
‘непомірно повний’ / ‘дуже худий’.
У значенні ‘непомірно повний’ поширені літ. назви |поўниĭ, г|рубиĭ, пох.
гру|бецкиĭ, грубе|лецкиĭ, | дуже | сил’но г| рубиĭ, |ситиĭ, тоўс|тиĭ, пох. тоўс| тун,
тоўс| т’ак, |жирниĭ, |жирнен’киĭ. Ці назви не мають негативної конотації у
своєму значенні, але стосовно людини потрактовані як негативно-оцінні. У
цьому ж значенні фіксуємо позитивно-оцінні номени | сил’ниĭ, | годниĭ,
оскільки у розумінні діалектоносіїв велика маса тіла пов’язана з фізичною
силою, здатністю працювати. Натрапляємо на вживання полонізмів |тен’ґиĭ <
пол. tęgі ‘сильний, міцний, дебелий, повний’ [ЕСУМ 5, 546], т|лустиĭ < пол.
tłusty ‘гладкий’ [ЕСУМ 5, 585], ґ’еле|ватиĭ < пол. gіełewaty ‘пузатий’ [ЕСУМ
1, 492]. Частина ад’єктивів – це похідні від назви частини тіла: чере|ватиĭ ←
че́рево ‘живіт’, пу|затиĭ ← знев. пузо ‘живіт’, тел’бу|хатиĭ ← те́льбух
‘відвислий живіт’, ‘нутрощі’ [СБГ, 542], бебе|хатиĭ ← бе́бехи. знев. ‘нутрощі’
[СБГ, 27], бурдюга́тий ← бурдю́г, анат. ‘свинячий міхур’ [СБГ, 43]. У назвах
буц|матиĭ < боц ‘велика куля з тіста; товста неповоротка особа’ – афективне
утворення, можливо, пов’язане з бацман ‘щось велике’) [ЕСУМ 1, 239],
здоро|вен:иĭ, пох. здоро| вило, здоро| ван’, за|машниĭ актуалізована сема
‘великий розмір’. Для характеристики дуже повного чоловіка поширені
негативно-оцінні іменники |бел’бус, |вал’ок, вели| кан, бур| мило (у такому ж
значенні відома в інших укр. говірках [СОН, 33]), штро| маґа. Імовірно для
діалектоносіїв первісне значення лексеми затемнене, пор. штра|мак
‘чепурун, франт’, штра|мака ‘тс.’ < нім. Stramm ‘прямий, рівний,
натягнутий’, водночас зберігається унікальна через свою іншомовність
форма. У значенні ‘охайна, акуратна людина, чепурун’ лексема штра| мака
поширена і в інших говірках південно-західного ареалу: гуцульських та
наддністрянських [СОН, 298]. На інтенсивності вияву ознаки акцентовано в
назвах безроз|м’ірниĭ, безф’і|гурниĭ, у назві нена|жерливиĭ вказано на причини
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появи ознаки ‘повнота’. Для характеристики пересування повної людини
вживають лексеми незг| рабниĭ, пох. сп. р. незг| раба, непово| ротливиĭ,
нез| далиĭ, повноту вважають наслідком, того, що людина не працює, є
лінивою,

що

ілюструє

згруб.

номінативне

словосполучення

гн’іĭ

ни| в’івежениĭ.
Для характеристики повної людини вживаними є порівняння з
предметами великої форми, що можуть переходити у втор. номени: на| битиĭ
ĭак | подушка, йак |бочка → |бочка, пох. бочо| роў, йак |коўбок → |коўбок, йак
тумбочка та компаративи з компонентами-зоономенами: |ситиĭ ĭак ка|бан,

|

жирниĭ йак ка|бан, |жирниĭ ка|бан. Мотивація порівняння з тваринами

|

проявляється і у втор. номенах: бу|гаĭ, па|ц’ук, вед|м’ід’, беге|мот. Загалом, до
порівнянь з тваринами вдаються переважно для підкреслення негативної
оцінки [26, 109; 292, 139]. У переносному значенні для характеристики
повного чоловіка вживані назви слон, к|лецок (клецок ‘галушка’ [СБГ, 208]),
гла|дун (гладу́н ‘глечик’ [СБГ, 71] (Юрій Федькович записав цю лексему зі
значенням ‘франт, чоловік, який занадто багато уваги приділяє своєму
туалетові’ [ЮФ, 596])), |пончик, гар|буз, со|с’іска, |тушка від ту́ша розм.
‘велике гладке тіло людини’, |гевало – утворена внаслідок метатези від ґе́ливо
‘черево’ [СБГ, 82], |боўдур (бо́вдур ‘нерозумна людина’). Серед лексем у втор.
значенні натрапляємо на назви казкових персонажів: жарт. в’ін’і|пух,
коло|бок. Характеристика повної людини можлива і з використанням
описових конструкцій: не | майе | форми, пере| йіли с| войу | форму (пор. лексему
нефор| мистиĭ ‘тс.’), без ф’і| гури л’у| дина, | майе ук| лад св’іĭ, ў | тк’іл’і
чоло| в’ік, ни| йакиĭ / б’і| да кас, Бог | м’іру в’ідо| браў, у д| вер’і не м’іс| титси, у
ш| к’іру не ў| лазит. Для розуміння деяких таких назв необхідні фонові знання
про господарювання, напр., пау| ка спас ‘дуже повна людина’: якщо корова
з’їсть жука з травою, то розпухає до великих розмірів.
Для називання та характеристики повної жінки вживають порівняння:
|

поўна йак ко| била → ко| била, йак |рапаўка (ра́паука ‘велика жаба’ [СБГ,

451]), |сита йак с|в’ін’а → втор. номен сви|н’а, ве|лика йак ко|рова, ĭде йак
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ко| рова → втор. номен. ко|рова, к|репка йак ко|пица, йак вил’ми на|кидана, та
втор. номени: роз|вора (розво́ра ‘деталь воза, за допомогою якої розтягають
віз’ [СБГ, 460; СУМ 8, 640]), |бочка, |бомба, ко|била, ра|поха (ропу́ха
‘безхвоста земноводна тварина з горбкуватою слизовою шкірою, схожа
на жабу’ [СУМ 8, 881]), |ропша, згруб. |л’оха, л’о| хана (льо́ха ‘свиня-самиця,
свиноматка’). Припускаємо, що порівняння повної жінки з твариною
(свинею) могло бути мотивом творення назв по|рохн’а, б|рохн’а – імовірно
експр. утворення від ро́хкати ‘видавати характерні звуки’. У значенні
‘непомірно повна жінка’ виявляємо назви ку|б’іта [СБГ, 213] < пол. kobieta
‘жінка’ (у ПБГ вживається лише як характерологічна назва), згруб. с|терва,
сурядне словосполучення баĭ|дужна і л’і|нива (пор. контаміновану лексему
трин|зоса, утворену від основ сх.-ром. trîndav ‘лінивий’ [DT, 92] і jos
‘низький’), описову назву |м’іри не |майе.
Поняття ‘товстий’ / ‘худий’ у мовомисленні діалектоносіїв корелюють
з поняттями ‘здоров’я’

/

‘нездоров’я’, тому фіксуємо назви |сил’ниĭ,

си| лен:иĭ, |годниĭ (годний 1. ‘здатний, спроможний’, 2. ‘міцний, сильний’
[СБГ, 72]), |моцний, здоро|вен:иĭ у значенні ‘непомірно повна людина’.
Водночас надмірна повнота людини може бути наслідком хвороби: |поўниĭ це
тоĭ кот|риĭ ўже зас|лаб / сер|дечник / |сахарн’ік / пи|ч’інка розбу|хайеси таĭ
л’у|дина |робиси бебе|хата (Чрш); з поняттями ‘лінивий’ / ‘працьовитий’:
гарниĭ (га́рний ‘працьовитий’); ‘краса’ / ‘потворність’, зокрема значення

|

‘непомірно повна жінка’ виражене як лексемами з негативною оцінкою
поўна, поў|нен’ка (пом’якшена оцінка), |жирна, незґрама|тишна, нове

|

габа|р’ітна ← габари́т перен., ірон. ‘про комплекцію людини’ [СУМ 2, 7],
так і з позитивною аксіологією: з|лачна, | годна, | годна йак трам (трам діал.
‘сволок у хаті або бантина на горищі, в повітці, клуні’, ‘взагалі колода, балка’
[СУМ 10, 305]). Уявлення діалектоносіїв про естетичні ідеали виражають
оцінні номени на позначення семи ‘високоросла жінка’, зокрема назви, якими
оцінюють позитивно: фаĭна, ўрод|лива, кра|сива, пох. кра| сав’іца, ст|роĭна,
гожа (пор. марм. го́жий ‘порядний, добрий, належний’ [МГП, 285]), |пишна,

|
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композит пишног| руда, показ|на, по|р’адна (пор. поря́дний ‘добротний’),
с|татна, со|л’ідна, гоно|рова, при|йемна. Негативно-оцінними виступають
назви: тоўс| та, іменник тоўс| туха. У номенах к|репка, |моцна актуалізована
ознака задовільного фізичного стану, лексема нор|мал’на вказує на
„середній” об’єм тіла людини. Прикметники са|л’утна, високо| вол’тна щодо
високорослої жінки вживають з відтінком іронії. Хоча назва |сита, | дуже
|

сита має виразне негативне значення, однак, і надмірна худоба в уявленні

діалектоносіїв не є ознакою зовнішньої краси. Сема великого росту
актуалізована у назвах: ви| сока, композиті ви| сока йак дра| бина, іменнику
|

дилда. Виявляємо також позитивно-оцінні порівняння | ў| п’ітана йак к| рал’а,

йак коро| лева, лексему | дама та номінативне словосполучення цу| ґова | баба:
цу| ґова / та| ка со| б’і / йак ко| лис у па| н’іў | кон’і ў б| риц’:і / та| ка ў | т’іл’і (Лк).
Сема ‘худий’ виражена похідними від літ. ху|диĭ, які вказують на різні
ступені вияву ознаки: ху|ден’киĭ, худор|л’авиĭ ‘зі схильністю до худоби’,
худош|чавиĭ ‘тс.’, ху|д’ушчиĭ ‘дуже худа людина’, літ. назвами струн|киĭ,
ст|роĭниĭ, тон|киĭ, |доўгиĭ ‘худий’. Номени неш| часниĭ, з | дохлиĭ, мар|ниĭ
(марни́й ‘блідий’) < імов., пов’яз. з мара́ ‘уявний, нереальний, ілюзорний’,
зіставл. також безпосередньо з дієсловами *mertі, *mar- [ЕСУМ 3, 399–400],
бла|гиĭ (пор. благи́й 1. ‘хирлявий’, 2. ‘покірний, лагідний’, 3. ‘неродючий’
[СБГ, 33]) < ст.-сл. благъ ‘добрий’, спор. з дінд. bhárgah ‘сяйво’, balgans
‘білявий’ [ЕСУМ 1, 203], сла|биĭ, стош|чониĭ < рос. истоще́нный, ш|чуплиĭ
(Кж) < рос. щу́плый вказують на те, що надмірна худоба в розумінні
діалектоносіїв є ознакою хвороби, поганого здоров’я, пор. лексему су|хиĭ.
Відзначено, що „якщо в розмовній мові прикметник сухий не має виразного
оцінного значення, то в народній традиції ознака ‘сухий’ має чітку негативну
семантику – як символ безсилля і смерті…” [281, 18], пор. негативно-оцінні
іменники су|хар’, сухо|стоĭ, сухо|реблиĭ (Нл)15, сухо|ребрик, ж. р. сухо|реблиц’а.
Для номінації надто худого чоловіка використовують іменники шкраб|л’ек

15

Фон.вар. від сухоребрий: консонантна зміна [р] → [л].

151
імовірно від шкра́бати ‘скребти, обдирати’ [СБГ, 666], дохо|д’ага (пор.
до|хожиĭ ‘дуже худий, нещасний’, букв. ‘той, хто доходить, доживає віку’).
Описуючи худу людину, її порівнюють з тонкими предметами: ху|диĭ
йак ске|лет → ске|лет, ху|диĭ йак т|р’іска, су|хиĭ йак т|р’іска → йак т|р’іска,
ху|диĭ йак ш|пица, су|хиĭ йак па|тик, |в’ісох йак дри|ва ў пи|ч’і, ху|диĭ йак
с|к’іпка, ху|диĭ йак жер|дина, стаў йак мото|вило, ху|диĭ йак іг|лу |зйіў, ху|диĭ
йак г|лиц’а, йак граб|л’і; з об’єктом, над яким здійснено певну дію: йак
за|парениĭ, | тайак чорт на ме| лаĭ то| бойу о| раў; з рослинами: ху|диĭ йак
липка, су|хиĭ йак би|лина → йак би|линка, йак би|линка ў |поли; комахами та

|

тваринами: ху|диĭ йак хрушч → йак хрушч, ху|диĭ йак тх’ір. Наслідком
порівнянь є і втор. номени |тичка, ко|нопл’а, вживані для характеристики
худої людини. Деякі номінації вказують на причини такого стану: зголо|ǯениĭ,
ху|диĭ йак су|хоти |майе, су|хоти |майе, у|паў ў су|хоти (сухота. заст.
‘запалення легенів’ [СБГ, 534]).
Для номінації худої жінки виявляємо компаративи: ху|да йак |терлиц’і
→ йак |терлиц’а → |терлиц’а (терлиця, те́рниця ‘знаряддя для тіпання, тертя
льону, конопель’ [СУМ 10, 87]), ху|де йак ш|корба (шко́рба знев. ‘худа висока
жінка’, ‘стара погана жінка’ [СБГ, 666]), тон|ка йак пл’іт, йак т|р’іска, йак
ск’інза → с|к’інза < молд. скижэ ‘тріска’, йак ц’іп, йак т’ін’, йак ш|пиц’а,
ху|да йак |палец, ху|да йак глис|та, су|хе йак ба|дил’:а ў |поли, втор. номени
та|ран’ка, ш|вабра, ко|за, |тичка, словосполучення: з |бичк’іў з|роблена
(ск|ладена), та|койі ў|роди. Виявляємо й описові назви для характеристики
худої людини: за |в’ітром би п’іш|ло, ш|пил’ку з|йіла, |дуже по|даўса, во|на так
са по|дала / с|тала ста|ра‿ста|ра, св’іч|ки ту|л’ати до |него, че|кайе с|в’ічки ў
руки би |дали (йдеться про звичай давати до рук запалену свічку тому, хто

|

помирає), |в’іс:али шп’іґ (шпіґ ‘кістковий мозок’ [СБГ, 671]), пор. пол. szpіk
‘кістковий мозок’ < нім. через польську або й без польського посередництва
[Ткач 3, 111].
У розумінні діалектоносіїв ріст людини корелює з її статурою. Сема
‘висока і худа людина’ виражена ад’єктивами ви|сокиĭ, пох. ви|сочен’киĭ,
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доўгиĭ, здо|ровий ‘високий’, ґандра|батиĭ (пор. гандраба́тий ‘довгоногий,

|

незграбний’ [СБГ, 67]), драба|натиĭ (драбана́тий ‘довгоногий’, драбани́стий
‘довгоногий’ [СБГ, 102]), номінативними словосполученнями в’і| сокиĭ до
с| тел’і, в’і| сокиĭ та ху| диĭ, композитом доўготе| лесиĭ, порівняннями: ви|сокиĭ
йак дра|бина, йак жер|дина, здо|ровиĭ йак телег|рафниĭ стоўп, йак ба|т’іг,
ви|сокиĭ йак три|пета (трипета ‘осика’), та|киĭ в’і|сокиĭ йак |горстка, |тайак
т’ін’, |в’ір’іс йак баз|ник (базни́к ‘бузина’ [СБГ, 21]), жарт. ви| сокиĭ йак
то| пол’а / дур| ниĭ йак фа| сол’а, ви| соке до | неба / дур| ниĭ йак т| реба, та|киĭ
йак |тичка (тичка ‘велика тонка палиця, яку використовують для підтримки
витких рослин’), йак пра|жина (пражина ‘довга палиця’) → праш|тина,
бата|леў (батале́в ‘прилад для першого биття конопель’ [СБГ, 25–26] < сх.ром. bătălắu ‘праник для білизни, товкач’ [ЕСУМ 1, 150], пор. у марм. гов.
баталу́ў ‘колотілка в масничці; копистка’ [МГП, 280]), мото|вило,
мото|вилник (мотовило ‘знаряддя, пристосування для змотування пряжі,
шовку тощо’ [СУМ 4, 811]), |в’ішалка, шп’інґо|л’ет, хоча в літ. мові
шпінгалет перен., жарт. ‘невеликий на зріст юнак або підліток’ [СУМ 11,
524] < з нім. Spanіolétt ‘шпінгалет, металева засувка для замикання стулок
вікон, дверей’ [ЕСУМ 6, 464]), пор. у сх.-слоб. шп˙iнга|л’ет ‘коротун’ [163,
60], сх.-степ. говірках ма|лиĭ йак шп.інга|л’ет [87, 48]. У ПБГ фіксуємо пох.
ж. р. шп’інго|л’етка ‘висока жінка’. Імовірно, така енантіосемія свідчить про
втрату лексемою свого первісного предметного значення. З такою ж
семантикою виявляємо втор. номени жура|вел’, |буз’ок, |чапл’а, мо|тил’. У
діалектоносіїв є уявлення про певну міру, межу вияву ознаки, зокрема росту і
ваги, пор. номінації дуже високої людини: | м’іри не | майе, жарт. загу| биў
|

м’іру в’ід | себи, | в’ір’іс без | м’іри, пох. безм’і| рен:иĭ.
У

значенні

‘висока

жінка’

натрапляємо

на

номінативне

словосполучення |мама л’ісо| ва та компаративи ви|сока йак то|пол’а, |в’іросла
йак то|пол’а, ви|сока йак дра|бина, |ж’інка йак дра|бина → йак дра|бина →
втор. номен дра|бина, та|ка ви|сока йак |тичка, ви|сока йак би|лина, |в’іросла
йак п|р’адиво (пря́диво ‘конопля’), йак ко|лопн’а → ко|нопл’а. У переносному
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значенні щодо високої жінки вживають лексеми жи|рафа, |чапл’а, |дошка
два|ц’атка, |в’ішалка, плат|форма, |колотниц’а, п|латва (пла́тва діал.
‘зрубаний стовбур великого дерева’, ‘паралельна до сволока балка, на якій
закріплюють крокви’ [СУМ 6, 568]), д|римба (дри́мба ‘музичний інструмент’,
перен., знев. ‘худа людина, худобина’ [СБГ, 627] < експр. утворення, пор.
болг. дру́нда ‘здоровенна негарна жінка’ [ЕСУМ 2, 127]. В інших говірках,
зокрема, у говірках бузько-інгульського ареалу, Одещини та Нижньої
Наддніпрянщини цей номен має значення ‘висока, здорова, але вайлувата,
байдужа дівчина, жінка’, у сх. слоб. говірках – ‘висока худа людина’, у
говірці с. Сокирниця на Закарпатті дримба – ‘жінка легкої поведінки’ [СОН,
80; Сок, 79]16.
У номінації низького чоловіка конкурують іменники | карлик, пох.
|

карличок (відповідник ж. р. | карличка), | карликовиĭ, жарт. кара| пуз, пох.

кара| пузик, кор| дупил’ (пор. корду́пелик ‘невеличкий пеньок’ [КС, 157], але в
ПБГ поширений лише в характерологічному значенні), л’іл’і| пут < анг.
lilliputian [ЕСУМ 3, 261] та прикметники недо| рослиĭ, пох. недо| росток,
нидорос| л’ек, нидо| родок, ма|лиĭ, пох. ма|лен’киĭ, мало|ватиĭ, ни|зен’киĭ,
ниско|пен’киĭ, ад’єктиви ко|роткиĭ, |куциĭ, пох. ку|цен’киĭ < очевидно експрес.
утворення від псл. kǫsъ, kusъ ‘кульгавий’ [ЕСУМ 3, 165–166], ш|петниĭ [СБГ,
669] ← шпетити < з пол. мови szpecіć ‘псувати, спотворювати’ [ЕСУМ 6,
460], при|садкуватиĭ, припе| лениĭ. Виявляємо втор. номени |коўбок (ко́вбок
‘колода, чурбан’, ‘пень’, перен. ‘товстун’ [СБГ, 214]), пох. |коўбчик,
порівняння йак о|сел, номінативне словосполучення у| рода

|

низка. У

переносному значенні щодо низької жінки вживають назви ко|вен’ка
(кове́нька, кові́нька ‘вирваний із землі, викорчуваний пеньок соняшника,
кукурудзи, кущового дерева’ [СБГ, 214]), кар|кубита (куркуби́та, куркубо́та,
бот. ‘малі декоративні гарбузи, які використовуються як прикраса’ [СБГ, 242]

16

Подаємо за Словником оцінних номенів (у тесті СОН), у якому зібрано оцінні номени з 29 регіональних
діалектних словників.
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< сх.-ром. curcubéta ‘тс.’ від лат. cucurbіta ‘гарбуз’ [ЕСУМ 3, 155]), імовірно
варіантом цієї назви є номен кор|купка ‘низенька жінка’.
Значення ‘присадкуватий, невисокий на зріс, але міцний, кремезний’
виражене номенами кор’і|н:иĭ, коре|настиĭ, кор’і|настиĭ та назвами, які в
говірках виражають поняття ‘сильний’: |моцниĭ, к|репкиĭ < псл. krĕpъkъ
‘міцний, сильний’ [ЕСУМ 3, 98], |дужиĭ ‘сильний, здоровий’ < псл. *dugъ
‘сила’, *dugjь ‘дужий’ [ЕСУМ 2, 142], |годниĭ, іменником си| лач. У
характеристиці низького чоловіка натрапляємо на семантичні діалектизми
ф’ігу|радниĭ, |шустриĭ (пор. шустрий ‘рухливий, швидкий, жвавий, моторний’
< псл. [šustrъ(jь)], не зовсім ясне, можливо спор. з лит. ‘сердитися, втрачати
розум’ [ЕСУМ 6, 495]), ґ’еле|ватиĭ, рос. п|лотниĭ, при|стоĭниĭ. Малий зріст
для чоловіка вважають недоліком, тому вживають назви з негативною
семантикою: знев. недо|росток, припе|лениĭ, знев. назву щодо дорослої
людини

кара|пуз,

атрибутивне

словосполучення

бурду|гоз

пу|затиĭ

‘присадкуватий’ (бурдю́г ‘свинячий міхур’ [СБГ, 43]). Однак можлива і
позитивана оцінка: ма|лен’киĭ а|ле уда|лен’киĭ. Людину за ознакою росту
порівнюють з деревом або його частиною: ґуʒ → ґуʒ (ґудз ‘сучок’ [СБГ, 87].
гуц. ґудз ‘тс.’ [Неґрич, 59]), в’ід|земок: в’ід|земок / і |моцниĭ і |низкиĭ (відземок,
відза́мок ‘нижня частина спиляного, зрубаного або викопаного з коренем
дерева’, перен. ‘міцний, кремезний’ [СБГ, 53]). Виявляємо ізомотиваційні
паралелі в інших говірках, зокрема в наддністр. за́сніток ‘недоросток’ [НРС,
124] ← сніть < пов’яз. з псл. snětь ‘колода, обрубок’ [ЕСУМ 5; 337], бойк.
кайла́к. перев. знев. ‘покручене дерево’, ‘залишок від урізаної колоди’,
перен., знев. ‘незграбна людина великого зросту’ [СГЦБ, 199].
Сему ‘опецькуватий, невисокий, товстий, незграбний на вигляд’
виражають негативно-оцінні номени, конотація яких втілена префіксами не-:
незг|рабниĭ,

нез|далиĭ,

недо|рослиĭ,

непово|ротливиĭ,

рос.

неук|л’ужиĭ,

нетол|ковиĭ; ні-: н’іку|дишниĭ. Додаткова характеристика ‘безсилий’ виражена
назвами |хилиĭ, х|л’авиĭ ← хляти ‘виснажуватися’ < псл. xlętі ‘знесилюватися’
[ЕСУМ 6, 187], м|лавиĭ ← мліти ‘бути розслабленим, знемагати’. У лексемах

155
ма|лиĭ, перен. припе|лениĭ акцентовано на ознаці ‘малий зріст’, а в назвах
по|в’іл’ниĭ, мамалиґу|ватиĭ, гни|лиĭ, трух|л’авиĭ, у|витиĭ, ваĭлу|ватиĭ <
можливо, пов’яз. з валити(ся), валяти(ся) [ЕСУМ 1, 320] – пор. назви лінивої
людини |вал’ок, з|вал’ок, ва|л’уга – втілено додаткову характеристику: лінива
людина

(оскільки

повна

людина

повільно

рухається).

У

значенні

‘опецькуватий чоловік’ вживають згруб. назви: стра|ховис’ко, о|пудало,
чу|лапало,

шала|пута,

номінативне

словосполучення

се| редниĭ

буĭ| ниĭ

чоло| в’ік, фраземи: н’і |риба / н’і м|н’асо, ни с’а|ке / ни та|ке, ни |нашим / ни
вашим, компаративи йак вед|м’ід’ / шо в’ін непово|ротниĭ, йак танк, втор.

|

номени, що є метафоричним вживанням назв предметів: |коўбок, |бочка, |леĭба
(ле́йба ‘недоладно, неакуратно пошита одежина’ [СБГ, 256]), назв страв:
мама|лига, ку|леш’а (кулеша ‘страва з вареного кукурудзяного борошна,
мамалига, перен., знев. ‘байдужа, легковажна людина, тюхтій’ [СБГ, 239]),
комах та тварин: жук, чере|пашка, назв відомих літературних персонажів:
коло|бок, Стец’|ко.
Для номінації людини з довгими ногами поширені композити
доўго|ногиĭ, доўго|лабиĭ, доўгош|вабиĭ, ла|батиĭ, лаба|натиĭ ← ла́ба ‘лапа
звіра, тварини’, ‘нога’ [СБГ, 246], но|гатиĭ, дл’ін:о|ногиĭ, драба|натиĭ,
гандра|батиĭ.

Натрапляємо

на

іменник

доў|гачка

‘довгонога

жінка’.

Довгоногого чоловіка характеризують компаративами: доўго|ногиĭ йак
чапл’а, йак |буз’ок (бу́зьок, орн. ‘чорногуз, лелека’ [СБГ, 41]), йак |билен’
(бук, гуц. би́лень ‘коротша частина ціпа, бияк’, рідк. ‘палиця’ [СБГ, 30]),

|

ноги йак двохмет|роўка, та|к’і |ноги |доўг’і / йак у ко|н’а (СК), |доўг’і |ноги

|

майе / йак ў з|лодґ’ійа, довгоногу жінку порівнюють з високими предметами:

|

ви|сока йак дра|бина, втор. номен стер|н’анка, ви|сока йак то|пол’а. Це
значення виражають також втор. номени стра|тона < трито́н ‘хвостата
земноводна тварина родини саламандрових, схожа на ящірку; живе у воді, а
зимує на суші’ [СУМ 10, 268], |чапл’а, б|рол’ерка (пор. сх. степ. бро́йл’ер
‘зневажлива назва для здоровила’ [87, 53]), д|римба, чорно|гуз ‘довгоногий

156
чоловік’. У значенні ‘довгі ноги’ поширені словосполучення: |ноги |доўг’і /
в’і|сок’і |ноги, |зайач’і |ноги.
Сема ‘довгорукий’ у ПБГ виражена лексемами доўго|рукиĭ, ру|катиĭ,
порівняннями ру|ки йак у |велетн’а, |руки йак граб|л’і, імовірно порівняння
рук людини з граблями спровокувало на вживання номена загре|бушчиĭ для
характеристики довгорукої людини. Описова конструкція з |доўгими ру|ками
та лексема доўго|рукиĭ у деяких говірках (Дв, Кп, Ркш) є евфемізмами для
позначення злодія, пор. описові назви |доўг’і |руки / |можут к|расти, |доўг’і
руки ў |того / шо кра|де.

|

Значення ‘лівша-чоловік’ представлене номенами л’і|вак, л’і|ўша,
метатезованою формою л’і|ваш, л’і|вака, л’і|ўчак, ад’єктивом л’іво|рукиĭ, пох.
л’іво|ручка (Додаток Г, к. 55). Відповідно у значенні ‘лівша-жінка’ виявляємо
лексеми: л’і|вачка, л’іў|ша, пох. л’іў|шица, л’і|вашка, л’іва|чиха, л’іво|рука, пох.
л’іво|ручка. У деяких говірках щодо жінки вживають іменник ч. р. л’і|вак чи
сп. р. л’і|вака (Додаток Г, к. 56).
3.1.5. ЛСПГ „Назви, що характеризують людину за ознакою
здоров’я / нездоров’я”
Поняття здоров’я / нездоров’я у свідомості діалектоносіїв пов’язане
з поняттям фізичної сили, гарного зовнішнього вигляду. Нормою є фізично
здорова, міцна людина; відхилення здоров’я людини від нормального стану
зумовлює номінацію станів людини з виразними конотативними відтінками:
схвалення / несхвалення, насмішки, а частіше – співчуття.
Виразниками семи ‘міцний сильний’ є прикметник |дужиĭ, назви з
коренем сил-: |сил’ниĭ ‘сильний, який має велику фізичну силу’, пох. си|лач
‘сильний чоловік’, ‘міцний кремезний чоловік’, лексема |моцниĭ ‘міцний,
кремезний’, ‘сильний’, м’іц|ниĭ < пол. moc ‘міць, сила’ [ЕСУМ 3, 487], пох.
мо|цак ‘сильний чоловік’, мо|цака ‘тс.’, жарт. |моцик ‘тс.’, здо| ровиĭ, пох.
здороў| л’ашчиĭ, пох. здоро| вило, к|репкиĭ, кре|пезниĭ, |мужн’іĭ та номінативні
словосполучення: кре| мезниĭ чоло| в’ік, | гарниĭ муш| чина, хо| рошиĭ ха| з’айін,
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здо| ровиĭ му| жик моло| диĭ, | годен муш| чина, ў | сил’і. Міцного чоловіка
порівнюють з міцними тваринами: |дужиĭ йак бик, йак збуĭ, йак в’іл;
деревами: к|репкиĭ йак дуб; з історичними особами: |сил’ниĭ йак |цар’, |ходи
йак цар’, йак |Доўбуш. Для характеристики міцного чоловіка вживають втор.
номени ко|зак, бога|тир’, бо|рец’, бу|гаĭ, нову лексему ка|маз, |бакир (хоча у
СБГ ба́кір знев. ‘ледар, гультяй’ [СБГ, 22], імовірно у говірці зберігається
форма слова, при цьому втрачена його первісна семантика). У описовій
конструкції гр’ім ни чоло|в’ік порівняння з громом є засобом позитивної
оцінки.
Негативно-оцінними засобами вираження семантики ‘недолугий,
слабий, кволий’ є прикметники: cла|биĭ, слабо|витиĭ, cла|бен’киĭ, пох. іменник
cла|бак, композити слабо|сил’ниĭ, хвороб|ливиĭ, дієприкметники знич|тожениĭ,
замо|рочениĭ, за|сохшиĭ; лексеми з префіксами не-, ні-, без-: непот|р’ібниĭ,
него|д’ашчиĭ,

недороб|лениĭ,

|

нем’ічниĭ

‘знесилений,

виснажений’,

н’іку|дишниĭ, без|пом’ічниĭ, бе|с:ил’ниĭ, бе|с:илиĭ, обе|с:илениĭ, лексеми у
перен. значенні: |дохлиĭ, з|дохлиĭ, пох. з|дохл’ек, оцінні іменники: дохо|д’ага,
не|т’афера ← нете́ферний ‘нещасний, хворобливий’ [СБГ, 332] < сх.-ром.
діал. neteafăr ‘тс.’, ма|мула ← ма́мляти ‘неохоче, повільно їсти’ [СБГ, 276],
рум. са|раку, втор. номен ку|леш’а, описова форма ни до | чого, згруб.
порівняння йак |мокриĭ ґ’ім|н’ек.
Сема ‘знесилений, який втратив силу, виснажений’ представлена
номенами з основою слаб-: сла|биĭ, сла|бон’киĭ, ус|лаблиĭ; похідними від
лексем ‘сильний’ із суфіксами не-, без-: бе|с:илиĭ, не|годна, пор. го́дний
‘здатний’, |немошчниĭ та порівняннями: ху|диĭ йак кост|риж, йак |т’ул’ка,
бес|пом’ічниĭ йак |риба, йак су|хар. Причина хоробливого стану людини
актуалізована в назвах: с|томлениĭ, ўтом|лениĭ ← втомитися, рос. ус|талиĭ,
ўс|таўшиĭ ← рос. устать, нароб|лениĭ, з|роблениĭ, зроб|лениĭ ← робити
‘працювати’;

спра|ц’ованиĭ

←

працювати;

замо|рениĭ

(з|морениĭ)

←

зморитися, з|мучениĭ, за|мучениĭ, з|н’івежениĭ, пор. літ. знівечений, зне|моглиĭ,

158
з|нишчиниĭ, з|нурениĭ, з| нурениĭ ро| ботойу, за|ўйалиĭ, у|йалиĭ ← в’янути, в
описовій конструкції |в’іробиў |силу.
Сема ‘миршавий, який має непривабливу зовнішність, жалюгідний
вигляд, нездоровий, слабосильний, хворобливий’ виражена пох. з коренем
слаб: сла|биĭ, сла|бен’киĭ (пом’якшена негативна оцінка), слабо|витиĭ
‘схильний до хвороб’, слабо|сил’ниĭ та синонімами хвороб|ливиĭ ‘схильний до
хвороб’, рос. бол’|ниĭ, к|волиĭ < пов’яз. з прислівником [кво́ли] ‘повільно’,
відчувається семантичне зближення з кви́лити ‘скиглити, плакати’ [ЕСУМ 2,
419], мир|шавиĭ < псл. *mьršavъ ‘худий, виснажений’ [ЕСУМ 3, 465], м|л’авиĭ
← мліти ‘бути розслабленим, знемагати’, |хилиĭ ← хили́ти ‘нагинати,
пригинати’. Це значення виражають іменниками не| р’аха, здох| л’ак, за| нуда,
ка| л’іка, компаративом йак карика|тура, фраземами: н’і |Богов’і с|в’ічка н’і
чортов’і кочер|га, н’і су|да |Боже н’і ту|да |Боже, на |кого Бог, на |того ĭ

|

дол’а, н’і |риба н’і м|н’асо або вдаються до опису: о|б’іжениĭ |Богом, шос

|

бра|куйе, ни та|киĭ йак т|реба, не спол|на у|ма. Однак діалектоносії
зазначають, що насміхатися з хворої людини не можна: н’і|йак ни ка|зали / ни
обс|м’ійували л’у|дину / бо бо|йалиси (Мм).
Низка лексем оформлена префіксами не-, ні-, що виражають негативну
оцінку:

необда|рованиĭ,

недороз|винутиĭ,

не|дужиĭ,

недо|р’ідливиĭ, нез|далиĭ, неш|часниĭ, нешчас|ливиĭ,
н’іку|дишниĭ.

У

віддієслівних

номенах

ненор|мал’ниĭ,

нем’ічниĭ, н’і|йакиĭ,

|

за|мучениĭ

<

замучуватися

‘стомлюватись’, заш|ч’іпаниĭ, з|баўлениĭ < зба́вити ‘надривати, втрачати (про
силу, здоров’я)’ [СБГ, 151] указано на причину хворобливого стану.
Румунізм са|раку < рум. sărac ‘бідний, убогий, жалюгідний, злиденний,
нужденний’ [ЕСУМ 5, 180] поширений у значенні ‘нещасна людина,
бідолаха’; у такому ж значенні вживають лексему б’ід|нен’киĭ, субст.
прикметник ста|риĭ уживають у такому випадку ситуаційно. У цих назвах
знівельоване пряме лексичне значення, їх використовують для вираження
співчуття.
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У вираженні семи ‘людина, яка часто хворіє’ конкурують похідні
від основи хвор-: х|вориĭ, хвороб|ливиĭ та слаб-: сла|биĭ ‘хворий’, слабо|витиĭ
‘схильний до хвороб’, слабку|ватиĭ, рос. бол’|ниĭ ‘хворий’. Спорадично
фіксуємо номени хир|л’авиĭ, к|волиĭ, ра|х’ітниĭ ( хоча букв. ‘хвора на рахіт’),
с|томлениĭ, |немошчниĭ, перен. знев. з|дохлиĭ, пох. здох|л’етина ‘хвора немічна
людина’, здох|л’ак ‘тс.’, описові форми: | майе хво| робу, ко| п’іку не | варта та
поширене порівняння жи| йе і | тʼагне чʼисом так / йак то скри| пуче | дериво.
Стан здоров’я / нездоров’я корелює з поняттям краси та потворності,
зокрема колір обличчя, стан шкіри та. ін. є ознакою доброго чи поганого
здоров’я.
Сема ‘бліда жінка’ виражена лексемами з коренем блід-: бл’і|да,
бл’і|ден’ка, бл’ід|на, бл’ід|нен’ка, пор. рос. б|л’една < псл. blĕdъ, спор. з лит.
blaīvas ‘блідий, збляклий’ [ЕСУМ 1, 210]. Спорадично поширені номени:
мар|на, мар|нен’ка, слабо|вита, бол’|на, знич|тожена, хвороб|лива, які
вказують на слабке здоров’я. У назвах

с’іра,

|

жоўта, жоўто|кожа,

|

безц|в’ітна та компаративах: йак |жоўта |ружа, |жоўта / йак |в’імокла,
в’іцв’іла йак кул’|баба, йак с|в’ічка, йак |сʼіра миш актуалізована сема ‘колір’.

|

Порівняння з рослиною, квіткою виявляється і в назвах за|ўйала, зац|вила, ни
майе ц|в’іту ў ли|ци, взагалі рослинну метафору вважають найбільш

|

„розробленою” в мові народної культури, оскільки вона пов’язана з образом і
концептом квітів і цвітіння, вживають переважно щодо дівчини (вторинно,
„метонімічно” також щодо жінки взагалі), позначаючи її готовність і
здатність до плодоношення [280, 690].
Сема ‘рум’яна дівчина’ втілює не лише уявлення про гарний зовнішній
вигляд, а й про міцне здоров’я. У цьому значенні виявляємо заг. назви | фаĭна,
ўрод| лива, прикметники рум|йана < псл. rumenъ < * rudmĕnъ ‘рум’яний,
червонуватий’ [ЕСУМ 5, 141], чер|вона, композити червоно|лица, гарно| лиц’а,
червонош|чока, іменники кра| сун’а, рос. кра| сав’іца. Це значення виражає
фразеологізм кроў з моло| ком, описова конструкція ру|мйанец г|райе,
атрибутивне словосполучення |гожа |д’іўка. Мотивацію червоного кольору
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втілено переважно через порівняння з квітами: фаĭна йак к|в’ітка, |фаĭна йек
к|в’ітка, |гарна йак к|в’ітка, ру|мйана йак па|вон’ійа чир|вона. Натрапляємо на
порівняння дівчини з трояндою як символом краси та здоров’я, чистоти,
життєвої сили, родючості [СД 4, 468]: чер|вона йак |руж’і, йак |ружа, |ружа,
ру|мйана йак |роза (ру́жа ˂ з пол. róża ‘троянда’ [ЕСУМ 5, 135]), з плодами
червоного кольору: |фаĭна йак ка|лина, |д’іўка йак ка|лина, чир|вона йак
йаблуко, чер|вониĭ йак бу|р’ак. У родинній обрядовості українців калина –

|

символ краси, чистоти, продовження роду. У першу купіль дівчинки клали
ягоди й листя калини, щоб вона була гарною, рум’яною, щасливою,
здоровою [СД 2, 447]. Гарну дівчину, жінку порівнюють з предметами
сакрального змісту: |фаĭна йак га|лунка, чер|вона йак га|лунка → га|лунка
(галунка ‘крашанка’ [СБГ, 67]), фаĭна |д’іўка йак |писанка → йак |писанка,
фаĭна йак нама|л’ована → йак нама|л’ована → зма| л’ована, розма|л’ована та
особами: |гарна йак коро|л’іўна, йак Чоро|п’ітова |мама.
Для характеристики людини з висипами на обличчі поширені
ад’єктиви, похідні від назв осту́да, мед. ‘прищі від простуди’, ‘вугор’ [СБГ,
371]: ос|тудоватиĭ, ос|тудовиĭ, ос|тудливиĭ, вус|тудиĭ, пох. остуд|ник
‘чоловік з проблемною шкірою’, описові назви з ос|тудами, ўс|туди |майе;
бу́ба (бубка) ‘болячка, рана, нарив’ [СБГ, 40]: бу|бавиĭ, буб|катиĭ; бобору́дз
‘прищ’ [ГГБ, 143]: бобо|ватиĭ, бобо|рузливиĭ, бубуруʒо|ватиĭ; вугор: вуг|ратиĭ;
прищ: пришчу|ватиĭ; віспа: у описових назвах з |в’іспойу, |в’іспа по ли|ци.
Виявляємо також назви кап|равиĭ ← ка́прі мн. ‘виділення з очей, гній,
загноєння повік у людей і тварин’ [СБГ, 189], |р’аповиĭ, р’а|биĭ ← рябки
‘веснянки’ [СБГ, 472], пар|шивиĭ ‘з вуграми’, ‘миршавий’← па́рхи ‘заразне
шкірне захворювання’ < пол. parch ‘парші, пархи’ [ЕСУМ 3, 301]; знев.
лексему гни|л’ак. Іноді діалектоносії вдаються до опису: ўс| туди | майе, з
боро| даўкойу, йак то шо | в’іспа по ли| ци та порівняння: спо| роло ли| це йак
кир| тин’а (кірти́ня, кирти́ня ‘кріт’ [СБГ, 205]).
Для вираження семи ‘сопливий, у якого течуть з носа соплі’ поширені
літ. лексема соп|ливиĭ, соп|листиĭ, пох. знев. соп|л’ак ‘підліток’ та
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шмар|катиĭ, пох. згруб. шмар|кач ‘підліток’, ш|марок ‘тс.’, шмар|качка
‘дівчина-підліток’, сп. р. шмар|кало. Натрапляємо на негативно-оцінні назви
сли|навиĭ, за|ʒ’обаниĭ, мер|зен:иĭ, нидо|р’ідливиĭ.
3.1.6. ЛСПГ „Назви, які характеризують людей за станом зору,
слуху та вадами мовлення”
Значення ‘косоокий, який має ваду зору, неоднакову спрямованість
зіниць’ виражене номеном ко|сиĭ, пор. |коси о|чима та композитами з першою
частиною косо-: косо|окиĭ, косог| лазиĭ, різно-: р’ізно| окиĭ, зизо| окиĭ ← зиз
‘косоокість’ < пол. zyz, zez ‘тс.’ [ЕСУМ 2, 261], лексемою прозо| рокиĭ← зрі́ти
‘бачити’, пропозитивними конструкціями: | коси о| чима, | дивиси п| равим | оком
у | л’іву к’і| шен’у, о| ден глаз на Каў| каз / д| ругиĭ на | С’ев’ер, од|но |око |дивиси
за |салом / а д|руге на |п’ід та порівняннями: йак вуз|бек, |тайак ки|таĭка, втор.
номеном ки|тайец.
Діалектоносії не розрізняють далекозорість / короткозорість, однак
сема ‘короткозорий’ має більше номінативне представлення. Це значення
виражена за допомогою композитів коротко| зориĭ (пор. атрибутивні
словосполучення ко| роткиĭ з’ір, пох. короткопри| з’ір, ко| роткиĭ вид ← вид
‘зір’ та близо| рукиĭ, близко| зорниĭ, близког| лазиĭ, близко| окиĭ (пор. атрибутивні
словосполучення близ’| кий вид, б| лискиĭ з’ір). З такою ж семантикою
поширені лексеми: мало| з’ірниĭ, вузког| лазниĭ, сл’і| пиĭ, нап’іўсл’і| пиĭ, т | рохи
сл’і| пиĭ, описові назви: сла| ба на з’ір, недови| жайе. В одній із говірок
фіксуємо знев. номен сл’і| пундра. Натомість значення ‘далекозорий’
представлене лише подекуди композитами: далеко| зориĭ, далеко| зорниĭ,
дал’но| зориĭ, | доўго| зориĭ та словосполученнями: да| лекиĭ з’ір, да| лекиĭ вид.
У значенні ‘підсліпуватий, той, що погано бачить’ поширені номени
з основою сліп-: сл’і|пиĭ, сл’іпо|ватиĭ, сл’іпку|ватиĭ, пох. сл’і|пак, сл’і|пачка,
згруб.

сл’іпа|тура,

сл’і|пундра,

сл’і|пота.

Назви

п’ідс|л’іпкуватиĭ,

п’ідс|л’іпуватиĭ, прис|л’іпуватиĭ, нап’іўсл’і|пиĭ, т|рохи сл’і|пиĭ вказують на
неповноту вираження ознаки ‘сліпий’. Для характеристики вади зору
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вживають дієслова: с|лʼіпайе, недоба|чайе, недови|жайе, недо|вижуйе,
недови|ǯ’ейе (пор. ад’єктив заску|лениĭ (Бл) ← заску́люватиси ‘мружитися’
[СБГ, 142]); негативна оцінка виявляється й у пропозитивних номенах |майе
кур’ач’і сл’і|поти (гуц. ма́ти ку́річі сліпо́ти жарт. ‘не бачити’ [Неґрич, 112]),

|

майе сл’і|поти, сла|биĭ на з’ір.

|

Для характеристики сліпої людини використовують літ. лексему
сл’і|пиĭ, з уточненням |зоўс’ім сл’і|пиĭ та заст. номен |темниĭ (пор. утемніти
‘осліпнути’). Стилістично нейтральною є назва нез|р’ачиĭ. Стосовно сліпої
людини згруб. лексеми сл’іпа|тура, сл’і|пундра стараються не вживати.
Сема ‘людина, яка має дуже добрий зір’ не має представлення в усіх
говірках, оскільки нормальний зір є природним станом для здорової людини.
Однак спорадично фіксуємо назви: ви|д’ушчиĭ ← видіти, з|р’ачиĭ ← зрі́ти,
з’ір|катиĭ ← зір, композити видно|зориĭ, добро|зориĭ. Натрапляємо на
семантичні діалектизми: далеко|зориĭ (пор. далеко|зориĭ як антонім до
коротко|зориĭ), пул’|катиĭ (пор. пулька́тий ‘вирячкуватий’). Властивість
добре бачити неоднозначна, іноді її сприймають як надмірну цікавість, що є
негативною рисою, пор. номінації заба|гато |види, за|надто ба|гато |вижут,
ви|д’ушчиĭ / заба|гато |види та шчи прис|кажуйе, здо|ровиĭ з’ір |майе, |добри
виǯ’и, |зескиĭ з’ір, жарт. |майе сто два про|центи |зору.

|

Сема ‘глуха людина’ виражена номенами з основою глух-: глу|хиĭ,
глухо|ватиĭ, пох. зі значенням ‘глухий чоловік’: г|лухман, глух|меĭ, глу|хар’; зі
значенням ‘глуха жінка’: г|лухманка. Натрапляємо на вузько локальні явища,
зокрема поширення негативно-оцінного атрибутивного словосполучення
г|лухман варти|к’іўскиĭ (Врн, Мш, Пр) (Додаток Ґ), виявляємо також номени
приглу|шениĭ ← приглушити, описові форми не дочу| вайе, не | чуйе | добреи,
мед|в’ід’ на |вухо стаў та традиційні порівняння: глу|хиĭ йак те|тер’а → втор.
номен те|тер’а, знев. глу|хе йак пен’, глу|ха йак |торба.
Вадами мовлення є неправильна вимова звуків (гаркавість, гугнявість,
шепелявість), заїкання, нерозбірливе занадто тихе мовлення. Тенденцією
в номінації таких рис є творення віддієслівних ад’єктивів.
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Людину, яка позбавлена можливості говорити, називають лексемами
н’і|миĭ, пох. н’і|мак ‘німий чоловік’, н’і|мачка ‘німа жінка’, знев. сп. р.
н’імо|та (пор. н’імиз|на ‘замкнута небалакуча людина’), нап’іўн’і|миĭ
‘людина, яка говорить занадто тихо, невиразно’. Лексема н’і|мак у ПБГ
поширена і у значеннях ‘глухонімий’, ‘гаркавий чоловік’, ‘буркотун’,
‘замкнута людина’, ‘неотеса’.
У значенні ‘глухоніма людина’ поширений композит глухон’і|миĭ,
прикметник глу|хиĭ. У назвах ка|л’іка ‘глухоніма людина’, инва| л’ід ‘тс.’, труп
‘тс.’ пряме лексичне значення знівельовано. Для характеристики глухонімої
людини іноді вдаються до опису: глу| ха і н’і| ма / на | м’іґах по| казуйе (гуц.
мі́ґа ‘жест, міна’ [Неґрич, 114]), без у| с’акого з| вуку, ни гу| вор’е.
Для характеристики людини, яка гаркавить, не вимовляє звук р,
поширені віддієслівні прикметники: гар|кавиĭ ← гарка́вити ‘вимовляти
нечітко окремі звуки (найчастіше „р” або „л”)’, кар|тавиĭ ← карта́вити
‘гаркавити’, шипи|л’авиĭ (хоча шипиля́ти ‘вимовляти свистячі звуки як
шиплячі’, пох. шипи|л’ук ‘гаркавий чоловік’, ш’іпи|л’еўка ‘гаркава жінка’),
за|йіка ← заїка́тися. Виявляємо образні назви згруб. безйа|зикиĭ, пар|тач,
пор. літ. партач, знев. ‘людина, яка робить, виконує що-небудь невміло або
неохайно, недбало’ [СУМ 6, 76] та описові конструкції: йа | зик при| шитиĭ, не
домоў| л’айе / не до| казуйе сло| ва, не | кажи р, кар|тавит, компаратив |тайак
Л’ен’ін.
Для характеристики людини, яка шепелявить, поширені віддієслівні
номени: шепе|л’авиĭ, шип|л’ачиĭ, пох. шипи|л’уха ‘шепелява жінка’ ←
шепеля́ти (пор. вживання дієслова для характеристики такого мовлення:
шипи|л’айе), кар|тавиĭ ← карта́вити ‘гаркавити’, |гикавиĭ ← ги́кати
‘заїкатися’, знев. ш|воркаўка ← шво́ркати ‘шепеляти’ та образні назви
крутойа|зикиĭ, згруб. безйа|зикиĭ. Для опису шепелявої людини вживають
також номінативні словосполучення: йа|зик ко|роткиĭ, йа|зик при|шитиĭ або
описову назву |н’амкайе п’ід |носом.

164
Нерозбірливе, занадто тихе мовлення оцінюють негативно. Сема
‘буркотун(ка), людина, яка говорить тихо й невиразно’ не має широко
представлення в говірках, виражена лексемами |тихиĭ, ти|хон’киĭ, пох.
ти|хон’а ‘буркотун’ (лексеми поширені також і у значенні ‘скромна
людина’), спо|коĭниĭ,

н’ежниĭ, бур|чавиĭ, нет’а|мушчиĭ, недо|моўлениĭ.

|

Значення ‘буркотун(ка)’ виражене знев. назвами сп. р., мимра ← ми́мрити
‘бурмотіти’ [СУМ 4, 709], м|н’амра, |м’амл’а ← рос. мямлить ‘мимрити’,
н’ама ← ня́мкати ‘невиразно повільно говорити’ [СБГ, 342], |муркало ←

|

му́ркати ‘говорити тихо, невиразно’ [СУМ 4, 829], |муд’а ← муда́к ‘дурень’
[СБГ, 299]. Для номінації людини, яка так говорить, використовують фразему
н’і

риба н’і м|йесо. Характеризуючи тихе, нерозбірливе мовлення,

|

діалектоносіїв вдаються до опису ситуації: ти|хон’ко гоу|вори, гу|вори п’ід
н’іс, ў н’іс гу|ворит, буб|нит п’ід |носом / бур|мочит, го|вори ни роз|б’ірливо,
та|ка |мова ў |него, го| ворит со| б’і п’ід н’іс.
У значенні ‘людина, яка говорить в ніс’ фіксуємо віддієслівні похідні:
гун’авиĭ ← гуня́ти, гуг|н’авиĭ, пох. гуг|н’авец ‘гугнявий чоловік’ ← гугня́вити

|

‘говорити, співати нерозбірливо, у ніс’ [СУМ 2, 188], гун|досиĭ ← гундо́сити
‘гугнявити’, знев. назви сп. роду |мимр’а ← ми́мрити ‘говорити тихо
невиразно; бурмотіти’ [СУМ 4, 709], бала|мута (пор. баламутити бесіду
‘невиразно говорити’), експр. дієслова зі значенням ‘говорити тихо
нерозбірливо’: гуг|н’ав’іти, |гун’ати, гун|досити, |дудлати, теренко|т’іти,
халаманд|рити, словосполучення ґли|ґати с|лину.
Поняття ‘заїкатися’, ‘людина, яка заїкається’ виражене лексемами
з основою гик-: заги|кайеси, за|гикуйеси, за|гиковиĭ, за|гикловиĭ, за|гиканиĭ,
за|гикуватиĭ → |гикавиĭ ‘чоловік-заїка’, |гикаўка ‘жінка-заїка’, за|гикаўка ‘тс.’.
У частині говірок це значення виражене літ. назвою за|йіка, дієсловом
зайі|кайеси, зайі|кайетси, пох. і|кавиĭ ‘заїка’, натрапляємо й на описову
конструкцію: тоĭ / шо си зайі| кайе.
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3.1.7. ЛСПГ „Назви на позначення людей з різноманітними
фізичними вадами статури”
У ПБГ існує табу на зневажливе називання людей з вродженими чи
набутими фізичними вадами (Додаток Ґ). Однак попри ці заборони
виявляємо

номінативні

ряди

лексем

зі

значенням

‘крива

людина’.

Відзначено, що „в більшості слов’янських мов кривий може стосуватися
людини, точніше фізичної людини, її тіла. При цьому беруть до уваги
переважно ноги й очі” [283, 216]. Лексеми з коренем крив-, які мають виразну
негативну оцінку, характеризують людей з вадами постави ‘людина з
кривими ногами’, ‘горбата людина’, з вадами руху ‘той, хто має одну ногу
коротшу за іншу’, адже „ми назвемо кривим лише той предмет, у якому
порушені його стандартні, нормальні пропорції,… який в нормі є прямим або
хоча б може бути, буває прямим” [283, 215]: кри|виĭ ‘крива людина’, ‘людина
з пошкодженою ногою’, ‘з кривими ногами’, кри|вен’киĭ ‘тс.’ → кри|вак
‘кривоногий чоловік’, кри|вул’а ‘крива жінка’; пор. композити з компонентом
крив-: для вираження значення ‘людина з кривими ногами’: криво| ногиĭ, пох.
криво| ножка, криво| лабиĭ, криво| лапиĭ (Лв)17. У цьому ж значенні фіксуємо
композити шивир| ногиĭ, косо| лапиĭ, кош| латиĭ18, прикметник шанта| лавиĭ,
втор. номен кара|катиц’а (каракатиця. ‘морський головоногий молюск, що
має короткі щупальця й чорнильний мішок із фарбувальною речовиною –
сепією’; перен., знев. ‘про незграбну, неоковирну, коротконогу чи кривоногу
людину’ [СУМ 4, 100]), пропозитивну номінацію жарт. на велоси| пед’і
по| йіхала.
На позначення людини з вадами поширена загальна назва ка|л’іка.
Лексему ка|л’іка вживають також у значеннях: ‘горбата людина, горбань’,
‘клишава людина’, ‘кривий, який має одну ногу пошкоджену або коротшу за
другу’, пох. ка|л’ічка ‘тс.’, т|рохи ка|л’ічка (пом’якшена негативна оцінка) <
17
Імовірна консонантна зміна [б] → [п], або творення композита криволапий від основ криво- і знев. лапа
‘нога людини’.
18
Імовірно фон. вар. від косолапий, утворений внаслідок переходу [с] → [ш] і стягнення у першій частині та
переходу [п] → [т] – в другій.
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тур. kalak ‘спотворений, безформний’ [ЕСУМ 2, 352], пох. згруб. кал’і|цун
‘інвалід’, кал’і|цунка ‘жінка-інвалід’. Натрапляємо на вживання лексеми
ка|л’іка і щодо розумово обмеженої людини (Чрш). Для характеристики
людини з різними вадами виявляємо номен инва|л’ід ‘людина, яка має одну
ногу пошкоджену або коротшу за другу’, ‘крива людина, з вадами постави’ <
нім. Іnvalіde від лат іnvalіdus ‘слабкий, хворий’ [ЕСУМ 2, 301], однак у
говірках ця назва поширилася під впливом літ. мови. Криву людину також
характеризують

композити

кривоў| йазиĭ,

кривоп| лечиĭ,

криво| бокиĭ,

право| бокиĭ (букв. ‘скривлений на правий бік’), л’іво| бокиĭ (букв. ‘скривлений
на лівий бік’) та похідні скриў| лениĭ, перек| риўлениĭ.
Людину

з

вадами

руху

характеризують

номенами,

похідними

від експресивних дієслів зі значенням ‘ходити криво’: хро|миĭ, субст.
прикметник храмо|виĭ ‘кульгава людина’ ← рос. хромать ‘кульгати’:
хра|майе (хро|майе) ‘тс.’; знев. ка|тул’а ‘крива людина’, ка|тул’ка ←
шкутильга́ти; кул’|гавиĭ ‘з пошкодженою ногою’, ‘клишоногий’, пох.
кул’|ган’ ‘кульгавий чоловік’ ← кульга́ти: шкул’|гайе на ту ногу (Бл);
шканди|байе ‘тс.’, на |ногу нал’а|гайе ‘тс.’. У значенні ‘крива людина’
поширений субст. прикметник ко|сиĭ (пор. |косит но|гами). Значення ‘ходити
криво’ виражене експр. пропозитивними номінаціями: пле|те но|гами, ĭде таĭ
си ш|портайе, |ходи коу|л’інами до|купи, к|риво ĭде, |майе х’ід до сере|дини,
завер|тайе фа|сул’і, порівнянням п’ішла йак кап|р’іца < сх.-ром. cápră ‘коза’.
У значенні ‘крива людина’ фіксуємо втор. номен |качка.
Сема ‘кривий, який має одну ногу пошкоджену або коротшу за другу’
виражена похідними від сх.-ром. schіop ‘кривий’ [GdO, 108]: ст’оп ‘кривий’
(Ктл), сп. р. с|т’опа ‘крива людина’, субст. прикметником с|т’опаниĭ, знев.
субст.

дієприкметниками

перева|лениĭ,

полом|лениĭ,

недо|разв’ітиĭ,

прикметником ра|хʼітниĭ, займенником ни|йакиĭ.
Значення ‘клишава людина, яка ідучи повертає передню частину стопи
досередини)’ виражене ад’єктивом кли|шавиĭ ← клиша < *klіša ‘клішня рака’
[ЕСУМ 2, 461], який, своєю чергою, є частиною композитів: клишо|ногиĭ
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‘клишавий’, клишо|лабиĭ ‘тс.’. Згрубілі назви шонто|роґиĭ ‘клишавий’,
шанта|лавиĭ ‘клишавий’, ‘кривоногий’, ‘з пошкодженою ногою’ < від зап. з
уг. мови sánta ‘кульгавий’, пов’яз. з sántítnі ‘кульгати’ слов’янського пох.,
спорідн. з українським шататися [ЕСУМ 6, 377] та номенів нога, згруб. ла́ба
‘нога’ імовірно є результатом фонетичних змін у другій частині композитів19.
Сема ‘горбата людина, горбань’ майже в усіх говірках виражена
прикметником гор|батиĭ, пох. горба|тен’киĭ (пом’якшена негативна оцінка),
виявляємо також пох. назви: гор|бан’ ‘горбатий чоловік’, гор|бал’ ‘тс.’ (Дж)20,
гор|бач ‘тс.’ та ад’єктив ґ’і|босиĭ < рум. ghebós ‘горбатий’ [РРС, 564],
оформлений

укр.

прикметниковим

закінченням.

Горбату

людину

характеризують образною пропозитивною номінацією таĭ|н’істра на п|лечах
(тайні́стра імовірно від та́йстра ‘гуцульська торбина, яку носять через
плече’).
Оцінку за ознакою здоров’я виражають і похідні від назв хвороб:
туберку|л’озниĭ ‘дуже худий, схудлий’, туберку|л’озниц’а ‘схудла жінка’,
диха|вичниĭ ‘хворобливий’, пор. дихавичний ‘хворий розладом дихання’ [СБГ,
95], ра|х’ітниĭ ‘кволий’, скл’і|розниĭ ‘забудькуватий’, |килавиĭ ‘неповороткий’
(гуц. ки́лавий ‘неповороткий, повільний’, знев. ‘невмілий’ [Неґрич, 91],
закарп. кы́лавый перен. ‘нікудишній перев. в професійному (про людину) чи
технічному (про річ) стосунку’ [Сок, 142]), втор. номен |кила ‘неповоротка,
повільна людина’ ← ки́ла ‘грижа’.
ЛСГ „Риси людини” охоплює номінативні засоби для названня
широкого спектра понять, що стосуються зовнішності людини, ставлення
особи до свого вигляду, для характеристики задовільного чи незадовільного
фізичного стану, естетичних ідеалів. Спостерігаємо багатозначність деяких
діалектних назв цієї ЛСГ. Значну частину усіх засобів складають
компаративи різної структури та вторинні номени, що втілюють різні
мотивації творення та вживання оцінних назв.
19
20

Заступлення [н] → [р] у основі –ногий та зміна [б] → [в] у основі -лабий.
Консонантна зміна [н’] → [л’].
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3.2. Градація оцінного потенціалу номінативних одиниць.
У процесі номінації оцінка виявляється різною мірою. Градація
оцінних понять щодо рис людини як об’єкта номінації та оцінювання
потенційно є вищою, оскільки саме людина в усьому різноманітті її
індивідуальних і соціальних проявів є „мірилом цінності всього сущого” [40,
22]. На уявній шкалі оцінок нейтральною є лексема, що позначає поняття
норми. Норма щодо рис людини як об’єкта номінації визначається багатьма
критеріями, зокрема прагматичними, а також суспільними уявленнями про
красу та етичний ідеал. Часто серединне положення на шкалі оцінок займає
лексема літературної мови або найуживаніша діалектна назва, яка адекватно
виражає відповідне лексичне значення й уявлення діалектоносіїв про норму.
У свідомості діалектоносіїв існують також стереотипні уявлення про
дозволену межу вияву тої чи тої ознаки, напр., пор. номінації високого
худого чоловіка безм’і|рен:иĭ, |м’іри не |майе, жарт. загу|биў |м’іру в’ід |себи,
|

в’ір’іс без |м’іри. Такі номінації можуть стосуватися й абстрактних понять, а

не лише зовнішніх рис, напр., |наглиĭ до пр’е|д’елу ‘про нахабну людину’.
Суголосним з нормою є поняття зразка та еталону, які „позначають об’єкт,
вибраний як типовий, що слугує для порівняння з ним інших об’єктів” [308,
753–754].
Проявом
прикметників

вираження
і

інтенсивності

прислівників.

У

ПБГ

ознаки
вищий

є

ступенювання

ступінь

прикметника

утворюється додаванням суфікса -іш, -іщ: здоро|в’ішчиĭ, дур|н’ішчиĭ,
аналітичний спосіб творення полягає у використанні частки маĭ [АУГПБ,
к. 52] < молд. май – прислівник ‘більше’ [ЕСУМ 3, 361]): маĭ |добриĭ, маĭ
|

б’ідниĭ, маĭ за|м’іжниĭ ‘багатший’, маĭ ста|риĭ. Частка маĭ поєднується також

з прикметниками у формі вищого ступеня: маĭ с|таршиĭ, маĭ б’ід|н’ішиĭ.
Форму

найвищого

ступеня

порівняння

прикметника

в

ПБГ,

як

і

в літературній мові, утворюють додаванням до форми вищого ступеня частки
наĭ: наĭ|мен’чиĭ.
У ПБГ інтенсифікаторами є:
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словотвірні форманти, насамперед суфікси: -ецьк: г|рубиĭ ‘гладкий’ –
гру|бецкиĭ ‘непомірно повний’ – грубе|лецкиĭ ‘тс.’; -енн(ий): здо|ровиĭ
‘великий, повний’ – здоро|вен:иĭ ‘дуже великий, здоровило’; - езн(ий):
к|репкиĭ ‘сильний’ – кре|пезниĭ ‘дуже сильний’; -ащ(ий) / ущ(ий): здо|ровиĭ
‘великий, сильний’ – здороў|л’ашчиĭ ‘дуже великий’, злиĭ – з|л’ушчиĭ;
прислівники: як і в літературній мові найуживанішим є прислівник
дуже: пис|катиĭ ‘гостра на язик’ – |дужи пис|катиĭ, |сов’існиĭ ‘добросовісна
людина’ – |дужи |сов’існиĭ, |добриĭ ‘людина високих моральних якостей’ –
|

дуже |добриĭ, |дуже |жал’існиĭ ‘плаксивий’, |дуже мн’а|киĭ ‘тс.’, |дуже

|

хитриĭ ‘розумний’, |гарниĭ |дуже ‘спритний, вправний’, в’іч|ливиĭ |дуже. Він

поєднується з усіма оцінними номенами, підсилюючи чи то позитивну, чи то
негативну ознаку. Таку саму функцію в ПБГ виконують синонімічні
прислівники: пор. стра|шен:е ху|диĭ ‘дуже худий’, б’і|довиĭ к|репко
‘бешкетник’ (крепко ‘сильно, міцно, дуже’, ‘швидко’ [СБГ, 232]). Серед них
прислівники-інтенсифікатори іншомовного походження: германізм фист
[АУГПБ, к. 60; СБГ, 589]) < нім. fest ‘міцний, твердий, сталий, постійний’
[ЕСУМ 4, 91]: |фаĭниĭ ‘вродливий’ – фист |фаĭниĭ, |добриĭ ‘доброзичливий’ –
фист |добриĭ. Абсолютним синонімом до нього є полонізм моц: моц [СБГ,
297; АУГПБ, к. 59] < пол. moc ‘сила, міць’ [ЕСУМ 3, 487]: у|пертиĭ ‘упертий’
– моц у|пертиĭ, |наглиĭ ‘нахабний’ – моц |наглиĭ. Для цих запозичених
прислівників характерне поєднання не лише з прикметниками, а й
з лексемами, що містять приховану оцінку, пор.: фист |д’іўка ‘козир-дівка’ –
тобто такій дівчині притаманні найкращі риси, які можуть бути властивими
дівчатам; моц |парубок – указує на найкращі характеристики юнака, фист’
ґаз|дин’а

‘уміла,

хазяйновита

жінка’,

|

дуже

ха|з’айін

‘про

вмілого

хазяйновитого чоловіка’, |дужи в’іко|навец ‘про старанну в роботі людину’;
редуплікація
прислівників:

|

прислівників

дуже

‘непомірно повний’.

|

дуже

|

або

поєднання

фаĭниĭ ‘статурний’,

двох
|

дуже

синонімічних
|

сил’но г|рубиĭ
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Коли підсилювальні прислівники вжиті у значенні ‘занадто’, вони
змінюють знак оцінки з позитивної на негативну. Як указують дослідники,
„відхилення від норми, зокрема в бік збільшення ознаки, як негативної, так і
позитивної, мова може розглядати як зсув у бік „гірше” [40, 55]. Зокрема
прикметник |мудриĭ у говірках і в літ. мові має позитивне значення
‘розумний’, однак у ПБГ моц |мудриĭ ‘зарозумілий’, фист |мудриĭ ‘тс.’,
за|надто

|

мудриĭ ‘тс.’. Номен розумний позначає людину з високими

інтелектуальними здібностями, але за|надто ро|зумниĭ ‘зарозумілий’. У
значенні ‘занадто’ фіксуємо рос. черес|чур: аж черес|чур |хитре ‘про
неспокійну, метушливу людину’, аж черес|чур хаз’а|йін ‘непосида, рухливий,
енергійний чоловік’. Відповідне значення підсилює частка аж: |чемне аж за
моц ‘занадто соромливий’, |хитриĭ аж неро|зумниĭ ‘занадто хитрий’.
Засобами підсилення оцінності є й самі характерологічні прикметники,
які уточнюють, певною мірою тавтологізують, значення оцінного номена:
|

вор’іг ‘ворог’ – |вор’іг прок|л’атиĭ, закре|мен:иĭ |вор’іг, на|чал’ник ве|ликиĭ

‘авторитетний чоловік’, |шишка ве|ликиĭ ‘тс.’, ве|ликиĭ бол|тун ‘нестриманий у
словах чоловік’, ве|лика ха|з’аĭка ‘вміла господиня’. Виявляємо випадки
енантіосемії, коли прикметники вживаються у протилежному значенні:
|

добриĭ – ірон. та|ка |добра ‘зла жінка’, ірон. |добра со|б’і ‘тс.’ та є

інтенсифікатором негативного значення: оп|ришко |добриĭ ‘насмішник’,
га|д’уґа |добра ‘погана людина’ (пор. гуц. гадю́ґа лайл. ‘людина, худоба’
[Неґрич, 47] ); ве|ликиĭ – ірон. ве|ликиĭ газ|да ‘нехазяйновитий чоловік’, ірон.
ве|лика |пан’і ‘перебірлива жінка’.
Посилює оцінку також означально-вказівний займенник такий (а, е):
не|хар’ та|киĭ ‘про лихослівну людину’, та|ка нех|л’уйа ‘недбайлива людина’,
за|битиĭ та|киĭ ‘тупий, розумово обмежений’, про|т’іўниĭ та|киĭ ‘про
вередливу людину’. Займенник такий у с. р, ужитий стосовно дорослої
особи,

передає

відтінок

зневажливості:

та|ке

|

хитре

‘метушлива,

неспокійна’, та|ке дур|не ‘психічно хвора людина’, та|ке плак|сиве ‘чоловік-
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плаксій’. Однак такої конотації немає стосовно дітей, пор.: та|ке при|в’ітне /
та|ке з|д’іл’не / мирнеи ‘про привітну щиру дитину, молоду особу’.
Деінтенсифікація передбачає, що ознака не досягає нормативних
величин [40, 111]. Деінтенсифікаторами в ПБГ є словотвірні засоби, які
вказують на неповноту вияву ознаки:
суфікси: -ик: кара|пуз ‘чоловік низького зросту’ – кара|пузик; -чик:
|

коўбок ‘тс.’ – |коўбчик; -еньк: |чистиĭ ‘про чепуруна’ – чис|тен’киĭ, |р’іўниĭ

‘статурний’ – р’іў|нен’киĭ; -оньк: сла|биĭ ‘знесилений, виснажений’ –
сла|бон’киĭ. Щодо об’єктів, у яких ознака виражена мало, використання цього
суфікса підсилює ефект: малий – маленький, натомість таке не відбувається,
якщо в поєднанні з лексемою, яка вказує на розмір більший, ніж середній,
пор: ви|сока ‘висока худа жінка’ – ви|сочен’ка. Поєднуючись з основами назв,
що передають негативне значення, цей суфікс пом’якшує оцінку: горбатий –
горба|тен’киĭ ‘людина, яка має горб на плечах’, тар|катиĭ ‘людина з
ластовинням’ – тарка|тен’киĭ, пло|хиĭ ‘сумний’ – пло|хен’киĭ, |жирниĭ
‘повний чоловік’ – |жирнен’киĭ, мар|ниĭ ‘блідий, нездоровий’ – мар|нен’киĭ,
кри|виĭ ‘нерівний (про людину)’ – кри|вен’киĭ, по|ганиĭ ‘некрасивий’ –
погане|н’киĭ, п|йаниĭ – пйа|нен’киĭ ‘нетверезий’; -ав: худор|л’авиĭ, худош|чавиĭ,
чор|н’авиĭ; -оват: глу|хиĭ ‘глухий чоловік’ – глухо|ватиĭ ‘який недочуває’,
сл’іпо|ватиĭ; -уват: сл’іпку|ватиĭ; -овит: сла|биĭ – слабо|витиĭ;-лив, який
указує на тривалість вияву ознаки: пор.: х|вориĭ ‘ознака у момент мовлення’ –
хвороб|ливиĭ ‘ознака, властива постійно’;
префікси: під-: п’ідс|л’іпкуватиĭ, п’ідс|л’іпуватиĭ; при-: прис|л’іпуватиĭ;
прислівники напів, пів, трохи: сл’іпиĭ – нап’іўсл’і|пиĭ ‘людина, яка
недобачає’, т|рохи сл’і|пий ‘тс.’. Деінтенсифікатори також пом’якшують
негативне значення основної лексеми: т|рохи по|м’ішаниĭ ‘психічно
нездоровий’, т|рохи п|йаниĭ ‘про нетверезу людину’, т|рохи ка|л’іка ‘про
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людину з фізичними вадами’. У ПБГ у значенні ‘трохи’ вживають прислівник
|

леда21.
Приблизність

ознаки

виражають

апроксиматори

[40,

112].

Апроксиматорами в ПБГ є антонімічні прислівники майже – зовсім,
росіянізм пош|т’і ‘майже’: пош|т’і темниĭ ‘той, хто погано бачить’ – |зоўс’ім
сл’і|пиĭ ‘сліпий’, прислівник гет ‘зовсім, абсолютно’: дур|ниĭ – гет дур|ниĭ
‘розумово обмежений, дурний’.
3.4. Формальні

маркери

граматичного

роду

серед

засобів

вираження експресії
Належність до природної статі є базовою ознакою людини, пов’язана
зі стереотипними уявленнями про стать, поведінкові реакції чоловіка
й жінки. Тому номінація людини певної статі назвами, у яких закладено
граматичні ознаки іншого роду („переключення статі” [142, 254]) саме по
собі сприймають як вияв зневаги. Тому в ПБГ частотним є вживання
атрибутивів у формі с. р.для вираження зневажливого ставлення, як щодо
чоловіка, так щодо жінки.
Загалом з погляду культури „протиставлення жіночої та чоловічої статі
для людини важливіше від відмінностей щодо статі в інших створінь і
принципово відрізняється від них значною кількістю культурних асоціацій,
шаблонів поведінки та сприйняття, пов’язаних зі статю” [153, 275]. На вибір
способу та засобів експресивної номінації, серед яких і переключення
родових кодів, впливають типові стереотипні уявлення про „чоловічі” та
„жіночі риси”. Відзначаємо різні конотації, пов’язані з номінацією однакових
рис, які стосуються жінки й чоловіка, напр., непосидючість, жвавість в
уявленні діалектоносіїв є позитивною рисою для чоловіків, оскільки виявляє
працелюбність, дбайливість, і негативною в жінок і дітей. „Жіночою”
властивістю є надмірна вразливість, плаксивість // на чоло|в’іка не
ўжи|вайут’ / бо чоло|в’іки де п|лачут? (Вр), в’ін ко|ли п|лаче? / йо|го т|реба
21

Докл. див. [АУГПБ, к. 62].
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заст|р’ілити а|би в’ін п|лакаў (Яр). У деяких говірках значення ‘плаксій’
виражене номенами сп. р. знев. п|лакса,

н’ун’а,

|

н’ун’ка (пор. фраз.

|

розпус|тити |н’ун’і), |т’ут’а: це та|киĭ за|доўбаниĭ / шо ни собра|жайе (Нл).
Риси, пов’язані з поганими звичками (пияцтвом, курінням), вважають
неприйнятними для жінки, лише в кількох н. пп. поширені назви жінки, яка
курить: ку|р’ачка, кур|чиха, ку|р’ага. Попри те, що схильністю до пліткування
наділяють насамперед жінок, у ПБГ виявляємо відповідники ч. р. до номенів
ж. р.

‘людина,

яка

розпускає

плітки’:

пл’от|кар’ка

–

пл’от|кар’;

пл’от|карница – пл’от|карник і пл’от|карниц; посе|л’ужниц’а – посе|л’ужник,
сп|л’етн’іца

–

сп|л’етн’ік;

п|л’отница

–

п|л’отник;

пере|ношчица

–

пере|ношчик; бре|хунка, бре|хун’а – бре|хун. Номени сп. р. п|л’отка, |л’опаўка,
втор. номен |миĭка можуть бути вживаними і щодо чоловіка.
Переключення коду граматичного роду, тобто називання осіб чоловічої
статі номенами, оформленими за типом ж. р., і навпаки або дорослих осіб
номенами, оформленими формальними показниками с. р., який уживаний для
номінації недорослості, використовують для вираження експресивної,
переважно негативної, оцінки.
Найтиповішим різновидом переключення коду граматичного роду є
номінація чоловіка лексемами сп. р., оформленими за типом ж. р., де
формальним родовим маркером є закінчення -а. Уживання їх щодо чоловіків
виражає негативну оцінку: |душечка ‘ надмірно ласкавий (про чоловіка)’,
|

паін’ка ‘пестун’, знев. мн’а|кушка ‘плаксій’, лайл. |курва ‘безпутний чоловік’,

випи|воха ‘п’яниця’, розти|р’оха ‘безхарактерний чоловік’. Суфікс -оха
виражає зневагу, навіть якщо твірною основою є лексема, що втілює
позитивну якість (перважно це відчутно коли такі назви вжито у контексті):
чис|т’оха ‘охайна людина’, ‘занадто чепурна людина’. Стосовно чоловіків ця
лексема має негативну конотацію, оскільки схильність до чепурування
вважають жіночою рисою., пор. знев. лексему бабско|витиĭ ‘чепурун’, букв.
‘той, який має жіночі риси характеру’. Для порівняння у сх.-слоб. говірках
сема ‘чепурун’ не має репрезентантів у 21 н. п. із 64 обстежених [163, 33].
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Загалом, „таке перенесення жіночого найменування на чоловіче завжди
подвійно експресивне, оскільки у випадку транспозиції багатьох типових
жіночих рис на стереотипний образ мужчини вони набувають різко
негативного, пейоративного звучання” [7, 101]. Щодо жінки, то такого
різкого засудження навпаки зазнає неохайність у зовнішньому вигляді та
веденні домашнього господарства.
Для підкреслення негативного ставлення до деяких рис характеру
жінки вживають іменники у формі чоловічого роду, хоча таке явище менш
поширене [142, 254]. У досліджуваних говірках фіксуємо такі лексеми
чоловічого роду для номінації жінки (за наявності відповідної форми ж. р.):
верт|л’ух ‘пронирлива жінка’, хит|рун ‘підлесниця’, злоў|мисник ‘підступна
жінка’,

бан|д’іт

‘бешкетниця’,

ур|вител’

‘бешкетниця’,

пере|ношчик

‘пліткарка’, ‘донощиця’, прос|так ‘нерозумна жінка’, моў|чак ‘мовчунка’
моў|чун ‘тс.’, л’і|н’ух ‘недбайлива жінка’, |шибеник ‘непосидлива дівчинка’,
шваĭ|тун ‘тс.’, шут|кун ‘жартівниця’, л’і|вак ‘лівша-жінка’, г|лухман ‘глуха
жінка’, н’і|мак ‘мовчунка’, коман|д’ір ‘жінка, яка любить керувати іншими’,
лу|так ‘сердита уперта жінка’, з|вал’ок ‘ледарка’, сп|л’ух ‘соня’, сп’|йух ‘тс.’.
Цю лексему у формі ж. р. – сп’|л’уха, сп’|л’ушка (Пг, Сн) виявляємо лише в
кількох говірках.
Іменники сп. р. на -о вживані переважно щодо чоловіків, але стосовно
жінки виражають найбільший ступінь зневаги, напр.: |ʒ’обало ‘людина, яка
насміхається, глузує з когось’, замн’а|товиско ‘повільна людина’, фал’|ко
‘людина, яка не виконує своїх обіцянок’, тр’іп|ло ‘балакуча людина’, брех|ло
‘людина, яка завжди каже неправду’, |л’опало ‘пліткар(ка)’.
Попри використання прийому переключення родових кодів як засобу
експресивної

номінації

та

вживання

номенів

сп. р.

зі

спеціальним

стилістичним ефектом, помітне прагнення діалектоносіїв до номінації
чоловіків і жінок лексемами, оформленими формальними показниками
відповідного роду. Напр., у деяких говірках для номінації жінки з фізичними
вадами вживають лексему ка|л’і(ч)ка, а щодо чоловіка – номен інва|л’ід, хоча
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обидві назви можуть стосуватися людини безвідносно до статі. Натрапляємо
на відповідники ч. р. до лексем подвійного роду: пйа|ниц’а (поширена у
більшості говірок) – пйа|нец ‘пяниця-чоловік’, ў|биўц’а ‘вбивця, розбійник’ –
у|б’ійіц ‘розбійник’, п’ід|лиза ‘нещира улеслива людина’ – п’ід|лизач
‘нещирий чоловік’ та форми ч. р. до назв, у формі ж. р.: нех|л’уйа ‘нечепура’ –
нех|л’уĭ ‘нечепурний чоловік’, нех|л’уĭник ‘тс.’, |муда ‘замкнута небалакуча
людина’ – му|дак ‘нерішучий маломовний чоловік’, о|судиха ‘пліткарка’ –
о|судих ‘пліткар’, пл’от|карница ‘пліткарка’ – пл’от|карниц ‘пліткар’,
кра|сотка ‘красуня’ – кра|сот ‘красень’, с|куса ‘підбурювачка’ – скус
‘підбурювач’, ску|п’індрица ‘скупа жінка’ – ску|п’індриц ‘скупий чоловік’.
Натомість від іменників ч. р. або сп. р. (чоловічого й середнього) творять
відповідні форми ж. р.: ду|рак ‘нерозумний чоловік, дурень’ – ду|рачка, |бакер
‘розпусний

чоловік,

гульвіса’

‘недбайливець’

–

нед|баĭка

‘забудькуватий

чоловік’

–

–

ба|керка

‘ледарка,
за|буд’ка

‘розпусниця’,

нед|баĭко

недбайлива

жінка’,

за|буд’ко

‘забудькувата

жінка’,

|

шибеник

‘бешкетник’ – |шибениця ‘бешкетниця’, |туман ‘дурень’ – ту|манка (пор.
закарп. туманова́тый ‘тупий, глупуваитй’ [Сок, 355]).
Категорія роду, яка не є суттєвою для назв неістот, набуває іншої
якості, якщо назви предметів вживають у переносному персоніфікованому
значенні. Помічаємо тенденцію до творення родових форм і від вторинних
номенів сп. роду: ш|ваĭка ‘непосида, жвава енергійна людина’ – шваĭ|тун
‘непосидючий

хлопчик’,

шваĭ|тунка

‘непосидюча

дівчинка,

жінка’,

по|миĭниц’а перен., ‘розпусниця’ – по|миĭник ‘звідник, розпусник’, хоча
лексеми поми́йник у предметному значенні СБГ не фіксує. Попри деяку
штучність таких назв, вони функціонують у діалектній мові, виконуючи і
номінативну, і експресивну функції.
Висновки до III розділу
Експресивно-оцінна номінація людини охоплює спектр понять,
пов’язаний з характеристикою рис людини, вираженням їх позитивної чи
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негативної оцінки суб’єктами номінації (діалектоносіями). На формування
таких назв впливають стереотипи, поширені у діалектному соціумі під
впливом народної етики та моралі. Ці критерії можуть відрізнятися і часто не
відповідають нормам сучасного суспільства, прийнятим зразкам і моді.
Лінгвальним вираженням різноманітних оцінок є лексеми (ад’єктиви,
субстантивовані

прикметники,

композити,

оцінні

іменники

різних

граматичних родів) та словосполучення. Вибір номінативного засобу
продиктований настановами мовця та ситуацією мовлення. Частотніше
функціонування прикметників зумовлене їх частиномовною природою як
виразників різноманітних ознак безвідносно до роду, тобто можливість їх
використання

стосовно

чоловіків,

жінок

і

дітей

обох

статей.

У

характерологічних іменниках сема роду є диференційною ознакою;
емоційно-експресивне навантаження мають т.зв. іменники спільного роду.
Для вираження негативної оцінки використовують прийом „переключення
роду”. Номінативні словосполучення використовують для вичерпнішої
характеристики; семантично надлишкові тавтологізовані словосполучення є
виразниками більшої інтенсивності ознаки. Композити, будучи однослівною
назвою,

акумулюють

у

собі

значення

згорненого

номінативного

словосполучення. Для вираження різної інтенсивності вияву оцінки існує
система словотвірних і лексичних засобів, які крім основного значення
втілюють різноманітні конотації: пом’якшують негативну оцінку, або ж
навпаки передають зневагу мовця. Як прийом посилення негативної чи
позитивної

характеристики

використовують

нанизування

однотипних

номінативних засобів.
Пропозитивна та дискурсивна номінації як способи багатослівної
номінації поширені для увиразнення експресивної оцінки в контексті, що в
усному мовленні супроводжується відповідною інтонацією.
Значне місце у представленні експресивно-оцінної номінації належить
метафоричним назвам: порівнянням та вторинним номенам, тобто лексемам,
вжитим

у

переносному

значенні.

Найпоширенішими

мотиваційними
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моделями творення переносних назв є універсальна модель порівняння рис та
властивостей людини з тваринами та рослинами. Попри універсальність такої
моделі, номінації відрізняються у кожній мові, і навіть у різних діалектах
однієї мови. На формування переносного, переважно образного значення,
впливають стереотипні уявлення діалектоносів про властивості рослин та
тварин, втілені у народній творчості: порівняннях, приказках, казках; на
формування

переносного

значення

предметів

побуту

–

спосіб

господарювання. Загалом ця група лексики є відкритою і постійно
поповнюваною, тому фіксуємо номінації, у яких людину порівнюють з
новими предметами побуту, сучасними діячами політики та культури і т. ін.
Наші

спостереження

підтверджують

висновки

дослідників

про

кількісну перевагу номінацій, які втілюють негативну характеристику рис і
властивостей людини.
З огляду на лінгвальні стереотипи можна створити мовний портрет
буковинця: працьовитої, чесної, відвертої людини, яка керується розумом у
вирішенні важливих справ, не дозволяє маніпулювати собою. Це обов’язково
вмілий господар чи господиня, гостинна людина, яка з повагою ставиться до
інших людей. Серед негативних рис, які засуджують діалектоносії, –
повільність, безініціативність, неохайність, байдужість.
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Розділ IV
ПРОСТОРОВА ПОВЕДІНКА ЛЕКСИКИ ПОНЯТТЄВОГО ПОЛЯ
„ЛЮДИНА” В ПОКУТСЬКО-БУКОВИНСЬКИХ ГОВІРКАХ
Покутсько-буковинські говірки поширені на Покутті і північній
Буковині, тобто в південно-східних районах Івано-Франківської області, де
побутують власне покутські говірки (перехідні до наддністрянських), і в
Чернівецькій області, за винятком західних її районів [13, 220–221]. Північні
кордони Молдавського князівства по Дністру стали певним бар’єром, який
відмежовував українські говірки Буковини від галицьких та подільських. З
півдня вони межують із румунськими та молдавськими діалектами. Ця
вимушена ізоляція говірок Буковини упродовж багатьох століть і стала
причиною консервації деяких діалектних рис та розвитку вузьколокальних
інновацій, а також появи запозичень із східнороманських мов, що й
визначило своєрідне обличчя цих говірок [58, 292–293]. На півночі межа ПБГ
проходить по Дністру. Як зазначав С.Б. Бернштейн, „лінгвогеографічні
дослідження можуть дати дуже багато важливих і нових фактів у тих
випадках, коли об’єктом вивчення є райони, де упродовж тривалого часу
відбувалися складні і різноманітні етногенетичні процеси, в яких були задіяні
багато споріднених і неспоріднених племен і народів” [17, 30].
Лінгвогеографічний підхід до вивчення ПБГ був уперше застосований
у розвідці К. Киселевського. Учений називає територію поширення ПБГ
надпрутським говором та характеризує так: „Надпрутський говір належить
до південно-західного діалекту української живої мови… в басейні
середнього Прута, від околиць Делятина до околиць Могилева над Дністром.
На півдні межує він з гуцульським, на півночі з наддністрянським, на заході з
бойківським говором. Надпрутський говір для багатьох ізоглос є тільки
посередньою ланкою між сусідніми гуцульським і наддністрянським. Тому
вкупі

з

ними

він

надає

цілому

південно-західному

діалектові

характеристичне клеймо і забарвлює великий мовний обшир” [125, 9]. У його
межах Кость Кисілевський виділяє західну і східну групу. Досліджувані нами
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говірки вчений зараховує до східної групи. „Східнонадпрутська група
зосереджена на схід у напрямі Дністра; від півдня сягає до лінії Старі Кути,
Вижниця, Берегомет, уздовж Серету Буковинського й уздовж румунської
етнографічної границі… За гніздо східнонадпрутської групи треба вважати
Снятинщину – Кіцманщину” [125, 11]. Автор виділив ізофони, ізоморфеми,
особливості синтаксису надпрутського говору та ізолекси (тематичні групи:
сім’я і спорідненість, праця, господарство, посуд, весілля, забави, овочі, пори
року). Матеріал для дослідження був зібраний упродовж 1919–1940 рр; 14
н. пп., обстежених К. Кисілевським, входять у мережу нашого дослідження.
Докладне

лінгвогеографічне

дослідження

українських

говірок

Північної Буковини здійснив К.Ф. Герман, узагальнивши свої спостереження
у двотомному Атласі українських говірок Північної Буковини [АУГПБ].
Оскільки лексичний рівень вважався менш інформативним для розв’язання
питань діалектного поділу [71, 6], об’єктом докладного лінгвістичного
опрацювання

стали

насамперед

фонетичний,

фонологічний

рівні

та

словозміна. В атласі висвітлена фонетична і фонологічна системи та
особливості контактів територіальних говірок Північної Буковини, які
склалися упродовж багатьох століть у складних історичних умовах. Автор
подає допоміжні карти, на яких представлено додаткову інформацію, напр.,
про слов’янські поселення на території краю [АГПБ 1, к. II–V], кордони, які
проходили по території Північної Буковини упродовж 1812–1918 рр. [АГПБ
1, к. VII], карту етнічного складу населення [АГПБ 1, к. XII].
В АУГПБ подано синхронно-зіставний опис українських говірок
Північної Буковини, які описані на рівнях фонетики, фонології та словозміни
з урахуванням варіантів, незалежно від того, входить чи не входить описане
явище до складу диференційних ознак [АУГПБ 1, 16]. На основі своїх
спостережень дослідник уклав зведені карти. Це уповажнило вченого
зробити висновок про поділ українських говірок Північної Буковини на
буковинські надпрутські говірки, буковинські з рисами гуцульських,
буковинські з рисами наддністрянських, буковинські з рисами подільських
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[58, 294; АГПБ 1, к. 322]. Однак, як зауважувала Я.В. Закревська, для
комплексного вирішення проблеми територіальної диференціації діалектних
територій з урахуванням даних усіх мовних рівнів необхідно враховувати
дані словотвору та лексики [109, 23]. До мережі нашого дослідження увійшли
н. пп., що представляють за класифікацією К.Ф. Германа буковинські
надпрутські говірки (55, 57, 58, 56, 51, 47, 46, 41, 53, 36, 27, 16, 11, 42, 48, 54,
62, 65, 64, 67, 80, 69, 72, 73, 68, 78, 74, 75, 79, 77, 81), буковинські з деякими
рисами гуцульських (59, 49, 66, 70, 71, 76), буковинські з рисами
наддністрянських (6, 1, 18, 5, 4, 7, 3, 12, 29), буковинські з рисами
подільських (18, 15, 33,34, 35, 45, 30, 52, 38, 17, 19, 22, 60, 32, 26, 44, 20, 10,
13, 39, 21) та суміжні покутські говірки (8, 9, 14, 24, 26, 28, 31, 40, 43, 82).
Кілька говірок Покуття (сс. Джурів, Вовчківці, Залуччя) входять до
мережі атласу Яна Янова [JJ]. Як зазначає у резюме укладач Януш Ріґер, в
атласі представлені, крім Гуцульщини, також гуцульсько-бойківське та
гуцульсько-покутське пограниччя і частково західне Покуття. Це дозволяє
показати ареали лексем та деяких рис і поза межами Гуцульщини [JJ, 371–
372]. Оскільки в атласі скартографовано назви спорідненості, деякі риси
людини, а говірка с. Джурів (43) входить у мережу нашого дослідження, це
уможливлює проведення зіставлення. Порівняння з матеріалами атласу
показують, що номінації для понять ‘дід’, ‘хрещений батько’, ‘хрещена мати’
не змінилися [JJ, к. 5, 11; Додаток Г, к. 15–16]. Для номінації поняття ‘баба’
зафіксовано номен мама [JJ, к. 6], у сучасних говірках відзначаємо
поширення лексем |баба, ба|бус’а (Додаток Г, к. 2); для вираження значення
‘сестра дружини’ у JJ не зафіксовано назви. У сучасній говірці спостерігаємо
вживання описової конструкції ж’і|ноча сест|ра; у значенні ‘брат дружини’ в
атласі Я. Янова зазначена лексема шуринець [JJ, к. 19], однак для вираження
відповідного поняття на сучасному етапі виявляємо лише описові назви
ж’і|ночиĭ брат, |ж’інчин брат. У низці значень нині спостерігаємо
поширення дублетів: сема ‘батько’ в атласі представлена лише номеном дєдя
[JJ, к. 3], у сучасній говірці – заст. лексемами |д’ед’а, |нен’о та новою назвою
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тато (Додаток Г, к. 12). Поняття ‘мати’ у JJ представлене назвою неня, на

|

сьогодні фіксуємо заст. лексему |нен’а та нову |мама (Додаток Г, к. 5); у
номінації нешлюбної дитини в JJ подано назву копилюк, нині у говірці
с. Джурів поширені лексеми копи|л’ук і баĭст|р’ук (Додаток Г, к. 10), які,
однак, уникають вживати через їх негативну семантику. Зіставлення
номінативного представлення навіть кількох понять, що репрезентують
систему назв спорідненості, з однієї говірки може свідчити про динаміку
такої

лексики.

Інформацію

про

спостереження

над

поширенням,

продовженням ізоглос та можливих зіставлень, зокрема стосовно лексики
спорідненості і свояцтва, містить Лінгвістичний атлас українських народних
говорів Закарпатської обл. Й.О. Дзендзедівського [ЛАЗ].
У другому томі АУМ скартографовано матеріали з 40 н. пп.
Чернівецької обл., з них 19 входять у нашу мережу. На картах другого тому
АУМ представлено назви на позначення людей, напр., семи: ‘гончар’
[АУМ 2, к. 137], ‘коваль’ [АУМ 2, к. 138], ‘глушман’ [АУМ 2, к. 141], ‘лівша’
[АУМ 2, к. 142], ‘наймит’ [АУМ 2, к. 360], ‘господиня’ [АУМ 2, к. 361],
‘мати’ [АУМ 2, к. 366], ‘батько’ [АУМ 2, к. 367], ‘дядько’ [АУМ 2, к. 368],
‘короткозорий’ [АУМ 2, к. 372], ‘гарний’ [АУМ 2, к. 373], що також
уможливлює проведення відповідних порівнянь. Так, не відзначаємо змін у
вираженні понять ‘батько’, ‘дядько’, ‘гарний’, ‘гончар’, ‘коваль’. Для
номінації лівші у двох н. пп. нашої мережі додатково до іменника лівак (що,
за свідченням АУМ, поширений у всіх н. пп [АУМ 2, к. 142]) фіксуємо
композит л’іво|рукиĭ та пох. л’іво|ручка (Додаток Г, к. 55). Дані нашого
дослідження доповнюють інформацію АУМ щодо вираження поняття
‘наймит’ у ПБГ, зокрема у н. пп. мережі АУМ 511, 512 (лексемою слу|га),
559, 527 (заст. румунізмом ґар|ґат), до яких у АУМ немає відповідей.
Порівнюючи дані АУМ у номінації поняття ‘господиня’ [АУМ 2,
к. 361] з даними нашого дослідження (Додаток Г, к. 18), відзначаємо
збільшення вживання літ. назви госпо|дин’а у низці ПБГ. У звертанні до
рідної матері помічаємо втрату заст. назви |нен’а у говірці с. Банилів-
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Підгірний Стор. Ч. Наші спостереження підтверджують факт поширення у
ПБГ описових назв має короткий вид, має короткий зір ‘короткозорий’
(Додаток Б), зафіксований у АУМ [АУМ 2, к. 372]. Зіставлення виявляє
втрату лексеми призори́стий у говірках Банилів і Стара Жадова на сучасному
етапі.
Поширення діалектних буковинських назв хвороб представлено на 65
картах у дисертації О.С. Стрижаковської [267]. Однак ареальна поведінка
таких назв ніяк не прокоментована.
Наші спостереження над лексикою поняттєвого поля „Людина” в ПБГ,
що базовані на основі укладених карт, дозволяють стверджувати, що для неї
властиві такі типи ареальної поведінки:
1) суцільне поширення лексики з мінімальною диференціацією простору;
2) наявність відносно чітко окреслюваних ареалів;
3) наявність ареальної мозаїки;
4) нечітке окреслення мікроареалів.
Досліджувані говірки є цілісним мовним ареалом. Спостерігаємо
суцільне поширення літературних назв-звертань до матері (за винятком
вкраплень заст. назв на Покутті) (Додаток Г, к. 5). Цікаво, що в атласі JJ
лексема мама стосувалася бабусі [JJ, к. 6]. Імовірно, таке явище могло бути
поширене й у ПБГ, про що свідчать назви |мама (9, 31), |мама с|тарен’ка (34).
Лексема |вуĭко ‘рідний брат матері’ поширена у всіх досліджуваних говірках
(спостерігаємо дублетність назв |вуĭко та |д’ад’а у н. пп. 5, 22, 36, 37, 40, 61,
77; |вуĭко / |д’ад’ко – 42, 50, 51; питомої та запозиченої лексеми: |вуĭко /
ун|кешул у н. п. 63 (Додаток Г, к. 13). Суцільне поширення виявляє також
агентивна лексика, зокрема назви: |кухарка ‘кухарка’ (майже суцільне
поширення, за винятком говірок 49, 73, 12, 33, 34, 39, 28, 21; у говірках 55,
57, 77 виявляємо дублетність назв |кухар’ка / |повар’ка; дублетність |кухар’ка
/ пова|риха спостережена у н. пп. 10, 60. Лексема |мел’ник ‘мірошник’
поширена майже по всій досліджуваній території, крім н. пп., у яких
виявляємо літ. назву м’і|рошник: 63, 33; у говірках 27, 56, 72, 73
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спостерігаємо дублетність назв). Майже по всій досліджуваній території
поширена лексема ри|бак ‘рибалка’ (Додаток Г, к. 45). Деякі поняття взагалі
мало представлені, напр., ‘садівник’ (Додаток Г, к. 46), ‘помічники на
гуртовій допомозі’ (Додаток Г, к. 44). У номінації ченців майже у всіх н. пп.
поширені назви мо|нах, мо|нашка, у низці говірок – лексема мо|нахин’а (7, 14,
24, 45, 47, 48, 54, 56, 72, 74, 79, 80). У південній частині відзначаємо
локалізацію давніх російських запозичень, до чого, імовірно, спричинило
сусідство з рос. говірками старообрядців.
Попри спільність деяких рис покутських та буковинських говірок, за
даними лексики відносно чітко виділяється територія Покуття, що
підтверджує поширення лексем с|векор ‘батько чоловіка’ (к. 3), свек|руха
‘мати чоловіка’ (к. 4), застарілих назв |нен’о, |нен’ко ‘звертання до матері’
(к. 5), |д’ед’о ‘батько’ (к. 12), в’іĭт ‘голова сільської ради’ (к. 23), пол’о|виĭ
‘польовий сторож’ (к. 43), кс’онʒ ‘священик’ (к. 47), |йімост’ ‘дружина
священика’ (к. 48), |монах ‘чернець’ (к. 51).
Крайню східну територію (Кельменеччина) виокремлює поширення
лексем ха|з’айін ‘господар’ (к. 17), ха|з’аĭка (к. 18), куз|н’ец ‘коваль’ (к. 25),
лано|виĭ ‘польовий сторож’ (к. 43), са|пожник ‘швець’ (к. 53). Цей лексичний
мікроареал накладається на виділену К.Ф. Германом мікрозону на підставі
картографування фонетичних явищ.
Найпоширенішою формою просторової поведінки є ареальна мозаїка.
Такий тип поведінки властивий лексиці на позначення родинних стосунків.
Це проілюстровано на: к. 2 (‘бабуся’), к. 1 (‘дідусь’), к. 14 (‘рідна сестра
матері’). Відзначаємо концентрацію запозичень |моша, |мошул, |буна, бу|н’іка,
ма|туша у центральній частині. У вираженні поняття ‘рідний батько’
фіксуємо опозитивність заст. та нових назв. Майже у всіх н. пп. відзначено
нову назву |тато, яка заступає заст. назви у мовленні середнього і
молодшого поколінь. На території Покуття, у говірках з рисами гуцульських
(49, 59, 66, 70) та кількох говірках, що розміщені уздовж Дністра,
відзначаємо дублетність заст. лексем |нен’о та |д’ед’о (4, 7, 11, 22, 25, 10, 13),
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у говірках 79, 80, 81 дублетну пару утворює заст. назва |д’ед’о та нова назва
тато. Дублетність у вираженні значення ‘чоловік-господар’ проілюстрована
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на к. 17. У низці говірок ця семантика представлена дублетами гос|подар /
ґаз|да (12, 14, 16, 24, 26, 29, 36, 40, 51, 64, 68, 74, 78), гос|подар / ха|з’айін (2,
3, 19, 23, 41, 42, 46, 56, 57, 58, 66, 69, 76); східна частина досліджуваного
ареалу окреслена поширенням лексеми ха|з’айін. Помічено невідповідність у
вираженні родового поняття ‘господиня’, зокрема лексема ґаз|дин’а має
більше поширення, ніж номен ґаз|да (Додаток Г, к. 18).
Ареальну мозаїку у межах ПБГ утворють номени на позначення понять
‘хрещений батько’ (Додаток Г, к. 15), ‘хрещена мати’ (Додаток Г, к. 16).
Опозицію творять назви |бат’ко : на|нашко, |матка : на|нашка. Спостерігаємо
локалізацію запозичень переважно у південній та східній частинах. Однак
спорадично виявляємо запозичення на території, яка перебуває поза межами
фронтальних румунсько-українських контактів, зокрема у говірках 6, 7, 27,
42, 57. Номінативні засоби для представлення семи ‘чоловік рідної сестри’
теж ілюструють ареальну мозаїку, однак помітно перевагу поширення та
опозитивності назв з’ат’ : шваг|ро у північно-західній частині та кум|нат :
з’ат’ у південно-східній частині ПБГ (Додаток Г, к. 19). Ареальну мозаїку у
вираженні поняття ‘позашлюбна дитина’ формують лексеми копи|л’ук,
баĭст|р’ук та похідні назви, які мають виразний негативний відтінок. У низці
досліджуваних говірок ці назви виступають як дублети (Додаток Г, к. 10).
Такий тип просторової поведінки виявляє й агентивна лексика. Зокрема
для номінації виготовлювача бочок найпоширенішою є лексема |боднар,
мататична форма |бондар та назви |бочник, боч|кар у межах ПБГ не
окреслюють однорідної території поширення (Додаток Г, к. 21). Ареальну
мозаїку ілюструє локалізація назв з семантикою ‘пічник’. Спостерігаємо
більшу концентрацію лексеми п’іч|ник у центральній частині, мозаїчне
поширення назви |мул’ар та спорадичну фіксацію інших назв: маш|ч’іл’ник,
маĭстер (Додаток Г, к. 41). Лексеми на позначення поняття ‘повитуха’
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утворюють ареальну мозаїку з більшою концентрацією назви аку|шерка на

185
Покутті та в околицях Чернівців і локалізацією композитів з першим
компонентом |бабка у східній частині, лексема пови|туха поширена у
говірках уздовж Дністра, спорадично у центральній частині, на решті
території значення виражене запозиченням |моша (Додаток Г, к. 42). Номен
моша має більше поширення у значенні ‘повитуха’, ніж із семантикою
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‘бабуся’, пор. к. 42 та к. 2 (Додаток Г). У називанні пастуха корів переважає
лексема пас|тух, однак у східній частині та у говірках зі змішаним
населенням сконцентроване запозичення ва|кар (Додаток Г, к. 38). Майже у
всіх н. пп. поширена назва корч|мар ‘шинкар’, фіксуємо лише поодиноке
вживання номена шин|кар (9, 40, 24, 69, 74, 29, 61, 65, 49), спостерігаємо
дублетність назв у н. пп. 31, 70, 56, 7, 12, 34, 60, 13, 23. Ареальна мозаїка
проілюстрована також на картах: к. 50 (‘столяр’), к. 24 (‘гончар’), к. 30
(‘листоноша’), к. 31 (‘лікар’), к. 36 (‘наймит’), к. 37 (‘пасічник’), к. 40
(‘перукар’).
Дублетність часто спровокована суспільно-історичними процесами
розвитку мікроареалів. Так, у вираженні поняття ‘голова сільської ради’
поширені назви, які були актуальними у певний історичний час. Фіксуємо
дублетність заст. та актуальної назви, зокрема лексеми при|мар’, д|в’ірник у
сучасних говірках заступаються номінативним словосполученням голо|ва
с’іл’с’|койі |ради; поширення заст. назви в’іĭт чітко окреслює територію
Покуття (Додаток Г, к. 23). Різна конфесійна приналежність регіонів стала
причиною мозаїчності у вираженні понять ‘священик’, ‘дружина священика’;
у зв’язку з чим особливо вирізняється Покуття (Додаток Г, к. 47–48), де за
конфесійною належністю переважають греко-католики.
Лексика на позначення рис людини представлена на трьох картах. За
типом просторової поведінки назви із семантикою ‘губатий’ (Додаток Г,
к. 54), ‘лівша-чоловік’ (Додаток Г, к. 55), ‘лівша-жінка’ (Додаток Г, к. 56)
творять ареальну мозаїку.
За

даними

лексики

поняттєвого

поля

„Людина”

в

межах

досліджуваного ареалу можна простежити нечітке окреслення мікроареалів

186
та виділити зони захід : схід, північний захід : південний схід, північний
схід : південний захід. Поширення номенів ко|вал’ (переважає) та куз|н’ец
(східна та спорадично південна частини) (Додаток Г, к. 25). Відзначено
опозицію назв |бат’ко : на|нашко ‘хрещений батько’, |матка : на|нашка –
‘хрещена мати’, локалізацію запозичень спостережено переважно в південній
та східній частинах (Додаток Г, к. 15–16). Протиставлення західної та східної
частини проілюстроване опозицією назв швец : са|пожник ‘виготовлювач
взуття’ з більшою локалізацією лексеми са|пожник у східній частині
(Додаток Г, к. 53); поширенням назв с|торож, об|йежчик ‘польовий сторож’,
що не окреслюють ареалів, і лексем пол’о|виĭ (західна частина, Покуття) та
лано|виĭ (східна частина, територія Кельменецького р-ну Чернівецької обл.)
(Додаток Г, к. 43). Просторова поведінка виразників значення ‘стельмах’ у
ПБГ утворює мозаїку з більшою концентрацією запозичень ш|тел’мах і
похідних у західній частині та п|лотник – у східній. У називанні пастуха
корів переважає лексема пас|тух, однак у східній частині та у говірках зі
змішаним населенням сконцентроване запозичення ва|кар (Додаток Г, к. 38).
Протиставлення

північно-західної

та

південно-східної

частин

проілюстроване поширенням лексем куш|н’ір’ ‘кушнір’ (північно-західна
частина) та кожу|хар (південно-східна (Додаток Г, к. 29:); переважанням
лексеми в’іў|чар ‘пастух овець’ у північно-західній частині та локалізацією
запозичення чо|бан – у південно-східній (Додаток Г, к. 39). Номінативні
засоби для представлення семи ‘чоловік рідної сестри’ загалом ілюструють
ареальну мозаїку, однак помітно перевагу поширення та опозитивності назв
з’ат’ : шваг|ро у північно-західній частині та кум|нат : з’ат’ у південносхідній частині ПБГ (Додаток Г, к. 19). Північно-західний мікроареал
визначає також поширення похідних з основою крав-: краў|чин’а, краў|чиха
для номінації кравчині; на південно-східній частині відзначаємо перевагу
похідних з основою шв-, шев-: шеў|кин’а, шеў|чиха, ш|вейа, ш|вачка (Додаток
Г, к. 27). Нечітке протиставлення різних засобів номінації, зокрема опозицію
словосполучення та однослівної назви, проілюстровано на к. 9 ‘рідна сестра
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дружини’. У цьому значенні в північно-західній частині та вздовж Дністра не
зафіксовано однослівної назви, значення передають словосполучення,
натомість у південно-східній частині ця семантика виражена запозиченням
кум|ната. Спостерігаємо зіставність території поширення відповідника ч. р. –
кум|нат ‘брат дружини’ (Додаток Г, к. 8).
Північно-східні та південно-західні частини протиставлені опозицією
лексем о|хотник ‘мисливець’ (північно-східна частина ПБГ) і мис|ливец
(південно-західна) (Додаток Г, к. 34); протиставленням назв йіз|довиĭ
(північно-східна зона) та |ф’ірман ‘візник’ (південно-західна частина)
(Додаток Г, к. 22); концентрацією запозичень, що окреслює південно-західну
частину, та дублетністю у номінації лісника, зокрема: побереж|ник :
фештор’ : л’іс|ник у 4 н. пп., л’іс|ник : |фештор’ у 3 н.пп.; побереж|ник :
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л’іс|ник 5 у н. пп., побереж|ник : |фештор’ – в одій говірці (Додаток Г, к. 33).
Дані карт можуть свідчити про тенденції номінації осіб за родовою
ознакою. Однак не для всіх понять було можливим виявити родову пару.
Оскільки пошиття одягу – переважно жіноче заняття, у питальнику було
передбачене окреме питання (як називається жінка, яка шиє одяг?), номени
для

називання

кравця

фіксуємо

принагідно.

Спостерігаємо

чітку

відповідність просторового поширення семантичних діалектизмів тест’
‘свекор’ (Додаток Г, к. 3) і теш|ча ‘свекруха’ (Додаток Г, к. 4); відповідність
поширення номінативних пар кс’онʒ ‘священик’ : |йімост’ ‘дружина
священика’ (Покуття) та п’іп, |бат’ушка (Додаток Г, к. 47) : попа|д’а,
матушка (Додаток Г, к. 48) (північно-східна частина), натомість застаріла
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назва добро|ʒ’іка, локалізована у центральній частині, а застарілу назву
доб|роʒ’іĭ, о|тец-доб|роʒ’іĭ фіксуємо лише в кількох говірках. Однакове
поширення мають лексеми, що формують родові пари у номінації хрещених
батьків (Додаток Г, к. 15–16), однаково локалізовані заст. назв ч. і ж. р. у
номінації ченців (Додаток Г, к. 51–52) (невідповідність лише у н. п. 54 –
відсутній відповідник ж. р.).
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Неоднакове поширення родової пари виявлено у вираженні понять
‘звертання до старшого брата’ (к. 6) та ‘звертання до старшої сестри’ (к. 7):
спеціальне звертання до старшого брата, на відміну від звертання старшої
сестри, більш поширене; різну локалізацію мають відповідники чоловічого та
жіночого роду, що номінують позашлюбних дітей (к. 10–11). Номени на
позначення лікаря (Додаток Г, к. 31) та лікарки (Додаток Г, к. 32) у межах
ПБГ формують ареальну мозаїку, у значній частині н. пп. виявлено
дублетність таких назв, тому виявити кореляцію родових назв важко. Номени
на позначення понять ‘лівша’ : ‘лівша-жінка’ не окреслюють ареалів.
Помічаємо невідповідність родових форм у говірках 3, 7, 18, 23, 36, 42, однак
спостерігаємо повну відповідність назв ч. і ж. р. на сході досліджуваних
говірок.
Запозичення зі східно-романских мов фіксуємо як у зонах фронтальних
контактів та 5 говірках зі змішаним населенням (61, 63, 73, 77, 80), так і поза
територією безпосереднього контакту.
Висновки до IV розділу
Зацікавлення ПБГ як об’єктом лінгвогеографічних досліджень та
дотеперішні докладні студії дають підстави для розгляду ПБГ у плані
однорідності чи неоднорідності не лише за даними фонетики, морфології, а й
за даними лексики.
Спостереження над просторовою поведінкою лексики поняттєвого
поля „Людина” в ПБГ показало, що попри монолітність цих говірок як
мовного ареалу фіксуємо нечіткі умовні протиставлення зон захід : схід,
північний захід : південний схід, північний схід : південний захід. На тлі усієї
досліджуваної території виділяється придністрова смуга вздовж р. Дністер.
Певним чином окреслена як західна частина, так і крайня східна
територія.
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ВИСНОВКИ
Номінація людини – складне багатоаспектне явище, яке полягає як у
процесі творення нових назв, виборі мотивації кожної назви, так і
використання уже наявних у системі засобів з відповідною метою:
кваліфікації об’єктів довкілля, їх означення, якісної характеристики, оцінки,
вираження різноманітної експресії. Серед аспектів номінації важливим є
вибір адекватного засобу називання відповідно до мети та ситуації
спілкування, використання питомих чи запозичених назв, у прямому чи
переносному значеннях. Процеси номінації в діалектній мові відбуваються в
їх природньому вияві, оскільки відсутня сувора стилістична регламентація та
вплив норми, як це звичайно є в літературній мові.
Різноплановість об’єкта номінації та експресивність значної частини
лексики, що складає цю ТГЛ, спонукала до розрізнення кваліфікативної та
експресивно-оцінної номінації.
Такий поділ був закладений у спеціально створений питальникматрицю, в порядку, що дозволив спровокувати розмову на відповідні теми
між записувачем та діалектоносієм.
Зібраний матеріал складає 4356 лексем без фонетичних та акцентних
варіантів. Для номінації людини в ПБГ продуктивними виявилися як
однослівна номінація (за допомогою слова і словосполучення), зокрема й
вторинна номінація, так і пропозитивні та дискурсивні номени, які, однак,
поширені меншою мірою. Особливим способом номінації є порівняння. З
огляду на структурну й семантичну різнорідність матеріалу кількісні
показники можна враховувати лише в межах кожної ТГЛ.
У ТГЛ „Сім’я, спорідненість, свояцтво” відзначено багатозначність
багатьох лексем. Попри чітку структурованість та семну вичерпність цієї
ТГЛ

виявлено

тенденцію

до

творення

нових

номінацій

у

межах

представлених понять. Похідні зменшувально-пестливі форми до основних
лексем виражають різноманітну експресію. Для значної частини лексики цієї
ТГЛ характерними є переходи в обрядову сферу, зокрема для номінації
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учасників традиційних родинних обрядодій. Динаміка у межах цієї ТГЛ
полягає у зміні семантики деяких назв, зникненні одних і більшою
поширеністю інших лексем, заступленні однослівних назв описовими
номінативними

конструкціями.

Для

номінації

особи

у

стосунках

спорідненості і свояцтва та дотичних сферах зафіксовано 657 номінацій –
однослівних назв та номінативних словосполучень (без фонетичних та
акцентних

варіантів),

з

них

7, 3 %

–

запозичення

переважно

зі

східнороманських мов, які активно функціонують у мовленні сучасних
діалектоносіїв. Таким запозиченням притаманна формальна і семантична
стабільність.
Номінація особи-діяча представлена лексемами, що називають осіб у
сфері суспільних стосунків, номінують за виконуваною дією, це назви
ремісників, людей, зайнятих у сільському господарстві, тваринництві, які
мають стосунок до медицини та лікувальної магії.
Основним засобом номінації у цій ЛСГ є слово. Кількість лексичних
репрезентантів – 729 одиниць. Це переважно суфіксальні утворення.
Кількісно найбільшою групою агентивів є номени, оформлені суфіксом - ник,
що становлять 18 % від усіх зафіксованих назв, у 14,5 % показником
агентивності

виступає

суфікс

- ар

(- ар’),

частка

субстантивованих

прикметників становить 10,5 %. У випадку, коли однослівна назва відсутня
або неактуалізована в мовленні діалектоносія, назвами діячів виступають
конструкції на зразок „той, хто”. Кількість таких зафіксованих форм – 64, що
становить 8, 7 %. Запозиченнями є 160 лексем, що складає ≈ 22 % від
загальної кількості однослівних агентивних назв. Із усіх запозичених назв
частка германізмів – 31, 8 %, румунізмів – 20 %, полонізмів – 19, 3 %.
Германізмами є лексеми на позначення діячів суспільного устрою,
ремісників, вояків, торговців. Запозичення з румунської мови – лексеми, що
позначають осіб за виконуваною дією та осіб, причетних до тваринництва.
Польська мова виступає посередником для запозичень агентивної лексики з
німецької, хоча з огляду на історичні процеси, які відбувалися в
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досліджуваному регіоні, такі запозичення могли бути безпосередніми. Решта
29 % – запозичення із західноєвропейських мов, давні латинські запозичення,
росіянізми (давні запозичення з російської мови, локалізовані переважно у
східній частині досліджуваної території (Кельменеччина) та ті, що почали
функціонувати після створення колективних господарств). Використання
питомих і запозичених назв для номінації одного поняття зумовлює явище
дублетності, яке проілюстроване на картах. Для лексики цієї ЛСГ
характерною є архаїзація, перехід у пасивний фонд з огляду на значні
суспільно-історичні та виробничі зміни.
Назви осіб за національністю та місцем проживання формують одну з
найменших за семним складом ЛСГ. Кількість аналізованих назв – 107.
Етноніми перебувають на межі кваліфікативної та експресивно-оцінної
номінації. Значна частина назв вживається не лише в прямому, а й у
переносному характеризувальному значенні. Це деякою мірою зумовлено
стереотипними

уявленнями

діалектоносіїв

про

представників

інших

національностей. Виразною є тенденція до міжтематичних переходів лексики
цієї ЛСГ.
ТГЛ „Риси людини” вирізняється як кількісно, так і різноманітністю
засобів номінації у межах поняттєвого поля „Людина”. Значній кількості
виявлених

лексем

властива

багатозначність.

Наші

спостереження

підтверджують міркування дослідників про кількісну перевагу негативнооцінних номенів над лексемами з позитивною оцінкою.
ЛСГ „Зовнішні риси людини” представлена 878 однослівними назвами
(без фонетичних, акцентних варіантів та інтенсифікаторів), з яких 123 –
вторинні номени. Серед інших засобів – 216 описових назв (у тому числі
фразем), 234 порівняння різної структури.
У межах ЛСГ „Риси вдачі людини” зафіксовано 1797 лексем, 631 –
описова назва,132 порівняння та 78 вторинних номенів. Образний компонент
переважає для номінації рис зовнішності, що зумовлено асоціативністю
людського

мислення,

схильністю

до

метафоризації;

10, 3 %

з

усіх
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характерологічних назв складають порівняння, вторинні номени становлять
5,7 %.
На творення і вибір образних номінацій впливають історичні чинники,
спосіб

господарювання,

особливості

довкілля.

Спостережено

прояви

ізомотивації деяких буковинських діалектних та східнороманських назв.
Система образних оцінних номінацій є відкритою і постійно поповнюваною.
У таких назвах втілені уявлення та асоціації діалектоносів про добре / погане,
красиве / потворне, корисне / шкідливе у зовнішності та характері людини.
Фразеологізми використовують для увиразнення експресивної оцінки.
Пропозитивні та дискурсивні номени вживають переважно тоді, коли
респонденти не знають чи не пам’ятають однослівної назви і вдаються до
описів: особи, її рис чи навіть цілих ситуацій. Експресивно-оцінним центром
у таких номінаціях є дієслово.
Одним із визначальних чинників, що зумовлює характер номінації у
цій ТГЛ є вживання окремих лексем у близьких, але не тотожних значеннях.
У такому разі пряме лексичне значення цих слів певним чином нівелюється,
вони стають маркерами позитивного чи негативного.
За походженням переважна більшість зафіксованих характерологічних
номенів

–

питомі

українські

назви,

данього

спільнослов’янського

походження. Частка запозичень серед характерологічних назв становить
5, 6 % від кількості однослівних назв. Спостережено, що діалектоносії, які
визначили себе як білінгвів, для експресивно-оцінної характеристики
використовують засоби рідної мови.
Мовним вираженням різного ступеня інтенсивності оцінки рис людини
є інтенсифікатори. Помітною є тенденція до родової диференціації оцінних
назв.
Помітною є тенденція до родової диференціації характерологічних
назв, творення родових форм за типовими моделями, зокрема і від вторинних
номенів, частотне використання назв у формі середнього роду та лексем
спільного роду для увиразнення негативної оцінки.

193
Просторова поведінка лексики поняттєвого поля „Людина” ілюструє як
суцільне поширення деяких лексем, так і ареальну мозаїку в межах
досліджуваної території. Картографовані дані дозволяють простежити
тенденції поширення деяких назв, зокрема запозичень як у межах зони
фронтальних контактів, так і на всій досліджуваній території ПБГ.
Спостережено кореляцію родових форм. За даними лексики поняттєвого поля
„Людина” відносно чітко виділяється Покуття та Кельменеччина; на тлі
загального

обширу

не

можна

окреслити

чіткі

мікроареали,

однак

вирізняються північно-східна (межиріччя Прута і Дністра) та південнозахідна (між правим берегом Прута та кордоном з Румунією) частини; можна
окреслити зони поширення лексем: захід : схід, північний захід : південний
схід, північний схід : південний захід. Спостережено певне накладання
східної частини досліджуваних ПБГ на виділену К. Ф. Германом мікрозону
на підставі картографування фонетичних явищ. Поширення назв літературної
мови на позначення деяких понять всій досліджуваній території свідчить про
монолітність ПБГ як мовного обширу та їх постійний розвиток у руслі
української мови попри значний вплив східнороманських мов та їх діалектів.
Комплексне дослідження номінаційних процесів, структури, генези,
мотивації лексики великої й різноаспектної ТГЛ у сучасних покутськобуковинських говірках дозволило виявити деякі закономірності номінації в
діалектному мовленні, тенденції функціонування діалектної лексики,
схарактеризувати просторову поведінку зафіксованих номенів, окреслити
нечітке членування досліджуваного ареалу за даними лексики цієї ТГЛ.
Створена емпірична база діалектних текстів розкриває живе народне
мовотворення, природне широке використання діалектної лексики в
комунікації.
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15. Богач Зінаїда Григорівна, 1943 р. н., 5 кл., с. Рашків Хотинського р-ну
Чернівецької обл.
16. Бойко

Марія

Василівна,

1925 р. н.,

7

кл.,

с. Погорилівка

Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
17. Бондарюк Олена Михайлівна, 1927 р. н., смт Берегомет Вижницького
р-ну Чернівецької обл.
18. Бранашко Степан Іванович, 1946 р. н., вчитель-пенсіонер, с. Рухотин
Хотинського р-ну Чернівецької обл.
19. Булик Степанія Іванівна, 1920 р. н., 6 кл., смт Лужани Кіцманського рну Чернівецької обл.
20. Бучковська Катерина Тодорівна, 1928 р. н., середня освіта, с. Тарашани
Глибоцького р-ну Чернівецької обл.
21. Вакалюк Марія Никифорівна, 1924 р. н., 7 кл., с. Рудники Снятинського
р-ну, Івано-Франківської обл.
22. Василова

Калина

Іванівна,

1919 р. н.,

неграмотна,

с. Грозинці

Хотинського р-ну Чернівецької обл.
23. Венничук Ганна Тодорівна, 1919 р. н., 3 кл., с. Малий Кучурів
Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
24. Вигнан Марія Миколаївна, 1955 р. н., середня освіта, с. Товтри
Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
25. Вівчарюк Марія Тодорівна, 1938 р. н., 7 кл., с.
Рідківці
Новоселицького р-ну Чернівецької обл.
26. Відлінська

Діонізія

Василівна,

1930 р. н.,

7

кл.,

с. Тарашани

1920 р. н.,

7

кл.,

с. Малятинці

Глибоцького р-ну Чернівецької обл.
27. Власійчук

Катерина

Танасівна

Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
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28. Волошина

Ганна

Тимофіївна,

1939 р. н.,

вчитель-пенсіонер,

с.

Бузовиця Кельменецького р-ну Чернівецької обл.
29. Волощук Василь Якович, 1920 р. н., 7 кл., с. Нижні Станівці,
Кіцманського р-ну, Чернівецької обл.
30. Волощук Анна Гаврилівна, 1930 р. н., 7 кл., с. Малинці Хотинського рну Чернівецької обл.
31. Гаврилюк Богдана Йосипівна, 1930 р. н., середня освіта, с. Княже
Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.
32. Галинюк

Євгенія

Семенівна,

1936 р. н.,

7

кл.,

с. Бузовиця

Кельменецького р-ну Чернівецької обл.
33. Гарабажій Олександра Іванівна, 1919 р. н., неграмотна, с. Вартиківці
Кельменецького р-ну Чернівецької обл.
34. Гейник Аспазія Іванівна, 1927 р. н., 7 кл., с. Банилів-Підгірний
Сторожинецькогор-ну Чернівецької обл.
35. Гнатюк

Параска

Маноліївна,

1925 р. н.,

4

кл.,

с. Рідківці

Новоселицького р-ну Чернівецької обл.
36. Головатюк

Ніна

Петрівна,

1925 р. н.,

неграмотна,

с. Нелипівці

Кельменецького р-ну Чернівецької обл.
37. Голюк Василина Олексіївна, 1927 р. н., 7 кл., с. Іспас Вижницького рну Чернівецької обл.
38. Горбишина Людмила Миколаївна, 1932 р. н., 7 кл., с. Ленківці
Кельменецького р-ну Чернівецької обл.
39. Гордей

Марія

Пертенівна,

1937 р. н.,

7

кл.,

с. Добринівці

Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
40. Горощук

Василина

Василівна,

1943 р. н.,

7

кл.,

с. Брідок

Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
41. Горюк Марк Павлович, 1933 р. н., 7 кл., с. Бузовиця Кельменецького рну Чернівецької обл.
42. Горян Аксенія Пилипівна, 1925 р. н., 7 кл., с. Грозинці Хотинського рну Чернівецької обл.
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43. Горячко Катерина Костянтинівна, 1928 р. н., 8 кл., с. Чорнівка
Новоселицького р-ну Чернівецької обл.
44. Грабчук Ганна Семенівна, 1928 р. н., 7 кл., с. Балинці Снятинського рну, Івано-Франківської обл.
45. Грушка Євгенія Григорівна, 1928 р. н., 5 кл., смт Лужани Кіцманського
р-ну Чернівецької обл.
46. Гуцуляк Євгенія Іллівна, 1927 р. н., 7 кл., смт Лужани Кіцманського рну Чернівецької обл.
47. Деневич Мидорія Петрівна, 1930 р. н., 7 кл., с. Стрілецький Кут
Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
48. Оленюк Мидорія Василівна, 1929 р. н., 4 кл., с. Стрілецький Кут
Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
49. Дімед Анна Василівна, 1939 р. н., 5 кл., с. Мамаївці Кіцманського р-ну
Чернівецької обл.
50. Дмитрюк

Марія

Василівна,

1935 р. н.,

7

кл.,

с. Баламутівка

Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
51. Добриневська Любов Іванівна, 1935 р. н., неграмотна, с. Перківці
Кельменецького р-ну Чернівецької обл.
52. Довганська Євгенія Юхимівна, 1933 р. н., середня освіта, с. Мошанець
Кельменецького р-ну Чернівецької обл.
53. Дригипко Анастасія Василівна, 1919 р. н, 7 кл., с. Веренчанка
Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
54. Дудка Ірина Михайлівна, 1984 р. н., середня освіта, с. Рухотин
Хотинського р-ну Чернівецької обл.
55. Дудка Лідія Єреміївна, 1937 р. н., 8 кл., с. Рухотин Хотинського р-ну
Чернівецької обл.
56. Дудко Євгенія Микитівна, 1939 р. н., середня освіта, с. Каплівка
Хотинського р-ну Чернівецької обл.
57. Думанський

Анатолій

Андрійович,

1938 р. н,

с. Нелипівці Кельменецького р-ну Чернівецької обл.

середня

освіта,
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58. Дяконюк

Георгіна

Іванівна,

1937 р. н.,

7

кл.,

с. Черешенька

Вижницького р-ну Чернівецької обл.
59. Жмурко

Ганна

Марківна,

1931 р. н,

7

кл.,

с. Нижні

Станівці

Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
60. Запарнюк

Степанія

Миколаївна

1944 р. н.,

вчитель-пенсіонер,

с. Лашківка, Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
61. Іваницький Микола Васильович, 1928 р. н., 7 кл., смт Заболотів
Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.
62. Іваницький Микола Васильович, 1928 р. н., 7 кл., смт Заболотів
Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.
63. Івоняк Олена Йосипівна, 1928 р. н., 4 кл., с. Рудники Снятинського рну Івано-Франківської обл.
64. Ізбор Олександр Васильович, 1944 р. н., середня освіта, с. Перківці
Кельменецького р-ну Чернівецької обл.
65. Ізраїлик

Савина

Миколаївна,

1928 р. н.,

7

кл.,

с. Михайлівка

Глибоцького р-ну Чернівецької обл.
66. Ілащук

Євдокія

Костянтинівна,

1919 р. н.,

7

кл.,

с. Топорівці

Новоселицького р-ну Чернівецької обл.
67. Ілащук

Євдокія

Тодорівна,

1933 р. н.,

7

кл.,

с. Топорівці

Новоселицького р-ну Чернівецької обл.
68. Ільчук-Лінецька

Настасія

Іллівна,

1921 р. н.,

7

кл.,

с. Банилів

Вижницького р-ну Чекрнівецької обл.
69. Ілюк Калина Іллівна, 1913 р. н., 7 кл., с. Шипинці Кіцманського р-ну
Чернівецької обл.
70. Каланча Василина Олексіївна, 1944 р. н., вчитель-пенсіонер, с. Малий
Кучурів Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
71. Калинюк Костянтин Дмитрович, 1929 р. н., неграмотний, с. Турятка
Глибоцького р-ну Чернівецької обл.
72. Калинюк Олена Василівна, 1927 р. н., 4 кл., с. Турятка Глибоцького рну Чернівецької обл.
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73. Калитчук Ольга Семенівна, 1932 р. н., освіта середньо-спеціальна
педагогічна, с. Стецева Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.
74. Капустинська Катерина Яківна, 1937 р. н., 7 кл., агроном, с. Брідок
Заставнівського р-ну Чернівецька обл.
75. Кашкавал Марія Олександрівна, 1935 р. н., середня освіта, с. Нелипівці
Кельменецького р-ну Чернівецької обл.
76. Каштелян Олександра Дмитрівна, 1921 р. н., 2 кл., с. Малий Кучурів
Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
77. Кибак Ольга Петрівна, 1940 р. н, середня освіта, с. Зелений Гай
Новоселицького р-ну Чернівецької обл.
78. Кибич Ганна Іванівна, 1932 р. н., 4 кл., с. Княже Снятинського р-ну
Івано-Франківської обл.
79. Клапійчук

Іванна

Йосипівна,

1930 р. н.,

вчитель-пенсіонер,

с.

Вовчинець Вижницького р-ну Чернівецької обл.
80. Кобевка Ганна Василівна, 1930 р. н., вчитель-пенсіонер, с. Княже
Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.
81. Колісник Олександр Іванович, 1925 р. н., с. Зелена Кельменецького рну Чернівецької обл.
82. Колотило

Вероніка

Василівна,

1926 р. н.,

7

кл.,

с. Черепківці

Глибоцького р-ну Чернівецької обл.
83. Коляска

Горпина

Василівна,

1930 р. н.,

7

кл.,

с. Слобода

Новоселицького р-ну Чернівецької обл.
84. Комарніцька Катерина Несторівна, 1922 р. н, 3 кл., с. Веренчанка
Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
85. Косован Домніка Василівна, 1947 р. н., вчитель-пенсіонер, с. Горбівці
Глибоцького р-ну Чернівецької обл.
86. Котик Василина Василівна, 1920 р. н., 7 кл., с. Брідок Заставнівського
р-ну Чернівецької обл.
87. Котик

Марія

Пантелеймонівна,

Кіцманського р-ну Чернівецької обл.

1926 р. н.,

6

кл.,

с. Кліводин
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88. Коцюбан

Марія

Петрівна,

1935 р. н., середня освіта,

с. Зелена

Кельменецького р-ну Чернівецької обл.
89. Кошурба

Марія

Михайлівна,

1923 р. н.,

7

кл.,

с. Драчинці,

Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
90. Кравчук Катерина Миколаївна, 1929 р. н., 7 кл., смт Неполоківці
Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
91. Крицяк Марія Василівна, 1915 р. н., смт Заболотів Снятинського р-ну
Івано-Франківської обл.
92. Кричун Андрій Михайлович, 1928 р. н., середня освіта, с. Драчинці
Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
93. Крокош Василь Ілліч, 1920 р. н, 7 кл., с. Слобода Новоселицького р-ну
Чернівецької обл.
94. Куликовська

Яворіка

Іванівна,

1954 р. н.,

вчитель-пенсіонер,

с. Горбівці Глибоцького р-ну Чернівецької обл.
95. Куриш Михайло Михайлович 1940 р. н., середня освіта, смт Лужани
Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
96. Лагодин Марія Василівна, 1927 р. н., 7 кл., с. Мамаївці Кіцманського рну Чернівецької обл.
97. Лазурко Марія Іллівна, 1939 р. н, 7 кл., с. Кам’янка Глибоцького р-ну
Чернівецької обл.
98. Лигун Марія Федорівна, 1941 р. н., 7 кл., с. Недобоївці Хотинського рну Чернівецької обл.
99. Літовська

Ганна

Миколаївна,

1924 р. н.,

7

кл.,

с. Василів

Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
100.

Літовський Микола Михайлович 1914 р. н., 7 кл., с. Василів

Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
101.

Лук’яєва Варвара Гнатівна, 1927 р. н., середня освіта, с. Княже

Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.
102.

Лук’янюк Марія Василівна, 1940 р. н., середня освіта, с. Устя

Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.
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103.

Майданська Єлизавета Онуфріївна, 1920 р. н, 6 кл., смт Лужани,

Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
104.

Маковійчук Степанія Миколаївна, 1931 р. н., 7 кл., с. Лашківка

Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
105.

Манжилій

Марія

Панасівна,

1934 р. н.,

вчитель-пенсіонер,

с. Вартиківці Кельменецького р-ну Чернівецької обл.
106.

Манчул

Євдокія

Василівна,

1938 р. н.,

7

кл.,

с. Рудники

Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.
107.

Марусяк

Іван

Григорович,

1925 р. н.,

7

кл.,

с. Кадубівці

Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
108.

Матійчук

Марія

Дмитрівна,

1930 р. н.,

вчитель-пенсіонер,

с. Балинці Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.
109.

Мачущак Магдалина Семенівна, 1926 р. н., 7 кл., с. Малятинці

Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
110.

Мельник Валерія Іллівна, 1927 р. н., 7 кл., с. Банилів-Підгірний

Сторожинецького р-ну Чернівецької обл.
111.

Мельничук

Яким

Петрович,

1913 р. н.,

4

кл.,

с. Рукшин

1932 р. н.,

4

кл.,

с. Снячів

Хотинського р-ну Чернівецької обл.
112.

Мінтенко

Іляна

Василівна,

Сторожинецького р-ну Чернівецької обл.
113.

Місевич

Ганна

Василівна,

1920 р. н.,

7

кл.,

с. Шипинці

Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
114.

Міцик Марія Тодосівна, 1935 р. н., середня освіта, с. Ошихліби

Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
115.

Мішенчук Михайло Дмитрович, 1921 р. н., учасник бойових дій,

ветеринар, с. Малий Кучурів Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
116.

Мішенчук Параска Тодорівна, 1920 р. н, 7 кл., с. Малий Кучурів

Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
117.

Мокан

Анна

Федорівна,

1926 р. н.,

Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.

4

кл.,

смт Заболотів
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118.

Мо́лдован Фрозіна Іванівна, 1928 р. н., 7 кл., с. Панка (Клинівка)

Сторожинецького р-ну Чернівецької обл.
119.

Москалюк Ольга Євгенівна, 1933 р. н., неграмотна, с. Карапчів

Вижницького р-ну Чернівецької обл.
120.

Мурзак

Марія

Юрівна,

1925 р. н.,

7

кл.,

смт Заболотів

Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.
121.

Мусорівський Іван Михайлович, 1914 р. н., 4 кл., с. Недобоївці

Хотинського р-ну Чернівецької обл.
122.

Мухіна Лукреція Миколаївна, 1925 р. н., 7 кл., с. Банилів-

Підгірний Сторожинецького р-ну Чернівецької обл.
123.

Настащук Василина Карпівна, 1929 р. н., 7 кл., с. Баламутівка

Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
124.

Недільська Віра Андріївна, 1929 р. н., 3 кл., с. Вороновиця

Кельменецького р-ну Чернівецької обл.
125.

Николайчук Марія Дорофтеївна, 1926 р. н., 6 кл., смт Неполоківці

Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
126.

Олексюк Марія Дмитрівна, 1953 р. н., середня освіта, с. Олешків

Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.
127.

Павловська Євдокія Теодорівна, 1924 р. н, 7 кл., с. Іспас

Вижницького р-ну Чернівецької обл.
128.

Паламарчук Меланія Несторівна, 1924 р. н, 7 кл., с. Слобода

Новоселицького р-ну Чернівецької обл.
129.

Панімарчук Вікторія Маноліївна, 1942 р. н, середня освіта,

смт Лужани Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
130.

Панська Зінаїда Михайлівна, 1939 р. н., вихователь-пенсіонер,

с. Пашківці Хотинського р-ну Чернівецької обл.
131.

Панцир Юліта Миколаївна, 1938 р. н., 7 кл., с. Кам’янка

Глибоцького р-ну Чернівецької обл.
132.

Пасічник

Олена

Петрівна,

Кіцманського р-ну Чернівецької обл.

1924 р. н,

5

кл.,

с. Киселів
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133.

Пензару Вікторія Костянтинівна, 1938 р. н., 7 кл., с. Турятка

Глибоцького р-ну Чернівецької обл.
134.

Пентилюк Марія Тодорівна, 1924 р. н., 5 кл., с. Кліводин

Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
135.

Підтик Марія Василівна, 1924 р. н, 7 кл., с. Кострижівка

Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
136.

Пілат

Валерія

Миколаївна,

1934 р. н,

7

кл.,

смт Лужани

Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
137.

Подорожна

Марія

Іванівна,

1940 р. н.,

7

кл.,

с. Ярівка

Хотинського р-ну Чернівецької обл.
138.

Попадюк

Сафта

Василівна,

1936 р. н,

7

кл.,

с. Луковиця

Глибоцького р-ну Чернівецької обл.
139.

Попелевич Надія Григорівна, 1936 р .н., 5 кл., с. Лівинці

Кельменецького р-ну Чернівецької обл.
140.

Попеску Петро Дмитрович, 1926 р. н, 5 кл., с. Старі Бросківці

Сторожинецького р-ну чернівецької обл.
141.

Попова Євдокія Іванівна, 1936 р. н., середня освіта, с. Перківці

Кельменецького р-ну Чернівецької обл.
142.

Попова Фрозина Миколаївна, 1933 р. н, 7 кл., с. Кадубівці

Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
143.

Портей

Микола

Дмитрович,

1916 р. н,

7

кл.,

с. Василів

Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
144.

Продан

Ганна

Миколаївна

1930 р. н,

7

кл.,

с. Лашківка

Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
145.

Прокоп’юк Лідія Сафронівна, 1937 р. н., 4 кл., с. Баламутівка

Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
146.

Пугач

Катерина

Василівна,

1929 р. н.,

вчитель-пенсіонер,

с. Джурів Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.
147.

Пуповецька Наталія Георгіївна, 1931 р. н., 2 кл., с. Кліводин

Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
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148.

Радомська

Анастасія

Василівна,

1928 р. н,

неграмотна,

с. Підвисоке Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.
149.

Радомська Марія Костянтинівна, 1922 р. н., 5 кл., с. Стрілецький

Кут Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
150.

Райляк Парасковія Василівна, 1925 р. н., 4 кл., с. Зелений Гай

Новоселицького р-ну Чернівецької обл.
151.

Рєпнікова Надія Сафронівна, 1939 р. н., 7 кл., с. Рухотин

Хотинського р-ну Чернівецької обл.
152.

Рожко Ганна Петрівна, 1929 р. н., 5 кл., с. Устя Снятинського р-

ну Івано-Франківської обл.
153.

Рощенко Марія Тодорівна, 1927 р. н., 2 кл., с. Добринівці

Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
154.

Руснак Віра Георгіївна, 1941 р. н., 7 кл., кухар, с. Котелеве

Новоселицького р-ну Чернівецької обл.
155.

Савчук Георгій Семенович, 1921 р. н, 7 кл., с. Михайлівка

Глибоцького р-ну Чернівецької обл.
156.

Савчук

Параска

Танасівна,

1930 р. н.,

5

кл.,

с. Мамаївці

Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
157.

Сайн Ольга Мефодіївна, 1925 р. н, неграмотна, с. Баламутівка

Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
158.

Сафрюк Вікторія Миколаївна, 1934 р. н., середньо-спеціальна

освіта, фельдшер, с. Луковиця Глибоцького р-ну Чернівецької обл.
159.

Семенюк Вероніка Петрівна, 1924 р. н., 2 кл., с. Кам’янка

Глибоцького р-ну Чернівецької обл.
160.

Семенюк Віоріка Георгіївна, 1942 р. н, середньо-спеціальна

освіта, с. Кам’янка Глибоцького р-ну Чернівецької обл.
161.

Семенюк

Марія

Василівна,

1930 р. н.,

7

кл.,

с. Кам’яна

Сторожинецького р-ну Чернівецької обл.
162.

Семенюк Марія Юріївна, 1933 р. н., середня освіта, с. Добринівці

Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
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163.

Сидоряк Марія Григорівна, 1932 р. н., 7 кл., с. Черепківці

Глибоцького р-ну Чернівецької обл.
164.

Славінська Лідія Деомидівна, 1941 р. н., 8 кл., с. Подвірне

Новоселицького р-ну Чернівецької обл.
165.

Собко Василь Іванович, 1927 р. н, 8 кл., с. Нижні Станівці

Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
166.

Ставчанська Ніна Ананіївна, 1951 р. н., середня освіта, с. Рукшин

Хотинського р-ну Чернівецької обл.
167.

Стасишина Марія Василівна, 1925 р. н., 7 кл., с. Погорилівка

Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
168.

Стрипчук Ганна Іванівна, 1954 р. н., с. Олешків Снятинського р-

ну Івано-Франківської обл.
169.

Стрипчук Ганна Миколаївна, 1930 р. н., 7 кл., смт Заболотів

Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.
170.

Стрипчук Ярослава Юрівна, 1948 р. н., середня совіта,

смт Заболотів Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.
171.

Струк Марія Іванівна, 1940 р. н., середня освіта, с. Василів

Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
172.

Ступак

Ірина

Іванівна,

1925 р. н.,

7

кл.,

с. Кадубівці

Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
173.

Сурняк Василина Йордатівна 1920 р. н, 5 кл., с. Чорнівка

Новоселицького р-ну Чернівецької обл.
174.

Тарновецька Агнезія Трифонівна, 1932 р. н, вчитель-пенсіонер

с. Нижні Станівці Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
175.

Тарновецька Магдалина Петрівна, 1929 р. н., освіта середня,

смт Неполоківці Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
176.

Ткач Ольга Павлівна, 1936 р. н, 7 кл., с. Перківці Кельменецького

р-ну Чернівецької обл.
177.

Толмач

Лідія

Василівна,

1935 р. н,

вчитель-пенсіонер,

с. Вартиківці Кельменецького р-ну Чернівецької обл.
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178.

Томін Марія Парфентіївна, 1934 р. н., 7 кл., с. Владична

Хотинського р-ну Чернівецької обл.
179.

Трачук Євгенія Василівна, 1939 р. н., 5 кл., с. Стара Жадова

Сторожинецького р-ну Чернівецької обл.
180.

Фанас

Аксенія

Василівна,

1918 р. н,

6

кл.,

с. Луковиця

Глибоцького р-ну Чернівецької обл.
181.

Федорова Домніка Михайлівна, 1931 р. н., середня освіта,

с. Кам’яна Сторожинецького р-ну Чернівецької обл.
182.

Федорюк Олена Василівна, 1938 р. н., середньо-спеціальна,

с. Джурів Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.
183.

Филип’юк Михайло Михайлович, 1924 р. н, 7 кл., кравець,

с. Кадубівці Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
184.

Фіріч Сільвія Дмитрівна, 1941 р. н., 7 кл., с. Старі Бросківці

Сторожинецького р-ну Чернівецької обл.
185.

Фраюк

Марія

Іллівна,

1928 р. н.,

4

кл.,

с. Черешенька

Вижницького р-ну Чернівецької обл.
186.

Халецька Галина Харитонівна, 1929 р. н., с. Джурів Снятинського

р-ну Івано-Франківської обл.
187.

Хащовник

Олена

Іванівна,

1930 р. н,

7

кл.,

с. Рудники

Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.
188.

Цюпа

Лікерія

Тодосівна,

1933 р. н.,

7

кл.,

с. Ошихліби

1930 р. н.,

4

кл.,

с. Вартиківці

Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
189.

Чебан

Ганна

Федорівна,

Кельменецького р-ну Чернівецької обл.
190.

Чепіль Занхіра Михайлівна, 1923 р. н., 5 кл., с. Малятинці

Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
191.

Червінська Фрозія Іванівна, 1921 р. н., 7 кл., с. Старий Вовчинець

Глибоцького р-ну Чернівецької обл.
192.

Червоногродська Парасковія Петрівна, 1918 р. н., 7 кл., с. Василів

Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
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193.

Чорноморець Олена Григорівна, 1931 р. н., неграмотна, с. Зелена

Кельменецького р-ну Чернівецької обл.
194.

Чуйко Параска Василівна, 1935 р. н., 6 кл., смт Неполоківці

Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
195.

Шафер

Домна

Афанасівна,

1927 р. н.,

5

кл.,

с. Ржавинці

Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
196.

Шинкарюк Анастасія Максимівна, 1924 р. н., 4 кл., с. Банилів

Вижницького р-ну Чернівецької обл.
197.

Шпетко Вероніка Несторівна, 1932 р. н, 6 кл., с. Рідківці

Новоселицького р-ну Чернівецької обл.
198.

Юсип Георгій Олексійович, 1929 р. н, 7 кл., с. Іспас Вижницького

р-ну Чернівецької обл.
199.

Яремчук Марія Іванівна, 1912 р. н., неграмотна, с. Іллінці

Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.
200.

Ярова Марія Григорівна 1948 р. н, 8 кл., с. Стара Жадова

Сторожинецькогор-ну Чернівецької обл.

Назви осіб за місцем проживання
Назви осіб за національністю
Назви за соціальним та матеріальним станом
Назви виконавців обрядових дій
Назви за належністю до релігійних громад,
об’єднань, організацій

Назви осіб за виконуваною дією
та станом

Назви осіб за культурною діяльністю

ТГЛ „Сім’я, спорідненість,
свояцтво”

Додаток А Схема № 1

Кваліфікативна номінація людини

Назви осіб за національністю
та місцем проживання
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Назви осіб, причетних до медицини та
лікувальної магії
Назви робітників
Назви людей, які займаються тваринництвом
Назви працівників сільського господарства
Назви ремісників
Назви діячів суспільного устрою
Назви дітей
Назви, які вказують на сімейний стан
Назви свояцтва
Назви спорідненості
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Додаток А Схема № 2

Організація ЛСГ „Риси зовнішності людини” у ПБГ

Назви на позначення людей з фізичними вадами
Назви, що характеризують людину за
особливостями мовлення
Назви, які характеризують людей з вадами слуху
Назви, які характеризують людей за станом зору
Назви, що характеризують людину за ознакою
здоров’я / нездоров’я
Назви, що характеризують особливості статури

Назви, що характеризують
людину за особливостями
зовнішності

Назви на позначення людей за
особливістю і кольором волосся
Назви, що характеризують за
особливостями обличчя

Назви, які характеризують ставлення людини до
зовнішнього вигляду
Назви на позначення загального зовнішнього
вигляду здібностями
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Назви, що виражають негативні риси вдачі людини

Організація ЛСГ „Риси характеру людини” у ПБГ

Назв, що характеризують людину з урахуванням
особливостей темпераменту
Назви на позначення людини, яка має погані звички,
поводиться непристойно
Назви, що характеризують людину за розумовими
здібностями
Назви, що характеризують людину у ставленні до праці
Назви, що характеризують осіб за ставленням до людей
Назви, що характеризують за особливостями вдачі
Назви, що характеризують людину з урахуванням її
емоційного стану

Додаток А Схема № 3

Назви, що характеризують людину за ознаками
мовленнєвої діяльності
Назви осіб, що є втіленням загальних позитивних рис

Неповна спорідненість

‘нерідний син’
‘нерідна дочка’
‘мачуха’
‘вітчим’

III ступінь

‘рідна дочка’

‘правнук’
‘прабаба’
‘прадід’

‘рідний син’
‘рідна мати’

‘онука’

‘рідний батько’

II ступінь

I ступінь

Спорідненість по прямій лінії

‘зведені діти’

‘правнучка’

Повна спорідненість

Додаток А Схема № 4

Схема організації ЛСГ „Назви спорідненості” у ПБГ
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‘онук’
‘баба’
‘дід’
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рідний брат
Чоловіче
відгалуження

син рідного брата
дочка рідного брата

I лінія

Спорідненість по бокових лініях

рідна сестра
Жіноче
відгалуження

син рідної сестри
дочка рідної сестри

Чоловіче відгалуження
з материнського роду

дядько і його
дружина

Чоловіче відгалуження
з батьківського роду

син і дочка
дядька

Жіноче відгалуження з
батьківського роду

тітка та її
чоловік

Жіноче відгалуження з
материнського роду

син і дочка
тітки

Додаток А Схема № 5

II лінія

21

ДОДАТОК Б
СЛОВНИК „НОМІНАЦІЯ ЛЮДИНИ В ПОКУТСЬКОБУКОВИНСЬКИХ ГОВІРКАХ”
Сім’я, спорідненість, свояцтво
‘чоловік – голова сім’ї, господарства’: ґос|подар’ (БП, Грз, Дб, Дв, Км,
Кс, Лж, Лк, Мл, Нп, НСт, Ош, Пг, Сл, Сн, СтВ, СтЖ, СК, Тр, Ус, Чрн, Чрп
(заст), Чрш), ґос|подар (Бн, Лш, МК, Мх, Пн, СтЖ, Трш), гос|подар’ (Грз, Др,
ЗГ, К, Кж, НСт, Ош, Пн, Рд, Рш, СтБ, Стц), гос|подар (Вв, Зб, Кд, Кст, Рж,
Ус), гос|подар’ |дому (Зб), ґаз|да (Бл, Бр, Брд, Вс, Гр, Дж, Зб, Іл, Іс, Кж, Км,
Крч, Лв, Лж, МК, Мл, Мм, Мх, Ол, Ош, Пг, Пдв, Пн, Рдн, Рп, Стц, Тв, Ус,
Чрш, Шп), |ґазда (Брд, Лк, Рп, Рх), газ|да (К, Мм, Ол, Шп), ха|з’айін (Б, Бз,
Брд, Вл, Врн, Врч, Грш, Дб, Др, Зл, Кл, Кп, Ктл, Лв, Лн, Лш, М, Мш, Ндб, Нл,
Нп, НСт, Пд, Пр, Ркш, Рш, СК, Сл, Сн, Тп, Тр, Чрн, Чрш, Яр), хо|з’айін (БП,
Пш), хад|з’айін (Вр).
‘жінка – господиня’: ґаз|дин’а (Бл, Бн, БП, Бр, Врч, Вс, Гр, Дб, Дж, Зб,
Іл, Кд, Кж, Км, Крч, Лж, Лк, МК, Мл, Мм, Мх, Нп, НСт, Ол, Пдв, Пг, Пн, Рд,
Рдн, СК, Сл, Сн, СтВ, СтЖ, Стц, Тр, Ус, Чрн, Чрп, Шп), ґаз|дин’і (Бл, Вс, Рп),
ґаз|дин’е (Тв), газ|дин’а (Бз, Брд, Вв, Дв, ЗГ, Іс, К, Лш, МК, Пд), госпо|дин’а
(Грш, Др, Зб, ЗГ, Кст, Мл, Пд, Пдв, Рж, Рх, Тп, Чрш), ґоспо|дин’а (БП, СК, Тр,
Трш), ха|з’аĭка (Б, Бн, Вл, Вр, Врн, Грз, Зл, Кп, Ктл, Лв, Лн, М, Мш, Ндб, Нл,
Ош, Пр, Пш, Рж, Ркш, Рх, Рш, СК, СтБ, Яр), ха|ʒ’аĭка (Лн).
‘батьки (батько і мати)’: |родич’і (Б, Бл, БП, Бр, Вв, Вс, Грз, Дв, Др, Зб,
Іл, Іс, К, Кж, Крч, Кс, Ктл, Лж, Лк, МК, Мл, Мм, Ндб, НСт, Пг, Пн, Рдн, Рп,
СтБ, СтЖ, СК, Сл, Тв, Тп, Чрн, Чрп, Шп), |р’ідн’і (Вл, Км, Мл, НСт, Пг, Рх,
Рш, Сн, Чрн, Яр), ро|дител’і (Рд), ро|д’іт’ел’і (Пр), р’ід|н’а (Тр), ро|дина (Іл),
бат’|ки (БП, Вр, Врн, Грз (нове), Зб, Пд, Пр, Пш, Ркш), в’іт|ц’і (Ктл), ста|р’і
(Нл).
‘дитина’: ди|тина (Кд, Кс, Лн, Мл, Мм, Мх, НСт, Пдв, Рж, СтЖ, Тп,
Чрн), ди|тинка (Др, Крч, Рдн), ди|т’а (Кж), ди|т’атко (Кж), ма|л’атко (СК),
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мал’утка (Брд), |пасимочки (Дв), д’і|тиска (Іл, Лж), ди|тино ‘у звертанні
старших людей до незнайомої молодої людини’ (Брд, Вр, Вс, Грз, Іл, Кд, Кл,
Лж, Лн, Лш, Мм, Нп, НСт, Пдв, Пр, Сн, СтЖ, Чрн), ди|тино |Бож’а
‘звертання старших до дитини, або людини значно молодшого віку’ (Іл, НСт,
Пдв), ди|тинко ‘звертання старших людей до людини молодого віку’ (Мм,
Нп, НСт, Рдн, Чрп), ди|тиночко ‘звертання старших до молодої людини’
(СтВ), д’ітла|хи мн. (Іс), д’іточ|ки мн. (Вс, Кл, Чрп), |д’ецко (Дж),
дити|н’атко (ЗГ).
‘єдина дитина в сім’ї, син’: оди|нак (Бз, Бл, БП, Брд, Вв, Вр, Врч, Гр,
Дб, Зб, Зл, Іл, Кж, Км, Кп, Кст, Лк, Лн, Лш, МК, НСт, Ол, Пг, Пд, Пш, Рд, Рж,
Ркш, Рп, Рх, Стц, Тв, Чрп), оди|начок (Кж), оди|нок (Кд), оди|ночок (Др),
оди|нец (Іл, Лж, Мм, Нп, СК, СтВ, Шп), йеде|нак (Лв), йеде|нец (Пн, Рш), од|но
(Б, Бн, Бр, Ош, Трш), од|не (Мх, Сл), оди|нокиĭ (Дв, Зб, НСт, СК, СтЖ, Чрш),
од’і|нокиĭ (Лв), од|на ди|тина (Б, Бн, К, М, Мх, Ндб, Пн, Сн, Тр, Чрн, Яр),
о|дин син (Вл, Кд, Пр), о|ден син (Вр, Кс, Ндб, Пг, СтБ, Тп), о|ден у бат’|к’іў
(Кс), згруб. з|носок (Гр).
‘єдина дитина в сім’ї, дочка’: оди|начка (Бз, Бл, БП, Вв, Врч, Гр, Грш,
Зб, Іл, Кж, Км, Кст, Лк, Лш, МК, Мш, Ол, Пг, Пд, Пдв, Пр, Пш, Рд, Рж, Ркш,
Рх, Стц, Тв, Ус), оди|ничка (Брд, Др, Лж, Нп, СтВ), оди|ночка (Дв, Зл, Кд,
СтЖ, Чрн, Чрп, Чрш), оди|нока (Дб, Кд, Кп, НСт, Чрп), оди|нока ди|тина
(Чрн), оди|ниц’а (Іл, НСт), оди|ница (Лж, Мм, Нп, СК, Шп), оди|ниц’і (Рп),
од|но (Бн, Бр, Ош, Трш), од|не (Мх, Сл), йеди|ница (Рш), йеди|начка (Лв), од|на
ди|тина (Б, К, М, Мх, Ндб, Пн, Сн, СтБ, Яр), од|на |дочка (Вл, Нл), од|на
дон’|ка (СтБ).
‘донька’: дон’|ка (Бл, Бн, Вс, Др, Зб, ЗГ, Іл, Іс, Кд, Кл, Крч, Кс, Лж, Лш,
Мл, Мм, Нп, НСт, Пдв, Пн, Рдн, СК, Сл, СтЖ, Тв, Ус, Чрп, Шп), |дон’ка (Бл);
|

дон’ко ‘звертання старших до молодої дівчини’ (Кс, Нп), |донц’а (Кж),

|

донечка (Вв, Вс, Зб (пестл.), Кж, Лж, Лн, Чрш), |донечка ‘звертання старших

до дівчини’ (Пдв), |дон’а (Іл, Лк, Чрш) ‘звертання старших до молодої
дівчини’ (Брд, Пг), |дочка (Дв, Дж, Др, ЗГ, Кд, Кс, Мм, Ндб), доч|ка (Брд, Грз,
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Грш, Зб, ЗГ, Кл, Кп, Кс, Мм, Пг, Пр, Рд, Рж, Сн, Тп, Чрн); ‘звертання
старших до дівчини’ (Вр, Лн, Пр) |дочен’ка (Ош), |доц’а (Лн, Нп, Пш),
|

доц’ін’ко ‘звертання старших до дівчини’ (Нп), |д’іўчина (Грз, Грш, Іл, Кд,

Лж, МК, Мл, Мм, НСт, Пдв, СК, Сл, Сн, СтЖ, Тп, Шп), |д’іўчинка (Бн, Вс,
Грш, Дв, Ндб, Рдн, Сн), |д’іўка (Зб, НСт, СтБ), пос|луга ‘помічниця’ (СтЖ).
‘старший син’: син (Бн, Бр, Вс, Грз, Грш, Дб, Дв, Зб, Іл, Кд, Кл, Кп, Кс,
Лж, МК, Мл, Нп, Рд, Рдн, Рж, Сл, Пн, Тв, Тп, Ус, Шп), си|нок (Вв, Вс, Дж,
НСт), |синку ‘звертання до молодої людини безвідносно до статі’ (Др, Мм),
си|ночок (Вс, Вв, Зб, Кд, Кж, НСт), с|таршиĭ син (Бр, Вв, Врч, Дв, Кж, Лш,
Мм, Ндб, Нп, НСт, Ол, СК, Сн, СтВ, Стц, Тр, Чрп), х|лопец (Вр, Вс, Грш, Др,
Зб, ЗГ, Кд, Кст, Лш, Мл, Мм, Ндб, НСт, Ош, Пдв, Пр, Рдн, Рш, СК, Сл, Сн,
СтБ, СтЖ, Шп), х|лопчик (Бн, Кд, Кст, Лн, Лш, Ндб, Пг, Сн, СтЖ, Шп),
|

перв’істок (Рх), старши|нец (Рш, СтВ, нас|л’едн’ік (Рш), фли|кеў (Тп), йак

гос|подар (СтЖ), |мойі ор|ли ‘про синів’ (Дв).
‘середній син’: сере|душчиĭ (Бр, Вв, Нп, Пдв, Тр), сере|д’ушчиĭ (Кж, Мм,
Ндб, Чрп), се|редниĭ (Дв), се|редн’іĭ (СтВ), серед|н’ак (СтВ).
‘молодший син’: |меншиĭ (Дв, Мл, Чрп), наĭ|меншиĭ (Кж, Вв), |самиĭ
|

меншиĭ (Тр), |меншиĭ х|лопиец (Мм), |мен’шиĭ (НСт), |мен’шин’киĭ (Кж),

менши|нец (Рш), |мен’чиĭ (МК, Мм, Нп, Сн), наĭ|мен’чиĭ (Мм, Чрн), мо|лодшиĭ
(Лш), самиĭ |мен’чиĭ (Лж, Нп), м’і|зинец (СтЖ), м’і|зинец’ (Кп), м’і|зинчик
(Брд, К, Лн, Нп, СтЖ, Стц).
‘наймолодша дитина’: з|носок (Бн, БП), |п’ізна ди|тина (Зб), наĭ|п’ізниĭ
(СтВ), п’ізн’а|чок (жарт. Пш), ґрунто|виĭ (Вл), пос|л’ідок (СтВ), |в’ітр’ісок
(згруб. СтЖ), |в’ішкробанец (жарт. Зб), “наш с|таршиĭ” (СтВ жарт.).
‘дитина, яка залишається жити на господарстві батьків’: ґрунто|виĭ
(Вл), ґрунто|вик (Ркш), ґрунто|вичка (Ркш), на ґ|рунт’і ли|шиўси (НСт),
ли|шиласи на ха|з’аĭств’і (Ндб).
‘звертання до батька’: |тато (Б, Бз, БП, Вв, Вр, Врч, Гр, Грз, Грш, Дб,
Дж, Др, Зб, Зл, Іл, Іс, Кд, Кж, Кл, Км, Кп, Крч, Кс, Кст, Ктл, Лв, Лж, Лн, М,
МК, Мл, Мм (нове), Мл, Мх, Ндб, Нл, Нп, НСт, Ол, Ош, Пд, Пдв, Пн, Пр,
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Пш, Рд, Рдн, Рж, Ркш, Рп, Рх, Сл, СтБ, СтВ, Стц, Тр, Трш, Ус, Чрп, Чрш,
Шп), |татко (Кп, Лн, Мш, Пр,), та|тука (Ктл), |нен’о (Б, Брд, Вв, Вл, Врч, Вс,
Грз, Дб, Дв, Дж, Др, ЗГ, Зл, К, Кл, Крч, Кс, Ктл, Лж, Лк, Лш, М, МК, Мл, Мм,
Мх, Нп, НСт, Ош, Пд, Пш, Рд, Рдн, Рж, Ркш, Рп, Рх, Рш, СК, Сл, Сн, СтБ,
СтЖ, Стц, Тв, Тп, Чрн, Чрш, Шп, Яр), |нен’ко (Зл), |д’ад’а (Вр, Врн, Грш, Мш,
Нл), |д’ед’а (Бл, Вс, Гр, Мл, Пдв, Чрш), |ґ’ед’а (Бл, Бн, Бр, Врч, Вс, Дж, Зб, Іл
(заст), Іс, Кж, Ол, Пг, Пдв, СтВ, Тв, Ус (заст), Чрп, Чрш), |д’ад’ко (Іл, Ркш),
|

бат’ко (Лш), |бат’а (Нл), |папа (Б, Нл, Ркш).
‘звертання до матері’: |мама (Б, Бз, Бн, БП, Бр, Брд, Вл, Вр, Врн, Врч,

Гр, Грз, Грш, Дб, Дв, Дж, Др, Зб, ЗГ, Зл, Іл, Іс, К, Кд, Кж, Кл, Км, Крч, Кс,
Ктл, Лв, Лж, Лк, Лн, Лш, М, Мл, МК, Мм, Мх, Ндб, НСт, Ол, Ош, Пг, Пдв,
Пн, Рд, Рдн, Рж, Ркш, Рп, Рх, СК, Сл, Сн, СтБ, СтВ, Тп, Тр, Трш, Ус, Чрн,
Чрп, Чрш, Шп, Яр), |мамо (Б, Кд, Кп, Лш, МК, Мш, Нп, Пш, Рдн, Рп, Сл,
СтЖ, Стц, Тв, Тр, Чрн), |мамко (Бр, Вв, Вс, Кп, Кст, Лж, Лн, М, Пг, Пр, Рш,
Тв), |мамко ‘вигук’ (Мл), |мамц’а (НСт), |мамочка (Вв, Лж), ма|м’іка (Ктл,
СтБ), |нен’а (Вв, Дж, Зб (заст.), Іл (заст.), Ус (рідк.)), |нен’і (Бл), |нен’ка (Нл
(заст.), Пд (заст.), Рдн, СтЖ (заст.), Тр (заст.)).
‘звертання до старшого брата’: б|рате (Бл, Врч, Гр, Грш, Дв, Дж, Зб,
Дб, Кж, Км, Кп, Кст, Мм Нл, Ол, Пг, Рп, Сл, Сн, СтВ, СтЖ, Стц, Тв, Трш, Ус,
Чрн, Чрп, Чрш), б|ратику (Бн, Бр, Вл, Вс, Грз, Др, Іс, Лк, Ндб, НСт, Пдв, Рдн,
Тв, Тр), б|рач:ику (Бз, Бр, Вв, Врч, Іл, Кд, Крч, Кс, Лж, Лн, Лш, Нп, Ош, Шп),
|

бад’у (Врн, Дб, Кж, Ктл, Лн, Мш, Пр, Рд, Ркш, Стц), ба|д’іко (БП, ЗГ, Кл,

Ктл, Мх, Ош, Пн, Ркш, СК), ба|д’іку (ЗГ, Ош, Ркш), ба|д’ічко (Грз, Зл, Рд, Рж,
Рх, СтБ, Яр), ба|д’іцо (Ктл), |б’ічу (Тп), |б’іц’у (Б, ЗГ, К, МК, Пш, Тп), |д’ад’у
(Рш), |вуĭку (Брд, Лв, Мл, Пд), | вуĭц’у (Мл).
‘звертання до старшої сестри’: |сеистро (Бл, Врч, Гр, Грз, Дв, Дж, Кж,
Км, Кст, Лк, Мм, Нл, НСт, Ол, Ош, Пг, Рп, Сл, СтЖ, Тв, Чрп, Чрш),
сест|ричко (Бз, Бн, БП, Бр, Вв, Врч, Вс, Др, Зб, Іл, Іс, Кд, Крч, Кс, Лж, Лн,
Лш, М, Мш, Ндб, Нп, НСт, Пдв, Пн, Рдн, Сн, СтВ, Трш, Ус, Чрн, Шп), |тето
(Б, Врн, Дб, Зл, Кл, Кп, МК, Мл, Мш, Пд, Пр, Пш, Рд, Рж, Ркш, Рх, Рш, Стц,
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Тп), |тетко (Брд, Вл, Вр, Лв, Рж, СК, Яр), |т’ітко (Брд, Вл), |т’от’у (Ркш),
|

к’ітко (Лв, СК), |лел’о (Ктл), лие|л’іко (Мх), лие|л’ічко (К, Мх, Сл, СтБ), |л’іцо

(ЗГ, Ктл), |л’іцко (Ктл), |цацо (Тр).
‘діти від різного подружжя’: з|веден’і (Бл, Бн, БП, Брд, Вв, Вл, Вр, Грш,
Дв, Дж, Зб, Зл, ЗГ, Км, Кп, Кж, Лш, Лж, Лк, Мш, Ндб, НСт, Пш, Пр, Пд, Ркш,
Рх, Стц, Тв, Трш, Чрш, Яр), з|в’ідн’і (Ктл), з|водн’і (брат і сестра) (Нл),
зве|ден’і (Гр, Іс, Мх, НСт, СтЖ, Ус), з|веǯен’і (Б, Врн, М, Пр, Рш, Тп),
зве|жен’і (СтЖ), зве|ǯен’і (К, СК СтБ, СтЖ), зведе|н’ата (Лж, МК, Ош, Рп),
зведе|н’ета (Врч, Пг), зведе|ниц’і ‘зведені сестри’ (Нп), з|в’ідники ‘зведені
брати’ (Нп), |назван’і |дґіти (Сн), не|р’ідн’і |д’іти (Бз, Вс, Кд), |р’ідн’і по
|

татови або |р’ідн’і по |мам’і (М, Ол, Сл, Чрн, Шп), ни в’ід |р’іднойі |мами / ни

в’ід |р’ідного |тата (Мм), брат по |татови (Сн).
‘нерідний син’: |пасинок (Бз, Брд, ЗГ, К, Кп, Лж, Лн, Пш, Рп, Стц, Тв,
Яр), не|р’ідниĭ (Бн, БП, Вр, Кд, Км Кст, М, Ндб, НСт, Пг), при|йомниĭ син (Гр,
МК), звод|н’ак (Пд), слу|т’ак (згруб. Дв), приĭ|дун (згруб. СтЖ), го|дованец
(Ркш).
‘нерідна дочка’: не|р’ідна (Бн, БП, Кд, Км, Рп, Яр), при|йомна доч|ка
(МК), приĭ|мачка (Гр, СтЖ), не|пота (згруб. Бз), го|дованка (Ркш), звод|н’ачка
(Пд), с|лутава (згруб. Дв), |падчериц’а (Пш), |мого чоулоу|в’іка дон’|ка (Рдн).
‘дівчина, яка народила дитину поза шлюбом’: |покритка (Бз, Брд, Вв,
Врн, Врч, Вс, Гр, Грз, Грш, Дб, Дж, К, Кд, Кп, Кст, Лж, Лк, Лн, Лш, МК, Мл,
Мм, Пг, Пр, Рд, Рж, Ркш, Рп, Рх, Рш, СК, Сл, Стц, Тв, Яр), пок|ритка (Чрп),
зведе|ниц’а (Бн, БП, Вв, Зб, Іс, Кж, Ол, Ус, Чрш), зведе|ница (Бл, Пдв, Стц),
зведе|ниц’і (Дв, СтЖ), зв’ідеи|ница (Нп), з|в’ідница (БП) зве|ласи (Бр, Ол),
гу|л’ашча (Ндб, Нл), нагу|л’ала (Вл, Кп, Лв, Лж, Ндб, Тр), роз|пусница (ЗГ),
роз|пусниц’і (Рп), |мати-оди|ночка (Вр, НСт (евф.)), од’і|нока (Лн), приб|лудна
(Лн), наро|била копи|л’ат (Др, Сн), п’ід|к’іпничка (Мш), |в’ітер дур|ниĭ (СтВ),
кру|чена |поган’ (Мх), по|в’ійа (лайл.) (МК, Пд), |курва (лайл) (Врн, Іл, Нл,
НСт), ш|л’ондра (лайл.) (М), ш|л’уха (лайл) (Пш), |мала ди|тину за |д’іўки
(Мх), |д’іўчина ди|тину зро|била (МК), зро|била ди|тину биз чоло|в’іка (Вр).
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‘позашлюбна дитина – хлопчик’: баĭст|р’ук (Б, Бл, Брд, Вв, Вс, Гр, Грз,
Грш (згруб.), Дб, Дж, ЗГ, Зл, Іс, К, Кд, Кл, Км, Кп, Кс, Кст, Лв, Лж, Лк, Лн,
Лш, (згруб.), М, МК, Мл, Мм, Мш, Ндб, Ош, Пг, Пд, Пдв, Пр, Пш, Рж, Ркш,
Рп, Рх, Рш, СК, Сл, Сн, СтБ, СтВ, Стц, Тв, Тп (рідк.), Чрн, Чрш, Шп, Яр),
баĭст|рук (Вл, Врн, Крч, Нл), |копил (Бр, Чрш), |копил’ (Бн, Мх, НСт),
копи|л’ок (Трш), копи|л’ук (БП, Дв, Дж, Др, Кж, Лш, Нп, НСт, Ош, Пдв, СтЖ,
Ус, Чрп, Шп), капи|л’ук (Пн), копи|лец (Бн, Чрш), копие|лец (Іл), |бен’кардт (Бл,
Зб), без|батченко (Грш, Трш), на|гул’аниĭ (Лж, Пг, Тр), безфа|м’іл’ниĭ (Пр),
покро|пиўничок (ЗГ), наĭ|дениĭ (Врч, Мл), |наĭда (Кп), неза|кон:иĭ (Врч), |бахур
(Бз), |п’ідсвинок (Тр), копи|л’е (сп.р.) (Бл, Зб, Рдн, СтЖ), копи|л’ата (мн.)
(Лж), копи|л’ета (мн.) (Ол), копил’у|ки (мн.) (Трш), баĭст|р’а (сп.р.) (Тв),
баĭст|р’е (сп.р.) (Кл), само|родне (Вр).
‘позашлюбна дитина – дівчинка’: баĭст|р’учка (Б, Бз, Брд, Вс, Гр, Грз,
Дб, Дж, Зл, ЗГ, Кп, Крч, Кс, Кст, Лв, Лк, Лн, Лш, М, МК, Мл, Мм, Мш, Пг,
Пд, Пдв, Пр, Пш, Рж, Ркш, Рп, Рх, СК, Сл, Сн, СтБ, СтВ, Стц, Тв, Тп (рідк.),
Чрн, Шп), баĭст|ручка (Вл, Кд, Нл), баĭст|ричка (СК), баĭстру|чиха (Рш),
баĭст|риц’а (Лж), баĭст|рица (Гр (згруб.), К, СК, Стц), баĭст|р’ук (Ндб),
баĭст|рук (Врн), баĭст|р’а (сп.р) (Вв, Гр, Кл, Ркш, Рх), баĭст|р’уча (Грш),
баĭст|р’учен’а (сп.р) (Яр), копи|лиц’а (Бн, Бр, Зб, Іл, Іс, Км, Мх, Пн, Рдн, Трш,
Чрп, Чрш), копи|лица (БП, Др, Лш, Нп, Ош, СтЖ, Шп), копи|личка (Дв, Кж,
НСт), копи|л’е (Ол), |бен’кардт (Бл, Зб), наĭ|дена (Врч, Мл), з|наĭда (Дж),
кро|пиўниц’а (Тр), неза|кон:а (Врч), само| родна (Вр).
‘хлопець, взятий на виховання, усиновлений’: приĭ|мак (Бл, Брд, Вл,
Кж, Ктл, Лш, Ол, Рд, Рп, Рх, СтВ, Трш, Ус, Чрш), приĭма|чок (Лж), приĭм|лене
(СтВ), при|йомна ди|тина (Дж, Пр), при|йомниĭ (Бл, Бн, Брд, Вс, Гр, Дв, Кп,
Лн, Пн, СК, Сн, Яр), п’ід|кидиш (ЗГ), го|дованец’ (Пш, Рж), го|дованец (БП,
Ркш), гу|дованиец (СтБ), гу|дован:ик (Ош), гу|дованиĭ (Пр), уси|ноўлениĭ (Зл,
Кст, НСт), усиноў|лениĭ (Дб, Мх), при|йутниĭ (Врн), сво|йак (Пд), в’іхо|ванец
(Нп), вихо|ванец (Тв), приĭма|ки (мн.) (Ол, Пдв, Рп), ў|з’али ў приĭма|ки (Др),
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ў|з’али за |свойе (К, Рд, Сл), за с|вого ў|з’али (Бз, БП, Гр, Др, Іс, МК, Нп, НСт,
Рш, СтЖ, Чрн), ў|з’ели за с|вого (Врч, Чрп), ўсино|вили (Вв).
‘дівчинка, взята на виховання’: приĭ|мачка (Бл, Вл, Гр, Кж, Ктл, Лж,
Лш, Ол, Рд, Рп, Рх, СтВ, Трш, Ус, Чрш), при|йомна (Бл, Вс), гу|дованка (БП,
Пр, СтБ), го|дованка (Рж), го|дуванка (Пш), уси|ноўлена (Зл), усиноў|лена (Мх),
при|йомна (Дв (нове), Дж, Лн, СК, Сн, Яр), при|йутна (Врн), у п|риĭми ў|з’ели
(Бл, Чрш), вихо|ванка (Тв), в’іхо|ванка (Нп), ў|з’ели за с|войу (Бз, Вр, Гр, Іс,
Лж, МК, НСт, Рш, СтЖ, Чрп), удоче|рили (Вв), п’іш|ла у |наĭми (Ош), у|з’ели на
|

помоч (Дв), п’ід|кидиш (ЗГ).
‘нерідний батько’: |в’ітчим (Бз, Вр, Врн, Гр, Дв, Зб, Зл, Км, Кп, Ктл,

Лж, Лк, Лн, Ркш, Рх, Сн, СтБ, Трш, Шп), |в’ідчим (Мш), в’іт|чим (Бл, Бн, БП,
Брд, Вв, Врч, Дв, Дж, Др, ЗГ, Іс, К, Кд, Кж, Кст, Лш, Мм, Мх, Нп, НСт, Ол,
Пдв, Пн, Рж, Рп, СК, Сн, СтБ, СтВ, СтЖ, Стц, Тв, Ус, Чрп), в’іт|чин (Др, Рд,
Чрн), |отчим (Грш, Нл, Пд, Пш, Яр), не|р’ідниĭ |тато (БП, Зб, Лн, М, Ндб,
Ош, Пр, СтВ, Чрн, Чрш), не|р’ідниĭ |бат’ко (МК, Мш), ние |тато (Б), |вуĭко
(Бр, Лв, Лк (зверт), СК, Тр (зверт.)), |д’ад’ко (Вл (зверт.)).
‘нерідна мати’: |мачуха (Б, Бз, Бл, Бн, БП, Брд, Вв, Вл, Вр, Врн, Врч, Вс,
Гр, Грш, Дв, Дж, Дб, Др, Зб, ЗГ, Зл, Іл, Іс, К, Кж, Км, Кп, Кст, Ктл, Лв, Лж,
Лк, Лн, Лш, МК, Мм, Мх, Мш, Ндб, Нл, Нп, НСт, Ол, Ош, Пд, Пдв, Пн, Пр,
Пш, Рд, Рж, Ркш, Рп, Рх, Рш, СК, Сл, Сн, СтБ, СтВ, СтЖ, Стц, Тв, Тр, Трш,
Ус, Чрн, Чрп, Чрш, Шп, Яр), не|р’ідна |мама (БП, Лж, М, Пг), д|руга |мама
(Вс, Дб, Крч, Мх), |мама-в’іт|чим (Кд), |т’от’а (Пг, Тр), |ц’оц’а (Бр).
‘дитина, у якої померли батьки, сирота’: сиро|та (БП, Вс, Гр, Грш, Дв,
Др, К, Кс, Лж, Лн, Лш, Мм, Мх, Нп, Пр, СК, Сл, СтБ, СтЖ, Тп, Шп), к|ругла
сиро|та (Грз), си|р’ітка (Зб, СтБ), сиро|тинка (БП), |сироти (Вс, Грз, Лн, Лш,
Ндб, Нп, НСт, Ош, СтВ, Чрп), сиро|та в’ід |мами (Тп, Шп), сиро|та в’ід
|

тата (Врч, Тп), без|родниĭ (Лн).
‘батькова мати, бабуся’: |баба (Бн, БП, Бр, Врч, Гр, Дж, Др, Зб, Іс, К,

Кд, Км, Кс, Лж, Лк, Лш, М, МК, Мл, Мм, Нп, Ол, Ош, Пг, Пд, Пдв, Пн, Рп,
Рх, Рш (згруб.), СК, СтБ, СтВ, Стц, Тв (згруб.), Трш, Чрн, Чрш, Шп), згруб.
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‘жінка’ (Др, Мл, Нп, НСт, Чрп), |бабка (Б, Бз, БП, Брд, Вл, Вр, Врн, Вс, Грш,
Дб, Др, Іл, Кж, Кп, Крч, Кст, Лв, Лн, М, МК, Мл, Мх, Мш, Нл, НСт, Пг, Пн,
Пр, Пш, Рж, Рш, СК, СтЖ, Стц, Тв, Ус, Чрш), |бабц’а (Дв, Пд, Тр), ба|бус’а
(Бз, БП, Вв, Вс, Дж, Ндб, Нп, НСт, Пг, Пн, Рд, Ркш, Рш, Чрп, Шп, Яр),
|

бабушка (ЗГ, Нл), |буна (ЗГ, Кл, Крч, Лш(заст.), Рд, Рх, Сл, Тп, Чрн, Шп

(заст)), |бунка (Дб(заст.), Ркш(заст.), Рш), |бунц’а (СтБ), бу|н’іка (Рд, Сн),
бу|н’ічка (Лв), |моша (Грз, Др, К, Лш, М (заст.), НСт, Ош (заст), СтБ, Шп
(заст)), |мама (Бл, Іл), |мама с|тарен’ка (М), ма|мука (Ктл), |мун’а (Зл), |мун’ка
(Зл), |татова |мама (Лш, Ош), |ненева |мама (Мм).
‘мати матері, бабуся’: |баба (Бл, Бн, БП, Бр, Врч, Гр, Дж, Др, Зб, Іл, Іс,
К, Кд, Км, Кс, Лж, Лк, Лш, М, МК, Мл, Мм, Ндб, Нп, Ол, Пдв, Пн, Рп, СК,
СтБ, СтВ, Стц, Тп, Трш, Чрн, Чрш, Шп), |бабка (Б, Бз, Брд, Вл, Вр, Врн, Вс,
Грш, Дб, Дв, Др, Іл, Кж, Кп, Крч, Кст, Лв, Лн, М, Мл, Мм, Мх, Мш, Нл, НСт,
Пг, Пн, Пр, Пш, Рж, Рш, СтЖ, Стц, Тв, Ус, Чрш), |бабц’а (Бл, Тр), ба|бус’а
(Бз, Вв, Дж, Ндб, Нп, НСт, Пд, Пн, Ркш, Чрп, Шп), |буна (ЗГ, Кл, Крч, Лш
(заст.), Рд, Рх, Сл, Тп, Чрн, Шп (заст), ба|бул’а (фам. Лж), |бунка (Дб (заст.),
МК, Яр), |бунц’а (ЗГ, СтБ), бу|н’іка (БП, Рд, Сн), бу|н’ічка (Лв), |мама (Бл, Іл),
|

мама с|тарен’ка (М), |моша (Грз, К, М (заст.), Ош, Рж, СК, СтБ, Шп (заст)),

ма|мука (Ктл), |мун’а (Зл), |мойі |мами |мама (Бн, ЗГ, Сн), |мамина |мама (Бн,
Лж, Мм, Сл).
‘батьків батько, дідусь’: д’ід (Б, Бз, Бн, Бр, Вл, Вр, Врн, Врч, Вс, Гр,
Грш, Дж, Іс, К, Кд, Км, Кп, Кс, Кст, Лв, Лк, Лн, Лш, М, МК, Мш, Ндб, Нл,
Ош, Пр, Рдн, Рж, Ркш, Рп, Рх, Стц, Тв, Чрн), дг’ід (Врч, Лж, Мх), ґ’ід (Зб, Іл,
Кс, Лш, Мл, Мм, Нп, НСт, Ол, СК, Сн, СтВ, Трш, Ус, Чрп, Шп, Яр), |ґ’ідик
(Ус), ґ’і|дус’ (Шп), |д’ідик (Брд, Вс, Дв, Іл, М, МК, НСт, Пг, Пш, Рш, СтЖ,
Стц, Тв), д’і|дус’ (Бз, Вв, Др, Пд, Тр), |д’ідо (Бл, БП, Др, Кж, Пн, Чрш), |дґ’ідо
(Зб), |мошул (Грз, Дб, ЗГ, Зл, Кл (заст.), Крч, Ктл, Лш (заст.), М (заст.), МК,
Рд, Рж, Рх, Рш, Сл, СтБ (заст.)), |мошулко (Зл), |мого |тата |тато (СК),
|

татовиĭ |тато (Грз, Чрн).
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‘материн батько, дідусь’: д’ід (Б, Бл, Бн, Бр, Вл, Вр, Врн, Врч, Вс, Гр,
Грш, Іс, К, Кд, Км, Кп, Кст, Лв, Лк, Лн, Лш, М, МК, Мш, Ндб, Нл, НСт, Ош,
Пр, Ркш, Рп, Стц, Тп, Чрн), дг’ід (Врч, Мх), |д’ідик (Брд, Вс, Дв, Іл, М, НСт,
Пг, Пш, Рш, СтЖ, Стц), д’і|дус’ (Вв, Вл, Др, Пд, Тр), д’і|дус’ по |татов’і (Вв),
ґ’ід (Зб, Іл, Кс, Мл, Мм, Нп, Ол, СК, Сн, СтВ, Трш, Ус, Чрп, Шп), |ґ’ідик (Ус),
ґ’і|дус’ (Шп), |д’ідо (Бл, БП, Др, Кж, Пн, Чрш), |дґ’ідо (Зб), |мошул (Грз, Дб, Зл,
Кл (заст.), Крч, Ктл, Лш (заст.), М (заст.), МК, Рд, Сл, СтБ), |мошулко (Зл),
|

нен’о (Лв), |мами |тато (Грз).
‘прабаба’: |баба (Дб, Зб, ЗГ, Лш, Мх, Пд, Рп, Яр), |бабка (Брд, Вс, Кп,

НСт, Пш), |бабц’і (Бл), ба|бус’ка (М), пра|баба (Бн, БП, Вс, Іс, Зб, Кд, Кст,
Лж, Лк, Мм, Нп, Ол, Рж, Чрп, Шп), п|рабаба (Б, Пдв, Трш), п|рабабус’а (Вв,
Ндб), п|рибабус’а (Чрп), праба|бус’а (Брд, Вр, Кж, Мш, Пр, Ркш), п|рибаба
(Бр, СК, Чрш), п|рибабка (Врн, Кп, Пг, СтЖ), при|бабка (Дв, Лв, Лн, Нл, Рх),
п|рабабка (Грш, Рш, Ус), пра|бабка (Брд, Вр, Кж, Мш, Пр, Ркш), пра|бабушка
(Др, ЗГ), п|ребаба (СтВ), |буна (Вл, Лш, Рд), |бунка (Яр), пра|буна (МК),
при|буна (Сл, Чрн), бу|н’іка (Ктл), прабу|н’іка (Сн), пребу|н’іка (СтБ), |мун’а
(Зл), |мун’ка (Зл), |моша (К, НСт, Сн, СтБ), |бунина |мама (Сл).
‘прадід’: д’ід (Гр, К, Кп, Лш, Мх, НСт, Рп, Яр), дг’ід (Дб), |д’ідик (М,
Пш, Ус), д’і|дус’ (Вл), д’і|дусик (Лв), |д’ідо (Бл, Зб, Пд), п|рад’ід (Б, Брд, Вр,
Грш, Др, ЗГ, Іс, Кд, Кж, Км, Кст, Лж, Лн, МК, Мм, Мш, Ндб, Ол, Пр, Рж,
Ркш, Рх, Рш, Сл, Тв, Чрн), пра|д’ід (БП, Вс, Лк, Пдв), пра|д’ідик (Стц), п|раґ’ід
(Зб, Нп, Сн, Трш, Чрп, Шп), п|рад’ідус’ (Вв), п|рид’ід (Бр), при|д’ід (Врн),
при|ґ’ід (СК), при|д’ідик (Дв, Пг, СтЖ), при|д’ідо (Чрш), п|ред’ід (СтВ), п|реґ’ід
(Бн), |мошул (Зл, Лш, Рд, Тп, Яр), пра|мошул (Сл), при|мошул (Сл), пре|мошул
(СтБ), |прад’іди ‘батьки діда чи баби’ (Бз, Тр), бу|нил (Ктл).
‘внуки’: о|нук’і (Б, Врч, Дб, Ктл, Лж, Лк, Нп, Пн, Ркш, Рх, Чрп), ў|нук’і
(Бл, Бн, БП, Бр, Вл, Вс, Грш, Дв, Дж, Зб, ЗГ, Іс, К, Кс, Лн, Мл, Мм, НСт, Ол,
Рдн, Рж, Рп, Рх, Рш, СК, Сл, Сн, СтВ, СтЖ, Трш, Чрш), ўну|чата (Кж),
ву|нук’і мн. (Дб), ўнук (Б, Бн, Вс, Грз, Дб, ЗГ, Км, Кп, Ктл, Лж, Лш, Мм, Ндб,
Нл, НСт, Пг, Пр, Сн, Трш, Ус), о|нук (Дб, Кж, МК, Нп, НСт, Ош, СК, СтБ,
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СтВ, Шп), у|нук (Сн), ў|нука (Зб, Іл, НСт, Рдн, СК, Трш, Ус), ў|нучок (Рдн, Сн),
ў|нучка (Бн, Дв, Кп, Ктл, Нп, НСт, Пг, Сн, СтВ), о|нука (Іс, Км, Нп), о|нучка
(Дб, Кж, МК), не|п’іт (СтБ), не|пота (СтБ), |мойі |дочки доч|ка (Трш), доч|ки
|

д’іўчина (Б), |дочкин’і |д’іти (ЗГ), ўну|чата (Лж).
‘правнуки’: п|раўнук’і (Бн, Вл, Вс, Гр, Зб, ЗГ, Іс, Кд, Км, Кп, Лж, Лк,

Лн, Мл, НСт, Ол, Пн, Рж, Ркш, Рп, Рх, Рш, Сн, СтЖ, Трш, Чрп, Шп, Яр),
праў|нук’і (Бл, Бр, Вс, Дб, Зб, СтВ), |приўнучк’і (Чрш), |праўнучк’і (Дв, Кж,
Рдн), п|раўнука (Вс), п|раўнучка (Іс, Мл), п|реўнук (Нп, Ош), преў|нучка (Нп),
п|раўнук (Іс, НСт, Пр, Сн, СтВ), праў|нук (Вс, Дб), приў|нук (Кж, МК, НСт,
СК), приў|нучка (Кж, МК, НСт, СК), преў|нучка (Нп), прапраў|нучки (Вс).
‘старий чоловік’: |вуĭко (Бл, Бр, Вс, Врч, Дб, Др, Зб, Іс, К, Кд, Км, Кст,
Лж, Лк, Лн, Лш, МК, Ндб, Нл, Нп, НСт, Рд, Рдн, Рп, Рх, СтБ, СтЖ, Тв, Тп,
Чрп, Чрш), д’ід (Бн, БП, Бр, Вв, Гр, Зл, Кж, Пш, Ркш, Рш, Стц), ґ’ід (Іл, Лш,
Мм, Ол, Рдн, СтВ, Яр), |д’ідик (Дв, К, Кп, Мм, Пг, Сн, СтЖ), д’і|дус’ (Вл, Кж),
ґ’і|дус’ (Чрп), |д’ідо (Зб), |д’ідо ста|риĭ (Чрш), ба|д’іка (Ош), |д’ад’а (Іс, Яр),
ста|риĭ д’ід (Вс, Лн, Шп), ста|риĭ ґ’ід (Ол), ста|риĭ (Бл, Зб, Лж, Мл, НСт, СК,
Ус, Шп), моц ста|риĭ (Лж), |мошул (Ктл), доўго|жител’ (Пд), ста|риĭ чоло|в’ік
(Бр, ЗГ, Пг), ста|рен’киĭ чоло|в’ік (Лж, Мм), ста|рик (Вр), преста|р’ілиĭ
чоло|в’ік (СтВ), с|таршиĭ (Брд, Іс, Трш), до|хожиĭ (СтБ), пожи|лиĭ (Грз, Лн).
‘стара жінка’: |баба (Бн, БП, Бр, Вв, Гр, Дб, Зб, Іл, Іс, Кд, Кж, Км, Лж,
Лк, Мл, Мм, Ол, Пш, Рдн, Рж, Ркш, Рш, Сн, СтВ, Стц, Трш, Чрп, Шп, Яр),
|

бабка (Вс, Дв, Др, К, Кж, Кп, Кст, Лн, Мм, Ндб, Пг, Рш, СК, Сн, Ус), ба|бус’а

(БП, Вл, Ркш, Сн), |вуĭна (Бл, Бр, Вс, Зб, Іс, Км, Кст, Лж, Лш, Мх, Рдн, Рх,
СтЖ, Тв, Чрп), |тета (Ош, Рп), |т’отка (Врч), |т’от’а (Дб, Яр), |ц’оц’а (Кд,
Нп, НСт, СтБ), |ц’оц’е (Рп), |к’ітка (Лж, Ндб, НСт), ста|ра |баба (Брд, Вс, Грз,
Др, ЗГ, К, Кл, Мм, СК, Шп), ста|ра |ж’інка (Вр, Др, ЗГ, Кд, НСт, СтВ, Тп,
Ус), ста|рен’ка |ж’іночка (Лж, СК), с|тарша (Трш), с|тарш’а |ж’інка (Зб)
с|тариц’а (Пд), ма|мука (Ктл), ма|туша (К, Лк, МК, Рд, Рх, Тп), |моша (Ндб),
до|хож’а (Вв), приста|р’іла (Тп).
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‘рідний брат матері, дядько’: |вуĭко (Б, Бз, Бл, Бн, БП, Бр, Брд, Вв, Вл,
Вс, Вр, Врн, Врч, Гр, Грз, Дб, Дв, Дж, Др, Зб, ЗГ, Зл (заст), Іл, Іс, К, Кд, Кж,
Кл, Км, Кп, Крч, Кс, Кст, Ктл, Лж, Лк, Лн, Лш, М (заст), МК, Мл, Мм, Мх,
Мш, Ндб, Нл, Нп, НСт, Ош, Пг, Пд, Пн, Пр, Пш, Рд, Рдн, Рж, Ркш, Рп, Рх,
Рш, СК, Сл, Сн, СтБ, СтВ, СтЖ, Стц, Тв, Тп, Трш, Ус, Чрн, Чрп, Чрш, Шп,
Яр); ‘звертання до чоловіка середнього віку’ (Лж, СтЖ, Тр), |вуĭко |р’ідниĭ
(Чрш), |вуĭц’о (Ол), |д’ад’о (Ркш), |д’ад’а (Вр, Зл, М, Ош (нове)) ‘звертання до
чоловіка середнього віку’ (Кд, Кж, Тр), |д’ад’ко (Чрн), ун|кешул (СтБ), |мамин
брат (Вс, ЗГ, НСт, Сн), |мойі |мами брат (НСт, Сл), |мойі |мами |р’ідниĭ брат
(Кл, Лж), |д’ад’ко ‘чоловік середнього віку’ (Лж).
‘дружина материного брата’: |вуĭна (Б, Бл, Бн, Бр, Брд, Вв, Вл, Врч, Вс,
Гр, Дв, Др, Іс, Кд, Кж, Кл, Км, Кп, Кст, Лк, Лн, Лш, МК, Мл, Мм, Нп, Ол,
Ош, Пг, Пд, Пн, Пш, Ркш, Рх, Рш, СК, СтВ, СтЖ, Стц, Тв, Трш, Чрп, Чрш,
Яр), ‘звертання до жінки середнього віку’ (Тр), ма|туша (Дб, Ктл, М, Рд, Рж,
Сн, СтБ, Тп), ма|тушка (Пд), |к’ітка (К, Лж, Ндб), |ц’оц’а (БП, Зб, НСт),
‘звертання до жінки середнього віку’ (Тр), |ц’оц’і (Рп), ле|л’іка (МК), |л’іца
(ЗГ).
‘рідний брат батька, дядько’: |вуĭко (Б, Бл, Бн, БП, Бр, Брд, Вв, Вл, Врн,
Врч, Вс, Гр, Грз, Дб, Дв, Др, Зб, ЗГ, Іс, К, Кд, Кж, Кл, Км, Кп, Крч, Кс, Кст,
Ктл, Лж, Лк, Лн, Лш, М, МК, Мл, Мм, Мш, Ндб, Нл, Нп, НСт, Ош, Пг, Пд,
Пн, Пр, Пш, Рд, Рдн, Рж, Ркш, Рп, Рх, Рш, СК, Сн, СтБ, СтВ, СтЖ, Стц, Тв,
Тп, Трш, Ус, Чрн, Чрп, Чрш, Шп, Яр), |вуĭц’о (Ол), |д’ад’а (Грз, Лн, М, Ош
(нове)), ба|д’ічко (Рж), ун|кешул (СтБ), брат |ґ’ед’іў (Іс), |мого |тата брат
(Мм), |татовиĭ брат (ЗГ).
‘дружина батькового брата’: |вуĭна (Б, Бл, Бн, Бр, Брд, Вв, Вл, Врч, Вс,
Гр, Дв, Др, Зб, Іс, Кд, Кж, Кл, Км, Кп, Кст, Лк, Лн, Лш, Мл, Мм, Нп, Ол, Ош,
Пг, Пд, Пн, Пш, Ркш, Рх, Рш, СК, СтВ, СтЖ, Стц, Тв, Трш, Чрп, Чрш, Яр),
ма|туша (Дб, Ктл, М, Рд, Сн, СтБ, Тп, Чрн), ма|тушка (Пд), |тетка (Лн),
|

к’ітка (К, Лж, Ндб), |ц’оц’а (БП, Зб, Іс, НСт), |ц’оц’і (Рп), ле|л’іка (МК), |л’іца

(ЗГ).
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‘рідна сестра матері, тітка’: |к’ітка (Бн, Брд, Вв, Вл, Врч, Дж, Др, Зб, Іл,
Лж, Мл, Мм, Ндб, Нп, Ол, Ош, Пн, Рдн, Рх, СК, Сл, СтВ, СтЖ, Ус, Чрп, Чрш,
Шп, Яр), |т’ітка (Бз, Вр, Врн, Дв, Др, Іс, Кж, Км, Крч, Лн, Мх, Ндб, Пш,
Ркш, Рш, Стц, Тв (рідк.), Тр, Чрш), |тета (Бл, Кс (заст), Кст, Мл, Пг, Тв);
‘заст. звертання молодших до жінки середнього віку’ (Мх), |тетка (Гр),
|

т’от’а (Врч, Зл, Кп, Кс (нове), М, Сн, Тр), |ц’оц’а (БП, Бр, Врн, Вс, Іс, Кд,

Кл, Крч, Лн, Лш, Мш, Нл, Нп, НСт, Ош, Пр, СтБ), |ц’оц’і (Вс, Рп), ма|туша
(Б, Грз, Дб, ЗГ, К, Ктл, Лк, М, МК, Рд, Рж, Сл, Сн, СтБ, Тп, Тр, Трш, Чрн);
‘заст. звертання молодших до жінки середнього віку’ (МК, Сл, Сн), ма|тушка
(Пд, Сл), |вуĭна (Кл, Нп), |мойі |мами сест|ра (Нп), |мамина сест|ра (Грш, ЗГ,
Іс, Лш, Мл, Пг).
‘рідна сестра батька, тітка’: |к’ітка (Бн, Брд, Вв, Вл, Врч, Др, Зб, Лж,
Мл, Мм, Ндб, Нп, НСт, Ол, Ош, Пн, Рдн, Рх, Рш, СК, СтВ, СтЖ, Чрп, Чрш,
Шп, Яр), |т’ітка (Врч, Дв, Др, Іс, Кж, Км, Лн, Ндб, Ркш, Стц, Тв, Чрш),
|

тета (Бл, Кст, Мл, Пг, Тв), |тетка (Гр), |тус’а (Пд), |т’от’а (Кп, МК, Пш),

|

ц’оц’а (БП, Бр, Вс, Іс, Кд, Кл, Крч, Лн, МК, Мш, Нл, Нп, НСт, Ош, Пр),

|

ц’оц’і (Вс, Рп), ма|туша (Б, Грз, Дб, ЗГ, К, Ктл, Лк, М, МК, Пд, Рд, Рж, Сн,

СтБ, Трш, Чрн), |вуĭна (Нп, Кл, Лш), сест|ра |тата (Б, Лш).
‘двоюрідний брат’: |первиĭ (Б, Бл, Бн, БП, Бр, Брд, Вв, Врч, Гр, Дв, Др,
Зб, ЗГ, Іс, К, Кд, Кж, Кл, Км, Кп, Лж, Лк, Лн, Лш, М, МК, Мм, Нп, НСт, Ош,
Пг, Рд, Рдн, Рж, Ркш, Рп, Рш, СК, Сн, СтБ, СтВ, СтЖ, Тв, Тп, Трш, Чрш, Шп,
Яр), |первиĭ в’ід |р’ідних (Дб, Лж, СК), двойу|р’ідниĭ (Брд, Вв, Врч, Гр, ЗГ, Іс,
Лж, Ол, Пд, Тп), дво|йур’ідн’і (БП, Вв, Іс, Лк, Стц, Трш), двойу|р’ідн’і б|рат’:а
(Мм), двойе|р’ідниĭ (Бр, Вл, Грз, Др, Км, Ктл, Ндб, Пн, Рд, Рш), двойе|рудниĭ
(Лн, М), двойу|родниĭ (Чрп), двойу|рудниĭ (ЗГ, Рх), двох|р’ідниĭ (Дб, Ош), у
|

першому хрес|т’і (Пд, Рх), у |перш’ім хрес|т’і (Лн), д|ругиĭ хрест (СК), |б’іц’а

(Пш (зверт.)).
‘двоюрідна сестра’: |перва (Б, Бл, Бн, БП, Бр, Брд, Вв, Врч, Гр, Дв, Др,
Зб, ЗГ, Іс, К, Кд, Кж, Кл, Км, Кп, Лж, Лк, Лн, Лш, М, МК, Мм, Нп, НСт, Ош,
Пг, Рд, Рж, Рп, Рш, СК, Сн, СтБ, СтВ, СтЖ, Тв, Тп, Трш, Чрш, Шп, Яр),
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двойу|р’ідна (Брд, ЗГ, Км, Лж, Пд), дво|йур’ідна (БП, Вв, Врч, Іс, Лк, Рх, Стц,
Трш), двойе|р’ідна (Вл, Ктл, Ндб, Пн, Рш), двойе|рудна (ЗГ, Лн), двойу|родна
(Чрп), двох|р’ідна (Дб, Ош), двойу|р’ідн’і |сестри (Мм), |перша сест|ра (Ркш),
у |першому хрес|т’і (Пд, Рх), у |першому хрес|ту (Лж), |тета (зверт. до значно
старшої за віком сестри).
‘троюрідний брат’: двойе|рудниĭ (М, Ркш), дво|йур’ідниĭ (МК), у д|руг’ім
хрес|т’і (Ркш), ў д|ругому хрес|т’і (Вв, Лж, Рх), у д|руг’ім хрес|ту (Кст),
тро|йур’ідниĭ (БП, Лк, Рх, Тв), тройу|р’ідниĭ (Тв), тройу|родниĭ (Чрп),
тройе|р’ідниĭ (Вл, Ктл, Ол), тройе|рудниĭ (М), тройу|рудниĭ (ЗГ), у т|рет’ому
хрес|т’і (Дв, МК, Пд, Рх, Тв), у т|рет’ому хрес|ту (Врч, Лш), у т|рет’ім
хрес|ту (Б, Брд, Дб, Кд, Кж, Кл, Кп, Лж, Мм, Ндб, Ош, Рж, Рп, Рш, СК, Сн,
СтБ, СтВ, СтЖ, Тп, Яр), у т|рет’ім хрес|т’і (Лк), у т|рет’ім хрес|ту (Дб, Кл,
Км, Ндб), у т|ретому хрес|т’і (Гр, К, НСт, Пд), у т|ретому хрес|ту (Бл, Лж,
Нп, Ол, Пн, Стц), у т|ретому р’а|ду (Рд), т|ретиĭ хрест (Зб), в’ід |первих (Бн,
Бр, Іс, Мм), у |б’іц’о (Пш (зверт.)), ку|зен (НСт); то ўже з |роду в’і|ходи (Пг).
‘троюрідна сестра’: двойе|рудна (М), дво|йур’ідн’і (МК), тро|йур’ідна
(Лк, Рх, Тв), тро|йуродна (БП, Чрп), тройе|р’ідна (Ктл, Ол), тройе|рудна (М,
Ркш), тройу|рудна (ЗГ), ў д|ругому хрес|т’і (Вв, Лж), у д|руг’ім хрес|ту (Кст), у
т|рет’ому хрес|т’і (Дв, МК, Рх, Тв), у т|рет’ому хрес|ту (Врч, Лш), у
т|рет’ім хрес|т’і (Лк), у т|рет’ім хрес|ту (Б, Брд, Дб, Кд, Кж, Км, Кп, Мм,
Ндб, Ош, Рж, Рп, Рш, СК, Сн, СтБ, СтВ, СтЖ, Тп, Яр), ў т|ретому хрес|т’і
(Бл, Гр, К, НСт, Пд), у т|ретому хрес|ту (Др, Нп, Пн, Стц), в’ід |первих (Бн,
Бр, Іс, Мм), ў т|рет’ім хрес|ту (Кл), ку|зенка (НСт).
‘мати чоловіка, свекруха’: |тешча (Бз, Бн, БП, Бр, Вв, Вл, Вр, Врн, Врч,
Вс, Гр, Грз, Дб, Дв, Др, ЗГ, Зл, К, Кд, Км, Крч, Ктл, Лж, Лк, Лн, МК, Мм, Мх,
Ндб, НСт, Ош, Пдв, Пн, Пр, Пш, Рд, Ркш, Рх, СК, Сл, Сн, СтБ, СтВ, СтЖ,
Трш, Чрн, Чрп), |тешч’і (Пг, Рп), |т’ошча (Грш, Нл, Нп, Рш, Сн, Тп, Тр, Яр),
свек|руха (Бл, Брд, Грз, Дж, Зб, Іл, Кж, Кл, Кп, Кс, Кст, Лв, Лн, Лш, МК, Мм,
Мш, Ол, Ош, Пг, Пд, Рдн, Стц, Тв, Ус, Чрш, Шп), |мама (Вс, Грш (зверт), Зб
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(зверт), Лв, М, Мл, Мм (зверт), Ош, Рдн, Тв, Шп), |мого чоло|в’іка |мама (Сн),
чоло|в’іча |мама (Вс, Іс, Кж, Кл, Лж, Тв, Ус), ста|ра (Б, Мл, Рж), |сокра (СтБ).
‘батько чоловіка, свекор’: |тест’ (Бз, Вв, Вл, Вр, Врн, Вс, Гр, Дб, Др,
ЗГ, Зл, К, Км, Крч, Ктл, Лж, Лк, Лн, МК, Мх, Ндб, Нл, НСт, Ош, Пн, Пр, Пш,
Ркш, Рх, Рш, СК, СтБ, СтЖ, Тп, Тр, Трш, Чрн, Яр), |тес’к’ (Бн, БП, Вс, Врч,
Дв, Кд, Нп, НСт, Пг, Пн, Рп, Сл, СтВ, Трш, Чрп), с|векор (Бл, Грз, Грш, Дж,
Зб, Іл, Кж, Кл, Кп, Кс, Кст, Лж, Лн, Лш, МК, Мм, Мш, Ол, Пг, Пд, Рдн, Стц,
Ус, Чрш), с|векор’ (Брд, Грз, Тв), свекр (Брд, Лв, Шп), ста|риĭ (Б, Вс, Зб, Мл,
Рж), |тато (Дж, Зб, Іс, Лв, МК (зверт.), М, Ош, Пдв, Рд, Рдн, Ркш (зверт),
Тв), |тато чоло|в’ічиĭ (Іл), |мого чоло|в’іка |тато (Б, Сн), |нен’о (Мл, Шп),
|

сокру (СтБ).
‘мати дружини’: |тешча (Бз, Бл, Бн, БП, Брд, Вл, Вр, Врн, Врч, Вс, Гр,

Грз, Дб, Дв, Дж, Др, Зб, ЗГ, Зл, К, Кд, Кж, Км, Кп, Кл, Кст, Лв, Лж, Лк, Лн,
Лш, М, МК, Мх, Мш, Ндб, НСт, Ол, Пг, Пд, Пн, Пр, Рд, Ркш, Рх, Рш, СК, Сл,
СтБ, СтВ, СтЖ, Стц, Трш, Тв, Ус, Чрн, Чрп, Шп), |т’ошча (Грш, Ктл, Нл, Сн,
Тп, Яр), |тешч’і (Рп), |мама (Бр (зверт.), Зб (зверт.), Іс (зверт.), Кл (зверт), М,
Мм (зверт.), Ош (зверт.), Пдв (зверт.), Шп (зверт.)), свек|руха (Вв, Зб, Нп, Пш,
Чрш), |сокра (СтБ), ста|ра (Б, Рж).
‘батько дружини’: |тест’ (Бз, БП, Вл, Вр, Врн, Гр, Грз, Грш, Дб, Дв,
Дж, Др, Зб, ЗГ, Зл, К, Кж, Км, Кп, Ктл, Лв, Лж, Лк, Лн, Лш, МК, Мх, Мш,
Ндб, Нл, Ол, Пд, Пр, Рд, Ркш, Рх, Рш, СК, СтБ, СтВ, СтЖ, Стц, Тв, Тп, Чрн,
Шп, Яр), |тес’к’ (Бл, Бн, Брд, Вс, Врч, Кд, НСт, Пг, Пн, Рп, Сл, Трш, Ус,
Чрп), с|векор (Вв, Кст, Пш), свекр (Нп, Чрш), |тато (Зб (зверт.), Іс (зверт.), М,
Ош (зверт.), Пдв (зверт.)), ста|риĭ (Б, Рж), |нен’о (Кл (зверт.), Мм (зверт.), Шп
(зверт.)), |сокру (СтБ), ж’і|ноч’і |родич’і (Рдн).
‘синова дружина’: не|в’істка (Бл, Бн, БП, Бр, Брд, Вв, Вр, Врч, Гр, Дб,
Дв, Др, ЗГ, Зл, Іс, К, Кд, Кж, Км, Кп, Кст, Лж, Лк, Лн, Лш, Мх, Мш, Нл, Нп,
НСт, Ол, Пд, Пн, Пш, Рж, Ркш, Рп, Рх, СК, Сн, СтЖ, Стц, Тв, Трш, Чрп, Чрш,
Шп, Яр), ни|в’істка (Б, Бз, Бн, Бр, Брд, Вл, Вр, Врн, Врч, Вс, Грз, Грш, Дб,
Дж, Др, Зб, ЗГ, Іл, Іс, К, Кд, Ктл, Лв, Лк, Лн, М, МК, Мм, Ндб, Ош, Пг, Пдв,
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Пр, Рд, Рдн, Рж, Рш, Сл, Сн, СтБ, СтВ, СтЖ, Тв, Тп, Тр, Ус, Чрн, Чрп, Шп),
|

мого |сина |ж’інка (Сн).
‘чоловік дочки’: з’ат’ (Б, Бз, БП, Брд, Вв, Вл, Вр, Врн, Грш, Дб, Дв,

Дж, Зл, ЗГ, Іс, К, Кж, Кп, Ктл, Лв, Лж, Лк, Лн, Лш, М, МК, Мм, Мх, Мш,
Ндб, Нл, НСт, Ол, Ош, Пд, Пр, Пш, Рд, Рж, Ркш, Рп, Рх, Рш, Сл, Сн, СтБ,
Стц, Тв, Тп, Тр, Трш, Ус, Чрш, Шп, Яр), з’ак’ (Врч, НСт), з’ет’ (Бл, Бн, Вс,
Гр, Др, Зб, Іл, Кл, Км, Крч, Кст, НСт, Пг, Пдв, Пн, Рдн, СК, СтВ, СтЖ), з’ек’
(Бн, Кд, Нп, НСт, СтВ, Чрп), дон’|ки чоло|в’ік (Іс).
‘зять, який живе на господарстві батьків дружини’: приĭ|мак (Бл, БП,
Брд, Вв, Врч, Вс, Гр (жарт.), Дб, Дв, Др (жарт.), Зб, ЗГ, К, Кд, Кж, Кл, Км, Кп,
Кст, Лк, Лн, Лш, МК, Нп (жарт.), НСт, Ош, Пг, Пд, Пдв, Рд, Рж, Ркш, Рп, Рх,
Рш, Сл, Сн, СК, СтБ, СтВ, СтЖ, Стц, Тв, Тп, Трш, Чрн, Чрп, Чрш, Яр),
приĭ|мака (Б), приĭма|чина (СтВ), за|чуха (Ол, Пр, Рш), прис|тайа (Мм), у
п|риĭми приĭ|шоў (БП, Трш), у |приĭмах (Лж, Пн, Яр), п’і|шоў на ба|бинск’е
(Бн), п’і|шоў ў з’е|т’і (Бл, СК), п’і|шоў на ґрунт (Грш, Мм), немає спеціальної
назви (Дж, Зб, Іс, Мх, Тр, Ус).
‘сваха, невістчина або зятева мати’: с|ваха (Б, Бз, Бл, Бн, БП, Бр, Брд,
Вв, Вл, Вр, Врн, Врч, Вс, Гр, Дб, Дв, Дж, Др, Зб, ЗГ, Зл, Іс, К, Кд, Кж, Км, Кп,
Кст, Ктл, Лв, Лж, Лк, Лн, Лш, М, МК, Мм, Мх, Мш, Ндб, Нл, Нп, НСт, Ол,
Ош, Пг, Пд, Пн, Пр, Пш, Рд, Рдн, Рж, Ркш, Рп, Рх, Рш, СК, Сл, Сн, СтБ, СтВ,
СтЖ, Стц, Тв, Тп, Трш, Чрн, Чрп, Чрш, Шп, Яр), |кускра (СтБ), сва|хи (мн)
(Дж, Нп, НСт, Пдв, Ус).
‘сват, невістчин або зятів батько’: сват (Б, Бз, Бл, Бн, БП, Бр, Брд, Вв,
Вл, Вр, Врн, Врч, Вс, Гр, Грш, Дб, Дв, Дж, Др, Зб, ЗГ, Зл, Іс, К, Кд, Кж, Км,
Кп, Кст, Ктл, Лв, Лж, Лк, Лш, Лн, М, МК, Мм, Мх, Мш, Ндб, Нл, Нп, НСт,
Ол, Ош, Пг, Пд, Пдв, Пн, Пр, Пш, Рд, Рж, Ркш, Рп, Рш, Рх, СК, Сл, Сн, СтБ,
СтВ, СтЖ, СтБ, Стц, Тв, Тп, Трш, Ус, Чрн, Чрп, Чрш, Шп, Яр).
‘брат дружини’: кум|нат (Б, БП, Вл, Вр, Гр, Дб, ЗГ, Зл, К, Ктл, Лв, Лн,
Лш, М, Мх, Ндб, Нл, Пд, Пн, Пш, Рд, Рж, Рх, Сл, Сн, СтБ, СтВ, Тп, Тр, Трш,
Чрн, Чрп, Яр), ш|ваґер (Врч, Вс, Іл, Кс, Лж, НСт, Рп, СтЖ, Стц), ш|ваґер’ (Дв,
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Зб), шваґ|ро (Бл, Зб, Кд, Кп, МК, Мл, Ол, Пг, Чрш), ж’і|ночиĭ брат (Бн, Грш,
Дж, Кж, Км, Ркш, Рх, Тв, Чрш), |мойі |ж’інки брат (Бз, Брд, Грш, Дж, Др, Іс,
Км, Крч, Кст, Ош, Пг, Пр, Рдн, Рш, Ус), |ж’інкин брат (Лк), |ж’інчин брат
(Дж, Врн, Тв), брато|виĭ (Вв, Мш), ба|д’іко (зверт.) (МК, Мм, Нп, Ош, Ркш,
СК, Шп), сво|йак (Кл), сват (М).
‘рідна сестра дружини’: кум|ната (Б, БП, Вл, Вр, Гр, Дб, Дв, ЗГ, Зл, К,
Ктл, Лк, Лн, М, Мх, Ндб, НСт, Пд, Пн, Пш, Рд, Рж, Рх, Сл, Сн, СтБ, СтВ, Тп,
Тр, Трш, Чрн, Чрп, Яр), шваґро|ва (СтЖ), ж’і|ноча сест|ра (Бн, Вс, Грш, Дж,
Іс, Кж, Км, Кст, Лж, Ол, Пдв, СК, Стц, Тв), |ж’інчина сест|ра (Лк, Тв),
|

ж’інкина сест|ра (Вл), |мойі |ж’інки сест|ра (Бз, Брд, Врн, Врч, Дж, Др, Зб,

Іл, Кд, Кл, Кп, Крч, Кс, Кст, Лв, Лш, МК, Нп, Ош, Пг, Пр, Ркш, Рп, Рш, Стц,
Ус, Чрш), брато|ва (Вв, Мш, Чрш), с|ваха (М), сво|йачка (Нл), |тета (Мл,
Мм), сестри|на (Бл).
‘рідний брат чоловіка’: кум|нат (Б, БП, Гр, Дб, Дв, ЗГ, Зл, К, Ктл, Лн,
Мх, Пд, Пн, Пш, Рж, Рх, Сл, Сн, СтБ, СтВ, Тп, Трш, Чрн, Чрп, Яр), ба|д’іка
(Мм (заст.), Нп (заст.), Ош), чоло|в’ічий брат (Бн, Вс, Іс, Кж, Лж, НСт, Ол,
Пдв, Рп, Стц, Тв), чоло|в’ік’іў брат (Лк, Лш), брат чоло|в’іка (Лш, Рд), брат
|

мого чоло|в’іка (Бл, Км, Кст, СтЖ), |мого чоло|в’іка брат (Бз, Врн, Грш, Др,

Кп, Лв, Лн, Мл, Нп, Пг, Пр, СК, Сн, Ус, Чрш), чоло|в’іка |мого брат (Врч, Зб,
Ркш), чоло|в’ічиĭ фам’іл’|йант (Кл), брато|виĭ (Вв, Вл, Кд, СтЖ), сват (Вр, М,
МК), |вуĭко (Лж), шваґ|ро (Рп), |бад’а (зверт.) (Пр), сво|йак (Кл, Нл).
‘рідна сестра чоловіка’: кум|ната (БП, Вр, Гр, Дб, Дв, ЗГ, Зл, К, Ктл,
Мх, НСт, Пн, Пш, Рж, Рх, Сл, Сн, СтБ, СтВ, Тп, Трш, Чрп, Яр), чоло|в’іча
сест|ра (Бн, Вс, Зб, Іс, Кд, Кж, Кст, Лш, Мм, Нп, НСт, Ол, Рп, Стц, Тв, Чрш,
Шп), чоло|в’ікова сест|ра (Дж, Врч, Лк, Лш), сест|ра чоло|в’іка (Бл, МК, Рдн,
Ус), сест|ра |мого чоло|в’іка (Вл, Км, Рд), |мого чоло|в’іка сест|ра (Бз, Врн,
Грш, Др, Кп, Лв, Лн, Лш, Мл, Ош, Пг, Пдв, Ркш, СК), шваґро|ва (СтЖ), |тета
(Лж, Мм (заст.), Ндб, Пр), с|ваха (Б, Лв, М, Чрн), брато|ва (Вв, Кд).
‘дружина рідного брата’: не|в’істка (Бз, Брд, Вв, Врн, Врч, Др, Кл, Кст,
Лж, Лк, Лн, Лш, Мм, Ош, Пдв, Пш, Рж, Ркш, СК, СтВ, Стц, Ус, Чрш),
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ни|в’істка (Бн, Брд, Грш, Дж, Др, Зб, Км, Лж, Лш, Мх, Нл, Ол, Тв, Чрн),
|

наша ни|в’істка (Дб, Пг, Пд, Рш), брато|ва (Бл, Бн, БП, Врч, Вс, Гр, Др, Зб,

Іл, Іс, Кж, Кп, Кс, Кст, Лш, М, МК, Мм, Ндб, НСт, Рдн, Ркш, Рп, Рх, СтЖ, Тв
(рідк.), Чрп), брато|ва не|в’істка (Вл), брато|ва |ж’інка (Кд, Ол), б|ратова
|

ж’інка (Чрп), кум|ната (Б, БП, Вр, Дв, Грз, ЗГ, Зл, К, Ктл, Лк, Мх, Пн, Рд,

Сл, Сн, СтБ, Тп, Тр, Трш, Яр), |тета (Лж, Нп, Пр), ле|л’іка (Дб, Лк (заст.),
МК, Шп), с|ваха (М), |мого б|рата |ж’інка (Бр, Крч, Лв, Лж, М, Мш)
‘чоловік рідної сестри’: кум|нат (Б, БП, Вр, Гр, Грз, Дб, Дв, ЗГ, Зл, К,
Км, Ктл, Лк, Мх, Пн, Пш, Рд, Сл, Сн, СтБ, Тп, Тр, Трш, Чрн, Чрп, Яр), з’ат’
(Б, Бз, Брд, Вв, Вл, Врн, Грш, Дж, Др, Кж, Км, Лж, Лк, Лн, Лш, Мх, Ош, Пг,
Пр, Рж, Ркш, Рх, Стц, Ус, Чрш), з’ат’ наш (Пд, Рш), з’ет’ (Бл, Бн, Вс, Зб, Кд,
Кл, Ол, Пг, Пдв, СК), з’ек’ (СтВ), |мойі сест|ри чоло|в’ік (Др, Зб, Іс, Кс, Лв,
Лж, Мм, Нл, Рп, Тв), |р’іднойі сест|ри чоло|в’ік (Лж), сестри|ниĭ чоло|в’ік (Бн,
Вс, Кж, Лж, Лш, Пр), ш|ваґер (Вв, Др, Іл, Кст, Нл, МК), ш|ваґер’ (Кс, Пг, Рдн,
Стц), шваґ|ро (Врч, Іс (рідк.), Крч, Мл, НСт, Чрш), шваг|ро (Дж, Лж, Рдн),
ба|д’іка (зверт.) (Км, Лк (заст.), МК, Мм (заст.), Нп, СтЖ, Шп), ба|д’ічко
(зверт.) (Дб, Кп), |бад’а (зверт.) (Мш, Пр), |вуĭку (зверт.) (Бр, Лв, Мм, Ош),
сват (М).
‘дружина чоловікового брата’: не|в’істка (Бз, Бн, Брд, Вр, Врч, Вс, Кд,
Кж, Лв, МК, СК), ни|в’істка (Ол, СтЖ, Чрн, Чрш), ми нев’іст|ки (Бл, Брд, Вв,
Врн, Вс, Грш, Дб, Дв, Дж, Зб, Кл, Кп, Лн, Лш, Мм, Нл, НСт, Пдв, Пр, Ркш,
Рп, Рш, СтВ, СтЖ, Тв, Ус), чоло|в’ічого б|рата |ж’інка (Пг, Стц), |мого
чоло|в’іка б|рата |ж’інка (БП, Др, Лк, Тв), брато|ва (Бн, Вл, Іс, М, Нп, Пн,
СК), кум|ната (Вл, Гр, ЗГ, Зл, К, Км, Ктл, Мх, Пд, Пш, Рд, Рж, Рх, Сл, Сн,
СтБ, Трш, Чрп, Яр), |тета (Ндб, Ош, Чрп (зверт.)), |вуĭна (Лж).
‘чоловік сестри дружини’: кум|нат (Гр, Дв, ЗГ, Зл, К, Ктл, Лв, Мх, Пд,
Пш, Рд, Рж, Рш, Сл, СтБ, СтВ, Яр), кумна|т’:а (мн.) (Вр, Дб, Нл, Рх, Сн, Трш,
Чрп), з’а|т’ (Вв), з’а|т’і (мн.) (Б, Бз, Вв, Врн, Дж, Кд, Кж, Лн, Лш, Пр, Ркш,
Рп, СК, Тв, Чрн), з’ет’ (Ол), з’е|т’і (мн.) (Бл, Кл, Пг, Пдв), з’ек’ (Бн),
з’і|тис’ко (жарт.) (Вв), ш|ваґер (Др, Іс, Лж, МК, Мм, Мш, Нп, Стц), шваґ|ро
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(Врч), шваґро|в’і (Пн, СтЖ), шваґ|ри (мн.) (Зб, Мм, Нп, НСт, Ош), |бад’а
(Ндб), ба|д’іка (Ндб), |мойі |ж’інки сест|ри чоло|в’ік (Лк, Тв), сва|ти (мн.) (М),
сво|йак (Грш).
‘син рідної сестри, племінник’: пле|м’ін:ик (БП, Гр, Дб, Дж, Др, Іс, Км,
Кп, Лн, Лш (нове), МК, Ол, Пд, Пн, Пш, Рд, Ркш, Рп, СтЖ, Стц, Тв, Тп, Трш),
плем|йаник (Бн, Кд, Крч, Лж, Лк (нове), НСт, СК), плем|йан’:ік (Б, Дв, ЗГ, Кд,
Кст, Ндб, Рш, СК, Яр), пле|м’ан’:ік (Б, Вл, Дв, ЗГ, Кст, Ндб, Рш, Яр),
пл’е|м’ан’:ік (Нп, Ош, Рх), не|п’іт (Бн (заст.), БП (заст), Брд, Вр, Врч, Вс, Дв
(заст), К, Лк (заст.), Лш (заст), Мх, НСт (заст.), Сн, СтБ (заст.), Тп), не|п’іт
в’ід сест|ри (Ктл), не|пота (Км, М), сест|ри син (Бл, Зб, Сн, Чрш), сест|ри
х|лопец (Бн, Ндб), сестри|ниĭ син (Кж), |мойі сест|ри син (ЗГ, Пг, Рп), в’ід
сест|ри син (Б, Чрп, Чрш), |неб’іж (Гр заст.), не|пот’:а (мн) (Дв, СтБ), в’ід
сест|ри |д’іти (ЗГ, Сл), |мойі сест|ри |ґ’іти (Ош).
‘дочка рідної сестри, племінниця’: пле|м’ін:иц’а (Гр, Грз, Дж, Іс, Лк, Лн,
МК, Ол, Пш, Рдн, Рп, СтЖ, Тв), пле|м’ін:ица (БП, Гр, Дб, Др, Км, Кп, Пд, Пн,
Рд, Ркш, Стц, Трш, Чрш), пле|м’ан:ица (Кд, Крч, Лж), пле|мйан’:іца (Вл, Дв,
ЗГ, Кд, Крч, Кс, Кст, МК (нове), Рх, Рш, СК, Яр), пл’е|м’ан’:іца (Нп, Рх),
плем|йаники (мн.) (СтБ), плем|н’ан’:іки (мн.) (Лн), не|пота (Бн (заст.), БП
(заст. ), Брд, Вр, Вв, Врч, Вс, Дв (заст), К, Км (заст.), Лш (заст.), М, Мх, Ндб,
НСт, Сн, СтБ (заст.), СтВ, Тп), не|пота в’ід сест|ри (Ктл), непо|т’:а (мн.) (Сн,
СтБ), сест|ри дон’|ка (Бл), сестри|на дон’|ка (Бл), сест|ри доч|ка (Зб, Крч, Лж,
Мм), сест|ри |д’іўчина (Бн), сестри|на доч|ка (Кж), |мойі сест|ри дон’|ка (Лш,
Мм, Пг, Рп, Ус), сест|р’інка (Кж), в’ід сест|ри дон’|ка (Б, Чрп), сестри|н’і
д’іти (Рд), |мойі сест|ри |д’іти (Кл, Ош), не|бога (Гр заст.), не|бога ‘звертання
старших до значно молодшої людини (дівчини)’ (Бл, Кд).
‘син рідного брата, племінник’: пле|м’ін:ик (Дб, Др, Гр, Кж, Км, Лн,
МК, Нл, Пш, Ркш, СтЖ, Стц, Тв), пле|м’аник (Лж, Лк), пле|м’ан’:ік (Вл, Дв,
Кст, Рх, Рш, СК, Яр), пл’е|м’ан’:ік (Нп, Рх), не|п’іт (Бн (заст), Вр, Врч, Вс, К,
Лк (заст.), Лш (заст), НСт, Сн, Тп), не|пот (Км (заст.), СтБ (заст.), СтВ),
не|пота (М), |неб’іж (Гр (заст.)), в’ід б|рата син (Чрп), в’ід б|рата |д’іти
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(Чрш), |мого б|рата син (Бн, Брд, Іс), |мого б|рата х|лопчик (Лж), |мого б|рата
|

ґ’іти (Ол, Сл, Рп), б|рат’іў син (Зб), б|ратов’і |д’іти (Мм), б|ратов’і |ґ’іти

(Бл, Зб, Іс, Кд, Чрн), |мого б|рата |д’іти (Б, М, Ош, Рх), |мого б|рата |ґ’іти
(Кл, Ол, Рп, Рх).
‘дочка рідного брата, племінниця’: пле|м’ін:иц’а (Гр, Іс, Кж, Кп, Лк, Лн,
МК, Пш, Ркш, СтЖ, Тв), пле|м’ін:ица (Дб, Др, Км, Лш, Стц, Чрш),
пле|м’аница (Лж), пле|м’ан’:іца (Вл, Дв, НСт, Рш, СК, Тп, Яр), пл’е|м’ан:іца
(Кст, Нп, Рх), не|пота (Бн (заст), Вв (заст.), Вс, Вр, Врч, Дв, К, Км (заст.), Лк
(заст.), Лш (заст.), М, Ндб, НСт, Сн, СтБ (заст.), СтВ, Тп), не|бога (Гр заст.),
б|рата дон’|ка (Рдн), в’ід б|рата дон’|ка (Чрп), |мого б|рата доч|ка (Лж, Лн).
‘вагітна жінка’: ва|г’ітна (Б, Бз, Брд (заст), Гр (нове), Дб (заст), Дж, Зб
(нове), Кж, Км (нове), Лв, Лш (нове), Мм (нове), Мх, Нл (заст.), Ол, Пг, Пд,
Пдв (нове), Рдн, Рш, Стц, Тв, Ус), г|руба (заст.) (Бз, Бл, БП (заст.), Бр, Вл, Вр,
Врн, Вс, Гр, Грз, Грш (заст.), Дж (заст.), Др (заст.), Зб (заст., жарт.), Зл, Іс
(заст.), К, Кж, Км (заст.), Кп (заст.), Кст, Лв, Лк (заст), Лш (заст.), МК (заст),
Мл, Мм (заст), Мх (заст), Нп, НСт, Ош, Пд, Пдв (заст), Пн, Пр, Рд, Рдн, Рж,
Рп, Рх, Рш (заст.), СК, Сл, Сн, СтБ, СтВ, СтЖ, Тв, Тп, Ус, Чрн, Чрп, Чрш
(заст.), Шп (заст.), Яр), бе|ремен:а (БП, Вв, Дб, Лн, М, Чрн, Яр), бе|ремин:а
(Пг), бе|рем’ін:а (Врн, Вс, Зб, Кд, Лж, Лн, Мм, Мх, Мш, Ндб, НСт (нова), Пр,
Ркш, Тп, Ус), б’е|ремен:а (Дб), б’е|рем’ін:а (Врч, Лн, Трш), б’е|ремен:а (Сл),
бе|р’ем’ін:а (Брд, Дв, Др, Іс, Кп, Лж, МК, Рд, Рх, Сн, Чрш), бе|р’ем’ен:а (Грз,
Грш, Ктл, Нл, Рш, б’е|р’ем’ін:а (Км (нова), Тв), при на|д’ійі (Лж, Мл, Рп, Стц),
при на|дґ’ійі (Лк, СК, СтВ, Чрн, Чрп), т’аж|ка (Лн, Пш, Рж, Шп (заст.)),
к’еж|ка (Бн (заст.)), при|чин:а (ЗГ), ґ’еле|вата (Рш (жарт., заст.)), так |ходи
(евф.) (Лш, Пдв), та|ка |ходи (евф.) (Врн, Кп, Мш), не са|ма с|войа (БП), у
та|к’ім с|тан’і (Іл), ў по|ложен’у (Грз, Зл, Пр), г|роса (СтБ).
‘породілля’: пол’іж|ница (Б, БП, Врч, Вс, Дб, Дв, Іс, К, МК, Мл, Нп,
Ош, Пд, Пн, Сн (заст.), Стц, Тп), пол’іж|ниц’і (Вс, Пг), полож|ниц’а (НСт,
Трш), по|ложиниц’а (Іс), по|л’іжниц’а (Рдн), пол’іж|кин’а (СК), поро|д’іл’:а
(Гр, Грз, Лн, Рж, Ркш, Трш), у по|ложен’:у (Бн, Рд), поро|д’ілка (Ол), ро|д’іл’а
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(Вл, Вр, Лж, Рх, Яр), ўро|д’іл’а (Лн), ро|д’ілница (Бз, Чрп), |роженица (БП,
Мм), |рожениц’а (Зб (нове)), сиро|ва (Гр, НСт, Тв (заст.)), си|ра |ж’інка (Вв,
Кп, Лн, Рш), зл’аг|ла (СтЖ), ле|жит у з|логах (Бл, Др), по з|логах (СтВ),
уро|дила (Лк), розро|диласи (Мх), сла|ба (СК), |мала ди|тину (Грз).
‘новонароджена дитина, немовля’: немоў|л’а (Іс, Ол, Пд, Рж),
немоў|л’атко (Брд, Кд, Ндб, Рп), |ангел (Бз), |ангел’ (СтВ), |ангелок (СК),
ангелик (Бн, Дб, Лш, МК, Ош, Пн, Рд, Рдн, Стц, Трш, Чрп, Чрш), |ангеличок

|

(Рдн), ан|геличок (СтЖ), анге|лочок (Кп, Лн), анге|л’атко (Б, Нп, Чрп), |агнил’
(Рш), |агнилок (Рш), новона|роǯене (БП, Вв, Зб, Лж, Ол, Ркш), ди|тина (Грз,
Лн, Мл, СтБ), ди|тинка (Дв, Лж, Лш, Пг), ди|т’атко (БП), дити|н’а (Лн),
груд|на ди|тина (Пш, Рж, Ус), ма|лен’ка ди|тина (Іс, Кс, Мм, НСт, СК, Чрн),
ди|тиночка (Лж), цицко|ва (Вс, Гр, К, Кд, Лш), ма|л’утка (Чрш), мла|денец
(Ол), мла|д’енец (Вл, Рш), отро|ча ма|ле (ЗГ), |пискл’атко (Вр, Лн), ма|лен’киĭ
куру|ʒок (Лж), |л’ал’ка (Лж), ма|лен’ке (Зб, Лж), к|ликеў / |парубок ‘про
новонародженого хлопчика’ (жарт. Грз).
‘недоношена дитина’: недо|ношена (Вв, Вр, Кд, Кж, Кп, Ктл, Лк, Лн,
Ол, Пн, Сн, Трш, Чрш), недоно|шена (Км, МК, Мх), недоно|сена (Др, НСт,
СК), недо|носок (Бл, БП, Нп, Пд, Ркш, Рп), не|доносок (Кст), з|носок (СтЖ),
сими|м’іс’ічна (Вв, Лж, Ркш, Яр), се|мак (Бн, Вс, НСт, Пг, Рш), с’і|мак (Чрп),
сема|чок (Рш), се|мачка (Бн, Пг), с’і|мачка (Чрп), сема|чатко (Лн), сема|ч’е
(Пг, СтЖ), ни ў по|ру (Дв), не ў св’іĭ час (Чрп), ро|дила |мертву ди|тину (Грз).
‘викидень’: ничис|не (Мл, Чрп), гр’і|х’и ро|дила (заст.) (К, Стц), гр’і|х’и
|

мала (Гр, Іл, НСт, СтБ, Стц, Чрп), Бог даў гр’і|х’и (Дв), |викидиш нове (Гр,

Рдн), |мала нижи|ву ди|тину (Іс, Рдн), |в’ік’інула ди|тину (Рш), загу|била
ди|тину (Гр).
‘близнята’: близ|н’ата (Б, БП, Вв, Гр, Грз, Дб, ЗГ, К, Кп, Лж, Лн, МК,
Мм, Ндб, Нп, НСт, СтБ, СтЖ, Тп, Яр); ‘два глечики з’єднані докупи’ (Мм,
Нл), близн’у|ки (Бн, Гр, Др, К, Лк, Лн, М, Рдн, Рж, Ркш, Сн, Стц, Трш); ‘пара
биків’ (НСт), близн’уч|ки (БП, Дв, Зб), близ|н’ета (Бл, Бн, Бр, Вс, Іс, Кд, Кж,
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Км, Лк, Лш, Ол, Пг, Пн, Рдн, СтВ, Чрп), близ|н’атка (Дв, Др), близ|н’етка
(Врч, Іл, Рп, СК), двоĭ|н’ата (Нп).
‘двійнята’: дв’іĭ|н’ата (Зб, Кж), дв’іĭ|н’атка (Рд), двоĭ|н’ата (Бн, Вв, Вл
Дб, Кп, Кст, НСт, Ркш, Рп, СК, Тп), двоĭ|н’а (Км), двоĭ|н’ашки (Лн),
близ|н’ата (Гр, Грз, Лш), близ|н’ета (Км, Стц), близн’у|ки (Гр), |парочка (Дв).
‘близнюк-хлопчик’: близ|н’ук (Б, Бн, Вв, Врч, Вс, Гр, Дб, ЗГ, К, Кд, Кж,
Лк, Мл, Мм, Нп, НСт, Ол, Пн, Ркш, СК, Сн, СтБ, Стц, Тп, Чрп, Яр), близни|ц’і
мн. (Дв), з близн’у|к’іў (Іс, СтЖ), з дв’іĭ|н’ат (М).
‘близнючка-дівчинка’: близ|ниц’а (Кж, Кст, МК, Нп, НСт), близ|ница
(СК, СтЖ), близ|ниц’і (Б, Бн, БП, Бр, Вв, Дб (мн.), Др, Зб, К, Кд, Лк, Мм, Нп,
Пг, Рдн, Рж, Рп, СтВ, Стц, Чрп), близ|ничка (Вс, ЗГ, Іс, Кп, Ндб, Ол, Ркш, СК,
Тп), близ|н’учка (Гр, Мм, Рш), близ|нички (мн.) (Дв), близнич|ки (мн) (Врч),
близ|н’ета (Км).
‘бездітна жінка’: без|д’ітна (Бн, Дб, Кж, Км, Лш, Мх, Ндб, Рдн, Рж,
Ркш, Рх, СтВ, Тп, Трш, Чрш), без|дг’ітна (Бл, К, Лж, Нп, Пг), без|ґ’ітна (Брд,
НСт, Ол, Сн, Чрп, Яр), безп|л’ідна (Б, Вв, Гр, Рп), бизп|л’ідна (Зб), бесп|лодна
(Пд, Пн, Рш, Трш), неп|л’ідна (Б, Рп), непл’ід|на (Врч), нез|д’ібна (СтЖ),
нез|дала (знев. Мх), по|рожна (Лк), |валашка (жарт.) (СтЖ), |йалова (згруб.)
(Бл, БП, СК), йа|лоха (Б, К), |йарка (згруб.) (СтБ), с|т’арка (ЗГ, Пш), |верба
(Кп), с|тоўбур безп|л’ідниĭ (Дв), у |нейі не|ма ґ’і|тиĭ (Мм).
‘підліток’: п’ід|росток (Лн, Яр), |п’ідросток (БП, Брд, Вв, Др, Іл, Іс, Нп,
НСт, Пд, Рп, Рх, Чрш, Ркш, СК, СтЖ, Стц, Тп), |п’ідросточок (Дв, Зб),
|

п’ідл’іток (Км, Рд, Чрп), |парубок (Ндб), паруб|чак (Вл, Нл, Рш), п’ід|парубок

(Ол), |п’ідпарубок (Рш), поло|вина |парубка (Ол), х|лопец (Бр, Іс, МК), х|лопчик
(К), хлоп|чина (Мм, СтВ), хлоп|чак (Лн, Ндб), хлоп|чур (МК, Мм), |бахур (Км,
Рдн), |бахур’ак (Рх), |бакир ‘нечемний хлопчик’ (Гр, Лк), ба|кера (Гр), |путрик
(лайл) (Бн), шпур|н’ак (Сн), |п’ідсвинок (СтБ згруб.), ма|лиĭ (М), па|цан (Бр
(нове), Крч, Лж, Лн, Лш, МК, Мм, Мх, НСт, Пн, Рх), шмар|кач (Дв, Лк),
ш|марок (Зб), шмар|кула (Зб згруб.), ни ди|тина / н’і кли|кеў (Рд), ни до д’і|теĭ
/ н’і до паруб|к’іў (Вв), нап’іўди|тина (Іл).
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‘дівчинка-підліток’: |п’ідросток (БП, Вв, Дв, Ркш, Рп, СтВ, Тп),
п’ід|росток (Лн), |п’ідростка (Брд, НСт), |п’ідросточка (Нп), |п’ідл’іток (Пд,
Рж, Рх, Чрш, Яр), |п’ідл’ітка (Кп), |д’іўчина (Бр, Дб, Др, Іс, Кл, Мх, НСт, Пг,
СтВ, Шп), |д’іўчино ‘звертання до молодої дівчини’ (Др), |д’іўчинка (К, Лн,
НСт); |д’іўчинко ‘звертання до молодої дівчини’ (МК), |д’івочка (Др, Ол, СтВ,
Стц), |д’іўка (Гр, Мм, НСт), д’іў|чук (Б, Лн, Рш), д’іў|чур (Нл, Чрп), д’іў|чурка
(Мх), д’і|вул’а (згруб. НСт), д’іў|чиско (МК), д’іўчи|ниско (Дб), дґ’іў|ч’е (Бл),
ґ’іўчи|на (Мм), ґ’іўчи|нишче (Бл, Мм), п’ід|д’іўка (Кж), п’ід|д’івочка (Кж),
в’ід:а|ница (Вл), ма|ла (М), моло|ден’ка (Лж), баху|рица (Км, Лш, Рдн),
шпур|н’ачка (Сн), шпа|н’учка (згруб. Сн), шмар|качка (Зб згруб.), |п’ідсвинок
згруб. (Сн, СтБ), па|цанка (Лж, Лш, Мм, Пн), па|цаночка (Чрп), ха|з’айечка (К,
СтЖ), |шуфл’а (згруб. Дв).
‘молоді люди’ (збірні назви): моло|д’ож ‘молоді люди’ (Б, Вс, Грз,
Грш, К, Км, Ктл, Лж, Лк, Лш, Мм, Мх, Ндб, НСт, Пдв, Рд, Рдн, Тп),
|

молод’ож ‘молоді люди’ (Мл), |молод’іж ‘молоді люди’ (Сл), моло|дн’ак

‘молоді люди’ (НСт), |молод’ (Грз, Кс), |молод’іст’ (СК).
‘дівчина шлюбного віку’: |д’іўка (Бн, Вс, Гр, Зб, Зл, Іс, Км, Лж, Лн, МК,
Мл, Ндб, Нл, НСт, Рп, Рх, Сн, СтВ, Тп, Чрш), |д’іўко ‘звертання до дівчини,
молодої жінки’ (Ндб, СтЖ), |д’іўчи ‘звертання до молодої дівчини’ (Кл, Мл),
|

д’іўка на в’ід:а|н’і (Ркш), |д’іўка на в’і|д:аван’а (Вл), |д’іўка на в’ід:а|н’а (Дб,

Ндб), |д’іўка на в’ід:а|н’у (Вв, Тп), |д’іўчина на в’ід:а|н’і (НСт), |д’іўчина ўже
до л’у|диĭ (Бр, Чрп), |д’івочка (Зб), на в’ід:а|н’а (БП, Ндб, Пд, Рх), на в’ід:а|н’у
(Рш, Тп), на в’ід:а|н’е (Кж, Лш, СК, СтВ), в’ід:а|ница (БП, Лж, Лн, Нл, Рж, Рх,
СтЖ), в’ід:а|ница ‘про дорослу, але ліниву дівчину’ (Рд (знев.)), д’іў|чина
(Лж), д’іў|чино ‘звертання до дорослої дівчини’ (НСт, Тп), до|росла |д’іўчина
(Брд, Кп, Рдн), доз|р’іла (Дв), з|росла (Сн), до|хожа (Пн), приĭш|ла до |часу / до
по|ри (Мх), |ґ’іўка (Бл, Брд, Мм, Нп, Ол, Трш, Яр), |ґ’івочка (Мм), |ґ’іўчи
‘звертання до дорослої дівчини’ (ЗГ, Кл), |ґ’іўчина (Кд, Мм, СК, Чрн),
|

ґ’іўчина на в’ід:а|н’а (Б, Кд), на по|р’і (Лк), се|редного |в’іку (СтБ), |майе |бути
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моло|доў (МК); |рибочко ‘звертання старших до молодої дівчини’ (Чрп),
зо|зул’ко ‘звертання старших до молодої дівчини’ (Кст).
‘заміжня жінка’: моло|диц’а (БП, Вв, Вс, Зб, Іс, Км, Кп, Лк, Лн, Нл,
НСт, Пш, Рдн, СтВ, Чрп), моло|дица (Б, Дб, К, Ктл, МК, Мл, Мм, Мх, Ндб,
Нп, НСт, Пд, Ркш, Рш, СтБ, Трш, Яр), моло|диц’і (Бл, Рп), моло|дичка (Брд,
Вр, Км, М, Мм, Рд, Рдн, Рх, Чрш), моло|да моло|дица (Вл, Нп), моло|ден’ка
|

ж’інка (Пдв), |ж’іночка (Лш), в’ід:а|ниц’а (Лк, СтВ), в’і|д:ана (Бн, БП, Бр,

Грш, Іс, Кд, Ол, Ндб, НСт, Пг, Пр, Рдн, Рж, СтЖ, Тп), за|мужн’а (СтЖ, Ус),
|

зам’іжн’а (Грз), |замужн’а (Вв, Рж), ґаз|дин’а (Дв, Пн, Сн), ха|з’аĭка (Сн),

ґаз|дин’ка (Дв), моло|да ґаз|дин’а (Ол), |ж’інка (Дв, Кд), н’і|васта (СтБ),
ни|в’істка (Кл), |ж’іночка ‘заміжня жінка середнього віку’ (Лж).
‘незаміжня дівчина’: |д’іўка (Іс, Нп), ста|ра |д’іва (Лн, Нл, Пд, Рп),
ста|ра |д’іўка (Б, Бн, Вв, Вл, Вр, Гр, К, Кж, Км, Кп, Кст, Лж, Лк, Ндб, Рд,
Ркш, Рх, СтЖ, Тп, Яр), с|тарша |д’іўка (Тп), с|тарша |д’іўчина (Мм), ста|ра
|

ґ’іўка (Брд, Трш), оди|нока |д’іўка (Мх), ста|ра |д’ева (БП, М), с|тарайа |д’ева

(Сн), |старша (Дб, Рд, СтБ), |старш’а (Рдн), пос|тарша (Іс, Сн, СтБ),
са|мотн’а (Чрп), за|сиǯена (Ктл), заста|р’іла (Рш, Чрш), в’і|бирайе (СтВ),
си|в’ійе ў д’іў|ках (Вв), си|дит у д’іў|ках (Лн), |ш’іст’а ни |майе / суд’|ба йі
та|ка, шо ни |годна |пари наĭ|ти (Бр), не |майе |дол’і (Пн), не |майе суд’|би
(Мх), не |майе ш|част’а (Мх), за|лишена верст|ви сво|йейі (Рж), нив’і|д:ана
(НСт), ниўдру|жена (Рдн), |чиста йак |палец (Шп), н’і|кому не т|реба йі|йі /
за|лишина (Дв), са|рака бо ни в’ідда|йеси / н’іх|то йі не траф|л’ейеси (Пг),
ґ’е|цанка (Рд).
‘нежонатий’: |парубок (Бр, Брд, Вв, Вс, Гр, Грз, Дб, Іс, Км, Кп, Лж, Лк,
Лн, МК, Мл, Мм, Мх, Нп, НСт, Пг, Пн, Пш, Рд, Рдн, Рж, Ркш, Рх, СтЖ, Тп,
Чрш), |парубок на |женин’а (Ндб, Пд, СК), |парбок (Бл, Гр, Дв), |парбок на
о|женинʼа (Вл), |парубок до |женин’а (Яр), |парубок на же|н’ін’а (Ош, СтБ,
СтВ), |парубок до женит’|би (Чрп), х|лопец (Кс, Лж, Лн, Мм), хло|пиц до
жи|нʼінʼа (Зб), доз|р’ілиĭ |парубок (Рп), же|них (Рп, Трш), нежо|натиĭ (Брд,
Ол), нао|жениц (Рх), на же|н’ін’і (БП), кли|кеў (заст.) (Грз, НСт, Рд, Тп),
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фли|кеў (заст.) (Сн, Тп), до|рослиĭ (К, СК, Сн), кава|л’ер (НСт), фам. хло|пака
‘молодий здоровий чоловік’ (Лж), нао|ǯеник (Тп), бата|леў ‘сильний
здоровий, але нерозумний молодий чоловік’ (Рх).
‘немолодий неодружений чоловік, холостяк’: ста|риĭ |парубок (Бн, Вв,
Вл, Іс, К, Кд, Кж, Кп, Лк, Лн, Мх, Ндб, Нп, НСт, Рд, Ркш, Рш, СК, СтЖ),
ста|риĭ |парбок (Бл, М), с|таршиĭ |парубок (Лк, Мм, Ол), ста|риĭ кли|кеў (Тп),
ста|риĭ фли|к’еў (Сн), ста|риĭ холос|т’ак (Пд), ста|риĭ (Вс, Дб, Рдн),
холос|т’ак (Пш, Рж), халас|тоĭ (СтВ), нежо|натиĭ (Дб, Лж, Лш, Рп),
за|сиǯениĭ (Ктл), захо|диўси (Врч), оди|нокиĭ (БП, Гр), са|миĭ (Гр), бо|бил’ (Лн),
п’і|шоў у с|тоўб’ір (жарт.) (Лк), жи|ве |воўком (Гр), |лунчина ли|шиўси (СтБ),
же|нило ни |в’іросло (жарт.) (Зб), н’і|кому в’ін ни з|далиĭ (Дв), оди|нак (Гр
(нове)).
‘незареєстроване подружжя’: жи|йут на |в’іру (Бн, БП, Брд, Вв, Вл, Дб,
Кж, Км, Лн, Мх, Ол, Пг, Пд, Рд, СтВ, Чрш, Яр), на |в’іру жи|вут (Б, Бл, Бр,
Гр, Іл, Кп, Лк, Лн, М, НСт, Рп, Ркш, Рш, Тп, Чрп), на|в’ірники (Яр),
нав’ірн’а|ки (Вл), жи|йут на |купу (Мх), низа|кон:о |жили (Мл), на |бочку (заст)
(Зб), на г’і|летку (Ол), безш|л’убники (Рп), |покритки (Сн), з|веден’і (Дв),
приĭду|ни (СтЖ), не|в’інчан’і (Грз).
‘розлучений чоловік’: роз|в’ідник (Брд, Вс, Дб, ЗГ, Кд, Кж, Кст, Мх,
НСт, Пг, Рж, СтВ), розв’ід|ник (Кп, М, Ол, Пд, Ркш, Рх), розв’ід|ниĭ (Іл),
роз|водник (Ндб, Рш, Трш), роз|х’ідник (Врч, К, Мм, Нп, НСт, Ош, Сн, СК,
СтБ, Лш, Тп), розх’ід|ник (БП, Вв, Дв, Іс, СтЖ, Чрш), роз|ведениĭ (Зб, Км,
Ктл), розве|ǯениĭ (МК, Рд), розве|дениĭ (Бн, Гр, Лк, Лн), розведенец’ (Рп),
роз’йе|ден:ик (Чрп), розп|раўник (Пг).
‘розлучена жінка’: розв’ід|ниц’а (Кж, Кп, Ол, Ркш), розв’ід|ница (НСт,
Рх, Рш), роз|в’ідниц’а (Кст, Рж), роз|в’ідница (Вс, Грз, Дб, Кд, Мх),
роз|водница (М, Ндб, Трш), розве|ǯена (МК), роз|в’ідничка (СтВ), розх’ід|ниц’а
(БП, Бл, Вв, Іс, Чрш), розх’ід|ница (СтЖ), роз|х’ідница (Врч, К, Лш, Мм, Нп,
НСт, Ош, СК, СтБ, Тп), розх’ід|ничка (Дв), роз|ведена (Лк), розве|дена (Бн, Гр,
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Лн), розве|дениц’а (Лн), розве|денка (Б, Рп), розйеде|ниц’а (Чрп), розп|раўниц’і
(Пг), роз’іĭш|ласи (Лж).
‘розлучені’ (мн): роз|в’ідники (НСт, Пн), розв’ідни|ки (Б, СтВ),
розв’ід|н’і (Іс), розве|ден’і (Км), роз|веден’і (Трш), роз|веденц’і (мн) (Рп),
роз|водники (Вл, Ркш), розп|раўники (мн) (Рп), роз|х’ідники (Мм, Нп, Сн),
роз|ходники (Сн), розве|ǯ’ен’і (СтБ), розве|денц’і (Лк).
‘коханець’: ко|ханец (Бр (нове)), л’у|боўник (Вв, Вл, Дб, К, Кп, Ол, Пд,
Пр, Рп, Рш), л’у|боўн’ік (Яр), л’у|боўники (Гр, Кп, Лн, Пг, Ркш, СтВ),
л’у|боўниц’і (Сн, Трш), л’у|бас (БП, Дв, Кж, Лн, НСт), л’у|баска (Іс), л’уба|си
(Кж), кава|л’ер (Б, Чрп), ка|вал’ер (Бн, Пн), лайл. |бахур (Бр), лайл. кур|вар’ (Іл,
Лк, НСт, СтЖ), ухо|жор (Кж), с|каче ў г|речку (Бл), на |в’іру жи|йут (Мм).
‘коханка’: ко|ханка (Бл, Бр (нове), Дб, Чрп), л’у|боўниц’а (Вв, Рп, Сн),
л’у|боўница (Вл, Дб, Пр, Ркш, Рш, СтВ), л’у|боўн’іца (Яр), |л’убка (БП, Іс),
|

л’убка ‘звертання до молодої дівчини’ (Крч), л’у|баска (БП, Дв, Іс, Кж, Лн),

лайл. |курва (Бн, Кж, Лк, НСт, СтЖ, Тв), об|лудниц’а (Лн).
‘жінка, у якої помер чоловік, вдова’: ўдо|ва (Вл, Грз, ЗГ, Кж, Кст, Лн,
Ндб, Пш, Рж, Ркш), удо|ва (Б, Брд, Дб, Ктл), одо|ва (МК, Рх, СтВ), у|дова (Б,
Брд, Дб, Ктл, Лш, СК), ўдо|виц’а (БП, Вв, Км, Пд), ўдо|вица (Кст, Мм, Рш, СК,
СтЖ), одо|виц’а (Бн, Бр, Грз, Іл, Іс, Кп, Лк, Лн, Ол, СтВ, Чрп), удо|виц’а (Зб,
Нл, НСт, Чрш), одо|вица (Вс, Гр, Дв, Др, ЗГ, К, Кд, Лш, М, Мм, Мх, Нп, НСт,
Ош, Пн, Рд, Сн, СК, СтБ, СтЖ, Трш, Яр), водо|вица (Тп), одо|виц’і (Вс, Рп),
удо|виц’і (Бл), одо|вичка (Дв), поўдо|в’іла (Кст).
‘вдівець’: ўд’і|вец’ (Вв, Кж, Лк, Пд, Рж), уд’і|вец (Рд), уд’і|вец’ (Пш),
ўд’і|вец (Тв), од’і|вец (Кст, Мм, СК, СтБ, СтЖ, Чрп,), уґ’і|вец (Брд), ўдо|вец
(БП, Вл, Зб, Км, Мм, Ндб, Пг, Ркш, Рх, Яр), удо|вец (Б, Бл, Врч, Чрш), одо|вец
(Бр, Вс, Дб, Дв, Др, ЗГ, К, Лж, Лн, Лш, Мм, Сн, Тп, Шп), удо|виĭ (Б), водо|вец
(Сн).
‘ровесник, одноліток’: ро|весник (Б, Брд, Вв, Вл, Дб, Зб, ЗГ, К, Кж, Кст,
Лж, Лк, Мм, Нп, НСт, Ол, Пн, Пш, Рж, Рп, Рх, Рш, СК, СтБ, Стц, Тв, Тп, Трш,
Чрш, Яр), ро|весниц’а (Вс), ро|весница (Др, Яр), ро|весничка (МК), од|нол’іток
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(Бл, БП, Кд, Пд, Рж), одно|л’етк’і (Яр), одно|л’ітчик (Врч), одно|годки (Вв,
Кп, Лк, Ркш, Сн), год|ки (Ндб), одно|годниĭ (Ктл), одно|годн’ішн’і (М),
одно|р’ічн’і (Дв, СтЖ, Чрп), одно|р’ічки (Лн), одно|р’ічники (Зб), з од|ного
|

року (Мл, Рд), о|ден го|док (Б), верст|ва (Бн, Мм, Пг, Рп, Чрп, Шп), рест|вак

(НСт, СтВ), кото|ǯент (Лк), коти|ǯ’ент (заст. Км), однок|ласник (Стц),
одно|кашник (Ркш).
‘родич, родичка’: фам’іл’|йант (Б, Вс, Врч, Зб, ЗГ, К, Кд, Кл, Лж, Лш,
МК, Мм, НСт, Ол, СК, Тп, Яр), фам’іл’|йантка (Врч, Зб, К, Кд, Лш, МК, Ол),
фам’іл’ійа (Кж, Пн, СтЖ), |родич’і (Бл (нове), Кж, СК, Сн, Ркш, Рх), |родич’і
по од|ному хрес|ту (Сн), |родичка (Ктл, Лж), ро|дина (Бн, Лн, Ол, СК),
ро|динка ‘родич, родичка’ (Лж), з |мого |роду (Ркш), с|войі (Дв).
‘рідня’: с’ім|йа (Вв, Кд), р’ід (Грз, Дв), р’ід|н’а (Брд, Вс, Грз, Др, Зб, Іл,
Км, Лж, Мм, Нп, НСт, Пш, Рж, СтЖ, Яр), |р’ідн’і (Лж, Лш, Шп), ро|дина (Бл,
Бн, Брд, Вв, Грз, Дб, Др, Зб, Кд, Крч, Кс, Кст, Ктл, Лж, Лн, Лш, Мм, Ндб, Нп,
НСт, Ол, Пг, Рдн, Ркш, СК, СтВ, СтЖ, Тв, Трш, Ус, Чрп, Чрш), да|лека
ро|дина (Б, Вл, Кп, Рш, Чрп), да|лека р’ід|н’а (Рш), да|лек’і |родич’і (Пд, Рх),
фа|м’іл’ійа (Врч, Вс, Зб, ЗГ, Іс, К, Кд, Кл, Лж, Лк, Лш, МК, Мм, Ндб, Нп,
НСт, Ош, Пн, Рд, Рдн, Рж, Сл, Сн, СтВ, СтЖ, Тп, Чрн, Чрш, Шп), да|лека
фа|м’іл’ійа (Рп, СК), б|лиск’і (Вс, Лш), в’іт|ц’і (СтБ), с|войі (Гр, Дв, Мм).
не|ма н’і |роду н’і с|ходу ‘про одиноку людину, яка не має рідні’ (Мл).
Зовнішні риси людини.
‘статурний, той, хто має гарну, струнку фігуру’: струн|киĭ (БП, Вр, Гр,
Рж), |р’іўниĭ (Тв), р’іў|нен’киĭ (Гр), ста|турниĭ (Рп), пос|таўниĭ (Бл), ст|роĭниĭ
(Вв, Лж, Пш, Рдн, Рш, Рх), со|л’ідниĭ (Брд), ф’іґу|ровиĭ (Лк), ўрод|ливиĭ (Мм),
урод|ливиĭ (Лж), |фаĭниĭ (Бн, Бр, Брд, Вл, Гр, Дб, Зб, К, Кж, Кп, Кст, Ктл, Лв,
Лк, Мм, Мх, Нп, НСт, Ол, Пг, Рд, Рдн, Рп, Рх, СК, СтЖ, Тп, Чрп, Яр),
инте|ресниĭ (СтВ), ентили|гентниĭ (Нп), дил’і|катниĭ (Др, Мм), до|л’удниĭ
(Км), |гордиĭ (Бн), бадо|в’іĭ (Сн), штра|мака (Ус), |фаĭниĭ на пар|сону (Лш),
урод|лива пар|сона (Лж), |дуже |фаĭниĭ (Кп), |дуже кра|сивиĭ (Брд), |гарна
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пос|тава (Бз), струн|киĭ йак дуб (Ркш), с|татниĭ йак с|в’ічка (Лн), йак стру|на
(Мш), к|расен’ (Пд), ф’ігу|р’іст (Нп), стан |фаĭниĭ (Іл), гоно|ровиĭ / |моцниĭ /
здо|ровиĭ (Чрш).
‘статурна, та, яка має гарну, струнку фігуру’: с|татна (Лн), ста|течна
(Вр), ст|роĭна (Рдн), струн|ка (СК), ф’і|гурна (Бз, Нл), ф’ігу|рова (Дж, Зл),
штра|мачка (Ус), |дуже |дуже |фаĭна (СК), р’іў|нен’ка йак бе|реза (Ркш),
струн|ка йак сме|река (БП), то|пол’а (БП).
‘гладкий’: тоўс|тиĭ (Кж, Км, НСт, Рх, Чрп), |ситиĭ (Гр, Мш, Нп, Пд),
|

поўниĭ (Брд, Вр, Дж, Зб, Км, Кп, Лж, Лн, Лш, Мм, Пд, СтВ, Чрш), чере|ватиĭ

(Лж), ґ’еле|ватиĭ (Вл, Лж), г|рубиĭ (Б, Брд, Вс, Зб, Кп, Лн, Нп, Пд, Рд, Рш, СК,
Яр), гру|бецкиĭ (К), грубе|лецкиĭ (Лн, Яр), |дуже г|рубиĭ (Кст), буц|матиĭ (Мш),
за|машниĭ (Тп), папу|листиĭ (Рд), бебе|хатиĭ (Чрш), |годниĭ (Лк), |гарниĭ (Рж),
не |майе |форми (СК), пере|йіли с|войу |форму (Лж), без ф’і|гури л’у|дина (СтВ),
безроз|м’ірниĭ (Брд), йак |бочка (СтЖ), |жирниĭ ка|бан (Ркш), тоўс|тун (Бз,
Пш), |бел’бус (Зл), бочо|ров (СтЖ), к|лецок (Рп), |ропша (Пг), |бочка (Вс, Пр,
Рд), бу|гаĭ (БП), па|ц’ук (Бн), йак |коўбок (Кж), |коўбок (Нл), коло|бок (Бз),
|

пончик (Вв), гар|буз (Вв), со|с’іска (Вв), |вал’ок (Бл), ко|рова (Ол), |л’оха (БП

(згруб.)).
‘непомірно повний чоловік, гладун’: |поўниĭ (Вс, Др, Зб, ЗГ, Лн, Лш,
НСт, Рд), |ситиĭ (Гр, Тв, Чрп), пу|затиĭ (Б, Мш), |тен’ґиĭ (Лж, Лш, Нп, Рдн,
СК), т|лустиĭ (Лш), |жирниĭ (Ктл, Пд), |жирнен’киĭ (СтЖ), тел’бу|хатиĭ (Лн),
г|рубиĭ (Зб, Лн), гру|бецкиĭ (К, Лн), грубе|лецкиĭ (Яр), |дуже |сил’но г|рубиĭ
(Кст), нена|жерливиĭ (Км), безроз|м’ірниĭ (Брд), безф’і|гурниĭ (Сн), |сил’ниĭ
(СтВ), |годниĭ (Лк), незг|раба (Бз), здоро|вен:иĭ (Мш), тоўс|т’ак (Рх), пау|ка
спас (Лж), |майе ук|лад св’іĭ (СК), ни|йакиĭ б’і|да кас (Дв), |ситиĭ ĭак ка|бан
(Нп), |жирниĭ йак ка|бан (Ркш), йак |бочка (Кп, Пг), йак |тумбочка (Ол),
гла|дун (Рж), |боўдур (Рп), |тушка (Ркш), |гевало (Врн), вед|м’ід’ (Рш),
беге|мот (ЗГ), бу|гаĭ (БП, Пр), в’ін’і|пух (нове., жарт. Км), ў |тк’іл’і чоло|в’ік
(Рдн).
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‘непомірно повна жінка, гладуха’: |сита (Гр, Тп, Чрп), г|руба (Брд, Вв,
Гр, Дж, Зб, Нп, СК), гру|бецка (Брд, К), грубе|лецка (Лн), чере|вата (Б),
|

тен’ґа (Лж, Рдн, СК), |поўна (Зб, Лш, Нп, НСт, Рх), поў|нен’ка (НСт), |жирна

(Ктл, Пд), тел’бу|хата (Лн), бебе|хата (Чрш), |моцна (СтЖ), розте|лепана
(СК), незґрама|тишна (Яр), поўно|важна (СтВ), |годна (Лк), габа|р’ітна (Рд),
|

дуже |сита (Лш), тоўс|та (Др), тоўс|туха (Пд), йак |рапаўка (Дв), к|репка

йак ко|пица (Лк), |сита йак с|в’ін’а (Нп), йак вил’ми на|кидана (Яр), ве|лика
йак ко|рова (Дж), ку|б’іта (Дж, Рп), |ропша (Пг), ко|рова (Врн, Рдн, Ркш, Рп),
|

л’оха (БП, Рш), по|рохн’а (Вл), сви|н’а (Бн, Нл), ко|била (Врн), трин|зоса (Зл),

роз|вора (Пр), |бочка (Мш), |бомба (Сн), ра|поха (Ол), с|терва (згруб. Км),
баĭ|дужна і л’і|нива (Рдн), |м’іри не |майе (Др, Нл).
‘худий’: ху|диĭ (Бр, Лж, Рж, Чрп), ху|де (Дб), ху|ден’киĭ (Бр, Брд, Лж, Мх,
НСт, Пг), худор|л’авиĭ (Лж), ху|д’ушчиĭ (Вл, Лн, Пд), худош|чавиĭ (Вс), тон|киĭ
(Вв), мар|ниĭ (Лж, Лн, Тп), бла|гиĭ (Вр, Лв), стош|чониĭ (НСт, Пг), ш|чуплиĭ
(Кж), неш|часниĭ (Рд), з|дохлиĭ (БП), сла|биĭ (Ктл), ху|диĭ йак ск’е|л’ет (Рш),
ху|де йак ске|лет (Дб), йак ск’е|л’ет (Б), ске|лет (Бн, Вс, Дж, Пр), ск’е|л’ет
(Дв, Сн), ху|диĭ йак т|р’іска (Лк), су|хиĭ йак т|р’іска (Нп), йак т|р’іска (Лк),
ху|диĭ йак ш|пица (Лк), ху|диĭ йак |липка (Бз), ху|диĭ йак су|хоти |майе (Зб),
су|хиĭ йак па|тик (Нп), за |в’ітром би п’іш|ло (Лж), |в’ісох йак дри|ва ў пи|ч’і
(К), су|хоти |майе (Лш), сухо|ребрик (Зб (жарт.), Рп), сухо|реблиц’а (Кст),
шкраб|л’ек (Гр), та|ран’ка (Ркш), ко|нопл’а (Кп), шпа|тар’ (Врн), сухо|стоĭ
(Мш), су|хар’ (Пш), са|рака (Мх), зголо|ǯениĭ (Мм), йак за|парениĭ (Брд).
‘дуже худий чоловік’: ху|диĭ (Брд, Зб, Лк, Лн, Рд), ху|ден’киĭ (Брд, Чрш),
ху|д’ушчиĭ (Вр), стра|шен:е ху|диĭ (СК), су|хиĭ (Вв, Яр), стош|чониĭ (Км),
стош|чене

(Чрш),

неш|часниĭ

(СтВ),

з|нишчениĭ

(Тп),

сла|биĭ

(Ктл),

туберку|л’озниĭ (Вв), ху|диĭ йак ске|лет (Нп, Рх), ху|диĭ йак хрушч (Ркш), ху|диĭ
йак с|к’іпка (Мх), ху|диĭ йак жер|дина (Пд), ху|диĭ йак тх’ір (Зл), ху|диĭ йак
іг|лу |зйіў (Зб), ху|диĭ йак г|лиц’а (Ол), су|хиĭ йак би|лина (Рж), йак би|линка
(Мм), йак за|парениĭ (Брд), йак хрушч (Кп), йак граб|л’і (БП), йак би|линка ў
|

поли (Вл), су|хар’ (Пг), шкраб|л’ек (Гр), та|ран’ка (Ркш), с|к’інза (СтЖ),
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ск’е|л’ет (Нл, Сн), ске|лет (Мш), ск’і|лет (Др, ЗГ), дохо|д’ага (Мш), са|раку
(Чрш), |майе су|хоти (Лш, Мм), |дуже по|даўса (Тп), лиш к’іст|ки (Дв), ш|к’іра
ĭ |кости (СК), ш|к’іра (Км), у|паў ў су|хоти (Лн), св’іч|ки ту|л’ати до |него
(Лж), |тичка (Зб).
‘дуже худа жінка’: ху|да (Брд, Лш, Яр), ху|ден’ка (СК), ху|д’ушча (Брд),
ху|де (Вв), мар|на (Рж), су|ха (Зб, Рж), сла|ба (Ктл), стош|чона (НСт), ху|да йак
|

палец (Пр), ху|да йак глис|та (Пд), ху|да йак |терлиц’і (Бл), ху|де йак ш|корба

(Рх), тон|ка йак пл’іт (Нп), йак т|р’іска (Лк, Пг), йак ц’іп (БП), йак ск’інза
(Вв), йак |терлиц’а (Врн, Ол), йак т’ін’ (Лн), йак ш|пиц’а (Ол), су|хе йак
ба|дил’:а ў |поли (Ркш), неш|часне (Вв), до|хожа (Рд), сухо|ребла (Нл),
сухо|ребриц’а (Рп), |терлиц’а (Рп), та|ран’ка (Нл, Ркш), ск’і|лет (ЗГ),
ск’е|л’ет (Рш), ш|вабра (Нл), ко|за (СтЖ), |майе |сухоти (Мм), ш|к’іра ĭ |кости
на н’і (Гр), ш|к’іра (Км), ш|пил’ку з|йіла (Лж), че|кайе с|в’ічки ў |руки би |дали
(Лж), во|на так са по|дала / с|тала ста|ра-ста|ра (Тп), з |бичк’іў з|роблена
(ск|ладена) (Зл), та|койі ў|роди (Рдн), |тичка (Зб).
‘схудлий, який схуд, став худішим’: с|худ (Вв, Мх, Ркш), поху|даў (Кп,
НСт), по|даўси (Брд), змар|н’іў (Лв, Лж), |дуже помар|н’іў (Лж), ду|же мар|ниĭ
(Рж), |в’ісох (Вл, Ркш, Яр), поб|лаг (Рх), побла|ж’іў (Рш), бла|гиĭ с|таў (Рш),
сла|биĭ (Зб, Мм, Ол, СтЖ), сла|бак (Рп), хвороб|ливиĭ (Пд), нездо|ровиĭ (Чрп),
|

майе су|хоти (К, Нп), стош|чона (Пр, Рд), диха|вичниĭ (БП), туберку|л’озниĭ

(Кж), туберку|л’озниц’а (БП), сухо|ребриĭ (Лн), су|хар (Лш), стаў йак
мото|вило (Ктл), |в’іс:али шп’іґ (Лк), дохо|д’ага / до|ходит (Зб), зас|лаб /
с|лаб’іст’ та|ка (Чрш), зголо|ǯениĭ (Мм).
‘високий худий чоловік’: ви|сокиĭ (Бн, Вс, ЗГ, Іл, Лш, Рд, Рж, Тв),
ви|сокиĭ йак дра|бина (Вв, Кст, СК), ви|сокиĭ йак три|пета (К), та|киĭ в’і|сокиĭ
йак |горстка (Вл), в’і|сокиĭ до с|тел’і (К), в’і|сокиĭ та ху|диĭ (Тп, Чрп), ху|диĭ
(Вв), ху|ден’киĭ (Нп), худор|л’авиĭ (Мм), ху|де йак |тичка (Рх), струн|киĭ (Дж,
Км, Лж, Мх, Мш, Пг, Пд, Рд, СК, СтЖ), тон|киĭ (Вс), |доўгиĭ (Брд, Лж),
доўготе|лесиĭ (Нл), ґандра|батиĭ (Бл), сухо|реблиĭ (НСт), |тайак т’ін’ (Б),
|

в’ір’іс йак баз|ник (Рх), йак жер|дина (Кж, Кп), здо|ровиĭ йак телег|рафниĭ
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стоўп (Яр), йак ба|т’іг (Рш), та|киĭ йак |тичка (Зб), йак пра|жина (Вр, Рд),
праш|тина (Лн), бата|леў (Км), бати|леў (Лк), мо|тил’ (Лк), мото|вило (Ктл),
жура|вел’ (ЗГ), |буз’ок (Рп), |чапл’а (Рдн), мо|тил’ (жарт. Лк), безм’і|рен:иĭ
(Дв), шп’інґо|л’ет (Сн), |в’ішалка (Ол), ви|сокиĭ йак то|пол’а / дур|ниĭ йак
фа|сол’а (Лж), ви|соке до |неба / дур|ниĭ йак т|реба (жарт. Ркш), |м’іри не |майе
(Дв), загу|биў |м’іру в’ід |себи (жарт. Др), |в’ір’іс без |м’іри (Лж), |тайак чорт
на ме|лаĭ то|бойу о|раў (Зл).
‘висока худа жінка’: ви|сока (Рж, Рд, Сл, Тв), ви|сочен’ка (Вс), ви|сока
йак би|лина (Ркш), ви|сока йак дра|бина (СК), |ж’інка йак дра|бина (Дб), йак
дра|бина (Б, Дж), дра|бина (Лк, Рп), ви|сока йак то|пол’а (Бз, Бл, Вв, Кст,
Ркш), |в’іросла йак то|пол’а (Лж), та|ка ви|сока йак |тичка (Зб), |в’іросла йак
п|р’адиво (Вл), йак ко|лопн’а (Рш), йак три|пета (К), |доўга (Брд), худор|л’ава
(Мм), ху|ден’ка (Нп), гандра|бата (Рх), драба|ната (СтЖ), ст|роĭна (Пд),
здо|рова (Яр), струн|ка (Км, Лж, Пг, Рд), сухо|ребла (НСт), |дилда (Лн),
високо|вол’тна (Зл), |мама л’ісо|ва (БП), мото|вило (Ктл, Рх), мото|вилник
(Мш), ко|нопл’а (Кп), |колотниц’а (Км), с|к’інза (Вв), шп’інго|л’етка (Сн),
п|латва (Рп), д|римба (МК, Нл), жи|рафа (ЗГ), |чапл’а (Рдн), |дошка
два|ц’атка (Пр), |в’ішалка (Ол), плат|форма (Ол).
‘високоросла жінка’: |фаĭна (Б, Бн, Вв, Врн, Дб, Зб, Кж, Км, Нп, НСт,
Пд, Рдн, Рп, Рх, Тп), ўрод|лива (Мм), кра|сива (Рдн), ви|сока (Пш), ви|сока йак
дра|бина (Лш), ст|роĭна (Рш), ф’іґу|риста (Вв), |годна (Дб, Ктл, Лж, Лк),
|

годна йак трам (Лж), |сита (ЗГ), |гожа (Тв), |пишна (Ол, Пр), пишног|руда

(Ол), показ|на (Ус), по|р’адна (Врн, Рх), с|татна (Кп, Мх), со|л’ідна (Брд, Тп),
гоно|рова (Лн), к|репка (ЗГ, Лж), |моцна (Кж, Яр), з|лачна (Рп), ў|п’ітана йак
к|рал’а (Ркш), ĭде йак ко|рова (Нп), нор|мал’на (Рд), йак коро|лева (Рдн),
са|л’утна (Рд), гоно|рова (Лн), при|йемна (Бл), високо|вол’тна (Нл), нена|жера
(БП), |дилда (Нл), |дама (СтВ, Ус), кра|сав’іца (Зл), б|рохн’а (Сн), л’о|хана
(СтЖ), цу|ґова / та|ка со|б’і / йак ко|лис у па|н’іў |кон’і ў б|риц’:і / та|ка ў |т’іл’і
/ цу|ґова |баба (Лк).
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‘коротун, низькоросла людина’: |низкиĭ (СК, Чрш), ни|зен’киĭ (Лн),
ниско|пен’киĭ (Зб), ко|роткиĭ (Рж), ма|лиĭ (Брд, НСт, Ркш), ма|лиĭ йак |карлик
(Яр), мало|ватиĭ (Тп), ма|лен’киĭ (Др, Кж), недо|рослиĭ (Брд, Дв, Км, Лв, Лк,
Рд, Рж, Рх, Рш), нидо|рослиĭ (Рдн), недо|росток (Бл, Дж, Ркш, Рп),
нидорос|л’ек (Км), нидо|родок (Рдн), припе|лениĭ (Лж), при|садкуватиĭ (НСт),
ш|петниĭ (Тп), |куциĭ (Б, Вр), ку|цен’киĭ (Б), йак |карлик (Нп), |карликовиĭ (Пд),
|

карлик (Бз, Бн, Вл, К, Ктл, Лв, Лш, Мш, Нп, Пг, Пр, Рп, Рх,СтЖ), |карличок

(ЗГ, Пг), |карличка (Вл, Мш), кара|пуз (Вв, Ркш), кара|пузик (Вв), |коўбок (Кп),
|

коўбчик (БП), кар|кубита (Рх), кор|купка (Пд), ко|вен’ка (Зл), кор|дупел’ (Ол),

кор|дупил’ (Зб (жарт.), Мх), л’іл’і|пут (Нп), йак о|сел (СК), та|ка у|рода |низка
(Мм), а|ди р’іс таĭ недо|р’іс / таĭ та|киĭ ма|лен’киĭ |нискиĭ (жарт.) (Др).
‘присадкуватий, невисокий на зріс, але міцний, кремезний’: |моцниĭ
(Кж, Лж, Лк, Пд, Яр), |моцниĭ йак гуʒ (Нп), к|репкиĭ (Лв, Лж, Мш), |дужиĭ
(СК), п|лотниĭ (Пг), |годниĭ (Лж, Чрн), ґ’еле|ватиĭ (Б), ф’ігу|радниĭ (СтВ),
кор’і|н:иĭ (Кст), коре|настиĭ (Бз, Кп), кор’і|настиĭ (Тп), йак ґуʒ (Брд, К), ґуʒ
(Км, СтЖ), йак кар|кубита (Вл), йак в’ід|земок (Рд), в’ід|замок (Рп), в’ід|земок
(Мм, Нп, Ус), недо|росток (Кст, Ол (знев.)), си|лач (ЗГ, Зл), бурду|гоз пу|затиĭ
(Ктл), |шустриĭ (Зб), припе|лениĭ (БП), при|стоĭниĭ (Бл), кара|пуз (Лв),
ма|лен’киĭ а|ле уда|лен’киĭ (Вв).
‘опецькуватий, невисокий, але товстий, незграбний на вигляд’: |хилиĭ
(Рп), х|л’авиĭ (Пд), м|лавиĭ (Брд, Сн, СтЖ, Тп, Яр), ваĭлу|ватиĭ (Лш), уви|тиĭ
(Пш), незг|рабниĭ (Кж, Кст), незґ|рабниĭ (Км, Лж), незґ|радниĭ (Нп), нез|далиĭ
(Лк), недо|рослиĭ (Дв), непово|ротливиĭ (Тп), неук|л’ужиĭ (Дж), н’іку|дишниĭ
(Рш), припе|лениĭ (Лж), мамалиґу|ватиĭ (Вр), ма|лиĭ (Лж), по|в’іл’ниĭ (Пг),
гни|лиĭ (Вл), трух|л’авиĭ (Рд), нетол|ковиĭ (Зб), се|редниĭ буĭ|ниĭ чоло|в’ік
(Чрш), н’і |риба / н’і м|н’асо (Брд, Рш), н’і |риба / н’і м|н’есо (Вв), ни с’а|ке / ни
та|ке (Вв), ни |нашим / ни |вашим (К), йак вед|м’ід’ / шо в’ін непово|ротниĭ
(Ркш), йак танк (Мш), Стец’|ко (Лж), коло|бок (Лж, Нл), жук (Ркш),
в’ід|земок (Рх), мама|лига (Кп), ку|леш’а (Зб), чу|лапало (Бн), о|пудало (Бз),
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стра|ховис’ко (Бз), шала|пута (БП), |коўбок (Нл), |бочка (Мш), |леĭба (Бл),
чере|пашка (Рдн), в’ід|земок / і |моцниĭ і |низкиĭ (Мм).
‘міцної будови тіла’: |сил’ниĭ (Брд, Вр), си|лач (Зл, ЗГ), |моцниĭ (Б, Іс,
Пд, Рж), |моцниĭ йак дуб (Лк), |моцниĭ ĭак дуб ви|сокиĭ (Лк), |моцниĭ ĭак бу|гаĭ
(Нп), |моцик (Мх), |дужиĭ (Мм, СК, Тп), к|репкиĭ (Ктл, Лв, Лк, Лн, Сл, Яр),
к|репкиĭ йак дуб (Ркш), чоло|в’ік йак дуб (Ол), йак дуб (Дж, Зб, Рд), дуб (Бл,
Зб), здо|ровиĭ (Брд, Кж, Кст, Мм, Мш, СтВ), здо|ровиĭ (Рдн, Сл, Тв),
здороў|л’ашчиĭ (Рш), здоро|вило (Мш), ви|сокиĭ здо|ровиĭ (СК), к|рем’ін’ (Рп),
кре|мезниĭ чоло|в’ік (Рдн, Сн), ст|роĭниĭ (Лж), с|татниĭ (Лж), п|лотниĭ (Лж),
|

годниĭ (К, Ктл, Ск), |фаĭниĭ (Рх, Тв), струн|киĭ (Рх), гоно|ровиĭ (Вв), |гордиĭ

(Вв), |гарниĭ муш|чина (Кж, Пр), йак збуĭ (Дв), йак |Доўбуш (Ус), |ходи йак цар’
(Пр), бога|тир’ (Бз), ко|зак (Ркш), гр’ім ни чоло|в’ік (Бл), хо|рошиĭ ха|з’айін
(Вл), здо|ровиĭ му|жик моло|диĭ (Др).
‘велика повна людина, здоровило’: здоро|вило (Рж), здоро|ван’ (Вр),
|

тен’ґиĭ (СК), вели|кан (Дж), |моцниĭ (Зб), си|лен:иĭ (Лж), безроз|м’ірниĭ (Брд),

нефор|мистиĭ (Вв), непово|ротливиĭ (Пд), незг|рабниĭ (Мш), на|битиĭ ĭак
|

подушка (Пр), ĭкиĭс нез|далиĭ (Пд), |поўна йак ко|била (Пг), йак |бочка (Пг),

штро|маґа (Лж), слон (Ркш), ко|била (Ктл), бур|мило (Ол), Бог |м’іру в’ідо|браў
(Нп), у д|вер’і не м’іс|титси (Лж), у ш|к’іру не ў|лазит (Лш), гн’іĭ
ни|в’івежениĭ (Зб (жарт.)).
‘сильний’: |сил’ниĭ (Дб, Лж, Мм, Нп, Рж, Яр), |силниĭ (К, Ктл, НСт, СтВ),
си|лач (Бл, БП, Брд, Вв, Вр, ЗГ, Зл, Км, Кст, Лж, Лш, Пр, Пш, Рп, Рш, СтЖ,
Тв), |сил’ниĭ йак |цар’ (Пр), |дужиĭ (Лж, Пг, Рдн, СК, СтЖ), |дужиĭ йак бик
(Бн), к|репкиĭ (Кп, Ктл Сн, Пг, Рх), к|репкиĭ йак дуб (Ркш), кре|пезниĭ (Сн),
|

моцниĭ (Бл, БП, Іс, Лж, Лк, МК, Мх, Рд), м’іц|ниĭ (Ус), фист |моцниĭ (Лк),

мо|цак (Лж), мо|цака (Кж), здо|ровиĭ (Рд), |мужн’іĭ (Пд), йак в’іл (Врн),
бога|тир (СтЖ), бо|рец’ (Бз, Дж), |бакир (Зб), бу|гаĭ (Рп), ка|маз (Ол), ў |сил’і
(Мх), |годен муш|чина (Чрн).
‘недолугий, слабий, кволий’: слабо|сил’ниĭ (Кст, Рж, СтЖ, Ус),
слабо|силниĭ (К, Мм, Нп), cла|биĭ (Зб, К, Мм, НСт, Рдн, Рх, СК), слабо|витиĭ
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(Лж, Рд), cла|бен’киĭ (Б, Лв), cла|бак (ЗГ, Ктл, Рп, Тв), хвороб|ливиĭ (Вр),
бе|с:илиĭ (Нп), бе|с:ил’ниĭ (Зл, Лн, Нп, Рд), обе|с:илениĭ (Брд), не |майе |сили
(Нп), |нем’ічниĭ (Км, Пш, Пг), |немошчниĭ (Ркш), |нем’ішниĭ (Вв), ху|ден’киĭ
(Зл), худ’а|чок (Кж), |хилиĭ (Пд), м|л’авиĭ (Пд), бла|ген’киĭ (Зл), знич|тожениĭ
(Бн), замо|рочениĭ (МК), за|сохшиĭ (Пр), непот|р’ібниĭ (Рх), без|пом’ічниĭ (Кп),
него|д’ашчиĭ (Яр), н’іку|дишниĭ (Рш), |дохлиĭ (Вл), з|дохлиĭ (Дж, Лк), з|дохл’ек
(Бл), недороб|лениĭ (БП), ни до |чого (Дв), са|раку (Мх), дохо|д’ага (Вл, Мш),
йак |мокриĭ ґ’ім|н’ек (Лк), не|т’афера (Тп), ма|мула (Сн), ку|леш’і (Бл).
‘знесилений, виснажений’: с|томлениĭ (Рх), стом|лениĭ (Яр), ўтом|лениĭ
(Б, СК), нароб|лениĭ (Дб), зро|биўси (Лн), з|роблениĭ (Лк), зроб|лениĭ (Бз, Бл,
Брд, Лж, Пд, Тп, Ус), спра|ц’ованиĭ (Рп), з|морена (Вв), замо|рена (Кп, Рш,
СтЖ), з|мучениĭ (Ктл, Лж, Рх, Тп), з|мучилас’а (Вл), за|мучениĭ (Нл, Яр),
з|н’івежениĭ (Пд), зне|моглиĭ (Пд), з|нишчиниĭ (Іл, Мм), з|нурена ро|ботойу
(Рд), ус|тала (Вл), ўс|таўшиĭ (Сн), за|ўйала (Лв), у|йала (К, Лш, Рш), |ўйела
(СтВ), ус|лабла (К), сла|ба (Вл, Зб, НСт), сла|бон’ка (Кж), |в’іробиў |силу (Пг),
бе|с:илиĭ (Лш), не|годна (Зб), ху|диĭ йак кост|риж (Нп), йак |т’ул’ка (Мш), йак
су|хар (Мш), ста|риĭ (Мм), |немошчниĭ (Ркш), |нем’ічниĭ / бес|пом’ічниĭ йак
|

риба (Кп), са|раку (СК).
‘блідий’: бл’і|диĭ (Бз, Вв, Дб, Дж, Мх, НСт, Пд, Рж, СтЖ), бл’і|ден’киĭ

(Дб, Лк), бл’і|дон’киĭ (Вв), бл’ід|ниĭ (К, Рх, Тп), бл’іднен’киĭ (Лн), б|л’едниĭ (Бз,
Врн, Зл, Ктл, Лв, Лн), |с’іриĭ (Рдн), мар|ниĭ (Мм), мар|нен’киĭ (Вс, Рдн),
по|жоўклиĭ (Пг), |жоўтиĭ (Ктл), жоўто|кожиĭ (Рш), |жоўта / йак |в’імокла
(Брд), йак |жоўта |ружа (Нп), |в’іцв’іла йак кул’|баба (Ркш), йак с|в’ічка
(Ркш), йак |сʼіра миш (Рдн), безц|в’ітниĭ (Пр), за|ўйалиĭ (Яр), слабо|витиĭ (БП,
Рп), бол’|ниĭ (Пш), знич|тожениĭ (Бн), хвороб|ливиĭ (Дж), зац|вилиĭ (Бл), ни
|

майе ц|в’іту ў ли|ци (Зб).
‘рум’яна дівчина’: |фаĭна (Дб, Ктл, НСт, Рд, Рдн, Рп, Рх, Тп), ўрод|лива

(Рдн), зма|л’ована (Рдн), ру|мйана (Брд, Тп), рум|н’ана (Дб, Лн), ру|мйана йак
|

роза (Брд, Пр), ру|мйана йак па|вон’ійа чир|вона (Брд), ру|мйанец г|райе (Вр),

|

гожа |д’іўка (Рп), |фаĭна йак га|лунка (Пг, Ркш), |фаĭна йак нама|л’ована (Вл,
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Кп, Яр), |фаĭна йак ка|лина (Рш), |фаĭна йак к|в’ітка (К), |фаĭна йек к|в’ітка
(Бн), |фаĭна |д’іўка йак |писанка (Ркш), |гарна йак к|в’ітка (БП), |гарна йак
коро|л’іўна (Б), |д’іўка йак ка|лина (Рп), йак п’і|вон’ійа чер|вона (Брд), йак
|

ружа (Нп), йек |ружа (Км), йак |писанка (Рд), йак нама|л’ована (Мш),

чер|вона (Шп), червоно|лица (Рш), червонош|чока (Вр), чир|вона йак |йаблуко
(Ктл), гарно|лиц’а (Пд), кроў з моло|ком (БП, Вв, Зб, Зл, СтЖ), |ружа (Сн),
га|лунка (Дв), кра|сун’а (Бз), кра|сав’іца (СтВ), розма|л’ована (СтВ), йак
Чоро|п’ітова |мама (Лк), чер|вона йак бу|р’ак (Врн), чер|вона йак га|лунка (Бл),
чер|вона йак |руж’і (Бл).
‘хвороблива людина’: х|вора (Рж), хвороб|лива (Бз, Вв, Дж), |майе
хво|робу (Зб), |хора (Пд), хо|райе (Рш), сла|ба (Б, Брд, Вл, Вр, Врн, Вс, Дб, Іл,
К, Кп, Крч, Лв, Лж, Лш, Мм, Мх, Мш, Нп, НСт, Ркш, Рп, СтЖ, Чрп),
слабо|вита (Бл, Бн, БП, Зб, Км, Лж, Лн, Нп, Рд, Рдн, СтЖ, Тв, Тп, Ус),
слабку|вата (Рдн), сла|буйе (К, Лк, Лн, Нп, Рш), бол’|на (Ктл, Лв, Пш, Ркш,
Яр), хир|л’ава (Нл), к|вола (Вр), ра|х’ітна (Лж), слабо|сил’на (Кст), слабо|силна
(Мм, Пг), с|томлена (Б), |немошчна (Лв, Пр, Ркш), |немошна (Рх), |б’ідна (Дб),
са|рака (Кп), з|дохла (Бн, БП), здох|л’етина (Бн), здох|л’ак (Сн), ко|п’іку не
|

варта (Бн), жи|йе і |т’агне ч’исом так / йак то скри|пуче |дериво (Рдн).
‘витрішкуватий’: о|катиĭ (Вр, Рдн), оч|кастиĭ (Пд), во|катиĭ (К, Ктл),

пул’|катиĭ (Лв, Лж, Мш, Рх, СК, Сн, СтЖ, Тв, Чрп, Яр), пул’|катиĭ (Бл, Бн,
БП, Брд, Вв, Врн, Дб, Дв, Км, Кст, Лк, Лш, Мх, Нп, Пг, Пд, Пш, Рд, Рш, СК,
СтВ Тп, Ус, Чрш), пул’|кач (ЗГ, Км, Кст), пул’|качка (Км), бул’|кач (Рп),
тр’іс|катиĭ (Мм, Рп), тр’іска|тен’киĭ (Пг), тр’іш|катиĭ (Б, Пш, Рж),
тришку|ватиĭ (Рж), витр’ішку|ватиĭ (Ркш), тр’іс|кач (Рп), вилу|патиĭ (Дж),
вир’ачку|ватиĭ (Кж), |оч’і йак у со|ви (Вв, Лш), |оч’і йак у бара|на (Пр), йак у
|

ж’еби (Зб (жарт.)), пул’|катиĭ йак |жаба (Ктл), йак у бара|на (Пр), |тайак у

ко|рови |оч’і (Рдн згруб.), |фари (Зл), не|нависниĭ (Бз), не|нависн’і |оч’і (Бз),
в’і|лаз’а |оч’і йак ц’і|бул’і (Ркш), пул’|катиĭ / страш|ниĭ і ни|фаĭниĭ (Чрш).
‘косоокий, який має ваду зору, неоднакову спрямованість зіниць’:
ко|сиĭ (СК, СтВ, Рдн, Тв, Чрш, Яр), косо|окиĭ (Брд, Вр, Врн, Зб, Кп, Кст, Лж,
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Нп, НСт, Пг, Пш, Рж, Рш, Ус), косо|вокиĭ (Вл), косо|оциĭ (Брд), косог|лазиĭ (Дб,
Зл, К, Пд, Ркш, СтВ), р’ізно|окиĭ (Кж, Лк, Пг), разно|окиĭ (Бл, Лж, Мм, Нп,
НСт), розно|окиĭ (БП, Дв, Зб, Км, Лк, Мх, Рдн, Пдв, СтЖ, Чрш), розно|вокиĭ
(ЗГ, К, Рд), |коси о|чима (Пр), зизо|окиĭ (Вв, Рп), сизо|окиĭ (Бл), прозо|рокиĭ (Б,
Лв, Рх, Сн, Тп), йак вуз|бек (Нп), |тайак ки|таĭка (Бн), ки|тайец (Дж), |дивиси
п|равим |оком у |л’іву к’і|шен’у (Зб, Лж), о|ден глаз на Каў|каз / д|ругиĭ на
|

С’ев’ер (Ркш), од|но |око |дивиси за |салом / а д|руге на |п’ід (Пд).
‘короткозорий’: коротко|зориĭ (Б, Кст, Мм, Мш, Пг, Пш, Рж, Ус, Яр),

ко|роткиĭ з’ір (Дб, Лж, Тп, Чрп), короткопри|з’ір (Рд), ко|роткиĭ вид (СтВ),
б|лискиĭ з’ір (Мх), близо|рукиĭ (Бл, Вл, Дв, Дж, Км, Нл, Пд, Пр, Ркш),
бл’ізо|рукиĭ (Кп), близког|лазиĭ (Яр), близко|зорниĭ (Км), блиско|зориĭ (Зб, Тв),
близ’ко|зориĭ (Вр, Врн, Зл), близко|окиĭ (Сн, СтЖ), близ’|кий вид (Лк),
мало|з’ірниĭ (Нп), вузког|лазниĭ (Бн), сл’і|пиĭ (Брд, Ктл, Лш, Рх), нап’іўсл’і|пиĭ
(Кж), т|рохи сл’і|пиĭ (СК), сла|биĭ на з’ір (Пд), сл’і|пундра (Зб), недови|жайе
(Брд).
‘далекозорий’: да|лекиĭ з’ір (Мх, Нп), далеко|зориĭ (Бл, Вр, Тв),
далеко|зорниĭ (Км), далеко|з’ірниĭ (Мш), дал’но|зориĭ (Пр), |доўго|зориĭ (Пг),
да|лекиĭ вид (Лк).
‘підсліпуватий, той, що погано бачить’: сл’і|пиĭ (Бз, Брд, Вл, Врн, Дв, К,
Км, Ктл, Лв, Лк, Мх, Мш, Нп, Пг (згруб.), Ркш, Рх, Рш, СтЖ, Ус, Чрш, Яр),
т|рох’і сл’і|пиĭ (СК), сл’і|пак (Км, Мх, СтЖ), сл’і|пачка (Км), сл’іпо|ватиĭ (БП),
сл’іпку|ватиĭ (Вв), сл’іпа|тура (Лк, Мш), сл’і|пундра (Бн, Рп), п’ідс|л’іпкуватиĭ
(Лж, Лк), п’ідс|л’іпуватиĭ (Лк, Пш), прис|л’іпуватиĭ (Дж), недоба|чайе (Бз, Вл,
Вр, Зл, Лн, Рх), недови|жайе (Брд, Лж, Мм, Мх, Нп, Тп), недо|вижуйе (Вв),
недови|ǯ’ейе (Тв), слабо|зориĭ (Пр), коротко|зориĭ (ЗГ), прозо|рокиĭ (Сн),
заску|лениĭ (Бл), пош|т’і темниĭ (Кп), |майе |кур’ач’і сл’і|поти (згруб. Кп),
|

майе сл’і|поти (СтВ), ко|роткиĭ з’ір (Рп), ни |бачи на |оч’і |добри (Лн),

сл’і|пота ĭкас (Зб (жарт.)), сл’і|пиĭ / с|л’іпайе (Чрш).
‘сліпий’: сл’і|пиĭ (Б, Бз, Бл, Брд, Вв, Вл, Вр, Врн, Дв, Дж, Зб, ЗГ, Зл, Кж,
Кп, Кст, Ктл, Лв, Лж, Лк, Лш, Мх, Мш, Нп, НСт, Пг, Пр, Рд, Рдн, Рж, Ркш,
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Рп, СК, СтВ, Тв, Тп, Ус, Чрш, Яр), |зоўс’ім сл’і|пиĭ (К, Рх, СК), сл’іпа|тура
(Пд), сл’і|пундра (Бл), нез|р’ачиĭ (Лш, Пд), |темниĭ (Бн, БП, Вв, Дб, Км, Кп,
Кст, Лж, Лн, Лш, Мм, Мх, Нл, Нп, Сн, СтЖ, Ус, Чрп, Чрш), ўтем|н’іў (Лн,
Ус).
‘людина, яка має дуже добрий зір’: ви|д’ушчиĭ (Б, Вл, Мх, Нп, Пд),
ви|д’учиĭ (СтЖ), з|р’ачиĭ (Лн, Рд), з|р’учиĭ (Сн), з’ір|катиĭ (Км, Пр), видно|зориĭ
(Вв), добро|зориĭ (Зл), далеко|зориĭ (Бл, Брд), |добриĭ з’ір (Нп), здо|ровиĭ з’ір
|

майе (К), |зескиĭ з’ір (Рп), |добри |виǯ’и (Тп), пул’|катиĭ (Дв), |майе сто два

про|центи |зору (Кж (жарт.)), перен. заба|гато |види (Рдн), ви|д’ушчиĭ /
заба|гато |види та шчи прис|кажуйе (Мх), за|надто ба|гато |вижут (Чрш).
‘глухий чоловік’: глу|хиĭ (Б, Бз, Бл, БП, Вл, Дб, Дв, К, Кж, Ктл, Лв, Мм,
Мх, Нп, НСт, Пг, Рдн, СК, Сн, СтЖ, Ус, Чрш, Яр), глу|хе (Грш, Зл),
глухо|ватиĭ (Ркш, Рх), т|рохи глу|хиĭ (Рх), г|лухман (Б, Бз, Бл, Бн, Вв, Врн, Дб,
Дв, Зб (жарт.), ЗГ, Км, Лв, Лж, Лк, Лш, МК, Мх, Нл, Пд (знев.), Пг (згруб.),
Пр, Пш, Рж, Рп, Рш, Тп, Чрш (знев.)), г|лухман варти|к’іўскиĭ (Врн, Мш, Пр),
глух|меĭ (Рд), г|лушман (НСт, СтЖ), глуш|ман (Дж), глу|хар (Чрш (знев.)),
глу|хар’ (Бл, БП, Брд, К, Пг), глу|хиĭ йак те|тер’а (Вр, Ркш), мед|в’ід’ на |вухо
стаў (БП), не дочу|вайе (БП, Мм, Нп, СтВ, Яр), приглу|шениĭ (СтВ).
‘глуха жінка’: глу|ха (Б, Бл, Вв, Вр, Врн, Дб, Дв, К, Кж, Кст, Ктл, Лж,
Мх, Нп, НСт, СК, Тв, Ус, Чрш, Яр), глухо|вата (Ндб, Пд, Ркш, Рх, Тв),
г|лухманка (Дв, ЗГ, Км, Кст, Лж, Лк, МК, Мх, Пр, Пш, Рж, Рп, Рш, Тп),
г|лушманка (НСт (жарт.), СтЖ), глуш|манка (Дж), г|лухман (Бн, Зб, Мш, Чрш
(знев.)), глух|меĭ (Рд), глу|хе йак пен’ (Брд, Рх), глу|ха йак те|тер’а (Ркш),
глу|ха йак |торба (Дж), те|тер’а (Ркш), не |чуйе |добреи (Дб, Нп).
‘німий’: н’і|миĭ (Б, Бз, Бл, Брд, Вв, Вл, Вр, Врн, Дб, Дв, Дж, Зб, ЗГ, Зл,
К, Кж, Км, Кп, Кст, Ктл, Лв, Лж, Лк, Лн, Мм, Мх, Мш, Нп, НСт, Пг, Пд, Пр,
Пш, Рд, Рж, Ркш, Рш, Рх, СК, Сн, СтВ, СтЖ, Тв, Тп, Ус, Чрш), н’і|мак (Бн,
БП, Лж, Лк (згруб.), МК, Рп, Чрш), н’і|мачка (Лж, Лк (згруб.)), н’імо|та (Лв),
не го|воре (Лж).
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‘глухонімий’: глухон’і|миĭ (Брд, Вл, Дб, Дж, Зб, К, Кп, Лв, Лж, Мм, Мх,
Мш, Нп, НСт, Пг, Пд, Пр, Пш, Рд, Рдн, Рж, Ркш, Рп, Рх, Рш, СК, Тв, Тп, Ус,
Яр), глу|хиĭ (Лк), н’і|миĭ (Бз, Вв, Вр, Врн, ЗГ, Зл, Ктл, Лн, СтЖ, Яр), н’і|мак
(БП), н’імо|та (СК), ка|л’іка (БП, Дв, Зб), труп (Бн), са|раку (Лж, Мх), глу|хиĭ і
н’і|миĭ / на |м’іґах по|казуйе (Нп), без у|с’акого з|вуку (СтВ), ни гу|вор’е (Пг),
инва|л’ід (Пг).
‘людина, що гаркавить’: гар|кавиĭ (Дж, Кж, МК, Рж), кар|тавиĭ (Пр),
кар|тавит (Вр, Тв), кара|тавиĭ (Ркш), шипи|л’айе (Брд, К, Рх, Рш),
шипи|л’авиĭ (Кп, Лв, Лж, Яр), шиіпиі|л’айе (Дв), шепе|л’айе (Нп), шипи|л’ейе
(Бл, Зб, Рдн, Чрш), ш’іп’і|л’ейе (Км), шипи|л’ук (Км), ш’іпи|л’еўка (Км),
безйа|зикиĭ (Мм), йа|зик при|шитиĭ (Дб), за|йіка (Пд, Пш), не домоў|л’айе / не
до|казуйе сло|ва (Нп), пар|тач (СтЖ), н’і|мак (Лк), не |кажи р (Тв, Тп), |тайак
Л’ен’ін (Лк).
‘гугнявий, який говорить нерозбірливо, в ніс’: |гун’айе (Зл, Рх), |гун’авиĭ
(Б, Вл, Кп, Лн, Пр, Рж, Ркш, Рш, Яр), гуг|н’ав’ійе (Бл), гуг|н’авиĭ (Вр, Рп),
гуг|н’авец (Пш), |хухнавиĭ (Чрш), гун|досиĭ (Нл), |мимр’а (Бз), бала|мута (Сн),
нап’іўн’і|миĭ (Дв), го|вори ў н’іс (Вв, Зб, Пд), буб|нит п’ід |носом (Лж), сла|биĭ
на н’іс (Нп), |дудлайе (Мш), халаманд|рит (СтЖ), ґли|ґайе с|лину (БП),
теренко|тит (Тв), гун|досит’ (Дж).
‘шепелявий, який вимовляє свистячі звуки як шиплячі’: шипи|л’айе
(Брд, Вв, Вл, Лк, Лн, Нп, Рх, СтЖ, Ус), шипи|л’ейе (Бл, Зб), шепе|л’айе (Зл),
чипи|л’айе (БП), шипи|л’авиĭ (Б, Кп, Лк, Рш, Яр), шепе|л’авиĭ (ЗГ, Лж, МК, Нп,
Пш, Рж, Рп), шипи|л’уха (СК), шип|л’ачиĭ (Ркш), шип|йачиĭ (Пд), кар|тавиĭ
(Мш),

|

гикавиĭ (Лн), йа|зик ко|роткиĭ (Дб), йа|зик при|шитиĭ (Лж),

крутойа|зикиĭ (Зл), безйа|зикиĭ (Мм), |н’амкайе п’ід |носом (Лж), шипи|л’ави
(БП), чипи|л’айе (БП), ш|воркаўка (СтВ).
‘буркотун, чоловік, який говорить тихо й невиразно’: |тихиĭ (К, Мх),
ти|хон’а (СК, Яр), т’і|хон’а (Кп), ти|хон’киĭ (Рдн), спо|коĭниĭ (Ктл), |мимра
(Лш, Рп), м|н’амра (ЗГ), |м’амл’а (Нл), |н’ама (Рх), |муд’а (Км), |муркало (Пд),
нет’а|мушчиĭ (Пр), недо|моўлениĭ (Нп), бур|чавиĭ (МК), |н’ежниĭ (СтВ), н’і|мак
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(Бн), ти|хон’ко гоу|вори (Тп), гу|вори п’ід н’іс (БП), ў н’іс гу|вори (Дв), буб|нит
п’ід |носом / бур|мочит (Бл), го|вори нироз|б’ірливо (Вв), та|ка |мова ў |него
(Зб), н’і |риба н’і м|йесо (Тв).
‘буркотуха, жінка, яка говорить тихо й невиразно’: |тиха (К, Мх),
т’і|хон’а (Кп), ти|хон’ка (Рдн), |мимра (Рп), нет’а|мушча (Пр), |н’амайе (Рх),
го|ворит со|б’і п’ід н’іс (Лш).
‘заїка’: за|йіка (Бл, БП, Вр, Дж, Зл, Кж, Лж, Пр, Пш, Рдн, Рж, Ркш,
Чрш), зайі|кайеси (Вл, Пд, Рд), зайі|кайетси (Лн), заги|кайеси (Бн, Ктл, Мх,
Нп, Рдн), си заги|кайе (Сн), заги|кайеса (Тп), за|гикуйеси (Б, Брд, Дб, Дв, Кст,
Лк, НСт, СтВ, СтЖ, Тв), і|кавиĭ (Рп), |гикавиĭ (Бз, Врн, Лж, Мш, Рш, Яр),
|

гиковиĭ (Кп, Рх), |гикаўка (Км), за|гикавка (Мш), за|гиковиĭ (Лв), за|гикловиĭ

(Зб), за|гикливиĭ (Мм), за|гиканиĭ (ЗГ, МК, СК), за|гикуватиĭ (Зб, Лк), тоĭ / шо
си зайі|кайе (Ус).
‘повнолиций’: ли|цатиĭ (Нп, Рж, Рп, Рш, СтЖ), к|руглиĭ (Тп),
кругло|лициĭ (Бз, Рж, Ркш), мор|датиĭ (Дв, Дж, Лк, НСт (згруб.), Рп, СтЖ),
буц|матиĭ (Зб, Лк, Мш, СтВ), буц’|матиĭ (Брд), боц|матиĭ (К, Лв, Лж, Мх),
бо|цул’а (Лж), баца|латиĭ (Вр, Пр), бри|цатиĭ (Вв), |поўниĭ (Бн, Дб, Мм, Тп),
поўно|видниĭ (Кж), шчоко|видниĭ (Пд), пампу|листиĭ (Км), бамбу|листиĭ (Врн),
пух|латиĭ (Тв) |тоўстиĭ (Б), |тоўстиĭ на ли|це (Рх), тоўс|тун (ЗГ), наб|ресклиĭ
(Пг), тен’ґе|лецкиĭ (СК), бом|батиĭ (Нп), пух|латиĭ (Кст), тр’іс|катиĭ (СК),
ґ’ем|батиĭ (Вл), к|репкиĭ (Бн), г|рубиĭ (Б), круг|лен’киĭ (Вс), пиш|не’киĭ (Вс),
ли|це йак гар|буз (БП), та|киĭ йак дри|в’ітн’а (Рш), пам|пушок (Кст),
пам|пушка (Сн), |поник (Сн), ба|лабух (Зл), |морда п|роси к’ірп’і|ча (Лк), |тайак
|

таз’ік (Рдн), |тайак |м’іс’ац’ к|руглиĭ (Рдн).
‘повненька дитина’: круг|лен’ка (Тп), ґуʒко|вата (Рх), ґоґо|ната (Нл),

пух|лата (Тв), |поўна (Рш), кругло|лица (Рш), фаĭ|нен’ка (Тп), пам|пушка (Кп),
ба|бузик (Пд), йак |булочка (Брд), та|ке / йак коло|бочок (СК).
‘людина з великим лобом’: чо|латиĭ (Вл, Дб, Дв, Зб, ЗГ, К, Км, Лв, Лж,
Лк, Лш, Мм, Мх, Нп, НСт, Пг, Ркш, Рп, Рх, Рш, СК, СтВ, СтЖ, Тв, Тп, Яр),
ло|батиĭ (Рж), ло|бастиĭ (Пш, Чрш), високо|чолиĭ (Бз, Зб, Пр), широко|чолиĭ
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(Вв, Кп, Пд), широко|лобиĭ (Мш), доўго|лобиĭ (Брд), |лисиĭ (Б, Рп), |тайак |лисиĭ
(Нп), чо|ло йак ко|л’іно (Лж), чо|ло йак |таблиц’і (Бл, Зб), чо|ло йак си|ло (Рд),
йак у ко|рови |чоло (Нп), чо|ло ве|лике (Нп), з ве|ликим чо|лом (Яр).
‘чоловік з вусами, вусач’:ву|сатиĭ (Б, Бз, Бл, БП, Брд, Вв, Вл, Вр, Врн,
Дб, Дв, Дж, Зб, ЗГ, Іс, Кж, Км, Кп, Кст, Ктл, Лв, Лж, Лк, Лш, Мм, Мх, Нп,
НСт, Пг, Пд, Пр, Пш, Рд, Рж, Ркш, Рп, Рх, Рш, СК, Сн, СтВ, Тв, Тп, Ус, Чрп,
Чрш, Яр), у|сатиĭ (Мш), ву|сач (Зл), ву|сач ву|сатиĭ (Лк), тоĭ з вусима (Зб), з
ву|сами (К, Лн, Сл), ниўпор’ад|кованиĭ (Ус), |вуса йак у |ǯ’уса (Лк, СтЖ),
приди|ус (Лж).
‘бородатий чоловік’: боро|датиĭ (Б, Бл, БП, Брд, Вв, Вл, Вр, Врн, Дб,
Дв, Дж, Зб, ЗГ, К, Кж, Кп, Кст, Ктл, Лж, Лк, Мм, Мх, Нп, НСт, Пг, Пр, Рд, Рж,
Ркш, Рп, Рх, Рш,Сн, СтВ, Тв, Яр), боро|датиĭ (Зб, Пд, СК, Чрш), боро|дистиĭ
(Лв), боро|дач (Зл, Км, Лш, Пд, Пш), боро|даĭ (Лк), боро|дан’ (Бз, Вр, Мш),
за|рослиĭ (Бл), пар|хатиĭ (Рп), костр’у|батиĭ (БП), тоĭ / шо |майе |бороду (Рдн,
Тп), з боро|дойу (Бз, Лн), |носи |бороду (Лн), п’і|шоў йак жид (Ус), ца|пок
(СтЖ), липу|вани (Чрп).
‘губатий чоловік’: гу|батиĭ (Б, Бн, БП, Бр, Брд, Вв, Вл, Вр, Врн, Грз, Дв,
Дж, Др, Зб, Іл, К, Кж, Ктл, Лв, Лж, Лн, М, МК, Мл, Ндб, Нп, НСт, Ол, Пг, Пд,
Пр, Пш, Рдн, Рж, Ркш, Рх, Рш, СК, Сл, СтВ, СтЖ, Тв, Тп, Тр, Трш, Ус, Чрн,
Чрп, Чрш, Шп, Яр), гу|бач (Вс, Зл), вар|ґатиĭ (Бл, Брд (згруб.), Врч, ЗГ, Кд,
Кл, Кс, Лк, Мм, Ош, Пг, Рд, Рп, Рх, Сн, Стц, Тв), та|ке вар|ґате / неск|ладне
(Сн), вар|ґач (Вс, Пг), ґ’ем|батиĭ (Бз, Врч, Гр, Дб, Іс, Км, Кп, Пн, Чрн, Чрш
(заст.)), гем|батиĭ (Вр, Нл), гим|батиĭ (Лн, Мш), ґиім|батиĭ (Лк), трим|батиĭ
(Гр, Дв, Лк, СтБ (заст)), тром|батиĭ (Мх), трим|бач (Лш), г|руб’і |губи йак
ва|ренички (Кст), |губи йак пан|чохи (Ркш).
‘губата жінка’: гу|бата (БП, Брд, Вв, Вл, Зб, Зл, Кж, Ктл, Лв, Лн, Нп,
НСт, Пд, Пр, Пш, Рж, Ркш, Рш, СК, СтВ, Тп, Яр), вар|ґата (Брд, Врн, Дб, ЗГ,
Кс, Лж, Мм, Рд, Рп, Рх, Сн, Стц, Тв), ґ’ем|бата (Дб, Км, Кп, Чрш), ґим|бата
(Мш), гим|бата (Лн), трим|бата (Лк, Лш, СтВ), тром|бата (Мх), |губи йак
вара|ниц’і (Ркш).
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‘людина з довгим носом’: но|сатиĭ (Б, Бл, Бн, БП, Брд, Вв, Вл, Вр, Врн,
Дб, Дв, Дж, Зб, ЗГ, К, Кж, Км, Ктл, Лв, Лж, Лк, Мх, Нп, НСт, Пг, Пш, Рп, Рх,
Рш, СК, СтЖ, Тв, Тп, Чрп, Яр), горбо|носиĭ (Рп, Рш), но|сач (Тв), доўго|носиĭ
(Зл, Кст, Лн, Лш, Мм, Нп, Пд, Пр, Рд, СтВ), доўго|носик (Бз, Кп, Пд (жарт.),
Рж), ʒ’у|батиĭ (Брд, Рп), н’іс йак ку|кушка (Мш), н’іс йак у во|рони (Нп),
во|рона (Ркш), н’іс маĭ |доўгиĭ йак |л’ул’ка (Зб), |тайак гру|з’ін з |доўгим |носом
(Рдн), |майе |доўгиĭ н’іс (Чрш).
‘кирпатий’: кур|носиĭ (Б, Бл, Бн, Брд, Врн, Дв, Зл, Км, Лв, Лж, Мм, Мш,
Пг, Пд, Рд, Рдн, Рх, Сн, СК, Тп, Чрп, Яр), кур|носик (Мх), кар|носиĭ (СтВ),
пирко|носиĭ (Вв, Дб, Кст, Лк, НСт, СтЖ, Чрш), перко|носиĭ (Нл), кирпо|носиĭ
(Лж, Лш), кир|патиĭ (Бз, Кж, Лш, Рп), |куциĭ н’іс (Рш), ку|цен’киĭ н’іс (Лн),
куцо|носиĭ (Рш), куцо|рилиĭ (Вр, Кп), за|дертиĭ н’іс (К, Нп), зако|пирчениĭ н’іс
(Рх), задерто|носиĭ (Ркш), п’ід|дерчивиĭ (Рш), н’іс-бара|бул’а (Рп), н’іс йак
|

кушка (Нп), |кушка (Пр), куш|катиĭ (Пр), кир|тица (Нп), сви|н’аче |рило (Кп),

штра|мацкиĭ н’іс (Ус), йак бара|бул’ка (Зб), н’іс кр’уч|ком (Дж).
‘людина з великими зубами’: зу|батиĭ (Б, Бз, Бл, Брд, Вв, Вл, Вр, Врн,
Дв, Зб, ЗГ, К, Кп, Кст, Ктл, Лв, Лж, Лн, Нп, НСт, Пг, Пд, Пр, Пш, Рд, Рдн, Рж,
Рх, СК, СтВ, Тв, Ус, Яр), зу|бач (Зл, Мш), зу|бастиĭ (Ркш, Сн), клан|цатиĭ (Бн,
БП, Брд, Вв, Дв, Дб, Км, Кст, Ктл, Лж, Лк, Лш, Мх, Нп, Пг, Рд, Рп, Рх, СК,
СтВ, СтЖ, Тп, Чрп), клен|цатиĭ (Бл), |зуби йак клава|ки (Рш), |зуби йак |ікла
(Зл), |зуби йак |ікли (Кж), |зуби йак у ко|н’а (Мш, Рш), криво|зубиĭ ‘з великими і
кривими зубами’ (Б, Дж, Мм, Сн, Яр), |майе |зуби ве|лик’і / клан|цат’і (Чрш).
‘беззуба людина’: бе|з:уба (Бз, Брд, Вв, Врн, Дб, Зл, Кж, Км, Кст, Ктл,
Лж, Мх, Мш, Пг, Пд, Пш, Рд, Рп, Рш, СК, СтЖ, Ус, Чрш), беи|з:убиĭ (Бл, Вр,
Зб, Лв, Лк, Мм, НСт, Пр, Рдн, Ркш, Рх, Сн, Яр), без зу|б’іў (К, Нп, Рп, СтВ),
р’ідко|зубиĭ (Мм), шчир|батиĭ (Дж), ша|майе (БП), |шаўкайе (Рх), |шаўкало
(Рх), шоў|кач (Лш), рот йак пу|л’ариц (Нп), |ан’і |зуба ў |рот’і (Бн), рот ни
вигл’а|дайе на рот (Дв), зу|б’іў не |майе / лиш |манку |йісти (Зл), биз|зубиĭ йак
|

задн’іца (згруб. Ркш), |ґава (Рп).
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‘людина з ластовинням’: весн’анку|ватиĭ (БП, Лк, Лн, Пг, Пд, Пш, Рж,
Ркш, Рп, Тв), весн’анко|ватиĭ (Дб, К, Лн, Мх, Нп, СК, Чрп), весн’анко|ватиĭ
(Б, Вл, Нп, Рш, СтЖ, Чрш, Яр), в’існ’анку|ватиĭ (Бл, Вв), в’існ’анко|ватиĭ (Бн,
Брд, Рх, Тп), весн’інку|ватиĭ (СтВ), весн’іўку|ватиĭ (Зб), весн’у|ватиĭ (Рдн),
весл’інку|ватиĭ (НСт), в’ісл’анку|ватиĭ (Лв), в’ісл’інку|ватиĭ (Лк), тар|катиĭ
(Дв, Км, Ктл, Лк, Рд, Яр), тарка|тен’киĭ (Пр), капа|нистиĭ (Кж, Км, Мм),
кир|патиĭ (Яр), коно|патиĭ (Нл), |рижиĭ (Брд, Сн), |ц’апаниĭ (Лш), |роĭс’киĭ
(Ркш (заст.)), р’а|биĭ (Бз, Вр, Врн, Дж, Мш, Ркш, Рх), р’а|б’іна (Зл), з
вис|нушками (Ктл), та / шо |майе весн’ан|ки на ли|ци (Зб), з та|ким ли|цем йак
ў со|рок’і |йаĭц’і (Кп), перепе|л’аче йаĭ|це (згруб. Рп).
‘людина з висипами на обличчі’: ос|тудоватиĭ (Дб), оус|тудавиĭ (СтВ),
ус|тудуватиĭ (Бн, Нп), ос|тудовиĭ (Лк), ос|тудливиĭ (Зб), вус|тудиĭ (Ктл),
остуд|ник (Рш), з ос|тудами (Рх), бу|бавиĭ (БП, Дв, Км, Мх, СтЖ), бобо|ватиĭ
(Ркш), буб|катиĭ (Лк, СК), бобо|рузливиĭ (Пд), бубуруʒо|ватиĭ (Кп), вуг|ратиĭ
(Дж), кап|равиĭ (Вв), пришчу|ватиĭ (Рп), з в’іспойу (Лн), |р’аповиĭ (Б), р’а|биĭ
(Вл), гни|л’ак (знев. Рп), пар|шивиĭ (Бл), ўс|туди |майе (Рдн), з боро|даўкойу
(Сн), йак то шо |в’іспа по ли|ци (Яр), спо|роло ли|це йак кир|тин’а / бобо|руʒи
(Рш).
‘людина з довгими або відстовбурченими вухами, вухань’: ву|хатиĭ
(Врн, Дв, Кж, Лв, Лж, Лн, Нп, НСт, Пг, Рж, СК, Тв, Яр), вух|латиĭ (Лж, Нп),
вух|лан (Зл), вух|ланка (Зл), клапа|вухиĭ (БП, Вв, Вр, Дб, Зб, К, Км, Кп, Лк, Лн,
Мх, Пд, Рп, Рх, СтЖ, Тв), клапа|вух’іĭ (Бл), клапа|вутиĭ (Сн), клапа|ухиĭ (Брд,
Ркш (жарт.)), клапо|ухиĭ (Пр, Рд), клапо|вухиĭ (Чрш), клопо|вухиĭ (Зб), кла|патиĭ
(Дв, Лк, СтВ, Тп), кла|патиĭ (Пг), капла|вухиĭ (Ктл, Лж, Лш, Мм), капло|вухиĭ
(Б, Нл), капло|ухиĭ (Дж), доўго|вухиĭ (Бз), |вуха йак у в’ісл’у|ка (СК), йак у
|

зайаца (К жарт.), йак у каба|на (Ктл), поро|с’ач’і |вуха (ЗГ), чебу|рашка (Врн,

Рдн), йеў|реĭска по|рода ву|хата (Чрш (жарт.)).
‘людина з малими вухами’: без|вухиĭ (Дв), коротко|вух’іĭ (Пд),
плоско|вухиĭ (Пд), |шутиĭ (ЗГ), |чулиĭ (Лш, Нл), |вуха йак у |мишки (СК), |вушка
йак у |миш’і (Нп), |вуха йак у |миш’і (Рх), ни|зен’кі |вушка (СтВ), фаĭн’і |вуха
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(Мх), ма|лен’к’і |ушка (Тп), ко|ротк’і |вуха (Яр), йак ма|лен’к’і то це |дуже
|

фаĭно / це |горд’іст’ / це не|ма |назви н’і|йакойі (Вв), н’іх|то на |вуха не |дивиси

(Зл).
‘довгоногий чоловік’: ла|батиĭ (Бл, Бн, Брд, Дб, Дв, ЗГ, Лв, Лж, Мш,
Пг, Рп, Рх), лаба|натиĭ (БП, Вл, СК), доўго|ногиĭ (Вр, Врн, Дж, Зл, К, Км, Кп,
Кж, Ктл, Лн, МК, Мх, Пд, Пш, Рд, Рж, Рш, Сн, СтВ), доўго|лабиĭ (Вв, Вр, Кст,
Лж, Лк, Лн, Нп, НСт, Рх, СтЖ), дл’ін:о|ногиĭ (Лн), драба|натиĭ (Лк),
гандра|батиĭ (Нл), доўгош|вабиĭ (Зб), но|гатиĭ (Яр), доўго|ногиĭ йак |чапл’а
(Ркш), йак |буз’ок (Лш), йак |билен’ (Лш), в’і|сокиĭ і |доўгиĭ (Чрш), |ноги йак
двохмет|роўка (Рш), |доўг’і |ноги |майе / йак ў з|лодґ’ійа (Зб), |ноги |доўг’і /
в’і|сок’і |ноги (Тп), |зайач’і |ноги (Зл), д|римба (МК), чорно|гуз (Мш, Пр).
‘довгонога жінка’: ла|бата (Бл, Брд, Дб, Дв, ЗГ, Лж, Рп, Рх), лаба|ната
(Вл, Мх, СК, Яр), доўго|нога (Бз, Врн, Дв, Зл, Км, Кп, Ктл, МК, Пд, Пш, Рд,
Рж, Рх, Рш, Сн), доўго|лаба (К, Лж, Нп, НСт), доў|гачка (Мш), гандра|бата
(Врн), но|гата (Лв), ви|сока йак то|пол’а (Лш), ви|сока йак дра|бина (Лш),
доўго|нога йак |чапл’а (Ркш), та|к’і |ноги |доўг’і / йак у ко|н’а (СК),
стер|н’анка (Бз), стра|тона (Рх), |чапл’а (Нл, Пр), б|рол’ерка (Зб).
‘довгорукий’: доўго|рукиĭ (Бз, Вв, Дж, ЗГ, Кж, Кп, Кст, Пг, Пд, Пр, Пш,
Рж, Ркш, Рп, Рх, СК, СтЖ, Тв, Яр), ру|катиĭ (Б, Вр, Дв, Зб, Лв, Нп, СК), ру|ки
йак у |велетн’а (СК), |руки йак граб|л’і (Бз), загре|бушчиĭ (Дж), |доўг’і |руки /
|

можут к|расти (Зб, К), доўго|рукиĭ ‘злодій’ (Дв, Кп, Ркш), евф. з |доўгими

ру|ками ‘злодій’ (Бл, Бн, Зл), |доўг’і |руки ў |того / шо кра|де (Чрш).
‘лівша-чоловік’: л’і|вак (Б, Бл, Бн, БП, Бр, Брд, Вв, Вл, Врч, Вс, Гр, Грз,
Дб, Др, Зб, Зл, ЗГ, Іл, Іс, К, Кд, Кл, Км, Кп, Кс, Кст, Ктл, Лв, Лж, Лк, Лн, Лш,
М, МК, Мл, Мм, Мх, Мш, Ндб, Нп, НСт, Ол, Пг, Пд, Пн, Пш, Рдн, Рж, Рп, Рх,
Рш, СК, Сл, Сн, СтБ, СтВ, СтЖ, Стц, Тв, Тр, Трш, Ус, Чрн, Чрп, Чрш, Шп),
л’і|ўша (Бз, Вр, Вс (нове), Дж, Кс, Ош, Пр, Чрн), л’і|ваш (Вл, Пд, Ркш, Яр),
л’і|вака (Врн, Нл), л’і|ўчак (Кж), л’іво|рукиĭ (Тп), л’іво|ручка (Дв).
‘лівша-жінка’: л’і|вачка (Б, Бл, Бн, БП, Бр, Вв, Врч, Вс, Грз, Др, Зб, ЗГ,
Зл, Іл, Іс, К, Кд, Кж, Кл, Км, Кп, Крч, Кс, Кст, Ктл, Лв, Лж, Лк, Лн, Лш, М,
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Мл, МК, Мм, Мх, Мш, Нп, НСт, Ол, Ош, Пг, Пдв, Пн, Пш, Рп, Рх, СК, Сл,
Сн, СтБ, СтВ, СтЖ, Стц, Тв, Тп, Тр, Трш, Ус, Чрн, Чрш, Шп), л’іў|ша (Бз, Вр,
Врн, Грш, Дж, Кс, Пд, Пр, Яр), л’і|вак (Брд, Дб, Рдн, Чрп), л’і|вашка (Вл,
Ркш), л’іў|шица (Рх), л’іва|чиха (Рш), л’іво|рука (Тп), л’іво|ручка (Дв), л’і|вака
(Врн), | роби на | л’іву | руку (Ус).
‘клишава людина’: клишо|ногиĭ (Лж, Лк, МК, Мш, Ркш, Рп, Тв (згруб.)),
кл’ошо|ногиĭ (Лж), кл’ішо|ногиĭ (Вр), клише|ногиĭ (Нл), клишо|лабиĭ (Кст),
кли|шавиĭ (Пш), криво|ногиĭ (Б, Дж, Зб, Ктл, Пр, Рш, Яр), широко|ногиĭ (Вв),
шовер|ногиĭ (Сн), шивир|ногиĭ (Мм), шевер|ногиĭ (Нл), шивер|ногиĭ (Зл, Лн),
вузко|ногиĭ (Пд), криво|лабиĭ (Нп, НСт, СтВ, СтЖ), шивир|лабиĭ (Мх),
косо|лапиĭ (ЗГ, Нл), шанта|лавиĭ (Дб, Рд (згруб.), Рх), кул’|гавиĭ (Бз), кри|виĭ
(Вл), ка|л’іка (Дв, Зб), кал’і|цун (Бн), п’іш|ла йак кап|р’іца (Рх), пле|те но|гами
(Брд), ĭде таĭ си ш|портайе (Км), |ходи коу|л’інами до|купи (Тп), |косит но|гоў
(К), |косит но|гами (Бл), к|риво ĭде (Лв), |майе х’ід до сере|дини (Рдн),
завер|тайе фа|сул’і (Бл), |качка (Лк).
‘кривий, який має одну ногу пошкоджену або коротшу за другу’:
кри|виĭ (Б, Брд, Лж, Мш, Пд, Рж, Тв, Ус), ка|л’іка (Бн, Дв, Дж, Зб, Мх, Рж,
СК), ка|л’ічка (Пг), хро|миĭ (Дб, Лж, Пр, Ркш, Яр), храмо|виĭ (СтЖ),
криво|ногиĭ (Врн, МК), криво|лабиĭ (Кст), кри|вен’киĭ(Лв), шанта|лавиĭ (МК),
коротко|ногиĭ (Зл, Нп, Пд), кул’|гавиĭ (Кп, Нл), кул’|ган’ (Лв), інва|л’ід (ЗГ,
Пш), ст’оп (Ктл), с|т’опа (СтВ), с|т’опаниĭ (СтВ), ш|к’опа (БП), ка|л’ічка
(Рд), на |ногу нал’а|гайе (Вв, Тп), шкутил’|гайе (БП, Лж), шканди|байе (Лж),
хро|майе (Лж), шкатул’|гайе (Вл, Вр, Рх), шкул’|гайе на ту ногу (Бл), хра|майе
(Нп), ка|тул’ка (Рп).
‘кривий’: ка|л’іка (Бн, БП, Врч, Вс, Дв, Др, Зл, Ктл, Лж, Лк, Лн, Мх, Нп,
НСт, Пр, Рж, СК, СтЖ, Чрп, Чрш), кри|виĭ (Б, Бл, Ктл, Лн, Рдн, Рх),
кри|вен’киĭ (Лж), кри|вул’а (МК, Мм), криво|ўйазиĭ (Врн, Лв, Рш, СтЖ, Яр),
криво|ўйезиĭ (СтВ), кривоп|лечиĭ (СтВ), криво|ногиĭ (Лш), криво|бокиĭ (Кп),
право|бокиĭ (Пд), л’іво|бокиĭ (Пд), скриў|лениĭ (Пг, Ркш), перек|риўлениĭ (Дб,
НСт, Ркш), ко|сиĭ (Брд, К), гор|батиĭ (Вв), ко|сит но|гоў (К), ка|тул’а (Рп),
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не|т’афера (Тп), инва|л’ід (Др, Лн, Лш, Сн, СтЖ, Тп), інва|л’ід (Ош, Сл),
сла|биĭ (Вл).
‘людина з кривими ногами, кривонога’: криво|ногиĭ (Бз,Врн, Дж, Зб, Зл,
Кж, Ктл, Лк, Лн, Пг, Пд, Пр, Пш, Рд, Рж, Ркш, Рп, Рш, Сн, СтВ, Тв, Чрш Яр),
криво|лабиĭ (БП, Дв, К, Км, Лж, Лк, НСт, Рх, СК СтЖ), криво|лапиĭ (Лв),
косо|лапиĭ (ЗГ), шивир|ногиĭ (Бл, Бн, Вл, Зб, Кп, Лк, Лн, Мш, Чрш), кри|виĭ (Б,
Дб), кри|вак (МК), кри|вул’а (Бз), кри|вул’і (Бл), криво|ножка (Зл), шанта|лавиĭ
(Мх), кош|латиĭ (Лн), ка|л’іка (Ус), т|рохи ка|л’ічка (Тп), кара|катиц’а (Лв),
на велоси|пед’і по|йіхала (Кп. жарт.).
згрубіло-зневажливі назви для кривої людини: ка|л’іка (Вв, Дж, ЗГ, Зл,
К, Кд, Кл, Км, Пг, Рх, СтЖ, Яр), ка|л’ічка (Зл), кри|вул’а (Бз, Лш, МК, Мм,
Мш, Рж), кри|вул’і (Бл), кри|ве (Дб, Рдн, Рп, Чрш), ш|капа (Рп), кал’і|цун (Км,
Лк, Лш, Мх, СтЖ), кал’і|цунка (Км, Нп), кри|виĭ (Нп, Пш), коротко|лабиĭ (Нп),
криво|лабиĭ (К, Лн), перева|лениĭ (Лж), полом|лениĭ (Шп), недо|разв’ітиĭ (Пд),
ни|йакиĭ (Кп), с’’|т’опа (СтВ), шонто|роґиĭ (Ктл), ра|х’ітниĭ (Чрш).
‘горбата людина, горбань’: гор|батиĭ (Б, Бз, Бл, Бн, БП, Брд, Вв, Вр, Вл,
Врн, Дб, Дв, Др, Дж, Зб, Зл, ЗГ, К, Кж, Км, Кп, Кст, Ктл, Лж, Лк, Лн, Мм, Мх,
Мш, Нп, НСт, Пг, Пд, Пр, Рд, Рж, Ркш, Рп, Рх, Рш, СК (знев), СтВ, СтЖ, Тв,
Тп, Ус, Чрп, Чрш, Яр), горба|тен’киĭ (Лк), гор|бан’ (Бз, Пш), гор|бал’ (Дж),
гор|бач (Бл, Лш, Мш, Пг), ґ’і|босиĭ (Сн), ка|л’іка (Лж, СК), таĭ|н’істра на
п|лечах (Нп).
‘лисий, з лисиною або без волосся’: ли|сиĭ (Б, Бз, Бл, Бн, БП, Брд, Вв,
Вл, Вр, Дб, Дв, Дж, Зб, ЗГ, Зл, К, Кж, Км, Кп, Кст, Ктл, Лж, Лк, Лн, Лш, Мм,
Мх, Мш, Нп, НСт, Пг, Пд, Пр, Пш, Рд, Рж, Ркш, Рп, Рх, Рш, Сн, СК, СтВ,
СтЖ, Тв, Тп, Ус, Чрш, Яр), ли|сак (БП, Лж), ли|сун (Бн, Дб), |лисман (Лн),
голо|мозиĭ (Врн, Лв, Рш), голого|ловиĭ (Б, Вв), безво|лосиĭ (Рд), ли|сиĭ йак
|

маког’ін (Нп, Тв), голо|ва йак |маког’ін (Дв, Мш), йак |маког’ін (Лн), |маког’ін

(Рх), |голиĭ йак ко|л’іно (БП), голо|ва йак ко|л’іно (Вр), |лисиĭ йак |бубен (Бл),
|

лисиĭ йак до|лон’а (Пдв), ро|зумниĭ |чупер ли|шайе дур|ну |голову (Пд).
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‘кучерявий’: куче|р’авиĭ (Б, Бз, БП, Брд, Вл, Вр, Врн, Дб, Дв, Зб, ЗГ, Зл,
К, Кп, Ктл, Лв, Лж, Лн, Мм, Мш, Нп, Пд, Пр, Пш, Рд, Рж, Ркш, Рп, Рш, Сн,
СтЖ, Тп, Ус, Яр), куче|р’евиĭ (Бн, Вв, Кст, Лк, Мх, Пг, СК, СтВ, Тв, Чрп),
куч’і|р’евиĭ (Бл), кучи|р’евиĭ (Чрш), куд|р’авиĭ (Лж, Пр), фаĭ|ниĭ (Зб, Лж, Нп,
Рх, Тп), ўрод|ливиĭ (ЗГ), куд|латиĭ (Лш), пат|латиĭ (Вв (жарт.), Лн, НСт),
чуп|ратиĭ (Лж), куче|р’авиĭ йак ба|ран (Рх), куч’е|р’евиĭ йак ба|ран (Км),
голо|ва йак |шапка (БП), йак йаг|н’а (Пд), ба|ран (Дж), ба|ранчик (Зб, Кж,
Ркш), ба|рашка (Зб).
‘рудий’: |рижиĭ (Б, Бз, Бл, БП, Брд, Вв, Вл, Вр, Врн, Дб, Дв, Дж, Зб, ЗГ,
Зл, К, Кж, Км, Кст, Ктл, Лв, Лк, Лн, Лж, Лш, МК, Мш, Нл, Нп, НСт, Пд, Рд,
Рж, Рп, Рх, Рш, СтЖ, Сн, Тв, Ус, Чрш, Яр), |р’іжиĭ (СтВ), ри|жен’киĭ (Зб),
ри|жак (Км, Лн, Мш, СтЖ), ри|жачка (Км, Мш), |рижик (Вв), зари|ж’еўлениĭ
(Зб), ру|диĭ (Бн, Пг, Пш), рудово|лосиĭ (Ркш), |ж’ериĭ (Мм, СК), чер|вониĭ (Км,
Кп, Лк, Пг, Пр, Рх), червоного|ловиĭ (Пд), чер|лениĭ (Лж), вог|н’аниĭ (Рп),
запа|лениĭ (Лж), |цурик (Лн).
‘білявий’: |б’ілиĭ (Вс, Зл, Кж, Лк, Лн, МК, Ус, Чрп, Чрш, Яр), б’і|лен’киĭ
(Грз, Зл, Ктл, Лж, Мш), б’і|лен’киĭ на |чупир (Нп), б’ілого|ловиĭ (Врн),
б’ілово|лосин (Нп), б’ілоб|рисиĭ (Лн), б’і|л’авиĭ (БП, Брд, Вв, Вр, Лв, Нп, Пд,
Тв), б’і|л’аўка (Бл, БП, Дж, Пд, Пш, Рх, СК, СтЖ), ру|с’авиĭ (Лк, Нп, Рж, Рх,
Рш), с|в’ітлиĭ (НСт), с|в’ітлиĭ |чупир (СтВ), з с|в’ітлим |волосом (Тп),
св’ітлово|лосиĭ (Зл, К, Рд, Ркш, Рп, Сн), б|л’ондиĭ (Дв, Кст, Мх, Пг, Чрш),
блан|д’ін (Пр), блин|д’ін (Вс), блан|д’інка (Б, Пр), пшеничново|лосиĭ (Рп), |чупир
йак п|р’адиво (Ркш), св’іт|лен’киĭ / йак |гусочка (Зб), йак гус’ (Лн), гу|сак (ЗГ).
‘людина з темним (чорним) волоссям’: |чорниĭ (Вс, Дв, ЗГ, Кп, Лн, Рд,
Рш, СК, Чрш), чор|нен’киĭ (Рх), чор|н’авиĭ (Вв, Вр, Км, Лв, Нп, Рж, СтВ, Чрп),
чор|н’аўка (Рш), чорно|бривиĭ (Бн, Кж, МК, Пг), чорноб|риўка (Пг),
чорново|лосиĭ (Пд, Пр, Ркш), з |чорним |волосом (Тп), йак |сажа (БП), |чорниĭ
йак смо|ла (Зл), |чорна йак во|рона (Нп), |чорниĭ йак воўк (Пр), |чорниĭ йак
|

галка (БП, Рх, Тв), |чорниĭ йак |циган (Лк, Ркш, Яр), чорна йак ци|ганка (Зб,

Лв, СК), |чупир йак у |цигана (Км), |циган (Бл, Кп, Лк, Ркш, СтВ), |цеган (Км),
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ци|ганка (Б, Бл, Вв, Дж, Км, Ктл, Нл, НСт (жарт.), Пш, СтЖ, Тв), циган|чук
(Лн), ци|ганочка (Мш), цига|н’а (Врн), цига|нок (Пд), циганку|ватиĭ (Пд),
цига|нистиĭ (Брд), ци|ганска ди|тина (Пг), на ци|ганʼіў по|хожиĭ (Чрш), |чорниĭ
ч|упир (Зл, К), во|рона (Рп), н’ег|рушка (Дв), смаг|л’авиĭ (Вс).
‘сивий’: |сивиĭ (Брд, Дб, Зл, К, Кж, Кп, Кст, Ктл, Лв, Лж, Лк, Лн, Пг, Рж,
Ркш, СК, СтВ, Тв, Яр), си|вавиĭ (Нп), си|вак (Рп), си|вул’а (Км), си|вул’ка (МК),
сивого|ловиĭ (Кп, Пд), сивово|лосиĭ (Рп), сиво|чолиĭ (Бз, Дж), поси|в’іў (Вл,
Зл,Тп), по|сив’іў (Дв), |сивиĭ йак по|в’ісмо (Рш), |сивиĭ йак горо|бец (Нп), |сивиĭ
йак зо|зул’а (Зб, СтЖ), |сивиĭ йак го|лубка (Лн, Пр), с’і|диĭ (Вр, Рш), |с’іриĭ (Сн,
Тп), |б’ілиĭ (Бз, Бн, СК, Рх), поб’і|л’іў (БП, Мш), б’ілого|ловиĭ (Вв), по|хилого
|

в’іку (Ус), |мудриĭ (Пд).
‘нечеса, чоловік з нерозчесаним волоссям’: пат|латиĭ (Бл, Брд, Вв, Дб,

Зб, Км, Ктл, Лк, Лш, МК, Нл, Нп, НСт, Сн, СтЖ), пеле|хатиĭ (Лж, Нл, СтВ),
пеиле|хатиĭ (Бн, БП), куд|латиĭ (Лк, Лн, МК, Ркш, СтЖ), куд|лач (Рх),
ка|парниĭ (Кст, Нп), ка|парник (Врн), костр’у|батиĭ (Нл), костру|бач (Мш),
кла|патиĭ (Вр, Нл), роз|миканиĭ (Яр), за|путаниĭ (Пд, Пр), за|пушчениĭ (Дв),
зам|н’атиĭ (Зл), за|кунданиĭ (Зл), заку|йоўǯениĭ (Вр), не|чесаниĭ (Б, Зб, Рж),
не|чистиĭ (СК), не|митиĭ (Зб), нехара|путниĭ (Лж, Ус), не|патраниĭ (Кп),
незґ|радниĭ (Рд), не|харниĭ (ЗГ, СК, Тп), нечу|паĭда (Рп), нечу|пара (Пш),
не|р’аха (Бз, Мш, Пг), нех|л’уйа (Вл, Рх, Рш), л’і|нивиĭ (Чрп), смер|д’ух (Мх),
|

чупир з|битиĭ (Ркш), заку|доўчена голо|ва (Лн), йак |шудра на голо|в’і (Зб),

ни|ма по|р’едку на голо|в’і (Тв), та|киĭ йак |кучма (Дж).
‘нечеса-жінка’: |патлата (Брд, Вв, Дб, Км, Ктл, Лк, МК, Нп, НСт, Сн),
роз|патлана (Рх), пеле|хата (Нл, СтВ), пиеле|хата (БП), костр’у|бата (Лж,
Нл), куд|лата (Лш, Лк, Рх), ка|парна (Нп), ка|парниц’а (Врн, Кст), ка|парница
(Мх), роз|микана (Яр), за|путана (Пд, Пр), заку|доўчена (Лн), за|кундана (Зл),
заку|йоўǯена (Вр), зам|н’ата (Зл), за|чухрана (Бл), за|пушчена (Дв), не|часана
(Б), не|чесана (Зб), нешк|рептана (Лж), не|патрана (Кп), незґ|радна (Рд),
не|харна (ЗГ Тп), нехара|путна (Ус), не|р’аха (Пг), нечу|пара (Пш), нечу|паĭда
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(Рп), нех|л’уйа (Вл, Рш, Яр), л’і|н’оха (Мх), ку|дел’а (Лн), перпен|да (Лж), |ходи
йак к|вочка (К).
‘вродливий, красивий’: |фаĭниĭ (Бн, БП, Брд, Вв, Вл, Врн, Грз, Дб, Зб,
ЗГ, Іс, Кж, Кп, Ктл, Лв, Лж, Лк, Лн, Лш, МК, Мм, Мх, Нл, Нп, НСт, Пд, Рх,
Рш, СтВ, Тв, Тп, Ус, Чрп, Шп, Яр), |дуже |фаĭниĭ (Бн, Вс, ЗГ, Іс, Лж, Мм,
Рдн), |фаĭниĭ хот’ во|ди на|пиĭси (Бз), |фаĭниĭ шо йо|му |пари не|ма (Мм),
|

фаĭниĭ йак |ч’ічка (Ркш), |фаĭниĭ йак |йаблучко (Ркш), |гарниĭ (Мш, Рж, Тп),

ўрод|ливиĭ (Вв, Вр, Вс, Зб, Пг), урод|ливиĭ (Лж), дел’і|катниĭ (Мм), |пишниĭ
(Дв), чепур|ниĭ (Вр), у|г’ідниĭ (К), прек|расниĭ (Сн), к|ласниĭ (Рд нове), кра|с’івиĭ
(НСт), |дуже кра|с’івиĭ (Лв), кра|савец (Рп), кра|сав’іц (ЗГ, Тв), красо|та (Лж),
хоч во|ди на|пиĭс’а (Мш), ц’і|ни не|ма (Лж), йак па|н’енка (Вс), |лег’ін’ / х|лопец
до |себи йак си на|лежи / показ|ниĭ (Дв).
‘вродлива дівчина (жінка)’: |фаĭна (БП, Брд, Дж, Зб, Кп, Ктл, Лв, МК,
Нп, Пд, Ркш, СтЖ, Чрп, Чрш), |дуже |фаĭна (К, Лж, Лк, Лш, Рх, СК, Сл, Тв,
Тп), моц |фаĭна (Лж), фист |фаĭна (Лк), |фаĭна на ўс’і д’іў|чата (НСт), |фаĭна
йак к|в’ітка (Пд), |фаĭна йак к|в’іточка (Лк), |фаĭна йак зо|зул’ка (Лк), |фаĭна
йак |пивочка (Лж), |фаĭна |д’іўка йак гр’ім (Ркш), |фаĭна на ци|ле си|ло (Зб),
|

фаĭна / |мудра (Чрш), |гарна (Дж, НСт, Рж, СтВ), непо|гана (Мм), ўрод|лива

(Кст), урод|лива (Нп), дел’і|катна (Др, Мм), симпа|тична (Дж), цв’і|тушча
(СтВ), од|на кра|са (Пг), кра|сун’а (Лш, Рп), кра|сул’і (Бл), кра|сун’ка (Вв),
кра|с’іва (Мш), кра|сав’іца (ЗГ, НСт, Пр, Тв, Яр), кра|савица (Мх), кра|сотка
(Сн), хоч во|ди на|пиĭс’а (Лн), не|ма йі |пари (Нп), |д’іўчина йак |з’ірочка (Вр),
красо|та (Дв), |лада (Нл), |л’ал’ка (Лн), га|лунка (Лн), |золотко (Вв), с|р’ібла
|

мойа ‘звертання до молодої гарної дівчини’ (Вв).
‘вродливий хлопець’: |фаĭниĭ (Брд, Дж, Зб, К, Кп, Ктл, Лк, МК, Мх,

НСт, Пг, Ркш, Тп), |дуже |фаĭниĭ (БП, Лк, Мм, Рх), моц |фаĭниĭ (Лж), фист
|

фаĭниĭ (Лк), |фаĭниĭ йак дуб (Пд), |гарниĭ (Рж, СтВ, Тп), к|расниĭ (СтВ),

к|расен’ (Бл, Лш), кра|савец (Іл, Рп), кра|сав’іц (Пр, Яр), кра|савец’ (Вв),
кра|с’івиĭ (Мш), кра|саўчик (Зл), кра|сот (Сн), дел’і|катниĭ (Др), |леґ’ін’ (Дв),
йак М’і|гаĭчик! (Мм), ўрод|ливиĭ (Іл).
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‘негарний’: не|фаĭниĭ (Брд, Зб, Зл, Лж, МК, Нп, Пг, Рп, Рш, СтВ, Тп),
ни|фаĭниĭ (Зб, НСт), не |дуже |фаĭниĭ (Рх), неўрод|ливиĭ (Зб, Лж, Ус),
некра|сивиĭ (Дж), страш|ниĭ (Б, Дб, Кп, Лк, Лж, Лш, Мх, Нп, Ркш, Рп, Рх, СК,
Яр), страш|ниĭ йак воўк (Ркш), по|ганиĭ (Бл, Вл, Вр, Врн, Грз, К, Кж, Кст, Мш,
Пр, Пш, Рж, СтВ), погане|н’киĭ (Лв), пас|кудниĭ (ЗГ, Лк, Мх, СтЖ), низ|далиĭ
(Рд), гид|киĭ (Врн), т|рошки у|родливиĭ (Пд), при|битиĭ (Ус), с|лутиĭ (Сн),
см’іш|ниĭ (Ктл евф.), не обда|рованиĭ |долейу (Вв), н’і Бо|гови / н’і |л’удим (Дв),
йак карика|тура (Бн), та|киĭ су|б’і (Зл).
‘миршавий, який має непривабливу зовнішність, жалюгідний вигляд,
нездоровий, слабосильний, хворобливий’: сла|биĭ (Врч, Дб, Мх, Нп, НСт),
сла|бен’киĭ (Тп), слабо|витиĭ (Б, БП, Зб, Лв, Нп), слабо|сил’ниĭ (Рж, Ус),
слабо|силниĭ (Сн), хвороб|ливиĭ (Пш), бол’|ниĭ (Ктл), |хилиĭ (Пд), пар|шивиĭ
(Лш), заш|ч’іпаниĭ (Лн), мир|шавиĭ (Лк, Нл), м|л’авиĭ (Зл), к|волиĭ (Тв),
за|мучениĭ (ЗГ), за|нуда (Мш), з|баўлениĭ (Лв), необда|рованиĭ (Брд),
недороз|винутиĭ (Зб), недужиĭ (Тп), ненор|мал’ниĭ (Мх), нез|далиĭ (Лк, СтЖ,
Тп), неш|часниĭ (Лж, Лн, Тп), нес|часниĭ (Бл), недо|р’ідливиĭ (Лш),
нешчас|ливиĭ (БП), |нем’ічниĭ (Км, Пг), |немошниĭ (Врн), н’і|йакиĭ (Лж, СтВ),
н’іку|дишниĭ (Пр), са|раку (Дв, Лж, Рх), ка|л’іка (К), не|р’аха (Кп, СК),
здох|л’ак (Рп), здох|л’ек (Бл), б’ід|нен’киĭ (Чрп), йак карика|тура (Бн), н’і
|

Богов’і с|в’ічка / н’і |чортов’і кочер|га (Рп), не спол|на у|ма (Рш), н’і су|да

|

Боже / н’і ту|да |Боже (Км), на |кого Бог / на |того ĭ |дол’а (Вв), о|б’іжениĭ

|

Богом (Брд), шос бра|куйе (Нп), ни та|киĭ йак т|реба (Бз), н’і |риба н’і м|н’асо

(Яр), н’і|йак ни ка|зали / ни обс|м’ійували л’у|дину / бо бо|йалиси (Мм).
‘неприємна огидна людина’: гид|киĭ (Бз, Лк, Лн, Лш, Нп, Рж, Рш),
ги|дота (БП, Вр, Зл, Км, МК, Нл, Ркш, Сн, СтЖ), ги|дота та|ка шо ни
присту|пити (Зл), о|гидниĭ (Дж, СК), гид|ливиĭ (Пд), ги|дотник (СтЖ),
ги|дошница (Рш), смер|д’ачиĭ (К, Рш), смер|д’ечиĭ (Лк, Пг), смер|дґ’ечиĭ (Зб),
поме|ло смер|дґ’ече (Зб), брид|киĭ (Бл, Тв, Тп), ка|парниĭ (Брд, Нп), ка|парник
(Врн), ка|парница (Дб, Мх), не|р’аха (Ктл, Лж, Мм), нех|л’уйа (Рх, Яр),
нехара|путниĭ (Ус), неш|часниĭ (Вв), беш|часниĭ (Дв), здох|л’ак (Рп), к’еж|киĭ
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(СтВ), мер|за (Бн), л’і|нивиĭ (К), са|раку (Лж), не|путниĭ (Лж), йак |жаба (Пр),
са|ма се|бе не опраў|довуйе / опус|тиласи (Чрп), кʼі|рин:ик / ни|харниĭ /
ни|митиĭ / ниеш|кептаниĭ (Чрш).
‘сопливий, у якого течуть з носа соплі’: шмар|катиĭ (Б, Бл, БП, Брд, Вв,
Вл, Вр, Врн, Дб, Дв, Дж, Зб (жарт.), Зл, К, Кп, Кст, Ктл, Лв, Лж, Лк, Лш, МК,
Мм, Мх, Нп, НСт, Пг Пш, Рд, Ркш, Рх, Рш, СтВ, СтЖ, Тв, Тп, Ус, Чрш, Яр),
шмар’|катиĭ (Км), ш|марок (Зб), шмар|качка (Зб), шмар|кало (Зб), соп|ливиĭ
(Кп, МК, Рж, Сн), соп|листиĭ (Кж).
‘хлопець, у якого течуть з носа соплі’: шмар|катиĭ (Б, БП, Вв, Вр, Врн,
Дб, ЗГ, К, Кж, Лк, Лн, МК, Мм, Мх, Нп, СК, Сн, Ус, Яр), шмар’|катиĭ (Км),
шмар|кач (Бз, Зл, Лж, Лк, Мш, Нл, Пг, Пд, Пр, Рп), шмар’|кач (Км),
шмар|качка (Бз), соп|ливиĭ (Рж), соп|л’ак (Лн, Лш), сли|навиĭ (Вв), за|ʒ’обаниĭ
(Бл), мер|зен:иĭ (Бн), нидо|р’ідливиĭ та|ке (Чрш).
‘чепурун, франт’: о|хаĭниĭ (Кж, Мш), аку|ратниĭ (Вр, Дб, Рх, Тп), |дуже
аку|ратниĭ (Яр), |чистиĭ (Дб), чис|тен’киĭ (Лк), чис|т’ушка (БП), чис|т’оха
(Мм, Пг), чис|т’ул’а (Кп), чистоп|лотниĭ (Брд), фаĭниĭ (К, Ктл, Лк),
фаĭ|нен’киĭ (Лк), |фаĭниĭ йак |д’іўка (Ркш), гоно|рниĭ (Нп), гра|масниĭ (Мх),
фу|дулний (Мх), ф’іц’і|горниĭ (СтЖ), в’іц’і|ґорниĭ (Ус), цу|ґовиĭ (Км),
цере|мон:иĭ (Нл), штра|мацкиĭ (Зб), штра|мак (Бл, Вв), штра|мака (СтВ),
ка|шарниĭ (СК), ш’і|коўниĭ (СтВ), оп|р’атниĭ (Пд), кул’|турниĭ (Ктл),
пре|мудриĭ (Сн), у|г’ідниĭ (К), интел’і|гентниĭ (Зл), еле|гантниĭ (Дж),
дил’і|катниĭ (Тв), кра|с’івиĭ (Б), при|йатниĭ (Лв), |модниĭ |дужи (СтЖ),
бо|гацкиĭ син (Вл), моц |парубок (Лк), цеи|зорик (Рп), чепур|ниĭ (Гр), че|пура
(Бз), ф|райер (Лн, Лш), сте|л’ага (Бл), |миндра (Рд), бабско|витиĭ (Зб),
гоно|ровиĭ (НСт), йак пан |фаĭниĭ (НСт), шл’ах|тун (НСт), та|киĭ со|бʼі
порозум|лениĭ х|лопиц / гоно|ровиĭ (Чрш).
‘чепуруха’: аку|ратна (Тп), |дуже аку|ратна (Яр), |в’ібриндина (СтВ),
в’ітр’ішку|вата (Гр), в’іц’і|ґорна (Ус), ф’іц’і|горна (Зб, СтЖ), го|норна (Нп),
кул’|турна (Ктл), |мудра (Мх), пре|мудра (Сн), оп|р’атна (Пд), ка|шарна (СК),
показ|на (Дв), |фаĭна |д’іўка (Лк), моц |д’іўка (Лк), |фаĭна йак ци|зорик (Рп),
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фу|дулна (Мх), чис|т’ул’а (Кп), чис|т’оха (Мш Яр), чис|тк’оха (Пг),
чис|т’ушка (БП), чепур|на (Гр), че|пура (Бз), чистоп|лотна (Брд), цере|мон:а
(Нл), цу|ґова (Км), штра|мачка (Бл, Вв, СтВ), штра|мацка (Зб), минд|р’оха
(Тп), |миндра (Лн, Рд), ф|райерка (Лш), йак |л’ал’ка (Ркш), к|рал’а (Ркш), йак
спо|делочка (Зб); нар’і|ǯ’ена (Зб), |в’ікантувана (Зб), |в’іўбирана (Зб) ‘гарно
одягнена’.
‘нечепура, неохайний чоловік, хлопець’: нео|хаĭниĭ (Брд), капарниĭ
(Врн, Лн), ка|парник (Дб, Рп), не|харниĭ (Вв, Лк, СК, СтВ), не|харник (Км, Лк,
Сн), не|хара (Лв), нех|л’уĭ (Нл, Рш), нех|л’уйа (Вр, Лв, Ркш, Рх, Тп), нех|л’уĭник
(НСт), нехл’урниĭ (Ктл), не|р’аха (Вл, Мм, Мш, Нл, Пг, Пр), нечу|панда (Рп),
нече|пура (Рж), нечу|пара (Дж, Пш), мер|зен:иĭ (Бн), мер|за (Бн), не|фаĭниĭ (К),
не|чистиĭ (СК), не|чесаниĭ (Тв), нез|далиĭ н’і на шо (Пд), нез|дале та|ке /
п|росто ни |до чого (Дв), не|теф’ірниĭ (Яр), незґ|радниĭ (Рд), непри|йатниĭ
(Лв), пар|хатиĭ (Рх), за|мамчаниĭ (Лн), баĭ|дужниĭ (Ус), брид|киĭ (Бл),
ки|рин:ик (Зл), к’і|рин:ик (Гр жарт., К), |хар’а (Лн), ха|р’опа (Лн), граз|нул’а
(Яр), зама|зура (Бз, БП), л’і|н’ух (Мх), смер|д’ух (Мх), смер|д’оха (БП),
роз|т’опа (Вв), ги|дота (БП), ги|дотник (Гр), о|гидниĭ (СК), не|хоĭниĭ (Зб),
зад|р’апаниĭ (Зб), бел’|бос непо|митиĭ (Кп), йак гали|б’іда (Зб).
‘неохайна жінка, дівчина’: ка|парна (Нп), ка|парниц’а (Врн, Рп, СтЖ),
ка|парница (Дб), ки|рин:иц’а (Зл, Чрш), к’і|рин:ица (Гр, Лк), не|хл’уйа (Рх, Тп),
нех|л’ул’а (Лн), нех|л’урна (Ктл), нех|л’уĭница (Рш), нех|л’уĭниц’а (Зб, НСт),
не|чиста (СК), зат|р’опана (Зб), не|харна (Вв, Сн, СтВ), не|харниц’а (Км, Лк),
ха|р’опа (Лн), не|р’аха (Вл, Кп, Пг, Ркш), нео|хаĭна (Брд), нече|пура (Мш),
не|теф’ірна (Яр), незґ|радна (Рд), л’і|нива (Мх, Чрп), баĭ|дужна (Ус), гни|л’оха
(СтЖ), ги|дошница (Рш), о|гидниĭ (СК), смер|д’ечка (Мх), |леĭка (Лн), не
ха|з’аĭка (Мх), ниха|з’аĭска (Пд), нехаз’айо|вит’і (Лв), гали|б’ідиха (Зб),
нез|дале та|ке / ни |до чого (Дв), зат|р’опана (Зб), са|ма се|бе не опраў|довуйе
(Чрш).
‘охайний’: аку|ратниĭ (НСт, Яр), аку|рат’іст (НСт), |чистиĭ (Дб, К),
чис|тен’киĭ (Ус), чис|т’ул’а (Бз, Лк, Пр, Рп), чис|т’ул’ка (БП), чис|т’оха (Вл,
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Зл, Кп, Лн, Пг, Рд, Рх, СК, СтЖ, Тв, Тп, Ус), чистоп|лотниĭ (Бл, Брд, Зб, К,
Нп), о|хаĭниĭ (Рш), по|р’адливиĭ (Пд), по|р’адниĭ (Зл), ро|б’ітниĭ (Мх),
шти|л’овиĭ (Км), ал’і|ґанскиĭ (Зб), дел’і|катниĭ (СтВ), |гарниĭ (Б), |мудриĭ
(СтВ), штра|мака (Бл), ґаз|дин’а (Лк, Мх), ха|з’аĭка (Ктл, Мх), ґос|подар’
(Мх), ґаз|да (Дв), |цинта (Лн), у |нейі йак ў ап|тец’і (Вв), у |нейі ап|тика |дома
(Гр), дисципл’і|н’ірованиĭ (Сн), за со|боў |дужи |дивиси (Мм), та|киĭ |дужи
гоно|ровиĭ / |мудриĭ (Чрш).
‘обірванець’: оу|б’ірваниĭ (Ктл), |п’ірваниĭ (Нп, СтВ), об|дертиĭ (Рш),
дран|тивиĭ (Зб, Лк), дран|т’ух (Бл, Дб, Рп), не|харниĭ (Сн), не|харник (Км,
СтЖ), не|хар’ (Лв), ка|парник (Зб), ка|парники (Рд), л’і|нивиĭ (Брд, Мх),
л’ін’у|хи (Дв), гид|киĭ (Ркш, Яр), |наглиĭ (Пг), непо|р’адниĭ (СтВ), п|ростиĭ (Бн),
о|пушчениĭ (Кп), за|шарпаниĭ (Лн), н’і|йакиĭ (Тп), не|р’аха (Гр (нове), Зл, Лв,
Пр), гр’аз|нул’а (Пр), йак проша|ки (Вр), йак жебра|ки (Вр), |ходит’ йак
с|тарец’ (Кж), |ходи йак с|тарец (Вв, СК), |ходи йак с|тарец об|дертиĭ (Рш),
йак с|тарец (Вл, Пш, Ркш), йак Гаў|рило Саф|т’ічин (Лк), с|тарец’ (Мш, Нл),
с|тарец (Гр), са|раку (Рх), з|лидар (Пд), руп|таш (К), бомж (Лк), неш|часниĭ
(Лж), шала|пут (Лж), шала|пута (БП), нео|хаĭниĭ (Брд), нех|л’уник (НСт),
голод|ранец (Тв), |б’ідниĭ (Мм).
‘обірванка’: непот|р’ібна (Рх), нехара|путна (Ус), не|харниц’а (Км,
СтЖ), не|хар’ка (Лв), не|харна (Сн), неш|часна (Лж), н’і|йака (Тп), зли|дарка
(Пд), роз|т’опана (Вв), |п’ірвана (Нп), дран|т’уха (Рп), нех|л’уйа (Яр),
нех|л’уĭниц’а (НСт), йак стар|чиха (Пш), стар|чиха (Вл, Лн, Мш, Ркш, СК),
стар|чиха об|дерта (Рш), опус|тиласи (Кп), нео|хаĭна (Брд), ка|парниц’а (Зб),
бруд|нул’а (Дж), ни|р’ах’і / о|б’ірван’і / не|мит’і / ни с|т’іран’і (Зл).
‘дуже подібний на когось’: с|хожиĭ (Брд, Рп, Сн, Чрш), с|хожиĭ на |того
(Нп), с|хож’і йак два…. (Пр), по|хожиĭ (Зл, Крч, Ктл, Лж, Лн, Пг), по|хожиĭ
йак дв’і |капл’і во|ди (Пд), по|д’ібниĭ (Дж, Іл, НСт, Рп, Ус), по|дг’ібниĭ (Пг),
сама|найе (БП, Дб, К, Км, Лк, Мх, СтВ, Ус), сама|найе на (Ус), сама|найе оден
д|ругому (Дв, К), |в’ікапаниĭ (Рх), |в’ікопаниĭ (Бл, Зб), |викапаниĭ на (СтЖ),
|

в’ілитиĭ (Зб), ми|нанеси (Кп), ми|найе на (Рх), ў |тата (|діда) ў|даўси (Чрп),
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йак |капка во|ди (Рш), йак |капл’а во|ди (Бн), йак дв’і |капл’і |води (Вв, Лн, Мш,
Пш, Ркш), йак з |ока |в’іпали (Ркш), йак два бра|ти (Км), йак дв’і сест|р’і
(Км), так |йакби ўден (СтВ), |коп’ійа (Рп).
‘гарні у парі’: па|рист’і (Бз, Вр, Врн, Зл, Км, Лн, Мш, Ркш, Рх, Ус),
па|ристк’і (Бн), па|рован’і (Кп, Пд, Пш, СтЖ), паро|в’і (СтВ), пар|н’і (Лн),
|

пара (Лж), с|хож’і (Брд, НСт, Рх), ўрод|лив’і / йі |пара (Пг), |фаĭна |пара (Нп),

ід’е|ал’на |пара (Пр), пре|л’есн’і |л’уди (Сн), |коп’ійа од|не |одного (Рп), йак
|

р’ідн’і (Зб, Яр), йак сест|ра з б|ратом (Рш), йак брат і сест|ра (Вв), йак в’ід

од|нойі |мами (Рш, Чрш), йак близ|н’ата (Вл), йак близ|н’ета (Мх), та|к’і
па|рован’і, йак гор|ш’атка ма|л’ован’і (СтЖ), сама|найут од|не на |одного (К),
сама|найут од|не |одному (Лк), сма|куйут од|не |одному (БП).
Риси характеру.
‘вміла, хазяйновита людина’: ґос|подар’ (Бн, БП, НСт, Рп), гос|подар’
(Чрш, Яр), госпо|дин’а (Вв, Зб, Яр), ґоспо|дар’ка (Чрш), ґоспо|дарскиĭ (Лж, Лк,
Пг, Рд), госпо|дарскиĭ (Кж, Мм), госпо|дарниĭ (Іл, Ус), ґоспо|дарниĭ (Лж),
ро|зумний гос|подар’ / госпо|дар’ка (Чрш), ґазд’іўс|киĭ (Лж, Мм, Тв), ґаз|дин’а
(Бн, Гр, Мм, Мх), фист’ ґаз|дин’а (НСт), хо|роша ґаз|дин’а (Рп), та|ка
ґаз|дин’а / шо йі |пари не|ма (Бн), газ|дин’а (СтЖ), ґаз|да (Рп), ха|з’айін (Грз,
Лн, Рш, СтВ, Яр), хаз’аĭно|витиĭ (Бз, СтВ), ха|з’аĭскиĭ (Грз, Рх), ха|з’аĭстиĭ
(Пд), |дуже ха|з’айін (ЗГ), ха|з’айін на ўс’о се|ло (Грз), прац’о|витиĭ (Сн),
башко|витиĭ (Км), |мудриĭ (Гр, Тв), ро|зумниĭ (Дв), таланто|витиĭ (Зб),
ха|з’аĭка (Вр, Врн, Зб, Мш, НСт, Яр), по|р’адна ха|з’аĭка (Тп), по|р’адочна
ха|з’аĭка (Пр), |добра ха|з’аĭка (Бз), ха|роша ха|з’аĭка (Лв), дбаĭ|ливиĭ (Вр),
|

дуже |хитриĭ (Вл), |дуже ў|м’ілиĭ (СК), тол|ковиĭ (Пг), ро|зумниĭ (Вр, Врн, Зб,

Ркш, Рх, Чрш), |чемниĭ (Брд, Чрш), по|р’адочниĭ (Пр), |хитриĭ (Врн), ро|бочиĭ
(Нл), робо|т’ашчиĭ (НСт), робо|т’ага (Кп), тру|д’ага (Нл), труд’іў|ница (Нл),
|

добра госпо|дин’а (Вв), ве|лика ха|з’аĭка (Вв), хо|рошиĭ ха|з’айін / в’ін |ж’інку

жа|л’ійе / йе шчи та|киĭ / шо |ж’інка приĭш|ла таĭ шос ни |може / в’ін то|б’і
ўс’о з|роби / і |йісти зва|рит і ўс’о з|роби (Лв), |маĭстер на ўс’і |руки (БП), ўс’о
ў|м’ійе зро|бити (Рдн).
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‘людина, яка любить всяку роботу, береться за всяку роботу’: |урваниĭ
до ро|боти (Лж), |маĭстер на ўс’і |руки (Лж, Пд, Рп, Рш, Рх), ро|б’ітниĭ (Мх,
Рд), робо|т’ашчиĭ (Кж Лк, Ркш), ро|б’ітниц’а (Брд), ро|зумниĭ (Зб, Мх),
башко|витиĭ (Км), золо|т’і |руки |майе (Лк), у |него а|бо ў |нейі золо|т’і |руки
(Мм), золо|тк’і |руки (Сн, Рп, Яр), трудо|л’уб (Пд), трудол’у|бивиĭ (Нл, Пр),
тру|д’ага (Мш), само|витиĭ (Тп), |гарниĭ (Рх), |дуже |гарниĭ до ро|боти (Вл),
|

хитриĭ (Пг), спец’іа|л’іст (Бн), з|д’ібниĭ (Вв), гос|подар (Зб), ґос|подар’ (СтЖ),

госпо|дин’а (Зб), ґаз|да (СтЖ), прац’о|витиĭ (Бз, Лн, СК), ро|бочиĭ (Бз),
робо|т’ага (Лн), хаз’аĭно|витиĭ (Кп), дбаĭ|ливиĭ (Ус), сп|раўниĭ (Лв),
зао|хочениĭ (Дв), ўс’о з|найе (Врн), ўс’о з|найе зро|бити (Врн, НСт); з|найе
ў|с’аку ро|боту ро|бити (Лж), роу|зумниĭ / хаз’айо|витиĭ ўс’о з|найе зро|бити /
шо ў |руки воз’|ме / то з|роби (Лв), |наіт’ гран’ у |руки |може ў|з’ати (БП), і
швец і кра|вец і на ск|рипку г|райе (Тв), |наглиĭ страш|не до роу|боти (Рдн); биз
ро|боти ни даĭ |Божи! (Рдн), не|хитра та л’у|дина шо ўс’о ўм’ійе ро|бити
(Чрш), поĭм|лена на ў|с’ім на ўс’і ро|бот’і (СтВ).
‘досвідчена людина’: толко|витиĭ (Лж), са|рака (Дв, Лв, Лк, Мх, Нл),
пере|була (Мх), перестра|дала (Мх), пере|житиĭ (Дв), пере|житливиĭ (Мм),
терп|л’ечиĭ (Км), |б’ідниĭ (Рх), б’і|довиĭ (Лк, Рп), б’і|дованиĭ (Лж, НСт, СтЖ,
Тп), зб’і|дованиĭ (Чрш), го|р’ованиĭ (Кп), багатостра|дал’ниĭ (Пд), па|цениĭ
(Тп), знич|тожениĭ (Бн), проĭ|шоў Рим і Крим (Бз), ба|гато сл’із про|лила
(Мш), ў|чениĭ (Ус), |мудриĭ (Зб, Тв), ро|зумниĭ (Тв), пере|жиў шос ба|гато
(Лж), не о|дин пуд |сол’і зйіў (БП), перебрие|ла |морие |гор’а (Ус), |жила йак
|

муха ў ок|роп’і (Кд), йак на н’у мож ска|зати? инте|ресна л’у|дина / ўс’ім си

интересу|вала (Зб), ба|гато пере|жила ў с|войім жи|т’у (К).
‘вчена, освічена людина’: ў|чениĭ (Бл, Брд, Вв, Вл, Зб, Зл, Іс, К, Кж, Кл,
Км, Лж, Лк, Лн, МК, Мм, Нл, Нст, Пг, Пр, Рд, Рдн, Ркш, Рх, СК, Сл, СтВ,
СтЖ, Тп, Ус, Чрш, Шп, Яр), г|рамотниĭ (Вр, Грш, Др, Іл, Іс, Кд, Кп, Мх, Ндб,
Пг, Ркш, Чрш, Шп), ро|зумниĭ (Бн, Врн, Дв, К, Лк, НСт, Пг, Сл, СтЖ, Тв,
Чрш), ос|в’ічениĭ (Бз, Лж, Мш, Тв), в’іўчениĭ (Зб, Чрн), пис’|мен:иĭ (Сл), |умниĭ
(Рш), |мудриĭ (Гр), з|найушчиĭ (Мм), ўсез|найучиĭ (Пд), прос|в’ічениĭ (Іл),
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з|нахар’ (Рш), л’уфт’інс|пектор’ (СтЖ), про|фесор’ (Мм, Рп), ас (Бз),
кул’|турниĭ (Брд, Мш), в’і|сокого з|нан’а (Сн), л’у|дина з ве|ликойі |букви (Вр),
|

хитриĭ (Врн), шко|лениĭ (Нл), |писар йак |нотар’ (Лж), хара|шо |кажи /

ў|читса посту|пила / ў|м’ійе ўс’о зро|бити і |гарна / но та|ке |б’ірши н’і|чо (Лв),
|

виґ’іла св’іт / ба|гато схо|диў |пол’а (БП).
‘авторитетна людина’: по|важниĭ (Вс, Зб, Кл, Лж, Лк, Пд, Ркш, Рп, Тп),

ро|зумниĭ (Гр, Км, Лк, Мм, Нл, Рд, Рдн, Ркш), по|важливиĭ (Рх), у|важливиĭ
(Яр), ў|чениĭ (Мх, Лк, Ус), по|радливиĭ (Мм, Рд), по|ч’отниĭ (Рш), па|чотниĭ
(Сн), гоно|ровиĭ (Км), |мудриĭ (Гр, Зб, Чрш), |добра (Нл, НСт, Ркш),
добро|зичливиĭ (Брд), дос|тоĭник (БП), дос|тоĭниц’а (БП), дос|в’ічениĭ (К),
аўтор’і|тетниĭ

(Лш),

аўтори|тетниĭ

(Рд),

тол|ковиĭ

(Лн),

у

|

него

автор’і|т’ет (Гр), корис|туйеси автори|тетом (Пр), пово|ротлива на |л’уди
(СтВ), високопо|важана (Вв), во|жак (Бз), л’у|дина с|лова (Вр), на|чал’ник
ве|ликиĭ (Іл), |кажут шо ўна |дуже ха|роша / |кажут шо при|йатна (Лв),
ве|лике шос йе! (НСт), |шишка ве|ликиĭ (Мм), добро|сов’існа / инте|ресна
добро|сов’існа / во|на ўс’ім поинтере|суйеси і по|радниц’а / шо во|на по|радит
(Зб).
‘добросовісна людина’: |сов’існиĭ (Бз, Вр, Км, Кп, Крч, Лж,Лн, Ркш, Рх,
СК, Тп, Ус, Яр), |дужи |сов’існиĭ (ЗГ), сов’іст|ливиĭ (БП, Пд), добро|сов’існиĭ
(Мм, Рп, Пг, Сн, Тв, Чрш, Ус), сум|н’ін:иĭ (Лж), добросум|л’ін:иĭ (Дв), |добриĭ \
(Бн, Брд, Вр, Лж, Мх, НСт, СтВ), |дуже |добриĭ (Вл, Врн, Вс, ЗГ, Іс, Кл, Лж,
Мм, Ндб, НСт, СтЖ, Тп, Ус), роу|зумниĭ (Зб), ш|чириĭ (Рд), ш|чириĭ вид (СтВ),
по|божник (Лк), |чесниĭ (Гр Лк), справед|ливиĭ (Лк, Пр), праў|дивиĭ (Гр),
по|р’адниĭ (СтЖ), |л’уд’аниĭ (Врн), ха|рошиĭ (Грз, Нл, Рж), доб|р’ашчиĭ (Рш),
доб|р’ачиĭ (Ндб), доб|р’ачиĭ ў на|тур’і (Іл), ґ|решниĭ (БП), л’у|дина ви|сокойі
добро|ти (Вв), |дужи ха|ракт’ер |добриĭ |майе / |дужи розго|ворчива / шо
пи|тайешса там шо во|на то|б’і ўс’о в’ідпо|в’ійе / ўс’о те|бе / йак ка|жут
наве|де на |путну до|рогу / с|кажи та|ко (Лв).
‘непосида, рухливий чоловік’: нер|вовиĭ (Дв, Мх), непоси|д’ушчиĭ (Зб,
Кп, Рш, СтВ), непоси|д’учиĭ (Км, Лв, СтЖ), непо|сида (Бз), непотерп|лениĭ
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(СтВ), нетерп|ливиĭ (Рх), робо|т’ашчиĭ (Мм, Ркш, СтЖ), ро|б’ітниĭ (Рд),
ро|бучиĭ (Лк), ра|бочиĭ (Нл), |гарниĭ (Яр), ж|вавиĭ (Гр, Лк, Пд, СК), |бистриĭ
(Лк), рух|ливиĭ (Бн, Мш), крут|ниĭ (Чрш), верт|киĭ (Бз), верт|л’ух (Рп), ц’і|кавиĭ
(Чрш), |шустриĭ (Брд, ЗГ), |хитриĭ (Пг), с|кориĭ (Кж), ґаз|да (Зб), гос|подар’
(Зб), |шибеник (Бз), |нишпорка (Вр), ш|ваĭка (Мш, Пд, Рп), де не по|с’ійеш /
там |з’іĭде (Гр), йо|го де не по|с’іĭ / там в’ін |з’іĭде (Зб), ни на|ходи со|б’і
|

м’ісца (Вл), мо|тилик (Рх), йак |в’ітер (Вв), вертох|в’іст (Пр), аж черес|чур

хаз’а|йі / шо н’іґ|де ни си|дит / |хоче |мати / |хоче ро|бити (Врн), ни си|дит і
м’і|нутк’і / лиш |робит і |робит (К).
‘непосида-жінка’: непоси|д’уча (Км, СтЖ), непоси|д’ушча (Кп, Рш),
непо|сида (Бз), нетерп|лива (Рх), неаку|ратна (Яр), нер|вова (Дв, Мх), ли|ха
(Мх), рух|лива (К), ц’і|кава (Чрш), ц’і|кава на ўс’ім (СтВ), |шустра (Брд)
|

хитра (Пг), ро|буча (Лк), ро|б’ітна (Рд), ра|боча (Нл), ж|вава (Гр, Пд, СК),

ш|ваĭка (Мш, Рп), шваĭ|лива (Пд), |гарна (Лв), пос|п’ішлива (Тп), л’убо|питна
(Сн), рух|лива (Бн, Мш), пов’іт|рул’а (Вв), крут|на (Чрш), верт|ка (Бз),
верт|л’ух (Рп), вертик|л’ушка (Лв), вертох|в’істка (Пр), |нишпорка (Вр),
к|рутиси йак |б’ілка ў |колес’і (Ркш), не |може |м’ісца заг|р’іти н’і|де (Рш), йі
не по|с’іĭ / там во|на |з’іĭде / у |кожд’ім кутич|ку (Зб), з ха|рактером (Кж),
вер|титса скр’із’ йак вертох|в’істка / скр’із’ усп’і|вайе (Пр), не |може |м’ісца
наĭ|ти (Дв), ск|р’із’ йі|йі |було |поўно (Ндб).
‘непосидливий малий хлопчик’: непоси|д’учиĭ (Вв Врн, Дв, Км, Лж, Мш
Нл, Чрш), непоси|д’ушчиĭ (Зб, Лв, Рд, Рх, Сн), непо|сида (Бз, Гр, Пд),
непос|лушниĭ (Рд), рух|ливиĭ (К), |шустриĭ (Брд), |шило (Лж), пус|тиĭ (Бн, Км,
Мм, Мх, НСт, Пг, СК), пус|тунчик (Пг), пус|т’ек (Км), з’ірвиголо|ва (БП),
кру|чениĭ (Лк), к|рутиси йак |вевирица (Лк), к|рутиси йак |ʒиґа (Ркш), йак |ʒига
(Пр), нер|вовиĭ (Чрш), де не по|с’іĭ / там з’іĭ|де (Гр), |гарниĭ (Тп), пос|п’ішливиĭ
(Тп), роз|пешчениĭ (Вл), верт|ливиĭ (Рш), вер|тунчик (Рх), верт|л’уг (Лн),
верт|л’ух (МК, Рп, СтЖ), ша|лун (Яр), |шибеник (Бз), беш|кетник (Вр),
б’і|довиĭ (Вр), бос’а|чок (Врн), ш|ваĭка (Рп), шваĭ|тун (Мш), |урванец (Кп), шо
ў |тоб’і |дґ’ід’ко гу|л’айе?! (Зб), |майе |шило ў с|рац’і (Зб)
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‘непосидлива мала дівчинка’: пус|та (Бн, Мм, Мх, НСт, Сн), пус|тунка
(Км),

пус|т’ечка

(Км),

непо|сида

(Гр,

Пд),

непо|сид’уча

(Нл,

Рд),

непоси|д’ушча (Зб, Лв, Рх), непос|лушна (Рд), |шустра (Брд), роз|пешчена (Вл),
ша|лун’а (Яр), |шибеник (Бз), ш|ваĭка (Рп), шваĭ|тун (Мш), |ʒиґа (Пр), к|рутиси
йак |ʒиґа (Ркш), верт|лива (Рш), верт|л’ушка (МК), верт|л’ух (Рп), |урванка
(Кп).
‘усидливий, здатний ретельно, довго, терпляче займатися якоюсь
роботою’: спо|к’іĭниĭ (Брд, Лж, Лк, Ркш, Рх, Чрш), утерп|лениĭ (СтВ),
терп|л’ечиĭ (Гр, Км), терпе|ливиĭ (Вл, Лк, МК), у|пертиĭ (Гр), у|думливиĭ (Пд),
|

дуже ў|далиĭ (СК), у|важниĭ (Пг), доброслух|л’ан:иĭ (Дв), ти|хон’киĭ (Тп),

ро|зумниĭ (К, Нл, Рд), ре|тел’ниĭ (Тп), с|лушниĭ (Пг), пос|лушниĭ (Рд), ро|б’ітниĭ
(НСт), робо|т’ашчиĭ (Мш, Рд), по|волиĭ (Рх), по|в’іл’ниĭ (Рх), м|лавиĭ (Кп),
пос|лушниĭ (Бн), |чемниĭ (Чрш), за|нуда (Яр), доско|нал’ниĭ (СтЖ), дос|л’іўниĭ
(Сн), насто|йател’ниĭ (Бз), нас|тирливиĭ (Вр), |витриманиĭ (Мш), нис|м’ілиĭ
(Зб), |точниĭ (Мм), ви|носливиĭ (Пр), ўр’іўно|важениĭ (Пр), за|н’урениĭ (Зб),
завʼід|ниĭ (Кж), де пок|ладеш / там зас|танеш (Ркш), л’у|дина |сили |вол’і (Вв),
утерп|лениĭ / не |дуже пи|лованиĭ (СтВ), тоĭ з ц|вика з|роби ш|рупку (БП).
‘неповороткий, незграбний чоловік’: незґ|рабниĭ (Вв, Лж), незґ|радниĭ
(Рд, СК, Чрш), незг|рабниĭ (Вр, Тв), незг|раба (Лн), непово|ротниĭ (Рх, Рш),
непово|ротниĭ

(Зб),

нерозк|рутниĭ

(Зб),

непово|ротливиĭ

(Лв,

Сн),

неповорот|киĭ (Пр), нерух|ливиĭ (Лк, Чрш), незграма|тижниĭ (Яр), не|хитриĭ
(Пг), нез|далий (Мм), м|л’авиĭ (Кп), смер|д’ечиĭ (Гр), л’і|нивиĭ (Дв, Мх, Пг),
ле|дачиĭ (Врн), лаĭда|ц’уга (НСт), н’і|йакиĭ (Тп), нез|далиĭ (Км, СтЖ), бала|бол
(Рп), |мокан (Лк), пу|тор’а (Гр), |кила (К), шала|пута (БП), нез|д’ібниĭ н’і |до
чого (Вл), н’і |риба / н’і м|йасо (Брд, Пд), гни|лиĭ ĭак пес (Ркш), ку|леш’а (Бн),
мамалиґу|ватиĭ (Вр), йак бреў|но (Бз), вед|м’ід’ (Лн), не з|найе н’і со|б’і |ради
|

дати / н’і д|ругому (Лж), неуĭм|лениĭ ў с|войім ха|рактеру (СтВ), н’і |Богов’і

н’і |л’удим (К).
‘неповоротка, незграбна жінка, дівчина’: непово|ротлива (Лв, Рх, Тп),
непово|ротна (Рш), неповорот|ка (Пр), незг|рабна (Вр, Тв), незґ|рабна (Вв),
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незграма|тижна (Яр), нерух|лива (Чрш), неў|м’іла (СК), нез|дала (Км, Мм,
СтЖ), непот|р’ібна (Ркш), |килава (К), н’і|йака (Тп), гни|ла (Ркш), смер|д’еча
(Гр), л’і|нива (Дв, Пг), м|л’ава (Кп), лаĭда|ц’уга (НСт), ту|п’іца (Пд),
бала|болка (Рп), |мокан (Лк), пу|тор’а (Гр), ку|леш’а (Бн), мамалигу|вата (Вр),
|

ан’і ўперед / |ан’і зад (СтВ), |танда ĭ |манда (СтВ), н’і |риба / н’і м|н’асо (Вв),

йак бреў|но (Бз), нез|д’ібна н’і |до чого (Вл), чоло|в’іче / |або |б’іл’шу |кухн’у /
|

або |менчу |ж’інку (жарт.) (Лж), шала|пута / н’і су|димо н’і ту|димо (БП).
‘повільний у рухах, вайлуватий’: м|л’авиĭ (Лж, НСт, Пд), по|в’іл’ниĭ

(Брд, Врн, Дв, Лв, Пг, Рд, СК, СтВ, СтЖ, Тв, Чрш), за|в’ізниĭ (Лк), забаў|ниĭ
(Рдн), к|вапниĭ (Зб), баĭ|дужниĭ (Мм), л’і|нивиĭ (Вв, Кп), |мерш’а (Гр), ку|леш’а
(Бн), по|в’іл’но |роби ўс’о (Вл), |роби йак со|кира по во|д’і пли|ве (Ркш), ĭде /
йак то шо на голо|в’і |воду ве|зе (Рш), ĭде / йак то шо на голо|в’і г’ім|но ве|зе
(Рш), йак мама|лиґа по|в’іл’на (Пр), та|ке по|в’іл’не / шо ни|се гладу|нец во|ди
на голо|в’і // та|ке непово|ротне (Зб), |вал’ок (Лн), гни|л’ака (Лн), |роби йак
ви|хитуйеса / по|в’іл’не та|ке до ро|боти (Врн), но то во|на та|ка по|в’іл’на /
но во|на со|б’і ўс’о до |цоту |хочи зро|бити / во|на то з|робит (СтВ), ў ро|бот’і
во|на по|в’іл’на / не |майе во|на |тойі йак ска|зати / у ру|ках |тойі |печени /
|

шоби раз таĭ зро|била (Лв), до |лужка три дни ĭде (БП).
‘людина, яка все робить надто повільно, нудно, маруда’: по|в’ілниĭ (Бн,

Врн, Км, Лк, Мх, Тп, Чрш), нуд|ниĭ (Вв), за|в’ізниĭ (Лк), недбаĭ|ливиĭ (Пд),
нерух|ливиĭ (Чрш), не|хитриĭ (Пг), м|лавиĭ (Мш, НСт, Сн, Тв), м|л’авиĭ (Кп),
|

н’ама (Рх), |н’амкало (Рх), л’і|нивиĭ (Брд, К, Кж, Ркш), вало|витиĭ (Рш), |роби

йак |мокре го|рит (СтЖ). туго|дум / тоĭ йа|киĭ |доўго |думайе / пома|лен’ку
|

роби (Бз), та|ке ўже / |поки |вимацайе / |поки з|робит’ / така м|н’амл’а (Вр),

|

зам’атиĭ (Пр), мама|лига (Лн), ма|кух (Рп), та|киĭ недос|тоĭниĭ у ро|бок’і (Зб),

гни|йе йо|му ўс’о ў ру|ках (Зб, Лж), йо|му ўс’о гни|йе ў ру|ках / а в’ін то бе|ре
йак граб|л’і ў |руки (Зб), буде ро|бити ĭ |мучитиси (СтВ), ĭго мож поси|лати за
с|мерт’у (БП), нирух|лива / |мало |рухайеси / пома|лен’ку |рухайеси / пра|ц’уйе
пома|лен’ку |рухайеси / во|на пра|ц’уйе прац’о|вита |али пома|лен’ку / |майе
по|в’іл’ну ро|боту (Зб).
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‘марудна жінка’: по|в’іл’на (Км, Тп, Чрш), по|в’ілна (Бн, Врн), за|в’ізна
(Лк), недбаĭ|лива (Пд), гни|ла (Вл), л’і|нива (Брд, К, Ркш), вало|вита (Рш),
него|д’ашча (Яр), нерух|лива (Чрш), нику|дишн’а (Кп), |замйата (Бз, Пр),
м|лава (Мш, НСт, Сн), розт’а|гайе / розки|рин’уйе ро|боту (Чрш), |ж’інка
по|в’іл’на / |али зроб|л’айе с|войу ро|боту / йа|ка би не |була по|в’іл’на / лиш би
не |пила (Врн), а|бо л’і|нива |ал’бо |дуже по|в’іл’на (СК), н’і се / н’і то (Рп).
‘неквапливий, повільний’: спо|к’іĭниĭ (Км, Чрш), по|в’іл’ниĭ (Лк, СтЖ),
де пок|лаў / там у|з’аў (Рш), |леĭло по|леĭлом (Вв), |замн’атиĭ (Лн),
замн’а|товиско (Лн), н’і зад |нейі / н’і |перед |нейу (Кж), н’і го|рит н’і тл’ійе
(Рп), не |дуже ґ|рабит до ро|боти (Сн), не пи|луйеси ро|бити (К), ус’о бе|ри
лиш йі|йі ли|ши (Дв).
‘метушливий, неспокійний’: ж|вавиĭ (Лж, Мм), |л’ітайе йак пере|лета
(Лж), пи|луйеси (Дв, Лж, Лк, Пг), пи|лованиĭ (Гр), пруд|киĭ (Мх, Тп), |борзиĭ
(Мх), ц’і|кавиĭ (Бн), непо|важниĭ (СтВ), непоси|д’учиĭ (К, Км, Сн),
непоси|д’ушча (Брд, Лк, СтЖ), непо|сида (СтЖ), нетерп|л’ачиĭ (Лк, Рх),
нер|вовиĭ (Кж), запа|лениĭ (Гр), ната|рапкуватиĭ (Вв), с|пил’чивиĭ (СК), |гарниĭ
(Яр), |бистриĭ (Чрш), с|кориĭ (Зб, Рдн), ско|рен’киĭ (НСт), рух|ливиĭ (Бн, Брд,
К), метуш|ливиĭ (Пр), швид|киĭ (Пд), швид|киĭ йак |б’ілка (Ркш), йак вере|тено
(Рш), йак |в’ітер (Вр), хто сп’і|шит / тоĭ лю|деĭ см’і|шит (Рх), йу|ла (Рд), йак
|

ʒиґа (Бз), |ʒига (Рп, СтЖ), нак|ручениĭ (Лн), заве|дениĭ (Лн), та|ке |хитре / шо

аж черес|чур |хитре (Врн), та|ка неспо|к’іĭна / не |майе н’і|коли ко|ли / лиш
|

б’ігайе і |б’ігайе / і на од|ному |м’ісци т|ропчиси (Зб), п’ід ним зем|л’а го|рит

(БП), фур|туна (Кп), |бистриĭ йак фур|туна (Кп).
‘неотеса, некультурна, неосвічена, невихована людина’: п|ростиĭ (Гр,
Дв, Лж, Мх, Пг, Тп), потур|наче (СтВ), прос|тече (СтВ), дур|ниĭ (Пг, Рх),
за|харениĭ (Пд), неро|зумниĭ (НСт, Чрш), необра|зованиĭ (Яр), некул’|турниĭ
(Зб, Вв, Пр), безкул’|турниĭ (Бз, Тв), не|вихованиĭ (Бз, Вв, Кп), невос|п’ітаниĭ
(Чрш), нед|баĭшливиĭ (Сн), неприс|тоĭниĭ (Кп), без|сов’існиĭ (Яр), бала|мута
(Км), г|рубиĭ (Брд), груб’і|йан (Рх), |чокнутиĭ (Чрш), н’і|мак (СтЖ), хам (Ркш),
ха|мило (БП), хул’і|ган (нове Зб), ма|кух (Бн), ту|ман (Вр), |бидло (БП), |л’апайе

79

йази|ком йак ко|рова фос|том (Лж), |л’апнула йак в’іў ў |воду (Пг), пласта|маче
ни то шо т|реба (Вл), н’і |риба / н’і м|йасо (Рш), необ|тесаниĭ (Лн), в’ін так /
йак бан|дит (Зб), ма|н’ак / |болдир’ // |ходи / йак |болдир’ там (Врн), ни до
|

Бога ни до л’у|диĭ (К), йі н’і|чо ни ў голо|в’і (СК), мож ска|зати запи|сати йі

не кул’|турна / це ти|к’і п|равил’но раз во|на то|во то во|на некул’|турна йак
во|на сло|вами в’іра|жайеси (Зб), п’іўдур|ниĭ / неро|зумниĭ (Мм), |мурга
ос|татна (лайл. Зб).
‘вихований’: ро|зумниĭ (Бн, Врн, Зб, К, Км, Мх, Пг, Рх, Рш, СК, Тп,
Чрш), кул’|турниĭ (Вр, Зб, Лж), з|натниĭ (Лж), |чемниĭ (Км, Лк, Мх), |чесниĭ
(Лк), по|р’адниĭ (Вв), по|р’едниĭ (Гр), по|важниĭ (Дв), ґ|решниĭ (БП),
кул’|турниĭ (К), прис|тоĭниĭ (Кп), км’іт|ливиĭ (Тп), ў|в’:ічливиĭ (Пр, Ркш),
|

сов’існиĭ (СтЖ, Яр), ук|л’ін:иĭ (СтЖ), |в’ежл’івиĭ (Чрш), обра|зованиĭ (Лж),

ос|в’ічениĭ (Бз), |вихована (Зб), ґоспо|дарска ди|тина (Гр), (людина) фаĭного
|

вихован’а (Зб); г|рамотниĭ / |добре |вихован’:а д’іс|таў (Кж); само|витиĭ

|

дужи / шо |чуйе то переĭ|майе (Тп), ў|чениĭ / ро|зумниĭ / |хитриĭ (Врн), па|ч’от

|

майе ў си|л’і (Сн), л’у|дина до л’у|деĭ (Тв).
‘ненажерливий’: об|жора (БП, Брд, Кп, Лв, Лж, Лк, Лн, Пд, Пр, Рд

(жарт.), Рп, Рх, Яр), оуб|жора (Бн, Вр, Зб, К), об|жера (Рш), об|жерливиĭ (Км),
об|жерлистиĭ (СК), за|жерливиĭ (Лк, Чрш), нена|жерливиĭ (Зб), нена|жера
(Бз, БП, Вв, Вл, Гр, Дв, Мш, Ркш, СтЖ, Тв), нена|ситниĭ (Лж), нена|йіда (Мх),
йісто|витиĭ (Мм, Нл), йіс|тучиĭ (СтВ), го|лодниĭ (Чрш), го|лодник (Км),
жиґ’і|ра (Лж), пажор|листиĭ (Км), йіў би |тайак тоĭ Стец’|ко (Вв), йак
ко|рова йіст (Лв), ко|рова / же|ре ĭ же|ре (Пг), |тайак |зайіц йіст / руми|ґайе
(Лв), не |майе с|войі |м’іри (Кж), не |годен си на|жерти (Врн), сам се|бе
пройі|дайе (Сн), |майе смак ў йі|дґ’і (Рдн), ка|зати уб|жора ни |можимо
ска|зати / бо л’у|дина н’і|коли ни |можи |б’ірши |йісти йак йі пот|р’ібно (Зб).
‘бридливий, який відчуває огиду до чого-небудь’: ги|дотниĭ (Лж),
ги|дуйеси (Лж, Лк), гид|киĭ (Лж, Мш), гид|ливиĭ (Пд), о|гидниĭ (СК), ко|шарниĭ
(Мх), |в’ібраниĭ (СтВ), |н’ама (Км), м|н’амл’а (Пр), в’ібаран|чийеси (Км),
брид|киĭ (Гр, Зб, Кп, Мм), брид|ливиĭ (Бз, Тп), бриз|ливиĭ (К), примх|ливиĭ (Тв),
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недос|тупниĭ (Зб), |ґен’ґлешливиĭ (Рш), |ǯангешливиĭ (Яр), мер|зен:иĭ (Бн),
ви|багливиĭ (Вв), ви|биршливиĭ (Рп), кап|р’ізниĭ (Сн), капри|зул’а (Дв), |мудриĭ
(СтЖ),

переби|райе

(Бз),

пере|б’ірлива

(Бз),

‟ве|лика

|

пан’і”

(Вр),

чистоп|лотниĭ (Брд), |дужи |чисте во|но та|ке (Врн), |кажут / шо брид|лива /
ни йіст то / шо да|йеш / во|на переби|райе (Бз), ги|дитси (Пг), в’і|б’іршлива у
йі|ді у ўс’ім во|на в’і|б’іршлива / во|на в’іби|райе (Зб).
‘замкнута, небалакуча людина’: ту|гиĭ (Лж, Сн), гур|ниĭ (Лж), н’і|мак
(Лж), ту|пиĭ (Мх, Рп), не до |бес’іди (СтВ), мут (СтВ), |муда (Км), ск|ритиĭ
(Лк), |туман (Гр), т|лумак (Гр), йак н’імиĭ (Лж, Рх), н’і|ме ĭкес (Гр), н’імиз|на
(Гр), н’і|мак (Рх), неза|ц’ікаўлениĭ (Пд), ту|пиĭ (Тп), ску|пиĭ на розго|вор (Вл),
|

ходи йак |н’ура (Рх), н’у|рило (Рх), |н’амра (Кп), моў|чачиĭ (К), моў|чазниĭ (Зб),

моўчаз|ливиĭ (Мш), гур|ниĭ (Рх), |дикиĭ (Ркш), п|ростиĭ (СтЖ), нерозго|ворчивиĭ
(Рш), негов’ір|киĭ (Пр), негово|р’учиĭ (Пг), |тихиĭ (Брд, Вв, СК), м|лавиĭ (Чрш),
та|ке баĭ|дужне (Зб), |замкнениĭ (Бз), |туйашливиĭ (Сн), йази|ка не |майе (Рш),
не гу|вори н’і з |ким (Бз), з |ц’ого с|лова не |вит’агнеш (Вр), не |годн’і з |нейі
с|лова |в’іт’агнути (Лв), си|дит йак ма|н’ак (Врн), проĭ|шоў йак ко|з’ол і
|

добриĭ|ден’ не ска|заў (Яр), з |него |толку |мало (Дв), у |него (|нейі) т|раба

ку|пити с|лова (Мм).
‘мовчазна людина’: небес’ід|ливиĭ (Мх), небала|кучиĭ (Мм, СК),
негово|р’учиĭ (Мш), моў|чун (Бз, БП, Вл, Пд, Ркш, Рш, Яр), моў|чан (Рп),
моўчаз|ниĭ (Вр, Кп, Пг, Пд, Рд), моў|чазниĭ (Рд), моўчаз|ливиĭ (Вр, Яр),
моўча|ливиĭ (Пг), моў|чачиĭ (К), моў|чучиĭ (Кж), моў|чал’ниĭ (Кж), мало|моўниĭ
(Тп), неў|моўниĭ (Тв), малогов’ір|ливиĭ (СтЖ), малогов’ір|киĭ (Тв), малос|л’іўниĭ
(Дв), н’і|миĭ (Ркш), н’і|мак (Бн), |тихиĭ (Брд, Вв), скупос|ловиĭ (Пр), м|лавиĭ //
не мож з |него с|лова |в’іт’агнути (Чрш), |мутол (Км), н’і |риба / н’і м|н’есо
(Гр), йак |риба (Лн), йак во|ди ў рот наб|раў (Лн), хто тер|пен /тоĭ спа|сен
(СтВ), во|на моў|чит / |али во|на тол|кова (Врн), то та|ке неў|моўне /
гово|рити ба|гато не |буде з то|боў / з |себи с|тавит шос / шо ўно йе шос
|

дуже роузум|нʼішче (Зб), ск|рита са|ма ў‿|соб’і (Сн), |тайак кл’іш|чами з |нейі

с|лово |в’ітк’ігниш (Рдн).

81

‘мовчунка’: |тиха (Брд, Мх), |замкнута (Пд), |замкнена (Бз), моў|чазна
(Вр, Рд), моўчаз|на (Кп), моў|чача (К), моў|чиха (Вл), моў|чак (Рх), моў|чун
(Ркш), моўчу|ниха (Рш), моў|чанка (Рп), лиш моў|чит (Яр), неў|моўна (Тв),
небала|куча (Мм), м|лава (Чрш), н’і|мак (Бн), йак н’і|ма / моў|чит (Лв);
скупос|лова (Пр), мало|моўна (Тп), н’і |риба н’і м|н’есо (Гр), у со|б’і ўс’о
пере|носе (Дв).
‘балакучий, говіркий, охочий до розмов’: бала|мут (Лж), бала|мута
(СтВ), бес’ід|ливиĭ (Бн, СК), |бес’ідниĭ (Чрш), бала|кучиĭ (Вл, Км, СК), бала|кун
(Яр), говор|ливий (Пг), йази|катиĭ (Лк, Сн, Тв), ба|з’іка (Пд), гала|бардир (Рх),
гала|лаĭ (Рх), галаĭко|вате ĭкес та|ке (Чрш), йак пул’е|м’от (Вр), ни ску|пиĭ на
|

бес’іду (Лв), бала|мути |бес’іду (СтВ), тара|бани ба|гато (Врн), в’ін ба|гато

ба|лакайе / таĭ то|го нази|ваут йо|го калаба|лик (Яр), тоĭ з|найе ус’о на с|в’іт’і
(БП), за с|ловом у |пазуху ни |л’ізе (БП), так йак го|рох / тарахко|тило (Ркш).
‘балакуча жінка, балакуха’: гов’ір|лива (Бз), говор|лива (Пд), бала|куча
(Вл, Мм, Мш, Тп, Яр), бес’ід|лива (Бн), йази|ката (БП, Лк, Рх, Сн, Тв),
йази|ката |Фес’ка (Гр), пис|ката (Вв, Лк, Пг, Яр), пл’от|карница (Мх),
транда|чиха (Гр, Рд, Рх), тере|вен’і |точи (Гр), |терлиц’а (Км), бала|мутка
(Лж), хаў|ката (Вв), тара|даĭка (Рх), трахко|таĭло (Мм), тарадаĭ|чиха /
ната|рахкала-ната|рахкала (Рш), транда|чиха (Кп, Нл), транда|чиха / |меле|

меле-|меле / тр’іп|ло та|ке (Рдн), гала|лаĭка (Рх), шчиби|туха (Бн), неўга|моўна

(Бз), |л’опа (Лн), тара|бани ĭ тара|бани (Врн), тирин|дит / т|реба чи не
т|реба / ўна гоу|вори / йак мли|нок / йак пус|тиĭ мли|нок (Гр), пле|те шос і
пле|те / |кажи ĭ |кажи і н’іх|то не |годен йі ни пере|бити / ни|чо / во|на с|войе
про|доўжуйе (Бз), оĭ гово|рушка / |л’убит погуво|рити / |л’убит по|радати /
|

л’убит ска|зати / та|ку лʼу|дину хот’ до |рани кла|ди (Зб), |бистра / йа|зик йак

ко|са (К), сто сл’іў ў м’і|нуту (Дв), рот не закри|вайеси (Рп).
‘красномовний’: г|рамотниĭ (Лж), тол|ковиĭ (Лж, Рх), по|важниĭ (СтЖ),
в’ісоко|важливиĭ (Сн), интел’і|гентниĭ (Рд), інтел’і|гентниĭ (Км), інтел’і|гент
(БП), това|рис’киĭ (Лк), об|лесниĭ (Лк), лас|кавиĭ (СК), ў|в’ічливиĭ (Пд, Чрш),
кул’|турниĭ (Дв, К, Пг, Рш, Тп), ро|зумниĭ (Бз, Мм, Рх, Чрш), |дуже ро|зумниĭ
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(Яр), високо|м’ірниĭ (Бз), ар|т’іст (Ркш), шчиби|туха (Бн), обда|рованиĭ (Пр,
Рдн), шчиросер|дечниĭ (Кп), Бог нагоро|диў йо|го с|ловом (Вв), за с|ловом у
кар|ман не |л’ізе (Вр), у|м’ійе гоуво|рити (Лв), ў|чениĭ (БП, Врн), |дужи |гарниĭ
(Зб), тол|ковиĭ / з|найе р’ад |бес’ід’і (Лж), ца л’у|дина ба|гато з|найе (БП).
‘лихослівний, вульгарний’: пака|ла (СтВ), л’ом|пач (Км), л’ом|пачка
(Км), груб’і|йан (Брд, Вр, Кп, Лк), пустос|ловиĭ (Гр), бала|мута (К),
неро|зумниĭ (Гр), необм’ір|кованиĭ (Гр), не|добриĭ (СК), грубос|л’іўниĭ (Пд),
нег|рамотниĭ (Тп), п|ростиĭ (Дв, Пг), вул’|гарниĭ (Бз, Рд, Чрш), дур|ниĭ (Пг,
Рх), лихо|д’іĭ (Ркш), необра|зованиĭ (Рш), недо|умок (Рдн), без|сов’існиĭ (Яр),
безкул’|турниĭ (Тв), мер|зен:иĭ (Бн), мер|за (Бн), ом|разниĭ (Вв), розт|р’апа
та|ка (Чрш), пар|шивиĭ (Чрш), хул’і|ган (Мш, Пр), йе|хидниĭ (Кж), хам|ло (БП),
та|ке / йак ма|н’ак (Врн), то йе по|ганиĭ чоло|в’ік / в’ін лиш |л’убит г|лупства
гово|рити (Зб), не|хар’ та|киĭ / в’ін |даже ни з|найе / шо до л’у|дини ска|зати
(Лв), та|ке / йак ма|н’ак (Врн); н’і с|т’іĭ / н’і ходи (Лж), при|дурок / го|вори
дур|ниц’і (Лж, СтЖ), са|ма се|бе ни |л’уби і д|ругого ни |л’уби (Сн), |наглиĭ /
страш|ниĭ не|добриĭ чоло|в’ік (Рдн).
‘злоязичний’:

недо|киваниĭ

(Лж),

свар|ливиĭ

(Мм),

|

вор’іг

(Мх),

воро|жица (Мх), дурноу|ватиĭ (Тп), мер|зен:иĭ (Бн), двохйа|зичниĭ (Рш),
прот’іўниĭ (СтЖ), злиĭ (К), цук|ристиĭ (Кп), хам|ло (БП), йа|зик йак у гад’уки
(Лк), |тайак та зм’і|йа поў|зуча (Рдн), йак та ір|жа гри|зе (Рх), |зайіда /
шу|кайе / шоб дес заче|пити (Бз), |йазва (Гр, Лж), за|раза (Ркш), |гадина (Гр),
ко|роста (Гр), |йасп’ід’ (Лв), |л’уби упек|ти (Вв), |л’уби ўпе|чи (Пд), |л’уби
п’ідко|лоти (Рх), л’уби нако|лоти (Чрш), не розу|м’ійе л’у|дин’і |чести (СтВ),
|

л’уби ўко|лоти п|р’амо ў |серцеи (Км), так |може ска|зати / шо у |пйатах

зас|тине (Яр), б’іс у |него ўсе|лиўси (Чрш), з|найе |добреи ўку|сити! (Вр),
за|д’іла за жи|ве (Мш), |хоче ушчип|нути с|ловом / шоб аж за жи|ве д’іс|тати
(Пр), недруже|л’убниĭ / |зав’існиĭ (Пр), ў |него |гул’айе |д’ід’ко / в’ін |майе |того
/ шо з ро|гами (Зб), ни по|думайе / шо ска|зати / а ўже |л’апнуло (СтЖ),
прості|тут та|киĭ (Лв), необм’ір|кованиĭ / шо во|на |майе ска|зати / йак во|на
|

майе ска|зати ĭ ко|му |майе ска|зати (Врн), ни поду|майе а с|каже (Сн), йак
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та |гадина з кор|ч’іў |ʒ’обне (Брд), во|ни так у |точку бйут / ўни йак с|кажут
то с|кажут (Рдн), йі мож проз|вати п’імз|лива / п’імз|лива а йак н’е то
зло|памн’етна / це зло|памн’етна |доўго памн’е|тайе / шо йі|йі / а п’імст|лива
|

хочи то|б’і зро|бити на зло (Зб), |коле йак о|са (Рп).
‘пліткар (чоловік, жінка)’: пл’от|кар’ (Брд, Кж, Км, Лк, Мм, СК, Тв,

Чрш), пл’от|кар (Вв, К), пл’от|кар’ка (Брд, Вв, Км, Мм, НСт, Сн, Тв, Тп),
пл’от|карница (Бн, Гр, К, Лж, СК), пл’от|карник (Гр, Мх), пл’от|карниц (Бн),
пл’іт|кар (Кп, Ркш), пл’іт|карка (Ркш), пл’ітка|риха (Кп), посе|л’ужниц’а
(СтВ), посе|л’ужник (СтВ), п|л’отник (Рш), п|л’отница (Рш), п|л’отка (Лк, Пг,
Рдн), |л’еста пл’отка (Зб), |води п|л’отки (Рд), пере|ношчик (Пг, Пд),
пере|ношчица (Пд), сп|л’етн’ік (Вр, Лв, Пд, Пр, Яр), сп|л’отник (Рх),
сп|л’ітник (Бз), сп|л’етн’іца (Бз, Вр, Лв, Пд, Пр, Сн, Яр), сп|л’отница (Рх),
сп|л’отн’іца (Лн), бре|хун (Вр, Врн, Дв, Кп, Мш, Чрш), бре|хунка (БП, Дв, Кп,
Тп, Чрш), бре|хун’а (Вл), брех|ливиĭ (Чрш), |л’опаўка (Рх), |л’опало (Рп), |миĭка
(Пг), |ходи сп|л’етн’ |води про д|ругих (Пр), посе|л’ужниц’а / |буде хо|дити по
се|лу но|сити с|войі п|л’отки (СтВ), приĭ|де до |теби до |хати / об|дивиси ўс’о /
п’іш|ла до д|ругойі і |мийе те|бе / во|на сп|л’етн’іца та|ка (Лв), не|се у|с’о йак
со|рока (БП), |пошту |носи (Пг), п|л’отка / пл’от|кар’ка / ўна п|л’отки |водит
(Зб), по|можи ни по|може / а роз|нести |може (Чрш), йак фес’ка (К), лиш
ку|м’і а ку|ма ў мли|н’і і ўс’о |б’ірши не т|реба (К).
‘людина, яка засуджує інших’: об|суда (Гр, Дв, Км, Рдн, Пг, Тв),
об|судливиĭ (Гр), об|сужница (К), о|суда (Вв, Лж, Рх), о|судиха (Ркш), о|судих
(Ркш), пл’от|карник (Мх), пл’от|кар’ (Мм, Тв, Чрш), пл’от|кар’ка (Лк, Мм,
Тв), пл’от|карница (Бн), по|миĭница (Рш, СтВ), |миĭка (Лк), пере|судница (Пд),
пош|тар’ (Тп), пош|тар’ка (Тп), |пошту |води (Тп), |пошту |носи (Пг),
двох|л’ічник (Яр), обмиĭ|задница (Брд), поп|лета (Рп), с|войе п’ід |носом не
|

види / а чу|же |види п’ід |л’ісом (СтЖ), с|войе п’ід |носом… / а чу|же п’ід

|

л’ісом |бачит’ (Вр), се|бе не |бачи п’ід |носом / а д|ругого |бачи п’ід |л’ісом

(Бз), |бачи ў |л’іс’і / а п’ід |носом н’і|чо ни |бачи (Вл), ни пил’|нуйе п’ід |носом /
|

али д|ругеи п’ід |л’ісом (Рдн), чу|же п’ід |л’ісом |види (СК), |л’опа (Нл),

84

фари|сейі (Кж), до од|нойі / а в’ід|так до д|ругойі та |суди ту |перед тоў / а ту
|

перед тоў / двох|л’ічник нази|вайеси (Яр), суд’і|йа |л’убит осу|дити д|ругого /

а на |себи не |дивиси (Врн), |суд’а л’у|диĭ / а за со|боў не |диўл’аси (Лж), пус|та
пл’отка / |л’убит оубсу|дити / |л’убит оубгово|рити / а са|ма се|бе ни |видит //
(Зб), по|миĭница обми|ваĭе |л’удим |жопу…обли|вайе л’у|диĭ б|рудом (Рш), ц’і
л’у|дин’і не попа|даĭси на йа|зик / во|на з|найе чим |ц’ісар о|б’ідайе (БП), сам
се|бе ни |види / а д|ругого обсуж|дайи (Сн).
‘той, хто не виконує своїх обіцянок’: хвал’|ко (Лж), фал’|ко (Лж, СК),
непос|лушниĭ (Мх), неоднос|лоўниĭ (Ркш), брех|ливиĭ (Бн), бре|хун (БП, Брд, Вв,
Врн, Дв, К, Км, Кп, Лк, Пг, Пр, Рд, Рп, СтЖ, Тп, Чрш), бре|хун стра|шен:иĭ
(Рдн), бре|хунка (К, Кж, Пд, Рд), брех|ло (Рдн), об|маншчик (Рш), об|маншчица
(Рш), пустос|лоў (Бз, Вр, Гр), не три|майеси с|лова (Вл), не дот|римаў с|лова
(СтВ, Чрш), лиш ба|гато го|воре (Лж), лиш ба|гато фа|л’аси / а |користи не|ма
з |того (Лж), на |него не|ма на|д’ійі / ска|заў а не |роби (Яр), не посто|йан:а на
с|войі сло|ва (Сн), баĭ|дужниĭ / с|кажут шо з|робит п’і|шоў і не зро|биў / в’ін
баĭ|дужно с|тавитси до |тойі ро|боти (Зб), похва|ли ми|не йа|зичку / бо т’а
розде|ру (Мм), |майе зро|бити / |майе |дати / |майе приĭ|ти / таĭ не при|ходи /
таĭ шо? / б|реши! (Врн).
‘брехун, обманщик’: бре|хун (Бз, БП, Брд, Вв, Вр, Врн, Гр, Дв, Зб, К,
Км, Кп, Лв, Лж, Лк, Лн, Мм, Мх, Нл, Нп, Пг, Рд, Рдн, Ркш, Рп, Рх, Рш, СК,
Сл, Сн, СтВ, Тв, Тп, Чрш, Яр), брех|ливиĭ (Бн, Вл, Вр, Гр, Зб), брех|ло (Пд,
Пр), об|маншчик (Пд), бре|хун |темниĭ / шо дих|не / а ўсе брех|не (Зб), та|ке
брех|ливе / шо не|ма шо с|лухати (Вр, Зб).
‘обманщиця’ бре|хунка (Бз, БП, Брд, Вв, Вр, Врн, Дв, Зб, К, Кж, Кл, Км,
Кп, Лв, Лж, Лн, Мх, Пг, Рд, Рп, Рх, Рш, Сн, СтВ, Чрш, Яр), бре|хуха (Гр, Пр
Ркш), бре|хлива (Бн, Вл, Гр, Нл, Чрш), б|р’іхн’і |носит (Гр), недос|т’іĭна
(Чрш).
‘людина, яка любить керувати іншим’: коман|д’ір (Вр, К, Кп, Мм, Пд,
Рп, Яр), коман|дир (Бз, Врн, Тв), коман|д’ор (Пр, Ркш, СтЖ), ко|мандуйуча
(Зб), |робиси |мудра (Мх), роз|в’ідна |дужи на ўс’о (СтВ), |л’уби ко|мандрувати
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(Вл, Вр, Врн, Км, Рш, Чрш), ко|мандуйе ўс’і|ма (Гр, Дв), на|чал’н’ік (Гр),
|

хитриĭ (Бн), об’іб|раўси коман|диром (Вв), |л’уби се|бе пок|ласти |више ўс’іх

(Бз), |дужи |хитриĭ / |хоче ко|мандрувати / |л’уби поко|мандрувати (Рх), без
ко|манди |воĭс’ко |гине (Лж), хто йак не йа? (Лж), на|р’ади приĭш|ла |дала і
п’іш|ла (Пр), ро|бити н’е / лиш ко|мандувати з|найе (Врн), ну |тоже так
|

кажут / тоĭ лиш при|вик ко|мандувати і к’іру|вати |кимос / |али ро|бити – н’е

(Зб), во|на три|майе |л’іца ў ру|ках (БП), |л’уби пор’ідку|вати (Пг), без ко|манди
|

воĭс’ко |гине (Лж), хо|т’а пе|редн’і |бути (Грз), |дужи |л’уби ўс’уди |бути „йа”

(Сн).
‘нещаслива людина’: неш|часниĭ (Зб, К, Лж, Лк, Ркш, Тп), нешчас|ливиĭ
(Лж, Сн), неве|зучиĭ (Бз, Дв, Лж, Рд), неу|дачниĭ (Бз, Лж, Рд, СК), нетол|ковиĭ
(Мх), безтол|ковиĭ (Пг), без|ладниĭ (Кп), непу|т’ашчиĭ (Км), нета|лантливиĭ
(Рш), нез|далиĭ (СтЖ), п|рокл’атиĭ (Рп), |б’ідниĭ (Лв, Мм, НСт), б’ідо|лаха (Тв),
са|рака (Гр, Лв, Лк, НСт, Пг, Рх, Чрп), нех|л’аба (Пд), фир|л’оґа (Бн); не |майе
|

ш’іст’а (Лк), не |майе ш|част’а (Кж), йо|му не ве|зе (Вр), не ĭде йі н’і|чо ў руки

(Вл), на |кого Бог / на |того ĭ |л’уди (Вв), о|б’іжениĭ суд’|бойу (Пр), не ве|зе йі
шош / не |годна ĭ|митиси за к’ін|ц’і (Чрш), н’і |риба н’і м|н’асо (БП, Брд),
сп|л’ашча / |ходи со|б’і / йак |мокра (Врн), це неш|часне ĭкес / ўро|дилоси ĭкес
неш|часне і ни|чо йо|му не ве|зе ў жи|т’у (Зб), н’іх|то в’ід Дн’іст|ра до П|рута
так ни б’і|дуйе йак во|на (Дб), л’у|дина нишч’іс|лива у |Бога / ни |майе
ш|частк’а в’ід |Бога (Зб).
‘дивак, той, хто своєю поведінкою і вчинками викликає здивування
оточуючих’: |диўниĭ (Кж, Кп, Лж, Рдн), ди|вак (Бз, Км, Лж, Лк, Пд, Рп, Тв),
ди|вачка (Гр, Км), ди|вакуватиĭ (Гр), дурн’ако|ватиĭ (Ркш), чуд|ниĭ (Лв),
чудот|ворец (Сн (жарт.)), п|ростиĭ (Мх), мало|умниĭ (Рш), не розу|м’ійе / шо
|

роби (Гр), в’ідс|талиĭ ў |ж’ізн’і (Вл), ро|зумниĭ (Бн), бигу|ватиĭ (Вв),

про|фесор’ (СтЖ), ф’іло|соф (Дв), не ўс’і |дома (Вр), н’і |риба н’і |масо / н’і
су|да н’і ту|да / н’і ли|ши / н’і воз|ми (Врн), безг|луздо зро|биў (Пр), нез|д’ібниĭ /
н’і |л’удим / н’і |Богови (Зб), та|ке шос |в’ітворила (Тп), ди|вак йак |може шос
по|гане ска|зати і ди|вак йак |може шос |дуже |гарне ска|зати (Бз).
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‘неуважна людина, роззява’: |баĭдужниĭ (Брд, Зб, Мм), баĭ|дужиĭ (Лж,
Пд), неу|важниĭ (Бз, Вв, Вл, Кж, Км, Кп, Лж, Пг, Рп, Тп), неу|важливиĭ (Мх),
неў|в’ічливиĭ (Чрш), нетол|ковиĭ (Лж), нед|баĭшливиĭ (Сн), нез|далиĭ (СК),
необ|думаниĭ (Дв), без|памйатниĭ (К), безкул’|турниĭ (К), п|ростиĭ (Мх),
л’і|н’ух (Бн), роз|с’ійаниĭ (Пр, Рх), роз|в’ійаниĭ (Зб); безг|луздиĭ (Ркш),
нероз|б’ірливиĭ (Рш), непо|н’атливиĭ (Рш), роз|т’апа (Бз, Лк), ро|з’ава (Лн),
легко|мисл’ен:иĭ (Яр), ў од|но |вухо зале|т’іло / а ў д|руге |в’ілет’іло (Гр), |нол’
вн’і|ман’ійа (Рд), нерозто|ропниĭ (Кж), недо|чула таĭ мах|нула / таĭ за|була
(СтВ), у |нейі ба|гато ду|мок / ти йі го|вориш од|но / во|на со|б’і |думайе д|руге
(Врн), шал|таĭ-бол|таĭ (Тв), шала|пута (Кп), роз|пусниĭ / за|нудниĭ (Чрш), йак
за|буди то ўна ни йе неу|важна во|на йе баĭ|дужна / баĭ|дужна шо ти ска|зала
а ўна ўже за|була ĭ п’іш|ла со|б’і (Зб)
‘уважний’: ро|зумниĭ (Бн, Кж, Мх, Рш, СтЖ, Яр), |дуже ро|зумниĭ (Пг,
Ркш), до|цотниĭ (Лж), до|тошниĭ (Вв, Км), до|питливиĭ (Бз), праўд|ливиĭ (СтВ),
по|важниĭ (Лк, СтЖ), роз|важниĭ (Врн), пос|лушниĭ (Брд, Гр), роз|судливиĭ
(Гр), км’іт|ливиĭ (Тп), кул’|турниĭ (Мм), слух|л’ан:иĭ (Вл), |добриĭ (К), у|важниĭ
(Вр, Врн, Кж, Кп, Мм, Рп, Тп), |дуже у|важниĭ (СК), у|важливиĭ (Рх),
ў|в’ічливиĭ (Чрш), ўн’і|мат’ел’ниĭ (Вр), |видержаниĭ (Мш), ўр’івно|важениĭ
(Пр, Тв), интил’і|гентна (Сн), |хитриĭ (Врн), сприĭ|майе |дуже |тонко (Вв),
|

хоче з|нати ўс’о (Бз), приĭ|майе до |серца б|лизко (Пд), ро|зумниĭ чоло|в’ік /

да|йе ўс’ім по|раду (Лж), |дуже ха|роша / при|йатна / |кажи / та|ка / шо і
|

в’іслухайе і н’і|чо ни приб|реше / ну |обшем |тайак нор|мал’на л’у|дина (Лв), у

|

темну н’іч і мак збе|ре (БП).
‘людина, яка постійно все забуває’: за|буд’ко (Бз, Брд, Вр, Зб, Кж, Лв,

Лж, Лк, Пг, Пд, Пр, Ркш, Рп, Рш, Тп, Яр), за|буд’ка (Вв, Кп, Лв, Мх), забуд’|ко
(Км, Мм), забуд’ку|ватиĭ (Пд), забуд’ку|ватиĭ (Гр, Тв), за|буд’коватиĭ (Ркш,
Рх), баĭ|дужиĭ (Сн), дур|ниĭ (Мх), непамйет|ливиĭ (СтВ), бес|памйатниĭ (Ркш,
Чрш), без|памн’атниĭ (Пг), недорозум|лениĭ (СК), за|луда (Км), за|бутниĭ (Вл,
Дв, К, СтЖ), прос|так (Бн), скл’і|розниĭ (СтЖ), за|буў таĭ про|пало (Лж), в’ін
|

майе та|ку |голову замо|рочену / шо в’ін ни |дуже памйе|тайе ўс’о / то та|киĭ
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/ шо ĭму не|ма шо дов’і|р’ати ĭкус ро|боту / бо в’ін забу|вайе (Зб), не|ма на шо
пок|ластиси (БП), не|ма |памйат’і (Ндб), тут зро|била тут за|була (К).
‘пам’яткий’: памйат|ливиĭ (Бз, Вл, Вр, Дв, К, Кп, Лж, Лк, Пд, Рд, Рдн,
Ркш, Рш, Сн, СтЖ, Тп, Чрш), памйет|ливиĭ (Мх, Чрп), памн’ат|ливиĭ (Лв,
Мм), памн’ет|ливиĭ (Вв, Гр, Пг), |майе |добру |памйат’ (Лж), ро|зумниĭ (Бн,
Врн, Лк, Мх, Рдн, Ркш, СтЖ, Чрш, Яр), |дуже ро|зумниĭ (СК), ру|зумниĭ (Тп),
ро|зумна го|л’іўка (БП), башко|витиĭ (Км), ў|чениĭ (Лк, Мш), |мудриĭ (Кж, Пр),
кимо|ватиĭ (Лв), км’іт|ливиĭ (Рп), |баба памйе|тайе / йак |д’іўкоў |була (Зб),
ро|зумниĭ / |хитриĭ / |майе |памйат’ |добру (Врн), |добру |памйет’ |майе (Зб).
‘людина, яка втратила пам’ять’: скл’і|розниĭ (Км, Кп, Лж, Мш, Пр, Рш),
|

майе скл’і|роз (Брд, Вр, Вс, Іл, Лж, Мл, Рдн, СК), са|рака (Мх), з |розуму

з’іĭш|ла (Мх), про|пашчиĭ (СтВ), х|вориĭ (БП), сла|биĭ (Лв), слабо|витиĭ (Км),
слабо|сил’ниĭ (Кж, СтЖ), забут|ниĭ (Дв), зду|р’іў (Лк), з|йіхаў з г|лузду (Ркш),
безг|луздиĭ (Ркш), непамйат|ливиĭ (Чрш), не|ма |памн’ати (Гр), |памйат’
в’ід|ходи (Гр), без|памн’етниĭ (Пг), без|памн’атниĭ (Мм), бес|памйатниĭ (Пд,
Ркш, Рп), це ўже по|т’ер’а |памйати (Вл), за|бутливиĭ (Рх), забу|вайеси (Тв),
нич|валиĭ (Бн), ут|ратиў |памн’ат’ (Бз, Вв), загубиў |памн’ат’ (Бз), те|рʼайе
|

памн’ат’ (Сн), гуво|ри до |нейі гуво|ри / а ўна н’і|чо ни памйе|тайе (Зб), так

по|гано н’і|чо ни |кажут / |али |кажут шо сла|ба / забу|вайе ўс’о (Лв), ўна ни йе
здо|рова на |голову / во|на пси|х’ічна (Зб).
‘психічно хвора людина’: сла|биĭ (Врн, Лж, Рх), сла|биĭ на |голову (Грш,
Лв, Лж, Лк, Км, СК, Чрш), слабо|развитиĭ (Лж), сла|биĭ ў |розум’і (Сн),
слабо|витиĭ (Врн, Мх, Пг), не ў |поўн’ім ро|зум’і (Лж), не ў |поўн’ім с|войім
ро|зум’і (СтВ), при|дурок (Км), нероу|зумниĭ (Км, Чрш), недороз|винутиĭ (Рдн),
дур|ниĭ (Бз, Брд, Вв, Вр, Гр, Лк, Рп, Сл, Ус, Чрш, Яр), дурну|ватиĭ (СтЖ),
дурку|ватиĭ (БП), вар’і|йат (Вв, Гр), вар’і|йатка (Гр), т|реба на Ро|гатку (Гр),
хвороб|ливиĭ на |голову (Пд), ни з ўос’ім (Тп), ў голо|в’і ў |него на|м’ішано
(Чрш), не|хитриĭ (Рд), нич|валиĭ (Бн), мало|умниĭ (Вл, Рш), пси|х’ічно х|вориĭ
(Кп, Ркш), пси|х’ічниĭ (БП, Вв, Кж, МмЯр), пс’іхо|ватиĭ (СтЖ), пси|х’ічниĭ а|бо
нер|вовиĭ (Мм), ска|жениĭ (Ркш), прока|жениĭ (Ркш), загу|била ум (Бз), пс’іх
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(Тв), п|с’іхнутиĭ (Мш), п|сих’ік (Кж), по|т’ер’аниĭ (Пр), бра|куйе шос на
|

голову (Зб), шос йо|му х’і|буйи / са|раку (Дв), збала|мутила (К), за|турканиĭ /

йак та|киĭ / шо нидороз|винутиĭ / та|киĭ в’ін |розумом і та|киĭ в’ін і
в’ігл’а|дайе / йак недороз|винутиĭ (Брд), ни д|ружи з голо|воў (Сн).
‘людина з важким характером’: ту|пиĭ (Мх, СтВ), ту|гиĭ (СК), дур|ниĭ
(Лв, Яр), з|лосниĭ (Пг), сер|дитиĭ (Пг), п|рикриĭ (Пг), за|гонистий (Пг),
без|душниĭ (Км), т’аж|киĭ (Брд, Вл, Гр, К, Км, Рх, СтЖ, Тп), т’аж|киĭ на
под|йом’і (Ркш), т’аж|киĭ у |него ха|рактер (Чрш), т’ажкоха|рактерна (Кп), з
т’аж|ким ха|рактером (Сн), твардоха|рактерниĭ (Мм), ту|гиĭ (Рх), |лутавиĭ
(СтЖ), за|гонистиĭ (Лк), нев’іно|с’імиĭ (Пд), пас|куда (К), |варйат (Рп), |серце
йак |кам’ін’ (Рш), зем|недух (Бн), га|д’уґа |добра (БП), у|пертиĭ (Вр), за|нуда
(Мш), са|дист (Тв), л’у|дина з ха|рактером (Кж), неў|годна л’у|дина / шо
н’іх|то не |годен йі уго|дити / шо ние|добре ĭ ние|добре (Бз), мер|зен:иĭ / ў |него
ха|рактер страш|ниĭ т’еж|киĭ і мер|зен:иĭ (Зб), зак|рита та|ка / за|т’ата /
та|ка / шо лиш би йа і ўс’о / |битиса лиш / |ж’інка не йе так / чоло|в’ік лиш
|

битис’а / бо ро|бити не |хоче / а |йісти ĭ |пити |хоче / |ж’інкойу ко|мандувати

|

хоче (Врн), |майе |шуса (Лж), |мула (Лв).
‘слабохарактерний’:

пош|туркач

(Дв,

Лж),

нетол|ковиĭ

(Мх),

по|даĭшливиĭ (Км), моти|лишниĭ (Лк), непово|ротниĭ (Лк), непово|ротливиĭ
(Тп),

без|т’амниĭ

(Гр), безпово|ротливиĭ

(Пд),

безха|рактерниĭ

(Пр),

безг|луздиĭ (Мм), прос|так (Бн), пло|хен’киĭ (Рх), слабо|вол’ниĭ (Бз),
нироз|винутиĭ

(СтЖ),

нероз|судливиĭ

(Чрш),

легко|важниĭ

(Пг),

ним

пош|туркуйут (Рх), без с|войі |памн’ати (СтВ), ку|ди ўт|рутиш / ту|ди ĭ |п’іди
(Рш), с|лухайе чу|жих л’у|диĭ / а са|ма со|бойу не к’і|руйе (Вл), жи|йе чу|жими
|

мисл’ами (Яр), жи|ве з чу|жим |розумом (Кж, Мш), с|войім |розумом ни жи|йе

/ лиш чу|жим (Лв), |ходи йак в’іў|ца (Лк), не |майе с|войі |думки (Вв), йак
ре|м’ін:иĭ |дишел’// це |коло |воза / ку|ди ко|била по|т’агне / ту|ди і ĭде (Вр),
ку|ди йо|го т|рут’а ту|ди і|де (Сн), н’і |риба / н’і м|н’асо (БП, Врн), н’і |вашим /
н’і |нашим (К, Врн), н’і су|да / н’і ту|да (Рп), та|ке йак розти|р’оха / ни
запи|тайеси / н’і |в’іслухайе / н’і то / та|ке йак розти|р’оха (Зб),
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м’акосер|дечниĭ / на|лийут |поўну / в’ін |в’іпйе / на|лийут чут’-чут’ / |тожи
|

в’іпйе (Ркш), са|ма со|бойу не к’і|руйе (Брд), п’ід ч’ійус |дудку во|на пл’аше

ц’іли жи|т’е (Рдн), по-|нашому во|на со|боў ни к’і|руйе / баĭ|дужна /
слабоха|рактерна хто шо с|каже во|на с|лухає а це баĭ|дужна то це ска|заў а
у|на со|б’і п’іш|ла і ни |гадки (Зб), |памн’ат’ по|гана / сла|бе |розумом (Чрш).
‘нестриманий у словах і діях’: нест|риманиĭ (Кж, Лж), нетерп|л’ачиĭ
(Пд), непос|лушниĭ (Сн), пашчеко|ватиĭ к|репко (Врн), хам|ло (БП), п|л’аўша
(СтВ), |терлиц’а (Км), непос|лушниĭ (Км), ґа|ватиĭ (Лк), безпар|дон:иĭ (Гр),
пр’а|миĭ (Вл, Рх, Яр), пруд|киĭ (Мм), неўр’іўо|важениĭ (Ркш), нероз|б’ірливиĭ
(Рш), бигу|ватиĭ (Вв), |пирскливиĭ (Дв, СтЖ), йази|катиĭ (Тв), гостройа|зикиĭ
(Брд), с|пил’чивиĭ (СК), пруд|киĭ (Пг), ве|ликиĭ бол|тун (Вр), |вискочка (Вр),
не|витриманиĭ (Мш, Рп), необ|думаниĭ (Кж), розх|л’оба (Лв), р’із|киĭ (Бз),
|

з’ірваниĭ (Рдн), |нарваниĭ (Рдн), ĭдут напр’а|му (Чрш), бес:|мисл’ен:а / бо

ска|зала і не по|думала (Пр); пр’а|ма л’у|дина / |кажи п|р’амо ўс’о / йак у |воду
|

дивиси (Вл); ст|роге / то йак ска|зала йак но|жем уру|бала / о|то ст|роге (Зб);

пис|ката / шо |чуйе / то |кажи / |дал’і не|се (Мх), нер|вовиĭ / |нерви |майе (Зб),
та|ка рост|р’іпана шо ни |майе ст|римку (К).
‘нахабний’: |наглиĭ (Бз, Бн, Вр, Гр, Дв, К, Кж, Км, Кп, Кс, Мм, Пг, Пд
Пр, Рдн, СК, Сл, СтЖ, Тв, Яр), моц |наглиĭ (Лж), |наглиĭ до пр’е|д’елу (Зб),
наг|л’ук (БП), наг|л’ец (Вл, Пд, Ркш), наг|л’учка (БП), |наглиĭ йак |танок (Рд),
нах|рапниĭ (Лж), на|пасниĭ (Км, Тп), |зависниĭ (Мх), ĭде по|вер’х’і (СтВ), ĭде
напро|лом (Рдн), на|хал’ниĭ (Гр (нове), Рх (нове)), на|хал (Брд), на|хал’ (Дв),
на|хал’уга (Дв, Рх), не|л’уд’аниĭ к|репко (Врн); зух|валиĭ (Кж); нена|жерливиĭ
(Сн), не|наситниĭ / шо йо|му |мало ĭ |мало (Лв), за|журливиĭ (Кж), нас|тирливиĭ
тоĭ

/

шо

доби|вайет’с’а

с|вого

(Бз),

|

малпа

(Кл),

хул’і|ганка

це

по‿тепе|р’ішному / шо вира|жайеси сло|вами по|ганими / а по-|даўному
нази|вали дурну|вата (Зб).
‘нещирий, лицемірний’: двох|личниĭ (БП, Зб, Лж); та|ке двох|личне /
од|нойі та|койі / а д|ругойі та|койі / та|ке несправо|в’ірне / та|ке / н’і ўс|тиду /
н’і |сорому (Зб); двох|л’ічниĭ (Дв, К, Мм, Яр), двух|л’ічниĭ (Км, Сн), двох|личник
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/ о|дин раз так / а д|ругиĭ раз так (Вв), дво|л’ічна (Брд, Рх), п’ід|лиза (Лж, Рд),
п’ід|лизач (СтВ), лис|тунчик (Пг), двойе|душна (Лж), об|лесна (Вл, Гр, Кп, Лк,
СК), об|лесна / шо тут |тули до |серц’а а там |п’іди таĭ оп|суди (Лк),
лице|м’ір (Гр), лице|м’ірниĭ (Пд), лице|м’ірка (БП), неоднос|лоўниĭ (Ркш),
маснойа|зикиĭ (Рш), с|в’іти ў |оч’і (Лк, Яр), брех|ливиĭ (Бн), |хитриĭ (Бз),
мар’іо|нетка (Тв (нове)), про|дажна ш|кура / тут шо ў|чула / а там про|дала /
там пере|несла (СтЖ), йак ли|сиц’а (Вр, Мш), бре|хунка (Лв), пере|кажчик
(Врн), |кажи ў |оч’і |добри / а ту|да |дал’і не|добри / то пис|ката / воро|жица
(Мх), і |вашим / і |нашим / приĭш|ла / з |вами по-ха|рошому-по-ха|рошому / а
то|д’і п’іш|ла до д|ругого там наф|л’оцкала (Пр), йе|хидниĭ (Кж), за руб|л’а і
|

маму про|даст (БП), у |оч’і |кажи од|но |поза |оч’і д|руге / с|в’іти ў |оч’і (Лк),

тут |тули до |серц’а а там |п’іди таĭ оп|суди (Лк).
‘нудний, набридливий, докучливий’: надо|йідливиĭ (Зб, Лж, Сн, Тв),
п|рикриĭ (Зб, Мх), про|тиўниĭ (Пг), не|добриĭ (Мх), |наглиĭ (Рдн, СК), |назливиĭ
(СтВ), нес|терпниĭ (Кж), невино|симиĭ (Км), за|нуда (Лв, Лк, Мш, Рд, Ркш),
за|нуда це л’у|дина / йа|ка шу|кайе |гуʒа (Ркш), на|пасниĭ (Чрш), на|халка (Брд),
нуд|ниĭ (Вв, Гр, Зб, К), з|ноба (Пд), надо|кучливиĭ (Кп, Тп), до|кучливиĭ (СтЖ),
надо|йідлиĭ (Вл), наб|ридливиĭ (Бз), наб|рида (МК), ў|редниĭ (Нп), у|лазливиĭ
(Вв), ў|лазливиĭ (Дв, Рш), у|л’ізливиĭ / ти ĭго |гониш / а в’ін |ўсе-таки ĭде (Вр),
|

наглиĭ (Яр), про|т’іўниĭ (Лв), ў|пертиĭ (Нл), |ненза (Лн, Лв), у|ритниĭ (Врн),

у|йідливиĭ (Дв, К), ў|йідливиĭ (Лв), мер|зен:иĭ (Врн, Зб), йе|х’ідниĭ (Нп), во|на
та|ко раĭ|зуйе ц’і|лими до|рогами (Рдн), наб|ридливиĭ йак |муха (Рп), з тоў
л’у|диноў |к’ежко гово|рити / во|на |дуже |нудна / та|ка п|рикра / та|ка
не|в’іразна (Зб), н’і су|ди ĭ н’і ту|ди / н’і |вашим / н’і |нашим (Бз), йі|йі ни мож
з|бутиси (БП), без |нейі ве|чер’і не|ма (БП), |л’ізе йак |муха ў |оч’і (БП), н’і |риба
н’і м|н’асо (Тв).
‘нерозумний чоловік, дурень’: бала|мут (Лж); хи|буйе т|ретойі |дошки
(Лж), не|ма ўс’іх |дома (Лж, Тв), при|дурок (Км), придурку|ватиĭ (Лж),
дурко|ватиĭ (БП), дурно|ватиĭ (Мх, СтЖ), ду|рак (Нп, СтВ), |дурин’ (Кл),
дур|ниĭ (Врн,Зб, Лж, Лк, Рп, СтВ, Тп), дур|не / |ан’і ту|да не по|пустиш / |ан’і
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ту|да ни |п’іди (СтВ), дур|н’ек (Гр), ду|рило (Пд), не ста|йе к|лепк’іў (Лк), не
|

майе г|лузд’іў ў голо|в’і (Рп), п|ростиĭ (СтЖ, Тп), прос|так (Бн), не|хитриĭ (Вл,

Кп, Рш, Яр), неро|зумниĭ (Яр), нероз|винутиĭ (Чрш), не|развитиĭ (Нл),
недорозум|лениĭ (СК), кру|чениĭ (Ркш), пло|хиĭ (Мм), |с:унуўси з со|ломи (Ркш);
та|к’і соу|б’і (Чрш), ни при с|войім |розум’і (Бз), ду|рак ненор|мал’ниĭ (Мш),
бе|зумниĭ (Врн), п|сих’ік (Кж), безг|луздиĭ (Рп), дур|ниĭ йак пен’ (Зб, Пг),
необ|думаниĭ / шо ска|зати л’у|дин’і / шо н’е (Нл), са|рака (Дв).
‘нерозумна жінка’: дур|на (Бз, Вв, Вр, Врн, Вс, Зб, К, Кж, Лв, Лж, Лк,
Лш, Нп, НСт, Пг, Пр, Рд, Рх, СтВ), не|хитра (Вл, Кп, Мм, Рш, Яр),
бала|мутка (Лж), ду|рачка (СтВ), дурно|вата (Гр, Км), |дура (Мш), сла|ба на
|

голову (Лк), п|роста (Гр), прос|так (Бн), непу|т’ашча (Пд), пло|ха (Мм),

нероз|винута (Чрш), недорозум|лена (СК), без|умна (Врн), та|ка дур|на йак
тоĭ пен’ (Зб), н’і |шити / н’і по|роти (Нл), пси|х’ічна (Кж), кру|чена (Ркш),
|

с:унуласи с со|ломи (Ркш), йа|ке |йіхало та|ке з|дибало (БП), о|бойі р’а|бойі

(БП), са|рака (Дв), дур|на в’іў|ца (Лж).
‘розумово обмежений, дурний’: дур|ниĭ (Лж, Мш, Рдн), гет дур|ниĭ (Вв),
нап’іўду|рниĭ (Мм), на |голову сла|биĭ (Лк, Мх, Рх), про|пашчиĭ (СтВ),
дурно|ватиĭ (Км), при|дуркуватиĭ (Лк), не |майе к|лепки ў голо|в’і (Чрш), не
|

майе |розуму (Лв), са|рака (Гр, Дв, Лв), не|ма ўс’іх |дома (Гр, Рп), неро|зумна

(Пд), ненор|мал’на (Пд), сла|биĭ ў |розум’і (Тп), не|хитриĭ (Рд, Рх), пси|х’ічниĭ
(Вл, Пр), недо|умниĭ (Пг), недо|умок (Бз), прос|так (Бн), безро|с:удниĭ (Ркш),
бе|зумниĭ (Лв), мало|умниĭ (Рш, Яр), ка|л’іка (Чрш), розу|мово в’ідс|талиĭ (Кж),
у |него не ўс’і |дома (Вр, Ркш), недороз|винутиĭ (Брд), не|разв’ітиĭ (Нл),
слабо|витиĭ (Врн), пси|х’ічниĭ (Вл), само|шечиĭ (Лв), йо|му шос бра|куйе
т|ретойі |дошки ў |голов’і / ґанда|л’апайе-ґанда|л’апайе (Зб), непосто|йан:иĭ у
|

розум’і (Сн), не ў |поўн’ім |розум’і (К), т|рохи по|м’ішаниĭ (СК), з

при|тупленим |розумом (Кп).
‘нерішучий’: незг|рабниĭ (Лж), йак |т’іло без ду|ш’і (Мх), неў|пеўнениĭ
(Вв), |муда (Км), нес|м’іливиĭ (Лк, СтЖ), нис|м’ілиĭ (СтВ), не|хитриĭ (Врн, Лк),
нешчас|ливиĭ (СК), слу|тиĭ (Гр), с|лутавиĭ (Гр), нер’і|шучиĭ (Др, Зб, Пг, Пд, Пр,
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Тп), му|дак (Рх), неўр’іўо|важениĭ (Ркш), несамосто|йател’ниĭ (Кп), ск|ромниĭ
(Рш), ст’ес|н’іт’ел’ниĭ (Рш), л’і|н’ух (Бн), м|лавиĭ (СтЖ), п|ростиĭ (Чрш),
недо|умниĭ (Чрш), н’і |риба / ни |мйасо (Бз), ни ту|ди ĭ ни су|ди (Бз), йак за|нуда
(Мш), безпо|н’атниĭ (Врн), непово|ротниĭ (Бн, Зб), ту|пиĭ / не ĭде йі і ўс’о
(Нл), нев’ідпов’і|дал’ниĭ (Кж), розх|л’опша (Лв), штур|пак (Рп), та|киĭ
нер’і|шучиĭ / непово|ротниĭ / шо н’і|чо ни доб|йешси (Зб); л’ін’ух / бо та|ке
непово|ротне (Бн), ни |може са|ма п|лани роздо|бути ў с|войі голо|в’і (Сн), не
йе ў с|войі ц’і|н’і |розуму (К), не |майе с|вого |доброго роз|судку (Дв), нерух|лива
/ а|бо ска|зати баĭ|дужна (Зб).
‘розумний’: ро|зумниĭ (Бн, Вв, Вр, Вс, Зб, Іл, К, Кд, Кп, Лж, Лк, Лш,
МК, Мм, Мх, Нл, НСт, Рд, Ркш, Рп, СК, СтЖ, Тп, Чрп, Чрш, Яр), |дуже
ро|зумниĭ (Лв, Мм, СК), дбаĭ|ливиĭ (Вр), тол|ковиĭ (Мх, Пг), розм’ір|кованиĭ
(Гр), метику|ватиĭ (Гр), |мудриĭ (Др, Кж, НСт, Пд, Ркш), |хитриĭ (Врн, Рх,
Тп), |дуже |хитриĭ (Вл), хаз’айо|витиĭ (Нл), роз|важниĭ (Рш), хаз’а|йін с|вого
с|лова (Бз), |тайак в’іт у си|л’і (Зб), гоно|ровиĭ (Км), дос|тоĭниĭ (Кж), |Богом
обда|рованиĭ (Пр), с|в’ітла го|л’івон’ка (БП), чоло|в’ік в’і|сокого м|н’ен’ійа
(Сн), з|найе ўс’о в’ід а до бе (Кс), перевер|шиўси |розумом (Чрш).
‘розумниця’: ро|зумна (Бн, К, Кп, Лж, Лк, Мм, НСт, Пд, Ркш, Рп, Рх,
СтЖ, Чрш, Яр), ро|зумниц’а (Зб), тол|кова (Мх, Пг), |хитра (Вл, Врн, Лк, Тп),
метику|вата (Гр), ў|чена (Рх), |мудра (Ркш), роз|важна (Рш), сми|калиста
(Нл), км’іт|лива (Рп).
‘непутящий’: безтол|ковиĭ / н’і|чо не по|думало / а ўже зро|било / а
по|тому |дивиси / йак во|рона ў по|рожну |к’істку (Лж), нетол|ковиĭ (Км, Мх),
ту|пиĭ (Мх), необ|думаниĭ (СтВ), га|латине / та|койі |роби н’і|йакойі (Лк),
необм’ір|кованиĭ (Гр), необ|думаниĭ (Нл), неў|дачливиĭ (Сн), нез|далиĭ (Мм), н’і
|

с’уди / н’і |туди (Гр), не|путниĭ (Пд), |лехкиĭ |розум (Тп), н’і|йакиĭ (Рх),

безро|с:удниĭ (Ркш), нероз|с:удливиĭ (Пр), йак |л’апка / шо не по|думаў |л’апнуў
таĭ ўс’о (Бз), зро|биў на хала|буду / н’і|кого не пи|таў / зро|биў на хала|буду /
ĭ|койі-не|буд’ (Рш), самоў|пеўнениĭ (Вв), безтур|ботниĭ (Мш), бала|мут (МК),
та|ке йак пере|пуда / ни |думайе ни|чо і ўже шос |в’ір’іскайе (Зб), мало|умниĭ /
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недо|ц’іл’ниĭ (Кж), нероз|судливиĭ (Пр), неро|зумниĭ (Лв), не|р’аха / таке-|о /
|

роби ўс’о на|купу (Вл), не|пеўниĭ / це тоĭ / шо йо|му не|ма шо дов’і|р’ати / от

в’ін не|пеўниĭ / несер|йозна л’у|дина (Рх), н’і с’у|ди н’і ту|ди (БП), ўс’о |роби
йак на|вивор’іт’ (Кп), ўпе|ред |роби |задом напе|ред а |пот’ім |думайе (Рп).
‘безсоромний чоловік, безсоромник’: неўстид|ливиĭ (Мх), безус|тидниĭ
(Зб, Кж, Пг, СК), без|стидниĭ (Вл, МК, Мш, Пд, Пр, Ркш, Рп, Сн, Тп, Чрш,
Яр), безс|тидник (Вв), безус|тидник (Бн, Дв), без|лишниĭ (Лк, Мш, СтВ, Чрш),
без|лишник (Км), ни |майе ли|ц’а |перид л’уд’|ми (Лк), безг|луздиĭ (Мм), не |майе
н’і |сорому / н’і ўс|тиду (Лк), ша|лавиĭ (Гр), ша|лаве (Гр), безсо|ромниĭ (Гр,
Ркш), без|сов’існиĭ (Кп, СтЖ), необра|зованиĭ (Рш), на|хал (Брд), вул’|гарниĭ
(Бз), с|тиду не|ма (Вв), ни соро|ма / ни ўсти|да (Рх), не парде|нуйе (Рд), |наглиĭ
(Вр), прості’|тут (Лв), та|ке йак |в’ітер по|в’ійаў за тим / то та|ке
безпраўд|ливе (Зб), без|умн’і / |Бога не бо|йатса / л’у|диĭ не ўсти|дайутса
(Врн), йім |море по ко|л’іно (БП), ни |майе н’і|йакого ўс|тиду (К).
‘безсоромна

жінка,

безсоромниця’:

без|лишна

(Км,

Мш,

СтВ),

неўстид|лива (Мх), п|росте та|ке (Мх), без ли|ца (Лк), ли|ц’а ни|ма (СтВ),
ша|лава (Гр), безс|тидница (Пд, Сн), безс|тидниц’а (Вв), безус|тидна (Пг,
СК), безус|тидниц’а (Зб), безус|тидница (Бн, Дв, К), безс|тидна (Вл, МК, Мш,
Пр, Ркш, Рп, СтЖ, Тп, Чрш, Яр), безг|лузда (Мм), на|халка (Брд), не |майе
н’і|йакого

сти|да

(Вл),

бес:о|ромна

(Ркш),

без|сов’існа

(Кп,

СтЖ),

необра|зована (Рш), вул’|гарна (Бз), |нагла (Вр), прост’і|тутка (Лв), д’і|вура
(Лв), ни соро|ма / ни ўсти|да (Рх).
‘соромливий, який ніяковіє’: ўстид|ливиĭ (Зб, Км, Лв, Лж, Лк, СтЖ, Яр),
стид|ливиĭ (Брд, Вл, Кп, МК), заўсти|даласи (К), |чемниĭ (Мм), |чемне аж за
моц (Лж) сором|ливиĭ (Вв, Мх, Мш, Пд, Пр,), нес|м’іливиĭ (Врн, Нл, СтВ),
по|р’едниĭ (Гр), |тихиĭ (СтВ), |вихованиĭ (БП), кул’|турниĭ (БП), ск|ромниĭ (Вв,
Рд, Рш, СК), пло|хен’киĭ (Рх), сором’іж|ливиĭ (Тп), соромож|ливиĭ (Сн),
соромйаз|ливиĭ (Пг, Ркш), ст’ес|н’іт’ел’ниĭ (Рш), |сов’існиĭ (Вр, Яр), |н’ежниĭ
(СтВ), |пишниĭ (Дв), прос|так (Бн), сум|л’ін:иĭ (Вр), та|ка аку|ратна / та|ка
ўстид|лива / та|ка ск|ромниц’а (Зб), ў|в’ічливиĭ / |добриĭ (Кж), ўр’іўно|важениĭ
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/ з|найе шо спи|тати / йак в’ідка|зати / йак спи|тати (Бз), з |доброго |роду
(БП), кул’|турниĭ / ўстид|ливиĭ / ро|зумниĭ (Зб).
‘жінка-плакса’: плак|сива (Брд, Вв, Вл, Врн, Гр, Зб, К, Лв, Лк, Мм, Мх,
Нл, Пд, Рд, Ркш, Рш, СК, Сн, СтЖ, Тп, Чрш), плак|слива (Мш), плак|сиўка (Бн,
БП), плак|сунка (Км), плак|сун’а (Дв), плак|с’іĭка (Зб), плак|суха (МК, Рп),
п|лакса (Бз, Вр, Гр, Пг, Пр, Рп, Яр), раз|на (СтВ), жвин|да (Гр), за|нуда (Пд),
жал’існа (Кж), |дуже |жал’існа (Тп), о|б’ідчива (Рш), |дуже мн’а|ка (Чрш),

|

тонкос|л’ізна (МК), слабоха|ракт’ерна (Нл), |оч’і на |мокр’ім |м’ісци (Гр),
|

н’ун’а (Кп, Лж, Рх), розпус|тила |н’ун’і (Гр), зас|линиласи (Гр), |р’умсайе (БП),

плач с|раки три|майеси (Лж), плач |коло с|раки (Гр).
‘плаксій’: плак|сивиĭ (Бн, Вв, Вр, Врн, Зб, К, Лв, Лж, Мм, Пг, Пд, Рд,
Ркш, Рп, Рш, СтВ, Тп, Чрш), плак|сливиĭ (Мш), та|ке плак|сиве (Зб), плак|сун
(Бз, Дв, Км, Лк, Пг, Сн), плак|с’іĭ (МК, СтЖ), п|лакса (Пр, Рп), |н’ун’а (Кп, Лк,
Рх), |н’ун’ка (Лж), мн’е|киĭ (Мх), жвин|деĭ (Гр), за|нудливиĭ (Пд), жа|л’осиĭ
(Тп), |жал’існиĭ (Кж), |дуже мн’а|киĭ (Чрш), мн’а|кушка (Тп), мйакосер|дечниĭ
(Вл), плач |коло гу|зиц’і (Лж), |т’ут’а / це та|киĭ за|доўбаниĭ шо ни собра|жайе
(Нл).
‘крикливий чоловік, крикун’: крик|ливиĭ (Вв, Вл, Вр, Гр, Дв, Зб, Км Кп,
Лв, Лж, Мм, Мх, Мш, Пг, Пд, Рд, Ркш, Рш, СК, Сн, СтЖ, Тп), кри|кун (Бз, К,
Рп), кри|чун (Чрш), за|гонистиĭ (Лж), |остриĭ (СтВ), ґа|ватиĭ (Лк), ґаў|кун (Рп),
свар|ливиĭ (Брд, МК), ска|жениĭ (Лк), ос|теклиĭ (Лк), бе|ре ўс’о на у|ра (Гр),
гала|теĭ (Рх), хаў|катиĭ (Ркш), гаў|катиĭ (Зб), горло|панец (Рш), ро|татиĭ (Яр),
неро|зумниĭ (Бн), свар|ливиĭ (Врн, МК, Пр, Чрш), при|дурок (Нл), вереш|чун
(Лв), йак к|рикне ў Черн’іў|ц’і |чути (БП).
‘криклива жінка, крикуха’: крик|лива (Вв, Вл, Вр, Врн, Гр, Дв, Зб, Кп,
Лв, Лж, Мм, Мх, Пг, Пд, Рп, Рш, СК, Сн, СтЖ), кри|кунка (Бз, К), кри|чуха
(Чрш), з|м’іĭка (Лж), ґа|вата (Лк), ґаў|кунка (Рп), гала|теĭка (Рх), хаў|ката
(Кж, Ркш), ро|тата (Яр), пис|ката (МК), горло|паншчица (Рш), неро|зумна
(Бн), галас|лива (Бз), свар|лива (Брд, Врн, Пр, Чрш), |остра (СтВ), |гаўкайе і
|

гаўкайе (Пр), гала|кайе ни з|найе чо|го (К).
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‘криклива дитина’: крик|лива (Вв, Вл, Вр, Дв, К, Км, Мш, Пг, Рд, Рп,
Рш, Сн, СтЖ), не|чемна (Мх), непот|р’ібна (СтВ), ли|ха (СтВ), неспо|к’іĭна
(Брд), нер|вова (СтВ, Тп, Чрш), |нерви |майе (Чрш), кри|кун (БП), кри|чуча
(Чрш), ґа|вата (Лк), гаў|кунка (Зб), роз|везена (Лк), писк|лива (Гр), плак|сива
(Вл, Врн, Кп, МК, Пд, СК), хаў|ката (Ркш), плак|сун (Бз), п|лакса (Бз).
‘привітливий,

щирий,

доброзичливий’:

ш|чириĭ

(Врн,

Тп),

шчиросер|дечниĭ (Лж), благосер|дечниĭ (Сн), |добриĭ (Лк, Ркш), |дуже |добриĭ
(СК), доб|р’ачиĭ / шо з |кожним по-|доброму / при|в’ітниĭ (Лж), доб|р’ашчиĭ (К,
Пг, Тп), добро|зичливиĭ (Бн, Вв, Чрш), добро|душниĭ (Рп), при|в’ітниĭ (Зб Лж,
Мм, Рп), сп’іўчут|ливиĭ (Бл), об|лесниĭ (Км, Мх), по|важниĭ (Кп, СтВ, Тп),
по|важливиĭ (Пр), при|йемниĭ (Брд, Лк, Мш, Нл, Рд, Рх), об|лажливиĭ (Гр),
по|р’адниĭ (Лн), по|р’една (Гр), ґ|решниĭ (Тп), ш|чедриĭ (Пд), |в’:ічливиĭ (Вл),
в’іч|ливиĭ |дуже (Кж), роз|судливиĭ (Рш), ро|зумниĭ (Мх, Нл, Яр), ук|л’ін:иĭ (БП),
шл’а|хетниĭ (БП), |вихованиĭ (БП, МК), |чуĭниĭ (Ндб), о|хочиĭ (Мм), |ласкавиĭ /
та|киĭ / шо з|найе до |каждого п’ід’іĭ|ти / |каждому ска|зати (Яр), у|важниĭ
(Вв), ли|сиц’а / бо во|на о|б’іĭде ту|ди-с’у|ди / |хитра |дуже (Бз), |сов’існиĭ (Вр),
добро|сов’існиĭ (Мх), сум|л’ін:иĭ (Вр), при|йатниĭ(Лв), |кажут / шо та|ке
при|в’ітне / та|ке з|д’іл’не / мирнеи (Зб), об|лесна / це та|ка / шо во|на з то|боў
|

фаĭно пого|вори (Км), при|в’ітна / ро|зумна / кул’|турна (Зб), л’у|дина на

с|войім |м’іс’ц’і (Дв).
‘доброзичливець’: добро|зичливиĭ (БП, Брд, Вр, Кп, Пд, Пр, Чрш),
добро|душниĭ (Вл, Кж, Рп, СтЖ), добро|сердниĭ (Бз), добро|сов’існиĭ (Дв, Км),
|

добриĭ (Бн, Лж, Лш, Лк, Мх, Мш, Рш, Тп), фист |добриĭ (Лк), по|божниĭ

(СтВ), доб|род’іĭ (Гр), доб|р’ак (Гр, МК), доб|р’ачиĭ (Гр, Лш), доб|р’ашчиĭ (К,
Рх), ду|шеўниĭ (СК), ш|чириĭ (Врн, Мм, Мш, Пг, Рд, Сн, Яр), |милостивиĭ
(Ркш), мило|сердниĭ (Бз, СтЖ), ха|рошиĭ (Лв), дужи ха|рошиĭ (Лв), лех|ка
л’у|дина (Мх), |кажут / шо це по|божна л’у|дина / шо ўна |дужи ў |Бога |в’іруйе
// о|тойі л’у|дини мож пос|лухати (Зб).
‘гостинний’: гостепри|йімниĭ (БП, Брд, Гр, Нл, Рд, Рп, СтВ, СтЖ),
гост’епри|йімниĭ (Вв, Вр, Дв, Км, Лж, Пр, Ркш, Сн, Тп, Яр), гостепри|йемниĭ
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(Бз,

Кп,

Мм),

гостепри|йомниĭ

(МК),

гостопри|йімчиĭ

(Кж),

гост’епри|йімчивиĭ (Мш, Пд), гост’опри|йімниĭ (СК), гостин:ол’у|бивиĭ (Кж),
кум|пан’ійу

|

л’уби (Дв, Мх), компа|н’іĭскиĭ (Лк),

|

л’уби за|баву (Тп),

добро|душниĭ (Вл), при|в’ітниĭ (Зб, Пг, Рх), при|в’ітливиĭ (К), при|в’етливиĭ
(Бн), при|йемниĭ (Бз), ш|чириĭ (Врн, Чрш), ха|рошиĭ (Лв), на|бутниĭ (Чрш).
‘чемний, шанобливий’: по|важливиĭ (Лж, Лк, Мх, Пр, СК, Тп),
по|важниĭ (Кж, Мм, СтЖ), |чемниĭ (Бз, Гр, Зб, Кп, Рп, СтВ, Чрш), ро|зумниĭ
(Лв, Ркш, Рх, Чрш), у|важниĭ (Мм, Пг), у|важливиĭ (Сн, Яр), |сов’існиĭ (Км),
ш|чириĭ (Лк), по|р’едниĭ (Гр), с|лушниĭ (Гр), пос|лушниĭ (Зб, МК), на|д’іĭниĭ
(Гр), шаноб|ливиĭ (БП, Пд), |добриĭ (Рх, Чрш), |дуже |добриĭ (Вл), при|в’етниĭ
(К), при|в’етливиĭ (Бн), при|хил’ниĭ (Вс), у|в’ічливиĭ (Вв), л’у|дина ба|гата на
доб|ро (Вв), ца л’у|дина н’і|коли н’і|кого ни о|б’іди (Вр), ша|ноўниĭ (Мш),
добро|сов’існиĭ (Врн), с|м’ілива та|ка / шо ўна ўва|жайе ўс’іх / таĭ йі |л’убл’а /
таĭ во|на йіх |л’уби (Нл), золо|та ди|тина (Бл).
‘нечемний, непристойний’: на|хал’ниĭ (СтВ), на|хабниĭ (Вв), на|хаба
(Лн), |наглиĭ (Вв), безпар|дон:иĭ (Км), п|рикриĭ (Мм), бала|мутка (Лк),
св’іто|виĭ бала|мут (Лк), пус|тиĭ (Гр, МК, НСт), пус|те |веремн’е (Гр),
недос|тоĭниĭ (Пд), непос|лушниĭ (Сн), неслу|хан:иĭ (Чрп), неґ|решниĭ (Тп),
груб’і|йан (Пр, Рд), вул’|гарниĭ (Кж, Рд), неро|зумниĭ (Вл), дур|ниĭ (К),
пас|кудниĭ (Рх), необра|зованиĭ (Рш), груб’і|йан (Кп), ха|мило (БП), сво|лота
(Рх), д|рант’е (Рх), нероз|думчивиĭ (СтЖ), неро|зумниĭ (Вл), не|добриĭ (Чрш),
некул’|турниĭ (Чрш), нехара|путниĭ (Пг), бол|тун (Вр), не|чемниĭ (Мш),
не|витриманиĭ (Мш), н’і|кого н’і за |шо ни ра|хуйе (Бз), без|сов’існиĭ (Лв),
пис|катиĭ (Нл), нероз|биране та|ке (Врн), роз|в’ійаниĭ (Зб).
‘застережливий, обачний’: по|радливиĭ (Вл, Мм, Мх, Пг, Пд, Рш, СК),
по|радниц’а (Врн, Кп, Рп), |радник (Врн, Гр), по|радник (Рп), |добриĭ по|радник
(БП,

Кп),

роз|радливиĭ

(СтВ),

роз|важливиĭ

(Рх),

роз|судливиĭ

(Сн),

засте|режливиĭ (Кж, Км), |добриĭ (Лк, Рх), добро|сов’існиĭ (Пг), добро|зичливиĭ
(Тп), засте|регливиĭ (Ркш), ро|зумниĭ (К, Нл, СтЖ), по|важниĭ (СтЖ), у|важниĭ
(Пг), поў|чал’ниĭ (Брд), |хоче доб|ро зро|бити (Чрш), л’у|дина-ў|чител’ /
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наў|чайе йак зро|бити / йак посту|пити / йак ска|зати (Бз), хо|роша л’у|дина
(Мш), |дужи хо|рошиĭ ў |нейі ха|ракт’ер (Лв), до|в’ірна л’у|дина у си|л’і (Зб),
|

прийател’ (Пр), во|на допо|може ў г’ір|ку хви|лину (БП).
‘слухняний’: пос|лушниĭ (Вл, Гр, Дв, Зб, К, Лж, Лк, МК, Пг, СтВ, Чрш),

|

чемниĭ (Лж, Лн, Чрш), хот’ за обра|зи кла|ди (Лж), терп|йечиĭ (Мх),

доброс|лушниĭ (Дв), слух|н’аниĭ (Брд, Ркш, Рх), слух|н’ан:иĭ (Км, Лв, Пд),
послух|л’ан:иĭ (Яр), неспе|речливиĭ (Сн), безпе|речниĭ (Пд), |добриĭ (Тп, Чрш),
н’і|йакиĭ (Рд), у|важниĭ (Вв, Кп), ўн’і|мат’ел’ниĭ (Рш), ро|зумниĭ (Бн, Лв, Нл,
СтЖ), доб|р’ага (Бз), доб|р’ачиĭ (Мш), доб|р’ашчиĭ (СК), добро|л’уб (Пр),
друже|л’убниĭ (Пр), |л’уд’аниĭ (Врн), |чемниĭ (БП, Кж), цеĭ |мухи не о|б’іди (Вр),
|

чемниĭ / |добриĭ / ро|зумниĭ / з |добройі с’ім|йі (Чрш), незапе|речниĭ (Кж),

ро|зумна л’у|дина / н’і|чо н’і|кому не запе|рече (Мм).
‘поступливий’: по|датливиĭ (Лж), по|даĭшливиĭ (СтВ), |доброго |серца
(Мх), добро|зичливиĭ (Кж, Пд), добро|душниĭ (Рд), добро|сов’існиĭ (СтЖ),
доб|р’ашчиĭ (К, Тп), доб|р’ачиĭ (Мш), |добриĭ (Бз, Бн, Мм, Рдн, Ркш, Яр),
р’і|шучиĭ (Км), з|д’іл’ниĭ (Лк), ус|тупливиĭ (Гр), пос|тупливиĭ (Вв, Ркш, Рп),
пос|лушниĭ (Мх, СК), |чемниĭ (Чрш), ш|чириĭ (Врн, Пг), з|г’ідниĭ (Зб), по|к’ірниĭ
(Зб), роз|важливиĭ (Рп), з |добрим ха|рактером (Сн), |дуже ро|зумну ду|шу
|

майе / при|йатна та|ка (Лв), ĭде на ус|тупки (Пр), |можна ска|зати і з д|ругойі

сторо|ни / от дур|не / в’і|д:аст с|войе / лиш шоб д|ругим |добре |було (Ркш),
у|м’ійе посту|питиси не йе ў|перта (БП), |добриĭ |дурнив’і брат (Рдн), би|ри
шо |хочиш / ĭди в’ід |мени гет! (Рдн).
‘ласкавий, ніжний’: |добриĭ (Бн, Бз, К, Кж, Лж, Пд), |дуже |добриĭ (Вл,
Лж, СК), добро|зичливиĭ (Чрш), доб|р’ашчиĭ (Нл, Пг), |милиĭ (Мх), об|лесниĭ
(Км, Ркш, СтВ), |лаг’ідниĭ (Вл, Рш, Яр), при|в’ітниĭ (Ркш), при|в’ітливиĭ (Зб),
при|йемниĭ (Брд), у|лесливиĭ (МК, Ркш), у|в’ічливиĭ (Вв), чуĭ|ниĭ (СтЖ),
сми|рен:иĭ (Чрш), |н’іжниĭ (Бз, Кж, Кп, Лв), лас|кавиĭ (Бз, Вр, Зб, Пг),
по|в’іл’ниĭ (Врн), благоу|годниĭ (Пр), роз|судливиĭ (Сн), тол|ковиĭ (Сн),
спо|коĭниĭ (Нл), |пишниĭ (Дв), |душечка (БП), не с|каже з|г’ірного с|лова (Лж),
хот’ до |рани прикла|даĭ (Гр), по|важниĭ (Зб).
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‘недоторка, надміру вразлива людина’: ўраз|ливиĭ (Лж, Сн), гоно|ровиĭ
(Мх), раз|ниĭ (СтВ), |ǯ’енґлашовиĭ (Км), |ǯ’ен’ґашливиĭ (Гр), недо|торкливиĭ
(Вв), недо|торка (Вв), недот|рога (Кп, Лк, МК, Пд), недок’і|нениĭ (СтЖ),
не|витриманиĭ (Мш), о|б’ідчивиĭ (Пд), о|б’ідливиĭ (СК), об|разливиĭ (Вл),
с|пил’чивиĭ (Брд), с|пирчивиĭ (Рдн, Рш), с|першливиĭ (Чрш), п|ростиĭ (Бн),
пирск|ливиĭ (Дв), кап|ризниĭ (Нл), про|тиўниĭ (Зб), п|рикриĭ (Мм), примх|ливиĭ
(Кж), дур|ниĭ (К, Лв), реў|нивиĭ (Врн, Пг), р’іўнивиĭ / ни ўм’ійе се|бе повес|ти
|

мижи л’уд’|ми / в’ін ни |л’убит / |шоби до |него жарту|вати / |шоби йо|му шос

та|ке ска|зати / про|тиўниĭ / |дужи про|тиўниĭ (Зб), недосо|ли с|вишче /
пересо|ли д|ришчи (Гр), не розу|м’ійе |жарту (Лк, СтВ), не пон’і|майе |шутк’іў
/ без|л’удна (Яр), не розу|м’ійе |жерту / |зомпело со|б’і (Лж), не з|найе |жерту
(Рдн), не розу|м’ійе н’і|чо (Тп), не з|найе |шутк’іў (Вр), йак ск|р’ага (Пр), ни
к’іваĭ йі|йі! (БП), |борзо си |гостри в’ід |леда |чого (СтВ), з|разу ски|пайе /
ок|р’іп (Рп).
‘відлюдник’: безус|тидниĭ (Бн, СтВ), без|сов’існиĭ (Лв), само|л’уб (Зб,
Пд, Ркш), само|л’убец (Брд, Врн, Рш), само|л’убка (Км), самос|тк’іĭниĭ (Пг),
в’ід|л’удок (Бз), в’ід|л’уд’ко (Лк, Лн), в’ід|л’уда (Вр, Кж, Рд), в’ід|л’уд’куватиĭ
(Гр, МК), без|л’удник (Лж), никомпа|н’іĭскиĭ (СтЖ), |мудриĭ (Дв), гоно|ровиĭ
(Дв), |дуже го|норниĭ (СК), воўку|лака (БП), |дикиĭ (Нл, СтЖ), недруже|л’убниĭ
(Пр), т’аж|киĭ (Тп), посто|рон:иĭ (Сн), ти|хон (Рх), ску|пиĭ (Кп, Мм), ску|пе /
не с’п’іл|куйеси н’і з ким (Мм), н’і до л’у|деĭ / н’і до |Бога (Рх), сам про |себе
лиш жи|йе (Лж), |мойа |хата ск|райу / йа н’і|чо ни з|найу (Вв), се|бе с|тави шо
во|на шос (К), бо|куйе в’ід л’у|диĭ (Рдн).
‘тямущий’: ро|зумниĭ (Бн, Гр, Дв, К, Кж, Км, Мх, Мш, СК, Яр),
км’іт|ливиĭ (Рп, СтВ, Тп), ро|зумник (БП), роз|судливиĭ (Мм), роз|сужливиĭ
(Сн), роз|борчливиĭ (Пг), тол|ковиĭ (Ус), ро|б’ітниĭ (Мх), з|д’ібниĭ (Брд),
спец’ійа|л’іст йа|киĭс (Лк), метику|ватиĭ (Гр), ха|пайе на л’о|ту (Пд),
|

сам’ішливиĭ (Тп), д’іло|виĭ (Зб), |дуже |умствен:а л’у|дина (Вл), т’а|мушчиĭ

(Лн, Ркш, Рх), памйат|ливиĭ (Рш), |гостриĭ на |розум (Вр), |умниĭ (Лв), |хитриĭ
(Врн), з|начит г|рамотниĭ / шо в’ін с|коро п’іĭ|маў / то шо йа ска|зала (Нл),
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по|н’атниĭ (Кж), |бистриĭ / о|то чоло|в’ік |бистриĭ / в’ін у|мит’ ўс’о |робит
(Зб), за|попадниĭ / бо в’ін ў|сего |хочи / шо узд|р’іў / то |хочи |мати (СтЖ),
|

дужи с|коро |петрикайе (Кп).
‘умілий’: |маĭстер (Вл, Гр, Кп, Рп), |маĭстер на ўс’і |руки (БП, Пд, Ркш,

Рх, Рш), ґос|подар’ (Бн, Лж), госпо|дарниĭ (Лж), ґаз|дин’а (Бн), ха|з’айін (Лн),
ха|з’аĭс’киĭ (Лн), у|м’ілиĭ (К, Лж), у|мелец (СК), ро|зумниĭ (Лж, Тп), |мудриĭ
(Дв), ро|б’ітниĭ (Пг), |чемниĭ (Зб), |точниĭ (СтВ), ре|тел’ниĭ (СтВ), до|тошниĭ
(Км), золо|т’і |руки (Лк, Рп), ха|рош’і |руки |майе (Лв), спец’ійа|л’іст (Брд),
|

руки з пле|чеĭ рос|тут’ (БП), |хитриĭ (Пг, Тп), талано|витиĭ (Вв), ра|бочиĭ

(Нл), л’у|дина с|войі сп|рави (Бз), так з|роби / шо ко|мар’ |носа не п’ідко|пайе
(Вр), |хитриĭ (Врн), ўс’о ў|м’ійе зро|бити (Рд), |дужи ро|зумниĭ чоло|в’ік і
|

дужи ш|видко ўс’о |робит і |живо ш|видко сприĭ|майе ўс’о (Зб), обда|рованиĭ

(Пр), у|м’іл’і |руки |майе / таĭ |голову |майе (Мм).
‘невмілий’: нет’а|мушчиĭ (Вр, Кж, Пд), незґ|радниĭ (Лж), дур|ниĭ (К, Яр),
дур|ниĭ (Мх), при|дурок (Лн), нез|далиĭ (Км, Лк), непу|т’ашчиĭ (Рх), недо|т’апа
(Лк), неро|зумниĭ (Дв), недорозум|лениĭ (СК), ни|йакиĭ (Лк), не|роба (Гр, Рш),
неў|даха (Рп), не|хитриĭ (Пг), в’ід |заду |руки рос|тут (Гр), баĭ|дужиĭ (Сн),
|

баĭда (Гр), |ледар (Вл), гни|л’ух (Пг), безг|луздиĭ (Ркш), безтол|ковиĭ (Гр),

безпар|дон:иĭ (Кп), пус|та л’у|дина (СтЖ), штур|пак (Бн, Рп), неў|м’ілого |руки
не бо|л’ат (Вв), ĭ ни ту|ди / ĭ ни с’уди (Бз), необда|рованиĭ (Пр), пус|тиĭ
блен|деĭ (Зб), ни|чо ни |робит і ни|чо ни |хочи ў|м’іти ро|бити (Зб), н’і|чо не
бе|ре ў |голову / |ледар і ўс’о (Вл), не з|найе н’і|чо / рос|те / йак у |л’іс’і (Врн),
хал|турна / йак-не|буд’ ўс’о |роби (Нл), |руки йак г|рабл’і (БП), дур|ниĭ йак пен’
(Брд), йак ти|ки н’і|чо ни ў|м’ійеш ро|бити то ти хто йе? баĭ|дужниĭ (Зб).
‘тупий, розумово обмежений’: ту|пиĭ (Бз, Мх, Рп, СК, СтВ, Яр), ту|пак
(К, Км, Лж, Лк, МК), ту|пачка (Км, Лк), тупого|ловиĭ (Кп, Лж, Ркш),
тупо|рилиĭ (Ркш), ту|п’іца (Пд), ту|пиĭ йак со|кира (Зб, Пд), ту|пиĭ йак
|

шуфл’а (Лк, Рд), ту|пиĭ йак |вал’анок (Вл, Рх), ту|па йак си|б’ірс’киĭ |вал’анок

(Вр, Дв, СтЖ), ту|пиĭ йак |сапа нек|лепана (Кж), ту|пиĭ йак |пен’ (Брд, Рш),
ту|пе йак |вал’ок (Пг), п|ростиĭ (Лж), пар|шива л’у|дина (Мх), тлу|мак (Гр),

100

штур|пак (Бн, Рп), нег|рамотниĭ (Нл), за|битиĭ та|киĭ (Гр, Тп), за|битиĭ
т|рохи ў |голову / не з у|с’ім (Тп), нероз|мотливиĭ (Ркш), нероз|сужливиĭ (Сн),
дур|ниĭ (Вв, Лв), дурку|ватиĭ (БП), не|хитриĭ (Мш), |боўдур (Лн), само|л’от
ле|т’іў / по|рожниĭ м’і|шок ўпаў на |голову (Ркш), непу|т’овиĭ / а |борше
с|кажут / шо дур|ниĭ (Лв), не присто|сованиĭ н’і до |чого (Пр), н’і |Богови н’і
|

л’удим (К).
‘нездогадливий’: нездо|гадливиĭ (Км, Лж, СК, СтВ), недо|гадливиĭ (Бз,

Дв, Пр, Рп, Рш), п|ростиĭ (Мх), туго|дум (Лк), ту|пиĭ (К, Лн), без |т’ами (Гр),
без |памйат’і (Гр), несообра|з’іт’ел’ниĭ (Пд), недо|развитиĭ (Мш), не|хитриĭ
(Врн, Тп), не|мудриĭ (Тп), мало|умниĭ (Яр), без|умниĭ (Врн), баĭ|дужиĭ (Сн),
за|буд’ко (Брд), забуд’|ко (Мм), за|буд’куватиĭ (Мм), затор|можениĭ (Ркш,
Рх), |тормоз (Рх), |доўбн’а (Рд), штур|пак (Бн), |поки йі|йі не п’ідш|туркайеш /
н’і|чо ни з|роби (Вв), т|реба п’ідш|туркувати (Вл), |д’іĭде на т|рет’і |сутки
(СтЖ), |заки до |тойі л’у|дини |доĭде / ўс’о |добре ми|не (СтЖ), до |него йак до
верб|л’уда не до|ходит’ (Вр), на деў|йету д|нину до|ходи (Пг), п|рокл’ата та|ка
л’у|дина (Лв), не роузу|м’ійе (Нл).
‘веселий чоловік, веселун’: ве|селиĭ (Бн, Брд, Вл, Вр, Врн, Гр, Зб, К, Км,
Кп, Лв, Лк, Мм, Мх, Мш, Пг, Пр, Рд, СК, Сн, СтВ, СтЖ, Тп, Яр), весел’|чак
(Бз, БП, Пд), весе|лун (Кп, Ркш, Рп), забаў|ниĭ (Лж), забаў|ливиĭ (Мм),
см’іш|ниĭ (Гр), см’іхо|ванец (Лж), при|йатниĭ (Яр), жит’:е|рад’існиĭ (Вв, Рдн),
жарт’іў|ливиĭ (Вр), роз|важниĭ (Брд), ўт’іш|ниĭ (Лж), шут|лива (Зб), за
с|ловом ў кар|ман не |л’ізе (Пд), ду|ша ком|пан’ійі (Рх), йак соло|веĭ (Рш),
зап’е|вало (Бз), |рад’існиĭ (Кж), о|то йе сп’і|вуча л’у|дина / то йе ве|села
л’у|дина / та л’у|дина |л’убит за|бавити |госк’і / розвесе|лити |госк’і (Зб).
‘смішко’: ве|селиĭ (Бн, Брд, Вл, Мх, Мш, СтВ), жарт’іў|ливиĭ (Лж, Рд),
жарт’іў|ник (Вр), жар|тун (Пг), см’іш|ниĭ (Гр, Дв, Км, МК, Сн, СтВ),
усм’іш|ко (Ркш), см’іш|ко (Кп, Нл, Пр), см’і|хун (Ркш), см’іхо|тун (Лн),
см’іхо|ванец (Вв, Кж), пос|м’ішко (Врн), маснойа|зикиĭ (Лк), мас|ниĭ на йа|зик
(Лк), при|йемниĭ (Тп), бала|гур (БП), бала|кун (БП), хохо|тун (Рп), гала|баĭдир
(Рх), ре|гочеси (Рх), регот|ливиĭ (Рш), інте|ресниĭ (СтЖ), весел’|чак (Бз),
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шут|ливиĭ

(Вр),

|

радосниĭ

(СК),

за|баўниĭ

(Брд),

заш|к’ірениĭ

(Лж),

п’ідсм’іш|лива л’у|дина / |л’убит |в’ісм’ійатиси з |когос / |л’убит на дурн’ач|ка
(Зб), шо ули|байешси / йак |маĭска |роза? (Рх), ду|ша ком|пан’ійі (БП),
жерт|лива / ве|села (Зб).
‘жінка-смішко’: ве|села (Бн, Вл, Вр, Дв, Пд, Пр, Рд, Рх, СК, СтВ),
см’іш|ко (Кп, Нл, СтВ), см’іш|на (Км, МК, СтВ), пос|м’ішко (Врн),
см’іхо|ванка (Вв, Гр, Кж), см’і|хуха (Ркш), хохо|тунка (Рп), регот|лива (Рш),
жарт|лива (Мм), жар|тунка (Пг), маснойа|зикиĭ (Лк), заш|к’ірена (Мх),
х’і|х’ікайе (Лн), |л’убит дурнич|ки лиш пус|к’і (Зб), рего|тул’а (Лв), |радосна
(СК), ве|селиĭ вид (Пг).
‘сумний’: сум|ниĭ (Бн, Вр, Врн, Гр, Км, Мх, Пг, Ркш, СК, СтВ, Шп, Яр),
зас|мучениĭ (Гр, Пр), смут|ниĭ (Пд, Рп, Сн), сер|йозниĭ (Лж), не|чутливиĭ (Мх),
неўдо|волениĭ (Кж), |замкнутиĭ (СтВ), |замкнениĭ (Брд), са|рака (Мх), ве|селиĭ
йак ц|винтар’ (ірон.) (Лж), за|думчивиĭ (Яр), за|журениĭ (МК, Рх), за|нуда
(Ркш), неве|селиĭ (Лв, Лк, Мш, Ркш), |тихиĭ (Вв), |мула (СтЖ), стри|вожениĭ
(Бз), за|думаниĭ (Бз), на|суплениĭ (БП), не|рад’існиĭ (Нл), за|журениĭ (Лн),
пло|хиĭ (Врн), пло|хен’киĭ (Врн), жур|ливиĭ (Тп), |ходит та|ка за|думлена йак
|

курка при|бита (Зб), йак |чорна х|мара (БП), зако|паĭталан / н’і д|ругому / н’і

со|б’і (Мм).
‘жартівник’: жарт’іў|ливиĭ (Бн, Вр, Лж, Мш, Рдн, Рп), жарт’іў|ник (Бз
(нове), БП, Брд, Вв, Кж, Лк, Пд, Рх), жартоў|ливиĭ (Пдв), жарт|ливиĭ (Пг),
жерт|ливиĭ (Км, СтВ), жар|тун (Пг, Рп), ша|ґун (Гр), ша|ґач (Гр), ве|селиĭ (Дв,
Мх), весе|лун (Рх), см’іш|ниĭ (Дв, Сн), см’іхо|ванец (Рд), |дуже бала|кучиĭ (Вл),
пр’іко|л’іст (Рх), са|тирик (Бз), |комик (Сн), шут|кун (Бз), шут|кар (Лн),
шут|ливиĭ (Кп, Лв), шут|ник (МК), за|баўниĭ (Дв), гумо|рист (Пр), п’ід|кол’уйе
(Рх), |рад’існиĭ (Нл), з|найут пошутку|вати / розка|зати / ўс’о ў |него
полу|чайеса до |д’іла / |хитриĭ та|киĭ (Врн), ко|лис |тоже |були та|к’і веселу|ни
/ шо хо|дили лиш на см’іх б|рали (Рх).
‘жартівниця’: бес’ід|лива (Мх), жарт’іў|лива (Бн, Мш, Рп), жерт|лива
(Км,

СтВ),

жарт’іў|ница

(Брд),

жарт’іў|ниц’а

(БП,

Кж,

Пд,

Рх),

102

жарту|вал’ниц’а (Вв), жар|тунка (Пг), ша|ґунка (Гр), |комичка (Сн),
бала|куча (Вл), шут|лива (Кп), шут|кун (Бз), тере|вен’і |точи (Пр).
‘насмішник’: фал’|чивиĭ (Мх), обго|ворливиĭ (Мх), об|судливиĭ (Зб),
об|суда (МК), см’іхо|ванец (Мм), пл’от|кар (Км), го|норниĭ (СК), глуз|ливиĭ
(Рп), бе|ре на |сани (СтВ), |л’уби б|рати на з|битки (Бн, Лк), бе|ре на с|м’іх
(Яр), бе|ре наперед‿|себи (СтВ), хо|л’ера (Гр), хо|л’ерник (Гр), |л’уби |ʒ’обнути
(Пд), |ʒ’обало (Пд), без|сов’існиĭ (Рх), нас|м’ішкуватиĭ (Пг), насм’і|хайеси
(Ркш), глуз|ливиĭ (Вв), йе|хида (БП), йе|х’ідниĭ (СтЖ), |жосткиĭ чоло|в’ік (Кп),
с|тави се|бе |високо (Бз), цеĭ йак с|каже аж у п|йатах засти|гайе (Вр),
п’ід|махуйе (Лн), на пос|м’ішки бе|ре д|ругого (Врн), оп|ришко |добриĭ (Зб),
не|добра та л’у|дина (Тп), во|на йе не|добра (К), не ро|би нас|м’ешк’і / ди|виси
сам на |себе не ди|виси п’ід л’іс / а ди|виси п’ід н’іс (Рш), з|лого ха|рактеру
(Сн), о|суда / д|ругого |пази / а се|бе не |види (Чрш).
‘дотепний’:

|

гостриĭ на йа|зик (Лж),

|

гостриĭ на с|лово (Вв),

гостройа|зикиĭ (Лн), см’іш|ниĭ (Брд, Км), см’іхо|ван (Гр), см’іхо|ванец (СК),
см’і|хун (Ркш), |хитриĭ (Врн), пус|тун (Гр), жартіў|ливиĭ (Мш), жарт’іў|ник
(Кж, Ркш), жар|тун (Гр, Пг), до|тепниĭ (Кп), по|лон:ик / по|лон:ик – це у нас
чер|пак // не |майе на йа|зик уп|рави (Гр), ве|селиĭ (Брд, Лв, Тп), шут|ливиĭ /
|

л’уби шутку|вати (Яр), комиди|ант (Зб), у|м’ійе бандиґу|вати (БП).
‘мрійник’: ро|зумниĭ (Мх, Тп), за|думчивиĭ (Лж, Мм, Яр), у|думчивиĭ

(Кж), за|думаниĭ (МК), за|думуйе (СтВ), |думайе на|дал’і (Гр), загад|лива (СК),
в’і|гадливиĭ (Дв), обм’ір|кованиĭ (Гр), роз|сужливиĭ (Сн), м|р’іĭник (Бз, БП, Вр,
Пд, Рд, Ркш, Рп), м|р’іĭниц’а (Бз), виду|масник (Кп), |д’етскиĭ |розум |майе
(Рх), |жити на|д’ійейу ‘мріяти’ (Вв), жи|йе гад|ками (СтЖ), |гадкоў бага|т’ійе
(Лв), |думкоў ба|гат’і (Чрш), дум|ками л’у|дина жи|йе (Пг), л’і|тайе ў обла|ках
(Лк), в’ін н’і до л’у|деĭ / н’і до |Бога (Зб), в’ін м|р’ійе / |али н’і|чо не |роби (Ркш),
в’ін вес’ час жи|ве ў а|мериц’і (БП), лиш |думайе (К), конст|рукторске б’у|ро
(Лк жарт.).
‘старанний в роботі, в навчанні’: ста|рател’ниĭ (Пг, Пд, СК, СтВ, Тп,
Яр), ста|ран:иĭ (Брд, Вр, Бз, Гр, К, Кж, Км, Кп, Рп), с|таран:иĭ (Мш, Пр, Рд),

103

ро|зумниĭ (Мх, Ркш), тол|ковиĭ (Мх), прац’о|витиĭ (Пг), ґос|подар (Бн),
госпо|дарскиĭ (Лк), |сов’існиĭ (Лк), по|р’едниĭ (Гр), ста|райеси (Вл), до|тошниĭ
(Ркш), за|йадливиĭ (Чрш), запа|лениĭ (МК), дбаĭ|ливиĭ (Рш, СтЖ), дбаĭш|ливиĭ
за ўс’о (Сн), ро|бочиĭ (Нл), л’у|дина |сили |вол’і (Вв), |хитриĭ (Врн), |чемниĭ
(Врн, Рп), |дужи в’іко|навец (Зб), йак|шо нас|тирливиĭ / то |кажут / шо
доби|вайеси с|вого (Бз), хо|т’іў ўсе|го ба|гато |мати (Мм).
‘спритний, вправний’: ж|вавиĭ (Лж, Лк), ро|б’ітниĭ (Мх), ро|б’ітник
(Бн), ра|бочиĭ (Нл), ц’і|кавиĭ (СтВ), по|рухливиĭ (СтВ), поворот|киĭ (Пг), |борзиĭ
(Км), пруд|ка (Лк, Тп), ур|ваниĭ до ро|боти (Гр), швид|киĭ (Пд), сп|ритниĭ (Кж,
Пд), |шустра (Рд), |хитриĭ (Брд, Пг), |гарниĭ (Ркш, Яр), |гарниĭ |дуже (Вл),
мо|торниĭ (Пг), ўп|раўна (Бз), го|рит у ру|ках (Ркш), шпар|киĭ (Врн), шпар|киĭ
до ро|боти (Ркш), с|кориĭ до ро|боти (Ркш), |умн’ік (Рш), талано|витиĭ (Вв),
дос|т’іĭниĭ (Чрш), цеĭ йак з|роби / лиш поў|читиси ў |него т|реба (Вр),
ро|зумниĭ (Мш, Чрш), с|п’ірниĭ (Лн), сп’іш|ливиĭ (Сн), спил’чивиĭ (СК),
сп|ритниĭ (Кп), |бистриĭ (Дв), |бистриĭ до ро|боти (Зб), там го|рит ўс’о у
ру|ках (Зб), |маĭстер золо|т’і |руки (БП), золо|т’і |руки (Лк), пи|луйе (К).
‘поспішливий’: сп’іл|ковиĭ (Мх), с|п’іл’чивиĭ (Нл), шпар|киĭ (Врн),
пруд|киĭ (Мх), пруд|киĭ у ро|бот’і (СтВ), пи|луйеси (Км), пи|лованиĭ (Гр),
швид|киĭ (Мш), шви|ден’киĭ (Мш), повер|ховиĭ (Пд),

|

бистриĭ (Ркш),

пос|п’ішниĭ (Ркш), хват|киĭ (Лн), рвуч|киĭ (Лн), с|кора л’у|дина (Кж), пар|тач
(Брд), на бу|лаву |роби (Вл), на хал|туру (Рш), стук-гр’ук / а|би з рук (Бз, Рп),
зро|била / би си з рук з|була (СтЖ), трах-бах / а|би з рук (Вр), ле|тиш / йак
поло|вик (Пр), |гарна / во|на |борзо |роби і ба|гато |хоче зро|бити (Тп), н’і|коли
не |майе ко|ли / лиш вод|но б’і|гом‿б’і|гом (Зб), ус’о |роби |через пен’-ко|лоду
(БП), пи|луйе а|ле не ў|думуйе (К), |роби н’і|йакойі (Дв), хто сп’і|шит тоĭ
л’у|диĭ см’і|шит (Пг, Чрш), по-ха|латному |роби (Сн), з пил’|нойі ро|боти
|

користи не|ма (Лк).
‘дбайливий’: дбаĭ|ливиĭ (Бз, БП, Вв, Вр, Гр, Дв, Зб, Кж, Км, Кп, Лж, Пг,

Пд, Рд, Ркш, Рп, Рш, Тп, Яр), д|баĭшливиĭ (Мх, Сн), дбаĭ|лиц’а (Зб), д|баĭниĭ
(К), добро|сов’існиĭ (СК), сум|н’іниĭ (Лж), |добриĭ (Бз, Чрш), |добриĭ ха|з’айін
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(Брд), доб|р’ачиĭ (Мш), заінтере|сована (СтВ), запо|падливиĭ (МК), сер|дешниĭ
(Лк), по|р’едниĭ (Гр), ґос|подар (Гр), ц’і|кавиĭ (Бн), оп’і|кун (БП), |тайак к|вочка
|

коло |кур’ат (СтЖ), розпа|дайутси над |р’ідними (Лж), ха|рошиĭ / тур|буйеси

за ў|с’іх (Нл), меч|тайе ўс’о зро|бити |добре (Врн), ста|рател’ниĭ |дуже (Мм).
‘працелюбний’: робо|т’ашчиĭ (Бз, Вр, Грш, Км, Лж, Лк, МК, Мм, Пг,
Рд, Ркш, Рп, СК), прац’о|витиĭ (Бз, Вв, Вр, Кж, Мш, Пг, Пд, Ркш (нове), Рш,
Тп), |гарна (Вл, Дб, Пр, Рш, Тп, Яр), |гарниĭ |дужеи (Лв), ґос|подар (Бн, Лж),
|

ґазда (Лж), ґаз|дин’а бо ўна |хоче ўс’о |мати і |роби йак си на|лежи (Дв),

по|р’едниĭ ґос|подар’ (Лк), запо|падниĭ (Лж), ха|з’айін (Мх), ха|з’аĭка (Мш),
хаз’айо|вита (Нл), ро|б’ітниĭ (К, Км, СтВ, Чрш), |дуже робо|т’ашчиĭ (ЗГ),
ро|б’ітник (Брд), робо|т’ага (Гр, Сл), ро|бака (Гр), дбаĭ|ливиĭ (Пд), пот|р’ібниĭ
(СтВ), |чемниĭ (Врн), праце|л’уб (БП), трудол’у|бивиĭ (Пр), тру|д’ага (МК),
за|гонистиĭ до ро|боти (Рх), дур|ниĭ до ро|боти (Рх).
‘недбайливий’: нез|далиĭ (Км, Лж, СтВ), л’і|нивиĭ (Брд, Вв, Лк), л’і|н’ух
(Бн), недбаĭ|ливиĭ (Бз, Пг, СК, СтВ, СтЖ), нед|баĭшливиĭ (Сн), нед|баĭлиĭ (Ркш),
нед|баĭлик (Дв, К, Рп, СтВ), нед|баĭко (Лк), нед|баĭло (Кж), непот|р’ібниĭ (Рх),
неста|ран:иĭ (Кп), |в’ітер (Гр), пус|тиĭ (Гр), |баĭдужиĭ (Пд), |баĭдужниĭ (Брд,
Мм), та|ка нех|л’уйа (Тп), безго|ловиĭ (Ркш), лаĭ|дак (Лж), смер|д’ух (БП
згруб.), смер|д’ачиĭ (Яр), ле|дачиĭ (Бз), безтур|ботниĭ (Мш), гни|л’ака (Нл),
|

леĭба (Лн), прос|тиĭ / л’і|нивиĭ / ни |думайе н’і|чо (Мх), д|байе |т’іл’ки сам про

|

себе (Вл), не |хоче ро|бити (Бз), безха|рактерниĭ / сам жи|йе ни з|нати дл’а

|

кого (Пр), л’і|ниве йак пес / си|дит п’ід |йабл’інкоў і |хочи би йо|му |йаблуко ў

рот |падало (Зб), н’і риба / н’і мн’асо / н’і вам / н’і нам (Врн), недбаĭ|лиц’а /
баĭ|дужниĭ / не ґаз|да (Зб).
‘недбайлиця-жінка’: недбаĭ|лива (Зб, Пг, СК, СтВ), нед|баĭлица (Вв, Дв,
К, Лк, Ркш, Чрш), недбаĭ|лиха (Кж, СтЖ, Тп), нез|дала (Км), нез|дара (Лв),
непот|р’ібна (Рх), нех|л’уйа (БП), (Зб), них|л’уĭниц’а (Зб), неаку|ратна (Яр),
непу|т’ашчиĭ (Вл), неста|ран:а (Кп), ле|дача (Бз), лаĭ|дачка (Лк), л’і|н’ух (Бн),
ка|парница (Мх), смер|д’оха (БП), |байдужа (Пд), пус|та (Гр), го|ниц’а (Гр),
|

в’ітер у голо|в’і (Гр), безха|рактерна (Пр), них|л’уĭниц’а та|ка / недбаĭ|лива /
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оĭ / там |д’іти та|к’і за|машчен’і пропа|дайут / бо во|на них|л’уĭниц’а (Зб), йак
во|на |ходи ĭ н’і|ч’о йі не ў голо|в’і / перес|тупи |в’іник / |в’іник у|паў во|на ни
п’і|доĭми (Пг).
‘байдужий, незацікавлений’: баĭ|дужиĭ (Кж, МК, Мш, Пд, Рп, СтВ, Тп),
баĭ|дужниĭ (Брд), слу|тиĭ (Гр), слу|т’ек (Гр), п|ростиĭ (Мх), неў|чениĭ (Мх),
зад|р’іманиĭ (МК), лапаĭ|дух (Км), лапаĭ|духа (Км), лехко|мисл’ен:иĭ (Пр),
ма|кух (Бн), н’і|чо йо|му не ў голо|в’і (Гр, СК), н’і|чо йо|го не об|ходи (Лж), ўс’о
йі |поф’іку (Пд), непу|т’ашчиĭ (Вл), неробо|т’ашчиĭ (Тп), н’і до л’у|деĭ / н’і до
|

Бога (Рх), н’і |риба н’і м|йасо (БП), н’і су|ди н’і ту|ди (БП), безго|ловиĭ (Ркш),

без|душниĭ (Ркш), безна|д’іĭниĭ (Вв), безроз|л’ічниĭ (Кп, СтЖ), йі |мореи по
ко|л’іна (Бз, Рп), йі хоч тра|ва не рос|ти (Вр), |дурно на с|в’іт’і жи|йе (Рш), н’і
ў пл’іт / н’і ў ди|ру (Зб), не інт’ере|суйеса н’і|чим (Лв, Нл), нед|баĭлица / йе йе /
не|ма не|ма / йі це (К), йо|му безраз|л’ічно / йе / ни|ма (Дв), не д|байе н’і за чим
(Пг), йо|му н’і|чо ни т|реба (Рдн), ни д|байи ни за шо лиш са|ма за |себи (Сн),
“ве|ликиĭ газ|да” ‘про нехазяйновитого чоловіка’ (ірон. К).
‘лінивий’: л’і|нивиĭ (Брд, Вр, Гр, Зб, К, Кж, Кп, Лж, Лк, Мм, Мх, Пг, Рд,
Рп, Рш, СК, Сн, СтЖ, СтВ, Тп), л’і|нивиĭ йак пес (Кж, СК), лаĭ|дак (Лж),
лаĭ|дака (ЗГ), не |хоче ро|бити (Лж), |вон’а ў |гачах (Лж), смер|д’ачиĭ (Лв, Яр),
смер|д’ух (Гр, СтЖ), смер|д’ух не|в’івезениĭ (Лж), нез|далиĭ (Брд, Лк, Мх, Рд),
баĭ|дужливиĭ (Чрш), нед|баĭко (Сн), л’і|н’ух (Вв, Дв, Лк, МК), л’ін|т’аĭ (Лв,
Ркш), |лодар’ (Кп), ле|дашчо (Бз, Нл, Пд), гни|лиĭ (Лв), гни|лиĭ до ро|боти (Вл),
непот|р’ібниĭ (Рх), недбаĭ|ливиĭ (Рш), гнил’а|к (Рш), гни|л’ака (Врн, Лн, Рш
(знев)), ма|кух (Бн), |линва (Бн), ле|дачиĭ (Мш), ў|пертиĭ (Мш), ле|дашчо спит /
поле|жит (Пд), спит до по|лудн’а (БП), д|рант’е (НСт), смер|д’ух смер|д’ачиĭ
(Тп), см’і|т’:а од|не (лайл. Рх).
‘ледар’: л’і|нивиĭ (К, Кж, Мх, Чрш), л’і|н’ух (Км, Рп), л’і|н’уга (СтВ),
л’ін|т’аĭ (Рх), ва|л’уга (СтВ), ле|дачиĭ (Пд), ле|дашчиĭ (Нл), |ледар (Пд),
смер|д’ачиĭ (Пд), смер|д’ечиĭ (К), смер|д’ух (Лн), низ|далиĭ (Мх, СК), нез|далиĭ
н’і |до чого (Вл), недбаĭ|ливиĭ (Зб), не|роба (Ркш), лаĭ|дак (Яр), |лодар’ (Нп,
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Пр), пус|тиĭ (Бн), ле|дакиĭ (Бз), непу|т’овиĭ (Вр), гни|лиĭ (Врн, Пг), ма|кух (Бн),
л’іно|гуз (Зб).
‘ледарка’: л’і|нива (Зб, К, Кж, Км, Лк, Мм, Мх, Рш), л’і|н’уга (СтВ),
л’і|н’ушка (Рп), ва|л’уга (СтВ), смер|д’ача (Пд, Тп), смер|д’еча (К), |фоĭда
смер|д’еча (Гр), нез|дала (Мх, Рд), нез|дала н’і |до чого (Вл), гни|ла (Пг),
гни|лота (Ркш), гни|л’ака (Врн), л’ін|т’аĭка (Ркш), лаĭ|дака (Яр), пус|та |линва
(Бн), нед|баĭлица (Вв), нед|баĭка (Сн), гни|л’оха (Пг, СтЖ), ле|дака (Бз),
леда|ц’уга (Пр), ле|дашча (Нл), |лодар’ка (Нп), |лодарева |л’ал’а (ірон. ЗГ).
‘людина, яка любить багато спати, соня’: |сон’а (Бз, БП, Лж, Пр, Рд),
сп|л’ух (Вл, Вр, Дв, Кп, Лж, Лк, МК, Нл, Пд, Ркш, Рп, Рх, Рш, Сн, Тп, Яр),
сп’|йух (Вв, Гр, К, Кж, Км, Лв, Пг, СК, СтВ), сп’|л’уха (Тп), сп’|л’ушка (Пг,
Сн), сп’|йуха (Км), сп’|йух смер|д’ечиĭ (Мх), смер|д’ух (Лж), смер|д’оха (СтЖ),
смер|д’учиĭ (Гр), л’і|нива (Рх), л’і|н’ух (Бн), ле|дашчиĭ (Врн), баĭ|дужна (Мм),
пус|тиĭ (Чрш), спит на хо|ду (Лн), спит так йак вед|м’ід’ (Кж), так спаў шо
аж |оч’і поп’ідпу|хали (Рш), то та|ке |в’іспаўси би ўже на |л’есту хо|л’еру!
(Зб), спит до по|лудн’а (БП), йі|йі ка|ноноў не роз|будиш (БП), за спа|н’а даў би
ко|н’а (Брд), с|пйушка (жарт.), спйух / сраў би / йіў би / спаў би (жарт. Зб).
‘чоловік на підпитку’: ве|селиĭ (Вв, Врн, Лк, Мм, СтЖ, Яр), весе|лен’киĭ
(Зб, Мм, Ркш, СтВ), ў |гумор’і (Лж), п’ід |гумором (Зб), на п’ід|питку (Бз, Вр,
Лж), на в’е|с’ел’е (Пр), захаламанд|рениĭ (Лж), п’ідтинди|ричениĭ (Км),
п’ідкал’|фованиĭ (Нп), |в’іпиў до |м’іри (Пд), |в’іпиў до |бодрости (Сн),
|

в’іпиўшиĭ (Брд, Гр, Лв, Лн, Рх), нали|заўси (Гр), примо|рочиўси (Гр),

примо|рочениĭ (Гр), зак|лаў за гу|бу (Гр), за|баўниĭ (Тп), мало|в’іпиўшиĭ (Вл),
т|рохи пйа|нен’киĭ (Рх), п’ід |мухойу (Ркш, Рп), п’ід о|хотойу (Пг),
п’ідхме|лениĭ (Кж), п’ідшме|лиўси (БП), п’ід|пиўси (К), заг|р’іў |голову (Рп).
‘п’яниця’: пи|йак (Брд, Лк, Мх, Рд, Рп), п’і|йак (Гр, К, Кж, Кл, Пг, Сл,
Сн), дур|ниĭ п’і|йак (Пг), п’і|йак пар|шивиĭ (Рдн), п’|йак (Лж), пйа|ница (Грз,
Лж, Ркш, СтЖ, Тп), п|йаница (Бз, Бн, Вл, Вр, Врн, Дв, Кп, Лв, Мм, Нл, Пд, Рх,
Рш, Сн), п|йаниц’а (Зб), п’|йаница неш|часна (Вл), п’йа|ничка (Мш), пийа|ц’уга
(Лж), п’ійа|ц’уга (Км, СК), п’ійа|ц’уга |в’ічна (СтВ), пйа|н’уга (НСт, Ркш,
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СтЖ), пйа|н’уга (БП), пйа|н’уга пос|л’ідниĭ (Вв), пийа|чина (Гр), п’і|йачка (Гр),
пйа|нец (СтВ), про|поіц (Кп), випи|воха (БП), лаĭ|дак (Лк), алко|гол’ік (Брд, Гр,
Пр, СтЖ, Яр), ал’ко|гол’ік (Кж), ал|каш (Лн, Чрш), на|пиўси йак сви|н’а (Пр),
п’і|йак |л’естиĭ / пйе до дри|з’іни (Зб), |л’ізе ўже до |хати н’і рак / н’і |жаба:
ўже п|йане / н’і на |рака не по|хожиĭ / н’і на |жабу / бо ĭ не с|каче ĭ не поў|зе
(Пд).
‘чоловік, який багато палить’: ку|рец (Бз, БП, Брд, Вв, Гр, Дв, Зб, К, Кж,
Км, Кп, Лн, Лк, Мм, Пг, Пд, Пр, Рд, Ркш, Рп, Рх, Рш, Сн, СтВ, СтЖ, Тп),
ку|р’ашчиĭ (Врн, Мх, СК), смо|лит (Гр), |курит (Бн), ку|рец йак ди|равиĭ
гор|нец (СтЖ), н’і|чо не |роби лиш ци|гарку со|се (Вр), |кури йак швец (Вв, Лж),
шма|лит / йак з |кагли в’ід |него смер|дит (Лж).
‘жінка, яка палить’: ку|р’ашча (Км, Пр), ку|р’ачка (Гр), кур|чиха (К, Рп,
Рш), ку|р’ага (Яр), ж’ін|ки ко|лис не ку|рили // то ти|пер ў|з’алиси д’іў|ки та
ж’ін|ки ку|рити / а ко|лис де / |Божи боро|ни / |цего ни |було.ў си|л’і |цего ни
|

було / мо|жи / дес і |було / а йа ни з|найу (Мм), фарди|ґуни ĭ фарди|ґуни |ʒиґар

за |ʒиґаром (Лк), йі наĭ пес ли|це ў|сере тим ж’ін|кам шо |кур’а (Пг), ж’ін|ки
ко|лис не ку|рили / |л’уди |добр’і / це де ко|лис! (СтВ).
‘причепливий, нав’язливий’: при|чепа (Гр, Лн, МК, Пд), приче|пилиси
йак р’іп|йех до ко|жуха (Гр, Кж, Лн, Рш, СтЖ), йак си ў|ч’ипи йак р’іп|л’ак
(Лк), причеп|л’айеси до л’у|дини (Врн), п|ростиĭ (Мх), причепи|ф’іст (СтВ),
прич’іпливиĭ (Кп), на|пасниĭ (Км, Лк), на|пасник (Яр), на|пасница (Яр),
на|пастливиĭ (СК), нап|расниĭ (Вр), на|хал’ниĭ (Вл), йак рип|л’ак (Сн), р’і|пйах
(Ркш), реп|л’ек (Рп), зем|недух (Бн), прис|тайа (Вв), наў|йазливиĭ (Бз),
мер|зен:иĭ (Зб), ў|ритниĭ (Зб), приў|йазуйеси (Пр), приўйа|заласи йак до плоту
(К), при|чеписи хот’ і до п|лоту (Дв), ч’іп|л’ейеси йак гр’іх ду|ш’і (Пг), гло|ба /
то|го гло|ба / бо за|дурно си причи|пило ĭ од|нойі |тойі са|мойі доў|бе ти|бе / ĭ
доў|бе / ĭ доў|бе / то ка|зали гло|ба (Мм), йі|йі ни |можна з|бутиси (БП), без
|

нейі ве|чер’і не|ма / йак приĭш|ла з|ранку до |вечора си|дит (БП).
‘чоловік-швендя’: посе|л’ушник (Зб, Лж, Лк, МК, Рд), посе|л’ушниĭ (Пд),

посе|л’ітник (Гр, Чрш), пл’от|карник л’і|нивиĭ (Мх), поха|т’ушник (Лн, Нл, Рх,
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Рш), поси|душник (Кп), хат|кар’ (Кж), похо|ден’ка (Ркш), проĭ|доха (Сн),
воло|ц’уга (Км), з|вал’ок / ни |хоче ро|бити (Тп), ва|л’уга / бо в’ін |ходи
ва|л’айеси (СтЖ), сп|л’етн’ік (Яр), так / йак пес |ходи (Бн), лаваш|куйе / бо
то|му шо |дома ни |хоче ро|бити а по се|л’і (Дв), |ландайе по се|лу (Вв), |ходи
тере|вен’і гне (Бз), йім би лиш сп|л’етн’і во|дити (Вр), |ходи по |хатах /
сп|л’етн’і зби|райе (Вл), п’і|шоў роз|н’ухати / шо де |робиси (Лк), леда|ц’уга
(Пр), не|потр’іб (Кж), неро|б’ітниĭ (СтВ), |ходи |л’онтом по се|л’і і ни |думайе
ни|чо про с|войу сим|йу / про с|войу госпо|дарку (Зб), ўте|че ў се|ло по|сидеипо|сидеи ĭ приĭ|де / смер|д’ачиĭ |каже (Лв), |ходи ба|лакайе там дур|ниц’і (Врн),
у них не|ма ро|боти / мандр’іўни|ки (БП), бро|д’ашчиĭ / |л’уби похо|дити лиш би
не ро|бити (СК), |л’уби кум|пан’ійу / за|баўниĭ (Пг), баĭ|дужниĭ / ни |хоче
ро|бити (Мм), пл’от|кар / |ходи на п|л’отк’и / ро|бити н’е / а пл’от|карити да
(К).
‘швендя-жінка’: посе|л’ушница (Лж, Лк, Пд, Рд), посе|л’ушниц’а (Зб,
МК),

посе|л’ітница

(Гр),

поха|тушна

(Нл),

по|хатниц’а

(Вв,

Рх),

поха|т’ушница (Лн, Рш), поси|душка (Кп), хат|кар’ка (Кж), пл’от|карница
(Лж, Мх), похо|ден’ка (Ркш), проĭ|доха (Сн), баĭ|дужа (СтВ), воло|ц’уга (Км),
|

танда з |мандоў (Гр, Лж), з|вал’ок (Тп), ва|л’уга (СтЖ), пл’от|кар’ка (К),

сп|л’етн’іца (Пр, Яр), так йак пес |ходи / |сука (Бн), |ходи тере|вен’і гне (Бз),
тара|баĭка / н’і|чо ни |роби лиш |ходи тара|бани по се|л’і (Врн), |ходи по |хатах
/ сп|л’етн’і зби|райе (Вл), йім би лиш сп|л’етн’і во|дити (Вр), лаваш|куйе (Дв),
за|баўна / б’іс’ід|лива (Пг), п’л’от|карница / по п|л’отки |ходит (Мм).
‘скромний, стриманий у поводженні’: ск|ромниĭ (Врн, Кп, Кс, Лж, Лк,
Ркш, Рш), ск|ромниĭ (СтВ), ро|зумниĭ (Бз, Мх, Ркш, Яр), тол|ковиĭ (Мх),
ўстид|ливиĭ (Мх, Сн), сором’іж|ливиĭ (Гр, Км), соромйаз|ливиĭ (Пд),
ст|риманиĭ (Пд), стид|ливиĭ (Вл), |тихиĭ (Рх), |добриĭ (Пг, Рх), спо|к’іĭниĭ (Рх),
у|м’ір’ін:иĭ (Ркш), аку|ратниĭ (Яр), бла|гиĭ (Бн), в’ідпов’і|дал’ниĭ (Вв), |чемниĭ
(Вр, К, СтЖ), кул’|турниĭ (Бз), |л’уд’аниĭ (Вр), |сов’існиĭ (Лв), по|важниĭ (МК,
Пр), цере|мон:иĭ (Нл), сте|пен:иĭ (Лн), пло|хен’киĭ (Врн), ў|в’ічливиĭ (Кж),
ти|хон’а (БП, Брд), |пишниĭ (Дв), по|божниĭ (Пг), с|лушниĭ (Пг).
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‘соромливий’: ўстид|ливиĭ (Зб, Км, Лв, Лж, Лк, СтЖ, Яр), |чемне аж за
моц (Лж), та|ка аку|ратна / та|ка ўстид|лива / та|ка ск|ромниц’а (Зб),
сором|ливиĭ (Вв, Мх, Мш, Пд, Пр), ў|в’ічливиĭ / |добриĭ (Кж), нес|м’іливиĭ (Врн,
Нл, СтВ), по|р’едниĭ (Гр), сором’іж|ливиĭ (Тп), ск|ромниĭ (Вв, Рд, Рш),
стид|ливиĭ (Вл), пло|хен’киĭ (Рх), соромйаз|ливиĭ (Ркш), ст’ес|н’іт’ел’ниĭ (Рш),
|

сов’існиĭ (Вр, Яр), прос|так (Бн), ўр’івно|важениĭ / з|найе шо спи|тати / йак

в’ідка|зати / йак спи|тати (Бз), сум|л’ін:иĭ (Вр).
‘потіпаха, жінка розпусної поведінки’: роз|пусница (Дв, Зб, Лж, МК,
Пд), |л’еста роз|пусниц’а (Зб), роз|пусна (Зб), гу|л’ашча (Бн, Брд, Врн, Зб, Кж,
Лв, Мх, Мш, Нл, Пр, Рд, СК, СтВ, Чрш); гу|л’ашча ‘дівчина, яка танцює’(Мл),
пус|та (Вс, Зб, Мх, Нл), гул’|т’аĭка (Рп), непу|т’ашча |ж’інка (Кж),
роз|в’іĭница (Пд), |курва (лайл.) (Бз, БП, Вв, Вр, Гр, Зб, К, Км, Лв, Лж, Лк, Лн,
Мм, Мш, Нл, Пг, Рд, Ркш, СтВ, Тп, Чрш, Яр), |курва пус|та // то та|ка пус|та
|

курва / во|на лиш чоло|в’іки в’ідби|райе в’ід ж’і|нок (Зб), кур|вар’ка (Рш),

курва|р’іĭа (СтЖ), б|л’ад’ (лайл.) (Бн, Вл, Рх, Сн), б|лудница (Мм), ш|л’уфа
(Рш), ш|л’ондра (БП, Гр, Лж), по|в’ійа (Мш), |пуĭка (Лв. лайл.), |сука (БП
лайл.), п’ідс|тилка (БП), |л’арва (Лн), |фоĭда (Гр, Кп, Рп), ша|лава (Гр),
го|ниц’а (Гр), п’ідс|тилка (БП), пуб|л’іка (Рп заст.), ба|керка (Гр), по|миĭниц’а
(Гр), та|ка / йак |бур’а (Зб), пус|тиĭ |в’ітер / то не|ма з ким |жити (Зб).
‘чоловік-потіпаха’: кур|вар’ (Вр, Гр, Км, Лж, Лк, Нл, Рп, Рш, СтВ),
кур|вар (БП, Вв, Лн), |л’естиĭ кур|вар’ (Зб), |бакер (Гр), роз|пусник (Дв, Пд),
бл’а|дун (БП, Рд), гу|л’ашчиĭ (Бн, Брд, Врн, Зб, Кж, Лв, Лж, Мх, Мш, Нп, Пр,
Рд, Рж, СК, СтВ), гу|л’ака (Кп), гул’|т’аĭ (Лв, Лж, МК, Рп), |бабник (Лж, Рп),
ба|б’іĭ (Лж), не|путниĭ (Лж), кур|вар’ (Вр, Вл, К, Км, Лв, Мш, Нл, Ркш, Сн,
СтВ, Чрш, Яр), кур|вар (Бз, Вв, Гр), |курва (Пг), |курва та|киĭ / |ходи по
моло|дицах (Тп), кур|винскиĭ (СтВ), роз|пусник (Дв), роз|в’іĭник (Пд), бл’ад’
(Бн), бл’а|дун (Рх), б|лудник (Мм), моло|дичник (Рш), ĭке то пус|те / та|ке йак
|

в’ітер (Зб), легко|важниĭ і непу|т’ашчиĭ (Кж), бу|гаĭ (згруб. БП), пус|тиĭ (Мх),

не до жи|т’а (Мл), йак|шо гу|л’ашчиĭ / то по|ганим с|ловом (Бз), золо|тк’і
|

верби за ним рос|тут (Зб).
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‘пестун’: пеш|чениĭ (БП, Вл, Лк, МК, Мм, Мх, СтЖ, Тп), розпеш|чениĭ
(Зб, Сн, Чрш), пес|тун (Бз), |випешчениĭ (Вв), роз|пешчениĭ (Брд, Зб, Кп, Лк,
Лж, Пг, Ркш, Рш, Яр), розпеш|чениĭ (Гр, Км Мх), роз|бешчениĭ (Гр, Лж),
роз|пушчениĭ (Гр), розпуш|чениĭ (Чрп), розве|зениĭ (СтВ), роз|мерзливиĭ (Зб),
в’і|баглива ди|тина (СК), пест|ливиĭ (Пд), пес|тун (Ркш, Рп, Рх), пес|тунчик
(К), кап|ризниĭ (Дв), верид|ливиĭ (Зб), |паін’ка (БП), безпар|дон:иĭ (Гр), |коханиĭ
(Пд), |напасниĭ та|ке (Нл), |йороп (Бн), |мамин си|нок (Вр), |мамчине |коко
(Нп), ўс’і |ход’а |коло |н’ого наўш|пин’ках (Пр), |коло |него |ход’ут’ йак |коло
|

писаного йіĭ|ц’а (Кж), |ходиш |коло них / йак на |цирлах (Мш).
‘пестунка’: пеш|чена (Кж, МК, Мм, Мх, СтВ, СтЖ, Тп), роз|пешчена

(Брд, Гр, Км, Кп, Лк, Ркш, Рх, Рш, Яр), розпеш|чена (Сн), |випешчена (Вв),
|

кохана (Пд), пес|тунка (Ркш, Рп, Рх), пес|т’оха (Бн), пес|тун’а (Бз), |мамина

|

доц’а (Вр), |мамина |дочка (Кж), |ц’ац’ка (Нп).
‘бешкетник’: беш|кетник (Вв, Вр, Дв, Кж, Кп, Лж, Пр, Рп), бан|д’іт

(Рш), бан|д’уга (Лж), |шибеник (Бз, Вр, Лж, Лк), |шустриĭ (Лж), шк’ід|ниĭ
(СтВ), пус|тиĭ (Мх, Пг), пус|тун (Пд, Рп), пус|т’ек (Км), роз|пушчениĭ (Пг),
розби|шаґа (Лк), чудаку|ватиĭ (Гр), зби|тошниĭ (Рх, Тп), зби|тошник (К, Мм),
непоси|д’ушчиĭ (Брд, Рд), непос|лушниĭ (Бн, Сн), роз|б’іĭник (Вл, СтЖ),
б’і|довиĭ (Ркш, Рх), б’і|довиĭ к|репко (Лв), непо|сида (Яр), не|вихованиĭ (Вв, Зб),
нит|р’ібниĭ (Лж), нес|лушниĭ (Лж), недорозум|лениĭ (СК), непу|т’овиĭ (СК),
хул’і|ган (Мш, Нл, Пл), ур|вител’ (Лн), |подлиĭ (Врн), |бакир (Зб), золо|к’і
|

верби за ним рос|тут (Зб), за ним ус’о го|рит (БП).
‘бешкетниця’: беш|кетниц’а (Вв, Вр, Дв, Кж, Кп, Пр), шк’ід|на (СтВ),

б’і|дова (Лв, Рх), о|пир’ (Гр), опи|рица (Гр), пус|тунка (Пд), зби|тошна (Рх,
Тп), зби|тошница (К, Мм), недорозум|лена (СК), непо|сид’а (Яр), |шибеница
(Бз), хул’і|ганка (Нл), |подла (Врн), непоси|д’ушча (Рд), бан|д’іт (Рш).
‘запальний, нестриманий’: запа|лениĭ (Гр, СтВ), запал’|ниĭ (Вр), |остриĭ
(Мм, СтВ), |востриĭ (Тп), об|палистиĭ (Км), ос|теклиĭ (Лк), ска|жениĭ (Лк),
с|пил’чивиĭ (Брд, Кп, Мш, Пд, СК), с|п’іл’чивиĭ (Яр), с|пил’шиĭ (Лв),
ўс|пил’чивиĭ (Пг), нест|риманиĭ (Мм, Ркш), не|витриманиĭ (Бз, Вв),
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нетерп|л’ачиĭ (Вр), гар’ачку|ватиĭ (Вр), полох|ливиĭ (Рш), бала|мут (Лж),
нер|вовиĭ (СтЖ, Чрш), |н’ерўниĭ (Врн), буĭ|ниĭ (Кж), з|буǯениĭ (Пр), сер|дитиĭ
(Нл), роз|боĭник (Вл), йак гран’ (Рх), йак |бур’а (Лк), йак вогон’ (К), так йак
пс’іх (Дв), го|рит йак бен|з’ін (БП), возбу|хайе |борзо (Сн), с|пил’чивиĭ /
раз‿два і заго|р’іўси (Кп), з|разу ски|пайе / ок|р’іп (Рп).
‘пустун, хлопчик який пустує’: пус|тиĭ (Брд, Гр, Лж, Мм, Мх, Рх),
пус|тун (Бз, Вв, Кп, Мш, СК), пус|тунчик (Пг), пус|тун (Ркш, Рш), пус|т’ак
(Дв, СтЖ), пус|т’ек (Кж, Пг), не|чемниĭ (Лж), шк’ід|ниĭ (СтВ), ша|лениĭ (Гр),
шало|паĭ (БП), ша|лун (БП), беш|кетник (Пд), ле|дачиĭ (Тп), роз|пушчениĭ (Рх),
роз|бишаґа (Мм), неслух|л’аниĭ (Бн, Нл, Пр), непос|лушниĭ (Сн), нес|лушниĭ
(Лж), нит|р’ібниĭ (Лж), бо|с’ак (Вр), под|лен’ке та|ке (Врн), непосид’учиĭ (К),
та|к’і пус|тк’і |д’іти / та|к’і ни|вихован’і / та|к’і роз|везен’і / роз|пушчен’і
(Зб).
‘пустунка’: пус|тунка (Бз, Кж, Кп, Рш, СК), пус|та (Брд, Гр, К, Лк, Мм,
Рх), ша|лена (Гр), непо|сида (Пд), роз|пушчена (Рх), роз|балувана (Рх),
неслух|л’ана (Нл), неслух|л’анка (Пд), хит|рен’ка (Врн).
‘вередливий хлопчик’: веред|ливиĭ (Вв, Вр, Кп, Пд, Ркш, Рп), вере|дун
(Бз, Ркш), |капосниĭ (Лж), ў|редниĭ (Лж, Пр, Рх), нер|вовиĭ (СтВ, Тп, Чрш),
неспо|к’іĭниĭ (Мм), розве|зениĭ (Км), розпеш|чениĭ (Лк), жвин|деĭ (Гр), с|линавиĭ
(Гр), кап|ризниĭ (Дв, Чрп), кап|р’ізниĭ (Рд), непос|лушниĭ (Бн), с|верлик (СтЖ),
вер|титси йак с|верлик (СтЖ), про|т’іўниĭ та|киĭ (Лв), пс’і|хованиĭ (Нл),
|

н’ервен:иĭ (Врн), у|пертиĭ (Пг), з ха|рактером (Кж), йе|хида (БП),

принц’іпи|йал’ниĭ (К, Сн), пр’інц’і|посиĭ (Сн), |д’іти да|йут |дука та|кого / шо
йім ўс’о по|вин:о |бути (Рдн).
‘вередуха’: |капосна (Лж), ў|редна (Лж, Пр, Рх), ў|реднул’а (Рх),
веред|лива (Вр, Кп, Пд, Рп), вере|дунка (Бз, Ркш), у|перта (СК), нер|вова (СтВ,
Тп), розве|зена (Км), жвин|да (Гр), сакра|мен’ійа (Рх), про|т’іўна (Лв),
м’і|ш’іґ’іна (Зб), кап|ризна (Дв), пр’інц’і|поса (Сн). верид|лива / та|ка
принц’іп’і|йал’на ни спит |поки не зако|лишиш (Зб).
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‘сміливий’: см’і|ливиĭ (Вр, Зб, Кж, Лж, Лк, Яр), с|м’іливиĭ (Нл, Рх),
в’ід|важниĭ (Лж), безст|рашниĭ (Бз, Лж, Кп, Ркш, СтЖ), небойаз|ливиĭ (К, Мх,
Пг), без|пешниĭ (Гр, Мх, СтВ), ге|роĭс’киĭ (Ндб), бойо|виĭ (Брд, Лш, Мм, Сн,
Чрп), |вол’ниĭ (СтВ), безбо|йазнениĭ (Пд), г|р’ізниĭ (Вв), в’ідчаĭ|душниĭ (Вр), не
бойа|гуз (Дв, Кж), і|де і ў во|гон’ і ў |воду (БП), йо|му не ст|рашно ў во|гон’ і ў
|

воду (Вр), |п’іде і у во|гон’ / і ў |воду (Лж), от|чайаниĭ / шо н’і|чо ни бо|йітси

(Лв), ге|роĭ / н’і|чого не бо|йітси (Пр), см’і|ливиĭ / цеĭ і |п’іди уно|чи ĭ |серед
|

ночи ку|да т|раба (Зб).
‘несміливий, боягуз’: бойа|гуз (Бн, Брд, Вл, Вв, Вр, Зб, Кж, Км, Кп, Лж,

МК, Мм, Мш, Пд, Рд, Рх, Рш, СтЖ, Тп, Чрш, Яр), бойа|гуз’ (Дв), бойе|гуз
(Мх), бойаз|л’ух (Рп), пере|пужениĭ (Гр, Лж, СтВ), пере|пуǯениĭ (Пр), пере|пуда
(Гр, Пр), страхо|витиĭ (СтВ), бойаз|ливиĭ (Врн, К, Лк, Нл, Пг, СК, Сн),
бойіз|ливиĭ (Км, Лв, Нл), бойа|гузка (Зб), страхо|пуд (Ркш), л’ак|ливиĭ (Тп), в’ін
у |мами ў |пазус’і (БП), фр’і|коса (Сн).
‘недовірливий, підозрілий’: недо|в’ірливиĭ (Бз, Гр, Кж, Лж, Мм, Пр,
Ркш), недо|в’ірчивиĭ (Вл, Пг, Пд, Сн), недов’і|р’ашчиĭ (К), недо|в’ерчивиĭ (СК),
не|в’ірниĭ (Лв), не|в’ірник (СтЖ), недо|в’іра (МК), недо|в’ера (Кп), сам со|б’і не
|

в’іри (Лж), нерозм’ір|кованиĭ (Мх), ту|пиĭ (Мх), |замкнутиĭ (Рп, СтВ),

замк|нениĭ (Тп), потаĭ|ниĭ (Км), |таĭниĭ (Яр), н’і|коли н’і|кому не |в’іри (Вр),
ск|ритиĭ (Лк, Рх), у|с’о три|майе ў |соб’і (БП).
‘козир-дівка’: бойо|ва (Лж, Мм, Сн), |д’іўка з |перцем (Лж), за|в’ідлива
(Мх), пис|ката (Вл, Мш, Пг, СтВ), |дужи пис|ката (Мх), йази|ката (Дв, Кж,
Пд), роз|винута (Км), с|м’ілива (Нл), ска|зала йак в’ідру|бала (Лк), |остра (Зб),
гостра (Чрш), |гостра на йа|зик (Кп, Гр), гостройа|зика (Рп), |гостра йак

|

н’іж (Бз), |хитра (Пг, Тп), нас|тирлива (Ркш), ш|пиндил’ (Рд), фист |д’іўка
(Рх), сер|йозна (Рш), ст|рога (Брд), пл’о|гава (Бн), |бистра (Вр), не даст со|б’і
ў |кашу п|л’унути (Вв), йа|зик йак б|ритва (БП, СтЖ), в’ід|кажеи аж у п|йатах
зас|тинеи (Бз), хо|роша на йа|зик (Лв), |гостра / йак |л’езв’ійе / йак б|ритва
(Пр), йак бри|чем в’ідру|байе (К), |перва |д’іўка ў си|л’і (Лн), ф|рис’а / то|го шо
во|на |дужи по|казуйе шос с |себи (Зб).
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‘себелюбна людина, егоїст’: само|л’уб (Бз, Кж, Кп, Лк, Мм, Пд, Пр, Рд,
Ркш), само|л’убец (Брд, Вл, Врн, Км, Пг, Рп, Рх, Рш, СК, Сн, СтВ, СтЖ, Яр),
само|л’убчик (Дв), само|л’убка (Гр, К, Мш, Нл, СК), само|л’уб’ітел’ (Бн),
само|л’убниĭ (Чрш), самол’у|бивиĭ (Кп), себе|л’уб (БП, Вр, МК), его|йіст (БП),
непри|йатниĭ (Лв), |мудре си |роби (Мх), дл’а |себи ха|роша / дл’а |другого н’е
(Лв), ти н’і|кого ни ува|жʼейеш / ти н’і|кого ни призна|йеш / ти лиш |л’убиш
са|ма си|бе (Зб).
‘самовпевнений, занадто впевнений у собі’: самоў|пеўнениĭ (БП, Вв, Км,
Кп, Лк), самона|д’ійаниĭ (Гр, Пд), само|л’убец (Вл, Тп, Яр), само|л’убка (К,
Мм, СтЖ), самос|т’іĭниĭ (Пр), муд|рецкиĭ (Рд), ў|пеўнениĭ (Бз, Дв, Ркш),
уп|р’амиĭ (СК), хвал’|ко (Рш), в’і|сокойі |думки про |себе (Мш), ўва|жайе лиш
се|бе (Кж), со|б’і са|ма ха|з’аĭка (Нл), са|ма ў со|б’і (Сн), ли|шен’ про |себи
д|байе (Зб), йак о|рел ў по|л’от’і (БП), наĭ |буди по-дур|ному / |али |буди
по‿|мому (Пг).
‘зарозумілий, пихатий’: |гордиĭ (Бз, Врн, Кж, Кп, Мх, Ндб, Пг, Пр),
горде|ливиĭ (Ркш), гор|д’ак (МК), фу|дулниĭ (Мх), фу|дулиĭ (Рд), гоно|ровиĭ (Бн,
БП, Зб Км, Крч, Сн, СтВ, СтЖ), гоно|рниĭ (Мм), гоно|ристиĭ (БП), |мудриĭ
(Гр), за|надто |мудриĭ (Дв), фист |мудриĭ (Лк), |дуже |гордиĭ (Вл), цере|мон:иĭ
(Рх, Яр), зарозу|м’ілиĭ (Вв), зад|раниĭ (Ус), ви|соко се|бе |носи (Рдн, Рш),
високо|м’ірниĭ (Вр), йак ко|рол’ (Мш), |думайе / шо |понад |него не|ма (Зб),
|

б’іл’ши н’іх|то лиш во|на (Нл), хто йак йа? (К).
‘простий, відвертий’: |добриĭ (Вл, Вр, Лк, СК, Тп), прос|тиĭ (Бн, Гр, К,

Кж, Мш, Сн), доб|р’ак (БП), добро|сов’існиĭ (Дв), до|в’ірливиĭ (Гр), нор|мал’ниĭ
(Врн),

|

л’уд’аниĭ

(БП,

Гр),

по|р’адниĭ

(Гр),

самодо|в’ірливиĭ

(Пд),

простаку|ватиĭ (Рх), не|гордиĭ (Кп, Ркш), пр’а|миĭ (Ркш), пова|ж’ітел’ниĭ
(Рш),

пом’ір|кованиĭ

(Рп),

спо|к’іĭниĭ

(Яр),

ўр’іўно|важениĭ

(Бз),

ур’іўно|важениĭ (СтВ), ду|шеўниĭ (Км), ў|в’ічливиĭ (Вв), |чемниĭ (Вр, Кж),
дос|тупниĭ (Кж), друже|л’убниĭ (Пр), ск|ромниĭ (Пг), в’ідк|ритиĭ (МК),
терп|йечиĭ (Мх), при|йемниĭ (Брд, РД), при|йатниĭ (Лв, Нл), при|йемн’і /
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не|горд’і / до |кожного заго|вор’а (Рд), ўва|жайе се|бе ĭ л’у|диĭ (К), |добра /
ро|зумна / з ус’і|ма |добра (Мм).
‘гордий чоловік’: |гордиĭ (Бз, Брд, Вл, Вр, Врн, Зб, Кп, Лж, Пр, Ркш, Рп,
Рх, Тп, Яр), гордо|витиĭ (Ркш), гор|д’ак (МК, Пд), |мудриĭ (Гр, Лж), моц
|

мудриĭ (Лж), фу|дул’ниĭ (Тр), фу|дулниĭ (Лк, Мх), фу|дулиĭ (Рд, Сн), го|норниĭ

(Лк, Пг, СК), гоно|ровиĭ (Бн, Вв, Грз, К, Мм, СтВ, СтЖ), цере|мон:иĭ (Нл, Рш,
Яр), само|л’убец (Яр), самоў|пеўнениĭ (Кж), мудри|геĭлики (Км), заз|наўса (Рх),
ви|соко се|бе не|се (Ркш), в’і|сокойі |думки про |себе (Мш), до |него не
п’ідсту|питиси (Гр), за|надто ро|зумниĭ (Дв).
‘горда жінка’: фу|дулна (Лк, Мх), фу|дула (Рд, СтВ), го|норна (Лк, Пг),
гоно|рова (Бн, Зб, К, Мм, Сн), |мудра (Гр, СтЖ), |горда (Бз, Вр, Врн, Зб, Нл,
Пр, Тп, Яр), гор|д’ачка (МК, Пд, Рп), гор|дин’а (Брд), само|л’убка (Яр),
самоў|пеўнена (Кж), цере|мон:а (Кп, Нл, Рх, Рш), ви|соко се|бе не|се (Врн,
Ркш), та|к’і |горд’і у се|л’і / н’і з ким не го|вор’а / н’іку|да неи ĭдут (Нл),
чоло|в’ік заз|наўса / а |ж’інка цере|мон:а (Рх), за|надто ро|зумна (Дв).
‘хвастлива людина, хвалько’: фал’|ко (Бн, Брд, Гр, Зб, Км, СтЖ),
фал’|кун (Дв, Мх), фа|л’іцкиĭ (Врн), хваст’|ко (Пд), хвал’|ко (Бз, БП, Вв, Вл,
Вр, К, Кж, МК, Мм, Мш, Пг, Пр, Рд, Рдн, Ркш, Рп, Рх, Рш, СК, Яр), хвас|тун
(Зб, МК), хвас|тунка (Зб), хва|л’унка (Мх), пох|вал’ник (Мх), хва|ли са|ма се|бе
(Сн), фа|литса (Тп), |дужи фа|литса (Лв), фа|ли |роте по се|лу / бо розде|ру
(СтВ), фал’|ба со|рочку ни да|йе (СтЖ), |л’уби си пофа|лити (Лк).
‘марнотрат’: розпус|т’ак (Мх), розпус|т’ачка (Мх), роз|пусник (Дв),
пус|т’ак (СтЖ), тере|ферник (Км, СК, Сн, СтВ), тере|ферница (Км, Сн, СтВ),
т|рин’кайе

г|рош’і

(Лк),

марнот|рат

(Гр),

марнот|ратка

(Гр),

марнот|ратник (Брд, Вр, Зб, МК), пус|тиĭ |в’ітер (Гр), тран|жир (БП, Пд),
тран|жира (СтЖ), роз|в’іĭник (Врн), роз|в’іĭница (Врн, Пд), нед|баĭлиĭ (Тп,
Чрш), нед|баĭлица (Тп), роз|даĭб’іда (Рд (жарт.), Пг, СтЖ), розт|ратчик (Ркш),
розт|ратник (Рп, Рш), розх|л’оба (Лв), не|теф’ірниĭ (Яр), пустот|ратник
(Вр), фир|л’оґа (Бн), |с’ійе г|р’ішми (Бз), роз|циндр’уйе г|рош’і (Кж),
нееко|номниĭ (Пр), розки|дайе ку|ди-по|пало / не ў|м’ійе еко|номити (Вв), ўс’о
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пус|кайе на |в’ітер (Гр), розв’і|вайе (Нл), ко|п’іĭки за ду|шейу не|ма (БП),
розп|л’уĭхл’іб / розпус|каĭ г|рош’і (ММ), рост|рач’:ік / йа про|даў во|ли ĭ кум
про|даў во|ли / |али йа ни з дур|них бо ў |кума ўк|рали г|рош’і до у|б’іда / а ў
|

мени аж над|веч’ір (Кп), ни |майе сти|пин’а / ни стипи|нуйе (К).
‘скупий’: ску|пиĭ (Бз, Бн, Брд, Врн, Зб, К, Кж, Км, Кп, Лв, Мм, Мх, Мш,

Нл, Пг, Пд, Рд, Ркш, Рп, Рх, Рш, СК, Сн, СтВ, Тп, Чрш, Яр), ску|пун (Км, Пг),
скупир|д’ага (Лк, МК, Рп), скупа|д’ора (Лк), ску|п’іца (Пг), не|добриĭ (Мх),
скупир|д’аĭ (БП, Гр), ску|п’індра (Зб), ску|п’індр’а (Гр, Рд), ску|п’індр’ак (Дв),
скупинд|р’аха

(Бн,

Брд),

скупинд|риха

(Бн),

скуп’інд|р’ошка

(СтЖ),

ску|п’індриц (К), ску|п’індрица (К), ск|р’ага (Вр, Пд), скупос|ракиĭ (Кп), за
ко|п’іĭку ў|дависи (Рх), і со|б’і не гам / і д|ругому не дам (Вв), |жадниĭ (Пр),
ску|пиĭ до с|рачки (Зб), за руб|л’а вас об|лупит (БП), за ко|п’іĭку ў |церкв’і
|

перне (БП), жмот (Рп нове), жмо|т’ара (Рп нове, знев. ).
‘жадібний’: |жадниĭ (Бн, Брд, Врн, Зб, Пг, Пр), ску|пиĭ (К, МК),

нена|жерливиĭ (СтВ), нена|жера (Вв, Дв, Лк), за|жерливиĭ (Ркш, Сн),
нена|йідливиĭ (Км), нена|йіжа (Врн), не|наситниĭ (Лв), за|попадливиĭ (Км),
зах|ламник (Рп), |заздр’існиĭ (Мм), п’іўс|в’іта за|мало / а |вес заба|гато (Гр,
Зб), ха|пуга (Пд, Рх), фал’|чивиĭ (Тп), за|гарбник (Кп, Рд), нагро|басник (Кп),
пйе чу|жу кроў (Вл), |мало ĭ |мало йо|му (Рх), йак з|лод’іĭ (Яр), з |р’ідного |тата
зде|ре (Вр), ха|пач (Мш), ха|пачка (Мш), ск|р’із’ ви|ходи з во|ди су|хим (Бз),
|

дужи |хитриĭ (Нл), за|п’ідливиĭ (Зб), зак|ладниĭ (Зб).
‘щедрий’: |добриĭ (Бз, Гр, Пд, Ркш, Тп), добро|зичливиĭ (Вв, Вр, Кж, Пг,

Пд), добро|чесниĭ (Зб), добро|лаг’ідниĭ (Зб), |ласковиĭ (Бн, Мх), ш|чириĭ (Мм,
Пг, Рд, Рп, Сн, СтВ, Яр), |милиĭ (Сн), з|д’ілниĭ (Бз, Брд, Лк, Рж, СтВ),
з|д’іл’чивиĭ (Лк), по|д’іл’чивиĭ (Гр), неску|пиĭ (Вл), доб|р’ашчиĭ (Нл, Рх, СтЖ),
доб|р’ачиĭ (Мш), ш|чедриĭ (Врн, К, МК, Ркш), со|в’існиĭ (Яр), сум|н’ін:иĭ (Дв),
ха|роша (Лв), милос|тивиĭ (Пр), |милиĭ (Нл), хот’ до |рани кла|ди (Зб), даст
пос|л’ідну со|рочку з |себи (БП), |дуже |добра ду|ша (СК), |дуже |добра л’у|дина
/ добро|пом’ічна л’у|дина (Зб).
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‘заздрісник’: не|нависниĭ (Зб, Гр, СК, СтВ), нена|жера (Дв), |заздр’існиĭ
(Вв, Вр, Врн, Зб, Км, Мм, Рп, СК), |заздр’ісливиĭ (Пд), за|в’ідниĭ (Пг),
за|в’ідливиĭ (Мх, СтЖ, Тп), за|в’ідник (Кп), |зависливиĭ (Яр), за|в’ісливиĭ (Брд,
Вл, Рд), |зависниĭ (Лк, МК, Чрш), |зав’існиĭ (Рх), зазд|р’оха (Ркш), за|в’ідуйе
(Пр, Рш), за|в’ідниĭ (Лв), п’імз|ливиĭ (Бн, Тп), п’із’м|ливиĭ (Сн), |жаба |душит
(Яр), бе|рут |зав’ідки (Яр), |заздр’існиĭ (Вр, Кж), |заздр’існик (Бз), |заздриĭ (К),
м’і|ш’іґ’іне (Зб), йі|йі |оч’і ви|ход’ат’ шо у |того йе (БП), жад|ниĭ чу|жого
доб|ра (Сн).
‘заздрісниця’: за|в’ідлива (Мх, СтЖ), за|в’ідна (Лв), за|в’ідниц’а (Кп),
|

зав’іслива (Брд, Вл, Рд), |зав’існа (Лк, Рх), за|висниц’а (МК), |заздр’існа (Бз,

Вв, Кж, Км, Рп), не|нависна (Гр, СтВ), зазд|р’оха (Ркш), за|в’ідуйе (Пр).
‘вискочка, людина, яка намагається будь-що звернути на себе увагу’:
гоно|рова (Мх), гордо|вита (Рш), го|норна (Пг), хто йак йа? (Мх), кап|р’ізна
(СтВ), з с|войім ха|рактером (СтВ), само|л’убец (Рп, Тп), само|л’убна (Км),
само|л’убива (Кп), мудри|геĭлик (Лк), вит|р’ішкувата (Гр), хваст’|ко (Пд),
хвал’|ко (Мш, Нл), фал’|ко (Дв), |ц’ац’а (Рх), пока|зуха (Ркш), зарозу|м’іла
(Кж), фа|лебна (СтЖ), ви|сокойі |думки про |себе (Зб), там не дос|тупиш /
ўс|раноў т|р’іскоў |носа ни до|ц’егниш (Зб), |хоче пока|затиси (Гр), |гордост’ ў
|

нейі та|ка (Врн), са|ма се|бе фа|лит (Лв), маснойа|зика / бо во|на |хочи

примас|тиса / би ўс’і за н’у гово|рили / шоб ўс’і йі|йі |дужи там пова|жали /
так се|бе |хочи пока|зати / шо ўна та|ка (Пр), во|на со|б’і |дуже ба|гато кла|де
ц’і|ну (БП), |л’уби |гонор (СК, Сн), |хочи |шоби йі|йі вели|чали (К), л’убо|питна
та|ка / ка|зали л’убо|питна Вар|вара (Мм).
‘підлесник’: лас|кавиĭ (Мх), об|лесниĭ (Вл, Врн, Сн, СтВ), об|лесливиĭ
(Гр), об|лизач (Дв) у|лесливиĭ (БП, Рх), ли|сиц’а (Км), лес|тун (Пд), |лепска /
ле|гон’ко го|вори / би лиш |в’ідурила (Тп), п’ід|лиза (Лв, МК, Рд, Рп), п’ід|лизач
(Брд, Мм), п’ідла|бузник (БП, Ркш), маснойа|зикиĭ (Пг, Рш), |подлиĭ (Яр),
лице|м’ірниĭ (Вв), двох|л’ічниĭ (СтЖ), хит|рун (Бз), ли|зун / ў|мʼійе так си
прилас|тити / |шоби |добри корис|тати (Зб), йе|хидна л’удина (Кж), |може ĭ
|

через прох’ід|ну |кишку проĭ|ти / йак йі т|реба (Гр), об|лизуйе |губи без
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сми|тани (БП), |маму про|даст (БП), предстаў|л’айеси |дужи |добрим / а в’ін
ни йе |дужи |добриĭ (Чрш), ў |оч’і с|в’іти / а |поза |оч’і |суди (Лк).
‘підлесниця’: за|в’ідлива та|ка (Мх), та|ка |хитра йак ли|сица (Вр),
|

хитра йак ли|сичка (Мш), хит|р’уча (Мш), ли|сиц’а (Км), лес|тунка (Пд),

ли|сунка (Бн), п’ід|лиза (Рд, Рп), п’ід|лизачка (Брд, МК, Мм), п’ідла|бузник
(Ркш), маснойа|зика (Вр, Пг, Рш), |подла (Яр), з|м’ін:иц’а (Зб), шчиби|тушка
(Бн), лице|м’ірка (Вв), двох|л’ічна (СтЖ), у|леслива (Рх), об|лесна (СтВ),
хит|рун (Бз), маснойа|зика (Вр, Врн), масткойа|зика (Нл), ту|манка / шо
приĭш|ла і ме|не так / і так / і |в’ітуманила ў|з’ала (Лв), |може ĭ |через
прох’ід|ну |кишку проĭ|ти / йак йі т|реба (Гр), |лепска / ле|гон’ко го|вори / би
лиш |в’ідурила (Тп).
‘проноза, спритна, хитра людина’: |хитриĭ (Брд, Гр, Мм, Пг, СК, СтВ),
|

хитра йак ли|сиц’а (Вв), п’ідс|тупниĭ (Гр), потаĭ|ниĭ (Мх), розв’ід|ниĭ (Км),

гл’ада|таĭка (Пд), ви|н’ухуйе / в’і|н’ухала / |в’ічула ĭ по|несла |дал’ши (Рх),
пере|ношчица (Рш), верт|л’ух (СтЖ), про|нира (Бз, Рп), про|нирливиĭ (Пр),
у|л’ізливиĭ (Пр), л’убо|питниĭ (Сн), роз|судливиĭ (Мм), |в’ін’хати |може ўс’о
(Гр), з-п’ід зем|л’і дос|тане (Вр), |витумани в’ід ўс’іх (Мш), пробиў|ниĭ (Кж),
розк’ід|ливиĭ (Зб), сп|ритниĭ / мет|киĭ (Мм), про|нира / шо ўна наĭ|де там та|ку
|

д’ірочку / кру|гом п’і|де / наĭ|де то / шо йі т|реба ўсе|р’іўно не |лишиси у

п|роіграш’і / бу|де лиш у |виіграш’і (Бз), кл’апа|турница (Нл), |може ĭ |через
прох’ід|ну |кишку проĭ|ти / йак йі т|реба (Гр), во|на ў дошч |виĭде су|хойу (БП),
к|рутиси йак ўйун (БП).
‘правдивий, який завжди говорить правду’: праў|дивиĭ (Вр, Кж, Мм, Пг,
Рд, СК), |чесниĭ (БП, Гр, Лк, Ндб, Рдн, Чрн, Чрш), справед|ливиĭ (Бз, Вв, Вл,
Гр, Зб, Кп, Пг, Пр, Сн, Тп), праўдо|л’убниĭ (Км), праўдо|л’убивиĭ (Пд, Ркш),
праўдо|л’уб (БП),

|

сов’існиĭ (СК),

|

добриĭ (Гр), добро|сов’існиĭ (Дв),

добро|зичливиĭ (Брд), пр’а|миĭ (Рп, Рх), по|р’адниĭ (БП), ш|чириĭ (К), в’ір|ниĭ
(СтВ), ро|зумниĭ (Бн, Зб, Лв, Мх, Яр), ро|зумница (СтЖ), согла|сованиĭ з то|боĭ
(Нл), п|равил’ниĭ (Врн), |л’уд’аниĭ (Врн), дос|тоĭниĭ (Зб), пр’а|миĭ / ўс’о пр’а|мо
|

кажеи так / йак йе (Рх).
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‘хитрун’: |хитриĭ (Бн, Вв, Врн, Гр, Зб, К, Кж, Кп, Лк, Мм, Мх, Пд, Рд,
Рп, СтВ, Тп, Яр), |дуже |хитриĭ (Лв, Рх), |хитриĭ аж неро|зумниĭ (Лк), хит|рун
(Бз, Бн, БП, Дв, Км, МК, Пр, СтЖ, Чрш, Яр), хит|р’ак (Рх), хит|рен’киĭ (Гр),
нена|д’іĭниĭ (Гр), |хитриĭ йак лис (СК), та|киĭ |хитриĭ / йак лис у |л’іс’і (Зб),
хитро|жопиĭ (Брд), розумниĭ (К, Рш), |мудриĭ (Сн), |чемниĭ (Пг), чем|нен’киĭ
(Пг), ж|вавиĭ (Брд), ста|райеси наду|рити / нако|лоти (Чрш).
‘хитруха’: |хитра (Бн, Вв, Врн, Кп, Мм, Мх, Пг, Рд, Рп, СтВ, Тп, Яр),
|

дуже |хитра (Лв Рх), хит|рунка (Бз, Дв, Зб, Км, Лк, Пд, Пр, СтЖ), хит|руха

(МК), хит|рен’ка (Пг), хит|р’ачка (Ркш), |хитра йак ли|сица (СК), ли|сичка
(БП), ро|зумна (Бз, Вр, Зб, К, Кж, Пд), |мудра (Сн).
‘злопам’ятний’: памйат|ливиĭ (Врн, Дв, Кп, Лв, Пд, Ркш), памн’ат|ливиĭ
(Мм), памйет|ливиĭ (Км, Мх, СтВ), зло|памйатниĭ (БП, Брд, Вр, Лк, Нл, Рд,
Рп, Рх, СК), зло|памн’атниĭ (Мм), зло|памн’етниĭ (Гр), |зазливиĭ (Яр), |доўго
три|майе зло (Вв), по|ганиĭ (СтЖ), е|х’ідниĭ (Пр), не да|йе се|бе ў о|б’іду (Сн),
|

добру |памйат’ |майе (К).
‘месник’: мс|тивиĭ (Бз, БП, Вр, Гр, Кп, Лк, МК, Ркш, Рх), мс|тител’ниĭ

(Км, Мм, Рд), мс|т’іт’ел’ниĭ (Яр), мст|ливиĭ (Кж, Пг), злопам’ат|ливиĭ (Пд),
зло|пам’атниĭ (Брд, К, Нл, Пр, СК), о|пасниĭ (Дв), отомс|т’іт’ел’ниĭ (Лв, Рш),
прок|л’ате (СтВ), не|в’ірне (СтВ), мер|зен:е (Бн), помст|ливиĭ (Вв), не|л’уд’аниĭ
(Врн), вер|тайе зле за зле / кроў за кроў (Сн).
‘упертий’: у|пертиĭ (Бл, Брд, МК, Мм, Пд, Рд, Рх, СК, СтЖ, Тп, Яр),
моц у|пертиĭ (Лж), ў|пертиĭ йак вед|м’ід’ (Бз), ў|пертиĭ йак слон’ (Лж)
ў|пертиĭ йак слон (Зб, Ркш), йак слон (Вр), йак слон’ (Дв), ў|пертиĭ йак
в’іс|л’ук (Гр, Км, СтЖ), йак в’іс|л’ук (БП), ў|пертиĭ йак о|сел (Кп, Пг), ў|пертиĭ
йак о|с’ол (СК), ў|пертиĭ йак бик (Лн, Пд (лише про чоловіка), Рш), ў|пертиĭ
йак сви|н’а (Пр, Рш), ў|пертиĭ йак сви|н’а / бо сви|н’у |тоже не пот|рутиш
н’і|куди (Рш), ў|пертиĭ йак в’іл (Мш), ў|пертиĭ йак ко|з’ол (Яр), ў|пертиĭ йак
цап (Яр), ў|пертиĭ йак ба|ран (Рд), йак ба|ран (Лк), ў|перси йак ба|ран до
|

Б’іблийі (К (жарт.)), та|киĭ ў|пертиĭ йак к’іт на ле|ду (Кж), у|пертиĭ йак в’іл

(Рп), ў|пертиĭ йак пен’ (Тв), уп|р’амиĭ (СК), гур|ниĭ (Врн, СТВ, Чрп), ту|мак
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(Гр), бу|тук (Гр), непо|рушник (Ркш), слово|л’уб (Ркш), лу|тавиĭ (СтЖ), лу|так
(Бн), гик|л’ан:иĭ (Лв), сер|дитиĭ (Нл), зарозу|м’ілиĭ (Кж), гово|ри йак до |бубна
до |него (Зб), з ним |каш’і не зва|риш (Вр), нас|тоĭчива / во|на на с|войім йак
с|тала во|на ни пос|тупит (Зб), у|пертиĭ / норо|вистиĭ (Чрш), ни пос|туписи
ша|га то|б’і (Кп).
‘наполегливий’: ро|зумниĭ (Бн, Мх), тол|ковиĭ (Мх), ста|рател’ниĭ (Пг,
СтВ), ста|ран:иĭ (Кж), пробиў|ниĭ (Кж), у|пертиĭ (Брд, Дв, Км), у|йідливиĭ (Лк),
самоў|пеўнениĭ (Гр), старан:ол’у|бивиĭ (Пд), на|пасниĭ (Тп), нас|тирливиĭ (Рх),
нас|тоĭчивиĭ (СК), до|битчивиĭ (Рш), |ходиш за но|гами йак ба|ран (Зб), |буде
ро|бити |ден’ і н’іч / би |мати (Вр), тру|д’ага (БП), робо|т’ашчиĭ (БП),
дбаĭ|ливиĭ (Мм), доб|йеси шо |хочи (Гр), доби|вайеси п|раўди (Сн), шо во|на
со|б’і |хочи то во|на со|б’і з|роби (К).
‘людина, яка часто сперечається’: свар|ливиĭ (Бз, Брд, Врн, Гр, К, Км,
Кп, Лк, МК, Мм, Мх, Нл, Пг, Пд, Ркш, Рп, Рш, СК, СтЖ, Тп), крик|ливиĭ (Гр),
кри|кун (Пр), пирск|ливиĭ (Дв), супе|речливиĭ (БП, Вв, Сн), супро|тиўниĭ (Кж),
скан|дал’ниĭ (Кп), ти би лиш спере|чаласи / лиш би соу|б’і в’і|думувала шос /
ти би ли|шин’ сва|риласи з |кимос / о|так (Зб), свар|лива і ў|перта (Зб),
сва|ришса ĭ сва|ришса (Лв).
‘шахрай, нечесна людина’: шк’ід|ливиĭ (Мх), о|пасниĭ (СтВ), брех|ливиĭ
(Рш, СтЖ), бре|хун (Врн, Км), не|чесниĭ (Вр, К, Рп), не|чесниĭ на |руку (Лк),
несправед|ливиĭ (Пг, Сн), не|пеўниĭ (Лж), об|маншчик (Кп, МК, СК), мол’|фар
(Гр), кру|тар (Гр), фал’|чивиĭ (Брд, Тп), |наглиĭ (Рд), бан|д’іт (Вл), мах|л’ар
(Ркш), мах|л’уйе (Нл, Ркш), з|лод’іĭ (БП, Мм), ки|шен:ик (БП), мер|зен:иĭ (Бн),
шах|раĭ (Вв, Кж, Мх, Ркш), шах|раĭ жи|д’іўскиĭ (Зб), з|лод’іĭ (Бз), |наглиĭ / |хоче
обхит|рити (Рд), кра|дун (БП, Бз), нена|йідник (Дв), обш|чотниĭ / |л’уби
обшчи|тати д|ругого (Пд), об|дур’уйут л’у|диĭ (Пр).
‘шахрайка’: бре|хунка (Врн, Зб, Км), брех|лива (СтЖ), не|чесна (Вр, Рп),
не|чесна на |руку (Лк), нена|йідлива (Сн), мол’|фарка (Гр), кру|тар’ка (Гр),
зло|д’іĭка (Бз, Вл), мах|л’арка (Ркш), шах|раĭка (Бн, Вв, Зб, Кж, МК, Пг),
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об|маншчица (Кп, СК), та|ка / йак жи|д’івочка / мер|зен:а (Зб), ту|манка /
|

в’ітуманила (Лв), шк’ід|лива (Мх).
‘сердитий’: ли|хиĭ (Км, МК, Мх, Тп, СтЖ), по|ганиĭ (СтВ), нер|вовиĭ

(Мх), п|рикриĭ (Пг), на|н’урениĭ (Гр), злос|тивиĭ (Пд), з|лиĭ (БП, К, Рш, Сн),
з|л’ушчиĭ (Рд), з|лосниĭ (Брд, Зб, Пг, Рп), злоў|мисница (Кж), сук|ритиĭ (Мм),
йак во|са (Рх), сер|дитиĭ (Бз, Брд, Кп, Ркш, Сн, Яр), ска|жениĭ (Ркш), лу|так
(Бн), три|майе зло (Лк), сер|дитиĭ йак во|гон’ (Вр), сер|дита йак |кобра (Вр),
йак пес (Кж), не|добриĭ (СК, Тп), ў|сердиласа (Лв), з|л’ука (Лв), зу|бастиĭ
(Брд), зло|памйатниĭ / з|л’уха (Пр), ў|пертиĭ не |хоче гово|рити (Врн), шу|кайе
прик|л’учки (Дв), зло|памйетниĭ / |доўго три|майе зло і памйе|тайе (Зб).
‘непривітний, ображений’: на|дутиĭ (БП, Брд, К, МК, Пг, Рш, СтЖ, Яр),
заў|з’етиĭ (Мх), вурд|ливиĭ (СтВ), аж |пукайе з гн’іву (СтВ), за|нурениĭ (Лк),
зав’і|рениĭ (СК), набун|д’учениĭ (Лк), з|буршливиĭ (Сн), спус|тила б|рови (Гр),
йак зм’і|йа (Рд), не |л’уби н’і|кого (Вл), на|дутиĭ йак ін|д’ук (Рх), бусур|ман
(Ркш), на|дуўси йак бусур|мило (Ркш), лу|так (Бн), о|б’іжениĭ (Вв), сер|дитиĭ
(Бз, Пр), ў|пертиĭ (Бз), набо|сурениĭ (Бз), на|дуласи / йак бин|д’ек (Зб, Пг),
на|дуласи / йак |индик (Врн), |ходи йак дун|дук на|дутиĭ (Кп), розст|ройениĭ
(Лв), непри|в’ітниĭ (Кж), га|пуґа (Дв), сер|дитиĭ / на|дуĭко (Зб), не|добриĭ (Мм).
‘дуже злий, сердитий чоловік’: злиĭ (Бн, Вв, Вр, Врн, К, Кж, Мх, Пд,
Пр, СК, СтВ), з|лосниĭ (Брд, Зб), не|добриĭ (Брд, Вр, Кп, Мх, Рх), фара|он (Км),
злиĭ йак пес (СК), з|л’учиĭ (Дв), з|л’ушчиĭ (Мм), з|л’ука (МК), ос|теклиĭ (Лк),
сама|шедшиĭ (Сн), |л’утиĭ (Мм, Нл, Пг), по|ганиĭ (Бн, СтЖ), |поган’ (Гр),
не|пеўниĭ (Тп), не|добриĭ (К), не|нависниĭ (Зб), |тигрик (Рд), сер|дитиĭ (Вр, Лв),
сер|дитиĭ йак пес (Вл), ска|жениĭ (Ркш, Яр), ска|жениĭ йак пес (Рш),
агре|сиўниĭ (Вв), форто|носиĭ (Сн), ос|татниĭ (Мх), стра|шило (СтВ), зв’ір
(Бз), воўк (СтВ), |перец (БП), хр’ін (БП), не|л’уд’аниĭ (Врн), ли|хиĭ (Кп), |дуже
ли|хиĭ (Мм), ли|хиĭ йак со|бака (Кп), п|рикриĭ (Лж), та|киĭ п|рикриĭ / йак пес
ска|жениĭ (Зб), ни |л’уди / |али |турки (Лж).
‘дуже зла жінка, злісниця’: зла (Бн, Вв, Вр, Врн, К, Кж, СК), з|лосна (Бн,
Вр), з|л’ушча (Мм), з|л’уча (Дв), з|л’ука (Рх), з|л’уха (Пд), з|л’учка (МК),
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фал’|чива (Мх), ос|текла (Лк), ос|татна (СтЖ), не|пеўна (Тп), не|добра (К),
мер|зен:а (Зб), |л’ута (Пг), сама|шедша (Сн), п|рикра (Мм), ли|ха (Кп),
ска|жена (Ркш), ска|жена йак пес (Рш), |дуже не|добра (СК), стра|шило
(СтВ), зм’і|йа (Км), га|д’ука (БП) по|гана (СтЖ), по|гане на|с’ін’:ічко (Гр),
|

поган’ (Гр), |тигрик (Рд), |сука (Вл), в’ідвер|нена в’ід |доброго (СтВ), зв’і|р’ука

(Бз), сер|дита (Вр, Лв), не|добра (Вр), йак |в’ід’ма зла (Пр), |в’ід’ма (Мх),
пер|чиц’а (СтВ), “та|ка |добра” ірон. (Зб, Лж), “|добра со|б’і” ірон. (Лж).
‘похмурий, насуплений, неговіркий, у поганому настрої’: нешч’іс|ливиĭ
(Мх), |муда (Км), набун|д’учениĭ (Лк), на|дутиĭ (Брд, Гр, МК, Пр), сум|ниĭ (Кп,
Дв), с|лутиĭ (Сн), моў|чачиĭ (К), не ў |дус’і (Гр), бам|була (Пд), непот|р’ібниĭ
(Вл), са|ма не с|войа (Ркш), нерозго|ворчивиĭ (Рш), неза|баўниĭ (Мм),
нах|мурениĭ (Пр), пох|муриĭ (Рш), ў|пертиĭ (Пг), |замкнутиĭ (Пг), м|лавиĭ (Яр),
штур|пак (Бн), такиĭ йак х|мара (Вр), |чорниĭ йак х|мара (БП), т’ажкиĭ (Пр),
непри|в’ітниĭ |дуже (Кж), ни |риба / ни м|йасо / ни ту|ди і ни су|ди (Бз), |ходи
со|б’і / йак |буĭвол (Врн), |долейу ск|риўǯениĭ (Вв), |в’ічно |темне |небо з
дош|чем (БП), на|дуўси йак кап|шук (МК).
‘жорстокий, лютий’: ли|хиĭ (Лк, Мм, Мх), нер|вовиĭ (Зб, Мх),
ч’орствосер|дечниĭ (Сн), фара|он (Км), кал’|в’ін (Гр), сер|дитиĭ (Врн, Пг),
сер|дитиĭ йак зв’ір (Пд), йак з|в’ір (Лж), зв’ір’ (Дв), беиз|сов’існиĭ (Тп),
без|сердечниĭ (К), злиĭ (Рд), не|добриĭ (Мм), |дуже не|добриĭ (СК), з|л’ушчиĭ
(Пр), з|лосниĭ (Зб, Лш, МК, Мм), роз|б’іĭник (Вл), дур|ниĭ (Рх), за|гонистиĭ
(Рх), жорс|токиĭ (Вр, Зб, Ркш, Рп), ос|татниĭ (СтЖ), ока|йан:иĭ (Рш),
немило|сердниĭ (Кп), |поган’ (СтЖ), мер|за (Лв), кап|ризниĭ (Бн), сата|на ў
|

н’ому си|дит’ (Вв), дика|р (Бз), т’аж|киĭ ха|рактер (Брд), |л’утиĭ (Зб, Лш,

МК), |л’утиĭ йак пес (Кж).
‘суворий, надзвичайно вимогливий до себе і до інших’: ст|рогиĭ (Брд,
Вл, Грз, Зб, Кп, Пр, Ркш, Рх, Рш, СК, Тп, Ус), |остриĭ (Мм, СтВ), без|душниĭ
(Км), по|р’адниĭ (Гр), ви|могивиĭ (Бз, Пд), пл’о|гавиĭ (Бн), злиĭ (К, СтЖ),
з|л’ушчиĭ (СтЖ), су|вориĭ (Вр), ст|рогиĭ (Рп), непри|йатниĭ (Лв), не|добриĭ
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(Кж), прис|к’іпливиĭ (Лв), при|дирчивиĭ (Лж), |остриĭ (Мм), п|рикриĭ (Мм),
тол|ковиĭ (Мх), з|найе ц’і|ну жи|т:а (БП), сук|ритниĭ (Ус), сук|ритиĭ (Мм).
‘сварлива людина’: свар|ливиĭ (Бн, Брд, Вв, Вл, Вр, Врн, Гр, Дв, К, Кж,
Кп, Лк, Мх, Пг, Пд, Рд, Ркш, Рш, СтВ), крик|ливиĭ (Мх, Рш), нетерп|йечиĭ
(СтВ),

пис|катиĭ

(Лк,

Рх),

воркот|ливиĭ

(МК),

сканда|л’іст

(БП),

не|витриманиĭ (Бз), ска|жениĭ (Рдн), зу|батиĭ (Брд), |зари |гуйіт / |гуйіт це
с|варка (Гр), сва|ритси (Кж), узбу|хайе за ўс’о (Сн), ни кла|ди |палиц у рот
(Рдн).
‘задирака’: роз|б’іĭник (Бз, Вл, Зб, Км, Лв, Лк, Мх, Пг, СтЖ), |варйат
(СтВ), хул’і|ган (Вв, Зб, Лк), заў|з’атиĭ до |б’іĭки (Гр), розб’і|йака (Гр), б’і|йака
(Дв), заб’і|йака (Вр, Кп), нетерп|л’ачиĭ (Пд), нест|риманиĭ (Тп), с|пил’чивиĭ
(СК), бойо|виĭ (Ркш), пруд|киĭ (Мм), у|б’іĭниĭ (Бн), у|йідливиĭ (К), ск|р’із’ с|вого
|

носа ў|сунеи (Ркш), |л’уби п|хати |носа с|вого ск|р’із’ (Рш), де|рун (Пр), дра|чун

(Лв), дебо|шир (БП), |л’убит поче|сати кула|ки (БП), штри|кайе до |б’іĭки (Сн),
|

суса штри|кайут (Лж).
‘розбійник’: бан|д’іт (Врн, Мх, Пд, Рх), бан|дит (Вв), бан|д’уга (БП,

СтЖ), роз|б’іĭник (Гр, Кж, Мх, СтВ), розби|шака (МК), розби|шаґа (Пг),
душо|губ (Км), нест|риманиĭ (Тп), жос|токиĭ (Кп), |нел’уд (Рд), |варвар (Ркш),
во|інствен:иĭ (Яр), у|б’іĭниĭ (Бн), у|б’іĭник (Зб), ў|биўц’а (Вв), у|б’іĭца (К, Сн),
у|б’ійіц (Лв, Пг), кровопро|ливец (БП), |ізв’ерг (Дв).
‘кривдник’: к|риўдник (Бз, БП, Вр, Гр, Кж, Пд, Ркш), к|риўдливиĭ (Сн),
|

востриĭ (Тп), нетерп|л’ачиĭ (Тп), не|добриĭ (Дв, Зб, СтЖ), нак|лепник (Рш),

мер|зен:иĭ (Бн), фал’|чивиĭ (Мх, СК), зло|памн’етниĭ (Зб), к|риўдник (Кп),
|

калв’ін (Вв), |вор’іг (К), збит|куйе (Лк).
‘кривдниця’: криўд|лива (Пд, Сн), нак|лепница (Рш), мер|зен:а (Бн),

не|добра (Дв, СтЖ), фал’|чива (Мх), к|риўдниц’а (Бз, Вр, Кж, Кп), к|риўдник
(Ркш), пас|куда (Лн).
‘донощик’: до|ношчик (Бз, БП, Вв, Врн, Зб, Кж, Лк, Мм, Пр, СтВ),
пл’от|кар’ (Км, Мм, Рд, СК), пл’от|кар (МК, Яр), пл’от|карник (Гр, Мх),
бре|хун (Кп), не|добриĭ’ (Мх), до|носник (Вв), до|кажчик (Ркш), сек|сот (Лк),
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пере|ношчик (Дв, Пд, Рш), пош|тар’ (Тп), |йабеда (БП, Рд), сп|л’етн’ік (Вл,
Вр, Лв, Сн), а|гент (Др), |л’опа (Нл, Рх), б’і|да (Рх), пере|нос’уйе / не три|майе
за йази|ком (К), пере|носи |пошту (Пг), пере|н’іс б|р’іхн’і (Брд), не|сут
п|л’отк’і (Мх), замелду|ваў (Зб, Лк).
‘донощиця’:

пл’от|кар’ка

(Мх,

Яр),

пл’от|карка

(МК,

Рд),

пл’от|карница (Гр), пере|ношчица (Пд, Рш, СтЖ), пере|ношчик (Дв), |л’уби
по|нести |пошту / п|л’отки (СтВ), |йабеда (Рд), |л’опаўка (Рх), |лейа (Кп),
до|кажчица (Ркш), до|ношчица (Зб, Кж, Пр, Ркш), до|носниц’а (Вв, Врн),
до|ношчик (Бз), фал’|чива (СтЖ), сп|л’етн’іца (Лв), шес|т’орка (БП),
пере|несла / шо то |можна |було умоў|чати // |наіт’ у |Б’ібл’ійі на|писано / шо
не т|реба пере|казувати (Гр), |лейа / бо на|лейала йак та |сука (Кп).
‘підбурювач’: |йуда (Врн, Гр, Км, Лк, Рх, СК, Яр), скар’і|отскиĭ |йуда
(Яр), |йуда скар’і|отска (Пг), з|йудиў (Лк), на|йудиў (Лк), п’ід|йуǯуйе (Пг),
|

л’уби з|йудити (СК), тро|йудник (Брд), злоў|мисник (Пд), фа|мул’ник (Мх),

не|добриĭ (Тп), п’ідстаў|л’айе (Вл), п’ідла|бузник (БП), п’ід|бурник (Кп, Ркш),
ўр’е|д’ітел’ (Рш), бре|хун (Бн), перев’і|дун (СтЖ), ке|руйе ним сата|на (Вв),
на|моўник (Бз, Рп), лиш намоў|л’ати з|найе (Вр), скус (Лв), мер|зен:иĭ / в’ін
те|бе |може замин|тити на шаĭ|моство (Зб), |йудит д|ругого (Рх), наро|били
|

йуди / |робл’ат’ |йуду / |робл’а с|варку (Гр), п’ід|йудила / зро|била з|битки

(Врн), фари|сеĭ (Кж), п’ідогр’і|вайе на зло (БП), під|бур’уйе л’у|диĭ (Сн),
п’ідштра|мовуйе (Дв), зби|тошник / йак в’ін |хочи зро|бити з|битки (Зб),
не|добриĭ по|радник (Мм), тром|фуйе на зл’і сп|рави (МК).
‘підбурювачка’:

|

йуда

(Врн,

Гр,

Км,

Лк),

тро|йудница

(Брд),

злоў|мисница (Пд), на|моўниц’а (Рп), на|моўник (Бз), п’ід|бурниц’а (Кп), с|куса
(Лв), фари|сеĭка (Кж), наўре|дила / наўре|дила таĭ п’іш|ла / зла поже|лала
д|ругому (Рш), лиш намоў|л’ати з|найе (Вр).
‘заколотник, той, хто сіє чвари’: злиĭ (Мм), поджи|гател’ (Км),
шк’ід|ливиĭ (Км), мер|зен:иĭ (Бн, Зб), не|л’уд’аниĭ (Врн), п’ідли|вайе |масла на
во|гон’ (Гр), п’ідли|вайе |масла у во|гон’ (Нл Рх), п’ідли|вайе у во|гон’ (Вл),
п’ід|йуд’уйе (Гр), п’ід|лизач (Тп), тру|йудник (СтЖ), роз|пал’уйе во|гон’ (Рш),
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п’ідли|вайе вог|н’у (Ркш), п’ід|кинуў дроў (Рш), п’ідли|вайе бен|зин у во|гон’
(БП, Вр), п’ід|пал’увач (Рп), за|вар’уйе

|

кашу (Пр),

|

йуда (Нл, СК),

п’ідт|раўл’уйе (Лв), п’ідт|раўл’уйе / так йак то шо йак |вив’із со|баку на
о|хоту п’ідт|раўл’уйе: н’а / ф’іт’ / ф’іт’ / ф’іт’ (Пд); |роби на зарва|ницу /
шоб по|с’ійати с|варку / от в’ін шос с|кажи / і т’і сва|р’аси / а в’ін так / йак
ни при|чом (Рх), |л’убит зро|бити зло (Кж), про та|ких |кажут’ / де два
ку|сайут’с’а наĭ т|рет’іĭ не м’і|шайет’с’а (Бз), |тайак |Йуда (Брд), не|нависниĭ
/ злиĭ / ли|хиĭ (Зб).
‘заколотниця’: зла (Мм), не|л’уд’ана (Врн), злоў|мисница (Кж);
роз|пал’уйе во|гон’ (Рш), п’ідли|вайе вог|н’у (Ркш), п’ід|кинула дроў (Рш),
п’ідли|вайе бен|зин у во|гон’ (Вр), за|вар’уйе |кашу (Пр), п’ідт|раўл’уйе (Лв),
п’ід|пал’уйе (К), п|хайе |йуду (Сн), |йуда (Брд), п’ід|пал’увачка (Рп).
‘нахабник, зухвала, безцеремонна людина’: на|хабниĭ (Вр), на|хаба (БП,
Лн, МК), гордо|витиĭ (Пд), |наглиĭ (Кс, Мк, Мм, Рп), наг|л’ука (Ркш), на|хал
(БП) мерзен:е (Бн), безцере|мон:иĭ (Кп), н’і|коли не по|думайе йак ска|зати
(Вр), пр’а|миĭ (Пр), у|ритниĭ (Врн).
‘нахабниця’: гор|дин’а (Пд), безус|тидниц’а (Лн), у|ритна (Врн),
зух|вала (Кж), н’і|коли не по|думайе йак ска|зати (Вр), пр’а|ма (Пр), |нагла
(МК, Рп).
‘підступний’: потаĭ|ниĭ (Мх), об|лесниĭ (Лк, СтВ), зрад|ливиĭ (СтВ), на
дв’і ли|ци (Км), лице|м’ір (Лк, Пд), нез|далиĭ (Тп), п’ід|лиза (Рд), п’ід|лизач
(Брд, Сн), не|л’уд’аниĭ (Рх), лу|кавиĭ (Рх), |п’ідлиĭ (Кж, Ркш), |подлиĭ (Вр),
|

подлост’ та|ка (Врн), п’ідс|тупниĭ (Кп), злоў|мисник (Рш), брех|ливиĭ (Бн),

фал’|чиве з-п’ід с|в’іта (Лж), мер|зен:е (Бн), дво|личник (БП, Вв), двох|л’ічниĭ
(Дв), поган’ (СтЖ), лес|тун (Бз), про|дажна ш|к’іра (Зб), недруже|л’убна
со|рока (Пр), |вор’іг (К), |дуже не|добриĭ (СК), ли|сичка (Пг), зло|памн’атниĭ
(Мм).
‘підступниця’: лице|м’ірка (Гр, Пд), |п’ідла (Гр, Кж, Ркш), |подла (Вр),
п’ід|лота (Гр), добрие|ница // во|на |добра / хо|вайе / |хочи |бути |доброў /
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вичу|вати і перено|сити (Гр), п’ід|лиза (Рд), п’ід|лизачка (Сн), не|л’уд’ана (Рх),
злоў|мисник (Рш), дво|личниц’а (Вв), |поган’ (СтЖ), лес|тун (Бз).
‘хабарник’: ха|барник (Бз, БП, Вв, Вл, Вр, Врн, Зб, Кж, Кп, Лн, Мм, Нл,
Пд, Пр, Рд, Ркш, Рп, Рх, Рш, Тп, Яр), ха|барницʼа (Кж), |вор’іг за|в’ідниĭ (Мх);
шк’ід|ливиĭ (Мх), де|рун (СтВ), за|гарбник (Км), |бере бак|шиш (Лк), гимб|л’уйе
(Лк), бе|ре на |лапу (Гр), бе|ре г|рош’і (К), мах|л’ар / мах|л’уйе (Гр), ха|пун (Пг),
ха|пуга (СК), ў|з’аточник (БП, Сн), |л’уби |чужу п|рац’у (Вл), з|лоґ’іĭ (Бн),
за|попадниĭ (СтЖ), зах|лан:иĭ (СтЖ), не|наситниĭ (Лв), нена|жера (Дв).
‘злодій’: з|лод’іĭ (Бз, БП, Брд, Вв, Вл, Вр, Врн, Гр, Дв, Зб, ЗГ, К, Км, Кп,
Лв, Лж, Лк, Мм, Мх, Нл, Нп, Пг, Пр, Рд, Ркш, Рп, Рх, СК, Сн, СтВ, СтЖ, Тп,
Яр), з|лодґ’іĭ (Зб, Кж), з|лоґ’іĭ (Бн), злод’іĭку|ватиĭ (Кж), кра|д’іĭ (Пд, Ркш, Рш),
кра|дун (Бз, БП, Пг), не|сун (БП).
‘злодійка’: з|лод’іĭка (Бн, БП, Брд, Вв, Вр, Гр, Зб, К, Лв, Лк, Мм, Пг, Пд,
Пр, Рд, Ркш, Рп, СК, Сн, СтВ, Яр), зло|д’іĭка (Бз, Вл, Врн, Дв, Нл, Рх, Тп),
з|лодґ’іĭка / |л’еста з|лодґ’іĭка (Зб, Кж), зло|д’уга (Км, Мх), зло|д’ійі (Гр),
кра|д’ійка (Рш), кра|дунка (Нл, СтЖ), не|сунка (БП), ки|шен:ица (БП).
‘залицяльник: ка|вал’ер (Бн, БП, Брд, Гр, Зб, К, Кж, Км, Лк, МК, Мм,
Мх, СтВ, СтЖ, Тп), ка|вал’ір (Лж), кава|л’ер (Бз, Врн, Дв, Кп, Лж, Пр, Ркш,
Рп), |парубок (Вв, Вл, Гр, Км, Ркш), |парубок на |женин’е (Пр), же|них (Брд,
Вл, Вр, Пд, Рд, Ркш), же|н’іх (Дв, Рш), жи|н’іх (Яр), наре|чениĭ (Дв, Рд),
х|лопец (Рх), моло|диĭ (Пг, Яр), уха|жор (Кп, Лв, Пг), ко|ханец (Сн).
‘дівчина, до якої залицяються’: |д’іўчина (Бн, Лв), |д’іўка (Врн, Гр, К,
Кп, Мх, Ркш, Яр), |д’івочка (Гр), гоп-|д’іўка (СтВ), н’е|веста (Км), |д’іўка на
в’ід:а|н’е (Дв, Лк), |д’іўка на в’ід:а|н’у (Вв, Пг, Пр), |д’іўчина на в’ід:а|н’а (Пд),
на в’ід:а|н’і (Вр), |д’іўка ў сов’ер|шен:их ро|ках (Рш), |д’іўчина ўже ў ро|ках до
в’ід:а|н’а (Сн), на в’ід:а|н’а (БП, Рх), ў л’і|тах (Рп), ко|ханка (Брд, Мм, Гр),
до|росла |д’іўчина (Вл, Тп), ў ро|ках у|же (Рд), |п’ідростка (СтЖ), |баришн’а
(Пр); н’і|чо ни |кажут / |майе ка|вал’ера (Зб).
‘бабій, той, хто дуже упадає за жінками’: кур|вар’ (Вр, Врн, К, Км, Лк,
Мм, Мх, Пг, СтЖ, Яр), кур|вар (Вв, Лн), гу|л’ашчиĭ (Мх), |бабник (Бз, БП, Лв,
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Рп, Рх), баб|ник (Пр), |бабн’ік страш|ниĭ (Рдн), ба|б’іĭ (Гр), л’у|боўник (Вл),
много|л’уб (Ркш), моло|дачник (Рш), моло|дишник (Лв), лес|тун (Бз),
сороко|л’уб / сто|л’уб (Кж), |подлиĭ (Врн), зали|ц’ал’ник (Кп), |дуже пус|тиĭ
(СК), роз|пусник (Дв), л’у|бител’ ж’і|нок / дл’а ж’і|нок |дужи в’ін |добриĭ (Зб).
‘звідник, той, що спокушує жінок’: кур|вар’ (Вл, Вр, Гр, Зб, К, Лв, Лк,
Мм, Пг, СтЖ, Яр), кур|вар (Вв, Зб, СтВ), по|миĭник (Гр), ка|вал’ер (Тп),
спо|кусник (Ркш), іску|с’іт’ел’ (Пр),

|

бабник (Бз), не|л’уд’аниĭ (Врн),

непосто|йан:иĭ (Сн), на|хал’ниĭ (СК), зрад|ливиĭ (Брд), разў|ратник (Кп), так
йак |мусорна |йама (Гр), |хоче завес|ти у блуд / блудод’і|йал’ник (Пд), |жодну
сп’ід|ниц’у не ми|найе (Лн).
‘друг’: то|вариш (Бз, Бн, БП, Брд, Вр, Врн, Гр (заст.), Зб, К, Кп, Лв, Лж,
Лк, МК, Мм, Мх, Пр, Рд, Рп, Рх, СК, СтЖ, Тп, Яр), то|варишка (Мм, НСт,
СтВ), ко|л’еґа (Км, Лк, СтВ), п|рийетел’ (Дв, Гр, Пг), друг (БП, Вв, Вл, Вр,
Кж, Пр, Рх, Яр), друз|йа (Брд, Пг, Пд, Ркш, Рш, Сн, Тп), ве|лик’і дру|з’а (Пдв),
нерозлиĭво|да (Бз), побра|тим (БП), брат (БП), под|ружка (Зб), то|варишка
(заст. Зб).
‘ворог’: |ворог (Бн, БП, Брд, Вв, Вр, Дв, Зб, Кж, Мх, Ндб, Пд, Рд, Ркш,
Рп, Рх, Рш, СК, Тп, Яр), |вор’іг (Гр, Зб, Лк, Мм, Пг), ўраг (Гр, Кп, Сн), |вор’іг
прок|л’атиĭ (Зб), закре|мен:иĭ |вор’іг (Гр), непримие|рен’:і воро|ги (СтВ),
к|л’атиĭ |ворог (Сл), су|перник (Вл), не|нависник (Бз), нед|руг (Пр), |ворог / ко|ли
в’ідк|рито |бутса / а так в’ін схо|ваў у |серц’і / це в’ін не|навиди тут / |али
на|верха |може ĭ ни ска|зати / |али ро|бити так на з|л’іст’ |може (Бз), ни
сход’аси (СтЖ), пог|н’івалис’а (Лк), за|йілиси (Дв), воро|гуйут (Км, Лк).
Професії і суспільне життя
‘голова сільської ради’: д|в’ірник (Бн, БП, Брд (заст), Гр, Дб, Др, ЗГ, Іс,
К, Кл, Км, Крч, Кст, Лж, Лк, Лш, МК, Мл, Мм, Мх, Нп, НСт, Ош, Рд, Рп, СК,
Сл, СтВ, Тп, Чрп, Чрш, Шп), при|мар’ (Б, Бз, Вл, Вр, Врн, Гр, Грз, Зл, Км, Кп,
Лн, М, Мш, Ндб, НСт, Пр, Ркш, Тр, Яр), пр’і|мар’ (БП, Др, Ктл, Лк, НСт, СК,
СтБ, Чрн), при|мар (Кст, Мл, Нл, Пг, Пн, Рх, Сл, СтЖ, Трш), пр’і|мару (Дв),
в’іт (Вв, Дж, Іл, Кж, Кст, Ол, Рдн, Стц), в’іĭт (Тв, Ус), с’іл’с|киĭ в’іт (Бл),
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солтис (Стц), на|чал’ник (Врч, Пг), на|чал’ник се|ла (Врч, Кд, Кс),

пр’едс’е|дател’ (Грз, Грш, ЗГ, Ндб, Пр, Ркш (нове), Рх, Рш, Сн, Тр, Яр),
предс’і|дат’ел’ (Іл (нове), Пд), ста|роста (Пд), старши|на (Пд), голо|ва (Бр,
Врн, Вс, Грз, М, Мл, Ндб, Пг, Пдв, Пн, Рж, СК, СтЖ), голо|ва се|ла (Брд, Вс),
голо|ва с’іл’і|ради (Бр, Брд, Др, Крч, Лж, Лн, Лш, Мм, НСт, Пш, Ус), с’іл’с’|киĭ
голо|ва (Тр), голо|ва с’іл’с|койі |ради (Грз, Кс, Мм, Ош, Пш, Рдн, Рж, Чрн),
голо|виха (Лж нове), плуто|нир (Нп), у|р’едник (Зб), бур|м’істир’ (Зб).
‘секретар’: секре|тар’ (Б, Бз, Бн, Вр, Врч, Гр, Грз, Дб, Др (нове), Зб, ЗГ,
Іл, Іс, К, Кд, Кл, Кп, Крч, Кс, Лк, Лн, Лш, Мл, Мм, Ндб, Нл, Нп, НСт, Рд, Рдн,
Ркш, Рш, СК, Сн, СтБ, СтВ, Тр, Чрн, Шп, Яр), секре|тар (Дж, Зл, Кж, Мх,
НСт, Пш, Рж, Сл, Трш, Шп), с’ікре|тар’ (БП, Зб), сек|ретар’ (Лж, НСт, Пг,
Ус), сек|ретор’ (СК), сек|ретар’ка (Пдв), секре|тар’ка (Брд, Врч, Іс, Км, Кст,
Мм, Рдн, Чрп), секре|тарша (Ндб, Пд), |писар’ (Зб, Рп), |писар (Іс, Кж, Мл
(заст), Рх), |писар’ (заст. Рдн, Тп), но|тар’ (Вс, Др, Лш, МК, Мм, Сл, Чрн,
Шп), |нотар’ (Лж, Мм, НСт, Шп), но|тарус (Шп), но|тар’іус (Шп),
зас’і|дател’ ‘депутат’ (Пр), |аўсуш заст. ‘депутат’ (СК), дипу|тат ‘депут’
(нове) (Лш, Мм, Ндб, Чрн), |обироп’ікун ‘службовець, який опікувався
сиротами’ (СК), сиро|тинскиĭ ‘службовець, який опікувався сиротами’ (Лк).
‘посильний’: посил’|ниĭ (БП, Бз, Вв, Км, Лш, Ндб, Нл, НСт, Пш, Рж, Рх,
Рш, Сл, Сн, Яр), посил|ниĭ (Пд, Пр), |п’ісланец (Рд), роз|сил’ниĭ (Кд, Сн),
д’і|журниĭ (Вр, Гр, Грз, Зл, Кп, Кст, Лн, Рж, СК), де|журниĭ (Зб, Іс, Кж, СтБ,
СтВ), ди|журниĭ (Бн, Брд, Врч, Дб, Дж, Др, Іл, Іс, Км, Крч, Кс, Лж, Лш, Мл,
Мх, НСт, Пг, Пдв, Рдн, Сн, Тп, Тр, Трш), де|журниĭ по |селу (Врч), гаĭ|дук (Вс,
Зб (заст), Кл, Лж (заст), Лш (заст), МК, Мл (заст), Рп, Шп), стри|жер’ (Б),
п|рис’ажниĭ (Мл), при|с’ажниĭ (Ус), пол’і|цеĭ (НСт), пал’і|цеĭ (Др), пат|рол’ниĭ
(Іс), дру|жин:ік (Пр), де|с’атник (Грз, Чрн), ди|с’атничка (Кл, Лж), с|таршиĭ
ку|да п’іш|л’ут (жарт.) (Іл), райо|н’істка ‘людина, яка збирала поставку по
району’ (Мм), вико|навец’ (Мл).
‘міліціонер’: шан|дар’ (Бн, Врч, Вс, Др, Іс, К, Кл, Км, Крч, Лж, Лк, МК,
Мл, Мм, Ндб, НСт, Пг, Рд, СК, СтБ, СтВ, СтЖ, Трш, Чрн, Чрп), |шандар’
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(Дж, Зб, Пдв, Рдн, Ус), |шандар (Іл), жан|дар (Врн, Дб, Кп, Кс, Кст, Лн, Нл,
Рж, Рх, Рш, Тп, Тр, Яр), жан|дар’ (Грз, Кд, Сл), жан|дарм (Дв, Пд, Рп),
жан|дарик (фам. НСт), посто|виĭ (Гр), стра|жар (Грз), стри|жер’ (Б, Км).
‘помічники жандармів, вартівники’: стр’іб|ки мн. (Б, Вв, Врч, Гр, Км,
Лж, Нп, Рж, Рш, СК, Сл, Сн), стр’і|бок (Рж), ст|р’ібчки мн. (Мм), ст|р’ібц’і
мн. (Пдв), ст|р’абки мн. (Грз), пол’і|цаĭ (Мш), пол’і|цеĭ (Км), пол’іц’і|йан
(Рдн), м’іл’іц’і|н’ер (Пр (нове)), м’іл’іц’і|йант (Рдн, Ус), участ|ковиĭ (Бл, НСт
(нове), СК (нове)), варт’іў|ник ‘помічник жандармів’ (Лж).
‘начальник міліції’: шеф (Грш, Кп, Лк, Лш, МК, Мх, Мш, Ндб, Нл, Рш,
СтВ, Яр), шеиф (Іс, Кс, Ош), шиф (Грз, Дб, Др, Зл, Мм, Рж, Рх, СК, Сл, Сн,
СтЖ, Чрн), шеф пос|та (Бз, Вр), шиф де пост (Вс, ЗГ, Мм), плуто|нир (Дб,
Лн), оф’і|цер (Кд, Тр), кап’і|тан (Лн), вах|маĭстир (Іс, Лж, Мм, НСт, СК, Тп),
на|чал’ник (Др), секс’і|он (НСт заст), сер|жинт (ЗГ), субоф’і|цер (ЗГ),
с|таршиĭ шан|дар’ (Мм).
‘листоноша’: пош|тар’ (Б, Бл, Бн, Брд, Вл, Вр, Врн, Вс, Гр, Дб, ЗГ, Зл,
Іл, Кд, Кл, Крч, Кс, Кст, Ктл, Лн, Лш, МК, Мл, Мш, Нл, Ош, Пг, Пд, Рдн, Рж,
Ркш, Рш, Сл, СтБ, Стц, Тр, Шп), пош|тар (Бз, Мм, Ол, Рп, Рх, Тв, Тп, Чрн,
Чрш), пош|тар’ка (Брд, Вр, Вс, Кс, Лж, Лн, Мш, Нп, НСт, Сл, Чрп, Яр),
пош|тарка (Пн, Пр, Рж, Чрн), пошта|р’іца (Дв), поштал’|йон (Вв, Грз, ЗГ),
пошта|л’он (БП, Бр, Врч, Дж, Іс, Кж, Кп, Лж, М, Мх, Пдв, Пр, Рд, Сн, СтЖ,
Трш), пошта|л’онка (Км, НСт), пошта|л’ониĭ (Др, СтВ), почта|л’он (Вл),
листо|нош (Сн, Ус), листо|ноша (Вл, Лж, Пн, Пш, Стц), листо|ношка (Зб,
НСт), бр’іфт|риґер (Лк, СтВ), бр’іхтир|ґер (НСт заст.), бр’іхти|ґер (СК),
бр’іфти|ґер’ (К, НСт), посил’|ниĭ (Іл), на|чалник |пошти (Мх, Пр, СтЖ),
|

поч|маĭстир (НСт), пошт|маĭстер ‘начальник пошти’ (Др).
‘лікар’: |дохтор’ (Бз, Бн, Брд, Вл, Врн, Вс, Грз, Дб, Дж, Др, Зб, Іл, Іс, К,

Кд, Кл, Км, Кс, Лж, Лк, Лн, Лш, М, Мл, Мм, Нл, НСт, Пг, Пд, Пдв, Рд, Рдн,
Рп, СК, СтВ, СтЖ, Тп, Трш, Ус, Чрн, Чрп, Шп), |дохтор (МК, Пн, Рх, Тв,
Чрш), |дохтир’ (Бр, Мл), |доктор (Вв, Дв, Кст, Мш, Ндб, НСт, Пг, СтБ, Шп),
|

доктор’ (Кж, Лн, Мм, Мх, НСт, Ош, Пдв, Тр), ўрач (Бн, БП, Вр, Врн, Врч,
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Вс, Грз, Др, Зл, Кл, Кп, Крч, Ктл, Лв, Лк, Лн, Мм, Мх, Ндб, Нл, НСт, Пг, Пр,
Рх, Рш, Сл, Сн, СтЖ, Тп, Чрп, Яр), г|лаўниĭ ўрач (Км), |фел’шир (Б, ЗГ, Мм,
Ндб), |фелʼшиер (Ркш), |фел’шер (Кж), |фел’шор (Бл, Іс, Лн), |фел’шар (Ркш),
|

фершул (Яр), |фел’дчир (НСт), |л’ікар (Бн, Дж, Зл, Іл, Іс, Лв (нове), Лж (нове),

Ндб, НСт (нове), Ош, Пн, Пш, Сл, Стц), сан’і|тар’ (МК, Нп), сан’і|тар (Шп),
сан’і|тит (Дб).
‘лікарка’: | дохтор’ка (Бз, Бл, Бн, Бр, Брд, Вв, Вл, Вр, Вс, Гр, Грз, Дб,
Дв, Дж, Др, Зб, Іс, К, Кж, Км, Кс, Кст, Ктл, Лж, Лк, Лш, М, Мл, Мм, Мх, Ндб,
Нл, Нп, Ол, Пг (нове), Пд, Пдв, Пн, Рдн, Рп, Рх, Сн, СтБ, СтВ, СтЖ, Тв, Тп,
Тр, Трш, Ус, Чрн, Чрш, Шп), | дохтир’ка (Мл), ўра| чиха (БП, Врн, Врч, Грш,
ЗГ, Зл, Км, Кп, Ктл, Лв, Лк, Мх, Нл, Пр, Рж, Ркш, Рх, Рш, Сн, СтЖ, Тв, Тр),
ўра| ч’іха (Мх), | л’ікарка (Б, Вв, Зб, Іл, Кж, Лв (нове), Ол, Рдн, Сл, Стц, Тв,
Ус), | фершолка (Б, Грш, Лн, Мш, Рх, Тв, Яр), | фершулка (Лн), сан’і| тарка
(ЗГ, Кл, Лж, МК, Мм, НСт, СК), медсест| ра (Вс, Іл, Кд, Крч, МК, Мм, Пр,
Тп, Тр), зуб| ниха ‘зубний лікар-жінка’ (Лж).
‘аптекар’: апте|кар’ (Бн, СтБ), фар|мач (СтБ).
‘суддя’: су|д’:а (Бл, Вс, Гр, Кж, Лж, Мш, НСт, Рж, Рп, Ус, Яр), су|дґ’:а
(Іл), суди|йа (БП, Брд, Вл, Врч, Дб, Др, Зб, ЗГ, Іл, Іс, Км, Кл, Лн, МК, Мм, Мх,
Ндб, Нп, НСт, Пг, Пр, Рд, Рдн, Ркш, Сл, СтБ, Чрн), суд’і|йа (Врн, Рш, Трш),
суд’|йа (Бз), суди|йіха (Лж), зуди|катор (СтБ), проку|рор (Вр, Дв, Др, Іс, Лж,
Нп, НСт, Ркш).
‘адвокат, правозахисник’: аду|кат (Др, ЗГ, Лн, НСт, Рд, Рш, СтВ),
адво|кат (Бз Брд, Вс Дв, Зб, Кж, Кл, Кст, Лж, Мм, Мх, НСт, Рдн, Рж, Рп, СтБ,
Тр), ад|вокат (Др), ади|йунти (СтВ), проку|рор (Б, БП, Врч, Кл, Кст, Сл, Тр),
но|тар’ (Вс, Лж, МК), на|тар’ (Кд, Кл, Ркш), но|тарус (Врч, Др, Кл, НСт),
но|таруска (Брд, Вс), но|тарушка (Лж), но|тар’іус (Рдн).
‘перукар’: пар’іх|махир (Бз, Вр, Врн, Дж, НСт, Ош, Пг, СтЖ, Тр, Ус),
парих|махир (Кс, Кст, Мш, Яр), парик|махир (Ктл, Лв, Ол), пал’ік|махер (Вл,
Рш, Чрп), пар’ік|махир (Кп, Пн), пар’іх|мах’ір’ (Грз), парих|махер (Вв),
пал’іх|махер (Б), пахер|махер (Бн), пелех|махер (Врч), фр’і|зир (Дв, Др, Кст,
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Мх, НСт), фр’і|зир’ (Вс, Лш, СК, Сл), фр’і|зер’ (Лк, СтВ, Шп), фр’і|зер (СтБ,
СтВ), фри|зер (Гр, Чрн), фриз’і|йер (Зб, Іл, Рдн), фреĭ|зир (Дб, Рп, Стц),
ф|ризер’ (Вс), фри|зар’ (Рд), фри|зир (Др), фреĭ|зер’ (Мл), ци|рул’ник (Бл, Бр,
Гр, Грз, ЗГ, Мм, Ндб, СК, СтБ, Тв, Тп), перу|кар’ (М, Нп, Пш, Чрн),
стри|жар’ (Пд), цеĭ / шо стри|же (Зл, Кж, Кл, Км, МК, Нл, Пр, Чрш), тоĭ /
шо п’ідстригайе (БП, К, Кд, Кл, Крч, Рх, Трш), тоĭ / хто стри|же (Брд, Іс,
Лн, Пд, Рж), го|л’ар ‘чоловік, який голить чоловіків’ (Лш).
‘пожежник’: по|жарник (Б, Бз Брд (нове), Вв, Врн, Дб, Зл (нове), Іл, К,
Лк, Лн (нове), Пр, Рдн, Ркш, Рп), по|жарн’ік (Мш), по|жарниĭ (Вл, Др (нове),
Трш), файір|ман (Км, СтВ), до|рожник (Рш), стра|жатиĭ (Зб), |роби ў
по|жарн’і (ЗГ).
‘фотограф’: фо|тограф (БП, Бз, Брд, Вв, Вл, Вр, Врн, Др, Зл, Кж, Кст,
Лн, Мш, Пд, Пр, Ркш, Рп, Рх, Яр), фотогра|ф’іст (Бн, Дб, Дв, Іл, К, Мх, НСт,
СтВ, Тр), фотигра|ф’іст (К, Км, Пг, СтВ), фотиґра|ф’іст (ЗГ, Пдв, Рдн),
фотогра|ф’істиĭ (Чрп), фотоґра|ф’істиĭ (Б), по|зар’ (Дв), шо здоĭ|майе на
|

карточку (Вл).
‘учитель’: у|чител’ (Бн, Вс, Др, ЗГ, Іл, Іс, Кл, Лж, Лк, Лн, МК, Мл, Мм,

Мх, НСт, Рж, Рп, Сл, СтЖ, Чрп), ў|чител’ (Б, Брд, Вр, Дб, Іс, Мш, Нп, Пг),
ў|читил’ (Зл, Кл, Ндб), ўчите|л’а мн. (Б, Лн, Тр, Яр), про|фесор (Гр, Мл
(заст)), про|фесор’ (Зб, Лж), анваци|тор (Дв, Тр), енваци|тор (НСт), |домнул
анваца|тор (СтВ, Трш), пан (Б), |домнул ваци|тор (Лн, СтВ), |домнул
емници|тор (Мш), ди|ректор’ ш|коли (Вр, Др, ЗГ, Кл, Мм, Сл, СтБ), ди|ректор
(Вс, Кс, Ндб, Сн), ди|рехтор’ (Іл, Кд, Мм, Нп, СтЖ).
‘учителька’: у|чител’ка (Бн, Брд, Врч, Вс, Др, Іл, Іс, Кст, Лж, Мх, Нп,
НСт, Пг, Пдв, Сл, СтБ, СтЖ, Чрп), ў|чител’ка (Бл, Вс, Зб, ЗГ, Кл, Кс, Кст, Лж,
Пдв, Рдн, Ркш, Рх, Сн, Тп, Ус), ў|читил’ка (БП, Кс, МК, Мм, Мл),
про|фесор’ка (Гр, Кж), |пан’і (Пдв, Рп), |пан’а (Км), |домна профе|сора (НСт),
|

домна ваци|тора (Зл, СтВ), домни|шора зверт. (НСт, Рш, СК), |домна

дирек|тора (Тр), ди|рехтор’ка (Рж).
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‘школяр, школярка’: шко|л’ар (Бз, Вл, Врн, Дб, Зл, ЗГ, Км, Кст, Лж,
Мш, НСт, Пг, Пд, Рд, Рж, Рп, Рх, СК, Тр, Трш, Ус, Яр), шко|л’арик (Лж),
шко|л’арчик (Лж), шко|л’арка (Др, Рж), ш|кол’ник (Нл), |д’іти шк’іл’|н’і (СтВ),
|

учн’і (Бл, Іл, Іс, Пр, Рдн, Ркш), уче|ник (Лн), учи|н’ік (Б), учени|ца (Др), е|л’ев’і

(Дв).
‘студент’: сту|дент (Брд, Дб, Іл, Лк, Мм, Пдв, Рд, Рдн, СтВ, Яр),
г’імна|зист (Кж), бур|сак (Рп), сем’іна|рист (Рп).
‘бухгалтер, касир’: бу|галтер (ЗГ, Іл, Трш, Шп (нове)), бу|галтор (БП,
Кс, Мм, СтЖ), бу|галтор’ (Брд, Др, Іс, Крч, Ркш, Сл, Чрн), бу|галтор’ка (ЗГ),
рах’іў|ник (Кж, Км), в’ід ра|хунку (БП), пан рахун|ковиĭ (Зб), бан|кер (Лж),
бан|к’ір (Пд, Сн (нове)), бан|к’ір’ (Дв), ка|с’ір’ (Вл, Кп, МК, Рш, Тр), ка|с’ір
(Нл, Ош), ка|с’ірка (Вв, Лш), кас’і|йерка (Чрп), казна|чеĭ (Рп), при|чептор
(Бн), про|чектор (Врн), у|ч’отчик (Лн, Рх), агент (Врн).
‘збирач податків’: а|гент (Бз, Вл, Гр, Км, Кп, Пш, Ркш), а|ґент (НСт,
Яр), за|йомшчик (Пд), зди|кутор (Ус), зди|кутар’ (Рдн), м’ін|заг (Рх),
проч’ік|тор (Бл, Мш), причи|тор (Б), ка|с’ір’ (Тр), подат|ковиĭ (Брд, СтВ).
‘столяр’: с|тол’ар (Бн, Вв, Грз, Дб, Дж, Др, ЗГ, Зл, Іл, Іс, Кл, Крч, Кс,
Кст, Ктл, Лж, Лн, МК, Мх, Мш, Нл, НСт, Ол, Ош, Пг, Пн, Пр, Пш, Рдн, Рж,
Рх, Сл, СтЖ, Стц, Тв, Тп, Ус, Чрн, Чрш, Шп), сто|л’ар (Зл), с|тол’ер (Бр, Кж),
сто|л’ер’ (Рдн), |маĭстер (БП, Вс, Дб, К, Кд, Кл, Кп, Лш, М, Мл, Нп, НСт,
Ош, Тв), п|лотник (Бз, Грз, Ош), п|лотн’ік (Ркш, Рх, Тр), тес|л’ар (Лв, Пд),
тимплар’ (СтБ), ц’і / шо фут|руйут (Ус), |маĭстер / шо |роби фут|рац’ійу
(НСт), ш|тел’мах (Лш).
‘чоловік, який будує дерев’яні будинки або частини будинків, тесля’:
|

маĭстер (Бл, Бн, Вл, Врч, Вс, Гр, Дв, Др, Зб, ЗГ, Зл, Іл, Іс, Кд, Кл, Км, Кп, Кс,

Лж, Лк, Мм, Мл, Мх, НСт, Ош, Пг, Пдв, Рд, Рдн, Ркш, Рп, Рш, СК, СтБ, СтВ,
СтЖ, Трш, Ус, Чрн, Чрп), с|тол’ар (Б, Брд, Врн, Гр, Др, Крч, Кст, Ндб, Пд,
Рп, Тп, Яр), тес|л’ар (НСт, СтЖ), тимп|лар’ (СтБ), п|лотн’ік (Бз, Вр, Зл, Мш,
Ндб, Ркш, Яр), п|лотник (Вр, Зл, Кл, Кст), буд’і|вел’ник (Вв, Вл, Зб, Іл, Кж,
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Рж, Ус, Чрп), буд’іў|ник (Б), буд’іў|ничиĭ (Пд), стро|йітел’ (Вл), стро|ітел’
(Рх), маш|ч’іл’ник (Кд), ма|ст’іл’ник (Кс), |ц’імерман (НСт).
‘чоловік, який будує кам’яні, цегляні будинки, штукатур’: |маĭстер (Гр,
К, Кл, Кс, Лк, Лш, Мм, Нп, НСт, Рд, Рш, СК, Тр), |мул’ар (Бз, Вл, Врн, Вс, Дб,
Зл, Лж, Мм, Мш, Ндб, НСт, Пд, Рж, Ркш, Рп, Рх Яр), |мул’ар’ (Кл), мул’а|р’і
(Б, Брд, Вс, Іс, Кд, Нл, Ош, Пдв, Рдн),| мул’ер (Кж, Кст Пг, Пш, СтВ),
мас|т’іл’ник (Врч, Кс), мас|т’ін:ик (Врч), шчика|тур (МК), шчика|туршчик
(СтВ), |каменшчик (Км, Кп, Тр), му|роўшчик (Бл), буд’і|вел’ник (Зб),
стро|йітʼелʼ (Ркш), к’ір|п’ічниĭ |маĭстер (Мх).
‘чоловік, який накриває хату’: бл’а|хар (Лж), бл’е|хар’ (Кж, Км, Пдв,
Рдн), бл’е|харник (Зл), по|шиўник (Бн, Зб), пош’іў|ник (Б), поши|вал’ник (Мш,
Пр, Ркш, Рп, Рх), по|шивал’ник (Бз), по|шиван:ик (Іл), поши|ван:ик (Ркш),
пошиў|ниĭ (СтЖ), ук|риван:ик (Вл), покри|вач (Лн), стро|йіт’ел’ (Мх), |маĭстер
(Бл, Вс, Др, ЗГ, Кд, Кс, Лк, НСт, Пг, Рд), |майстер / шо накри|вайе |хату (Мх,
Рш), |маĭстер в’ід дра|ниц’і (СтВ), драни|ч’ер’ (Дв), поби|вайе |хату
дра|ницами (Др), |роби |вер’х (Пд), п|лотник (Вр, Нл), п|лотн’ік (Лн), с|тол’ар
(Врн), ро|б’ітник (СтВ), тоĭ / шо поши|вайе ха|ти (Пдв), чоло|в’ік / шо
поши|ваў (Зл), тоĭ / шо поши|вайе ха|ти (Пдв), покр’і|вел’ник (Пш), по|шивач
(Зб, НСт, Рдн), поши|вач (Др), поши|ваĭло (Брд), спец’іа|л’іст (Зл).
‘майстер, який невміло виконує роботу’: хала|мандрик (Рп), пач|кар’
(Рп), пар|так (Вв, Кж), пар|тач (Мш, Кп, Рх), пар|тачник (Мш (жарт.), Кп,
Ркш, Рх), пар|тачи ро|боту (Вл), пар|шивиĭ |маĭстер (Пд), низ|далиĭ |маĭстер
(Мх), ни|добриĭ |маĭстер (К), поп|суĭ|маĭстер (БП, Зб, Мх, Рдн (жарт.), Рп), то
не |майстер / а п|л’ішка (Рш), ла|маĭстер (Врн), ка|парник (Мш, Пр),
брако|мер (Дв), |маĭстер ноĭ |бун / шо ни |роби |добри (Зл), в’ін ни ў|м’ійе
ро|бити / в’ін лиш то попсу|йе (Др).
‘пічник, чоловік, який мурує і лагодить печі’: п’іч|ник (Б, Бн, Бр, Брд,
Вв, Вл, Врч, Врн, Вс, Гр, Грз, Дб, Дж, Др, Зб, ЗГ, Зл, Іл, Іс, Кл, Крч, Кс, Кст,
Ктл, Лв, Лж, Лш, М, МК, Мл, Мм, Ндб, Нп, НСт, Ол, Ош, Пг, Пд, Пдв, Пн,
Пр, Пш, Рд, Рдн, Рж, Рп, Рх, СК, СтБ, СтЖ, Стц, Тп, Трш, Чрн, Чрш, Шп),
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п’ічник (Врн, Дв, Мх, Сл), п’іч|н’ік (Бз, Мш, Ркш), |печник (Лн, Тр, Чрп),

п’іч|кар (Кж, Рдн, Яр), пич|кар’ (НСт), |маĭстер (Кп, Рш), |маĭстер ĭде |печ’і
ро|бити (Км), |маĭстер кла|де |печ’і (Лк), тоĭ / шо кла|де |печ’і (Пг, Рш), тоĭ,
шо п’іч кла|де (Ус), |мул’ар (Бз, Вр, Кс, Нл, Нст, Ркш, Стц, Тв), му|л’ар’ (Кс),
|

мул’ер (Бл, БП), |мул’ер в’ід |печ’і (СтВ), маш|ч’іл’ник (Кд), п’іч |роби (К).
‘чоловік, який копає криниці’: немає спец. назви (Бз), кир|ничник (Пд,

Пр), кир|нишник (Бл, Вр, Рдн, Ус), ко|пайе к’ір|ницу (Км, Пг), водо|лаз (Б),
|

маĭстер / йа|киĭ з|найе ко|пати к’ір|ницу (Мх), ко|пайе к’ір|ницу (Кж), ко|пач

кирни|ц’іў (Рх), ро|б’ітники / йа|к’і ко|пайут’ кри|ниц’у (Вв), тоĭ чоло|в’ік / шо
ко|пайе к’ірни|ц’і (НСт, Пдв, Рп, Яр), спец’іа|л’іст до кар|ниц’і (Тр), тʼі / шо
кʼірни|цʼі ко|пайут (Іс, Нл), тоĭ |майстер / шо ко|пайе кирни|цʼі (Зб), тоĭ / шо
ко|пайе кир|ницу (Пдв), |норники / |нори добу|вали (Лн).
‘бондар, майстер, який виготовляє діжки’: |боднар’ (Бз, БП, Вс, Дб, К,
Кд, Кл, Кп, Крч, Кс, Лж, МК, Мш, Ндб, НСт, Пр, Рд, Ркш, Рп, Рх, Рш, СК, Сл,
СтБ, СтВ, СтЖ, Тп, Ус, Чрн, Чрп, Чрш, Шп, Яр), |боднар (Брд, Вв, Грз, Зб, ЗГ,
Іл, Іс, Кж, Лн, Мм, Мх, Нл, Нп, Пн), бод|нар’ (Вв, Др, Км, Мл, Рд, Рх), |бондар
(Бн, Врн, Дж, Пг, Стц, Тв), |бондар’ (Бр, Гр, Кст, Лк, Пш), бон|дар’ (Ктл),
боч|кар (Зл, М, Кст, Лв, Пд, Рж), боч|кар’ (Бл, Мл, Ош, Рдн), |бочник (Трш),
с|лесар’ (Б), п|лотник (Вр), |маĭстер / шо боч|ки |роби (Вл, Врч, Лш, Ол, Тр),
до|ґар’ (Дв).
‘чоловік, який плете кошики’: немає спец. назви (Зл, Мх), лозб|йар (Пд),
ко|шир’ (СтВ), ко|шар’ка (СтВ), ко|шарик (Лн), коши|кар’ (Іл, Лн, НСт),
кошо|л’уб (Б), п|л’іў |кошики (Кж), маĭст|рин’а (Рш), |маĭстер в’ід коше|л’іў
(БП), т’і / шо пле|тут |кошики (Бз, Пдв), кошоў|йазко (Дв).
‘стельмах’: |маĭстер (Бл, Врн, Врч, Гр, Кж, Кл, Км, Кст, Ктл, Лв, Лк, М,
МК, Мл, Мм, Мх, Нп, Ол, Пг, Пдв, Рд, Рж, Ркш, Тв, Тп, Чрп), |маĭстер в’ід
|

ф’іри (БП), |маĭстер / шо |роби в’і|зок (Ндб), |маĭстер до в’і|зок (Тр), тоĭ

чоло|в’ік / шо |роби во|зи (ЗГ, НСт, Пг, Рш, Трш), п|лотник (Бз, Вр, Іл, Зл, Ндб,
Нл), п|лотн’ік (Мш, Пр), ко|вач (Пд), |маĭстер в’ід во|з’іў (Рп, СтВ),
спец’іа|л’іст во|зи ро|бити (Тр), ш|тел’мах (Брд, Вв, Вс, Дб, Др, К, Кл, Кп,
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Лж, Лш, НСт, Ош, Пш, Рдн, Сл, СтВ, Чрн, Чрш), штел’|мах (М, СК),
штел’|машник (Рх), ш|тел’мах в’ід во|з’іў (СтВ), с|тел’мах (Вл, Гр, Зб, Іс, Кд,
Крч, Кс, Ндб, Пн, СтЖ, Стц, Ус), стел’ма|хар’ (Бр), с|тол’ар (Б, Бн, Грз, Лв,
Лн, Мш, Чрн), темп|лар’ (СтБ), кару|цар’ (Дв), |возн’ік (Дв).
‘коваль’: ко|вал’ (Б, Бл, Бн, Бр, Брд, Вв, Врн, Врч, Вс, Гр, Дб, Дв, Дж,
Др, Зб, ЗГ, Іл, Іс, К, Кд, Кж, Кл, Км, Кп, Крч, Кс, Кст, Ктл, Лв (нове), Лж, Лк,
Лш, МК, Мл, Мм, Ндб, Нл, Нп, НСт, Ол, Ош, Пг, Пн, Пш, Рд, Рдн, Рж, Рп, Рх,
СК, Сл, СтБ, СтВ, Стц, Тв, Тп, Трш, Ус, Чрн, Чрп, Чрш, Шп), ко|вач (Пд),
куз|н’ец (Бз, БП, Вл, Вр, Грз, Зл, Лв, Лн, М, Мш, Пд, Пдв, Ркш, Рш, Чрп, Яр),
куз|нец (Мх, СтЖ, Пр, Тр).
‘дружина коваля’: кова|лиха (Бл, Бн, Вв, Вс, Дв, Зб, Іл, К, Кд, Кл, Крч,
Кс, Лш, Лж, Мл, Мм, Нп, НСт, Рдн), кова|л’іца (СтБ), кова|лева |ж’інка (Врч,
Кл, Кп, СтВ, Тп), кова|л’ова |ж’інка (Нл).
‘діти коваля’: кова|лев’і |д’іти (Кл, Лж, Нп, НСт, СтВ), кова|л’а |д’іти
(Кл, Крч), кова|лишин’і |д’іти (Дв, Іл, Лш, Мм), кова|лишин син (К, Лж).
‘гончар, майстер, який виготовляє посуд та інші вироби з глини’:
гон|чар (Бз, Брд, Вл, Врн, Вс, Гр, Грз, Др, Зл, Іл, Іс, Кд, Кл, Кп, Кс, Кст, Лв,
Лк, Мм, Ндб, Нл, Ош, Пг, Пд, Пн, Пш, Рдн, Рж, Рп, Сл, СтЖ, Чрн, Чрш),
гон|чар’ (Дж, К, М, НСт, Рх, Стц, Тп, Тр), ган|чар (Бл, Зб, Мш, Пн, СК),
гон|ч’ер (Бр), гон|чарка (Ус), глин’а|р’і (Кж), гор|шетник (Рд), горшко|латник
(Лв (заст), Лн, Рх), гор|шечник (Км, Пр, Ркш), горш|кар’ (Мл, Мх), о|лар’
(СтБ), ке|рам’ік (Вв), тоĭ / шо горш|ки |роби з г|лини (Б, Бн, БП, Врч, Др, ЗГ,
Кд, Км, Лш, МК, Рш, Тв, Трш, Чрп), |баба та / шо мис|ки г|лин’ан’і |роби
(НСт), цеĭ|во / шо в’іли|вайе горш|ки (СтВ), дрот|нар’ ‘той, хто обдротовував
глечики і посуд’, кат|ран:ик ‘той, хто вимінював старий одяг на глечики і
горшки’ (Брд).
‘швець, майстер, що шиє і лагодить взуття’: швец (Бз, Бл, Бр, Брд, Врч,
Вс, Грз, Дб, Др, Зб, Іс, К, Кд, Кж, Кл, Км, Кс, Кст, Лж, Лк, Лн, Лш, М, МК,
Мл, Мм, Мх, Нл, Нп, НСт, Ош, Пг, Пдв, Пн, Пр, Рд, Рдн, Рх, СК, Сл, СтВ,
Стц, Трш, Ус, Шп), швец’ (Вв, Дж, Іл, Лв, НСт, Ол, Рж, СтЖ, Тв, Чрш),
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ше|вец (Б, Тп), са|пожн’ік (Бз, Вл, Врн, ЗГ, Зл, Лж (нове), Крч, Лн, Мш, Ндб,
Ркш, Рш, Чрн, Чрп, Яр), са|пожник (Бн, Врн, Кп, Лж, Лш, Нп, НСт (нове), Пд,
Пш, Рп, Тр, Чрш), чобо|тар’ (Вр, Гр, Дв, Пд, Пн, Рп, СтБ), тоĭ / шо |роби
|

чоботи (БП, Кс, Чрн).
‘кушнір’: куш|н’ір (Бз, Бл, Бн, БП, Брд, Врн, Гр, Дж, Зб, Зл, Іл, Іс, Кж,

Кс, Кст, Лж, Лк, Мх, НСт, Ош, Пн, Стц, Ус), куш|н’ір’ (Б, Вс, Врч, Дб, Др, К,
Кд, Кл, Км, Лш, МК, Мл, Мм, Нп, Ош, Рд, Рдн, СК, Сл, СтВ,СтЖ, Стц, Тп,
Чрн, Чрп), кожу|хар’ (Вр, Км, Крч, Ндб, Рп, Трш, Шп), кожу|хар (Кп, ЗГ, Лн),
кожу|кар’ (СтБ), кожо|кар’ (Дв, Ктл), ку|жушник (Вл), кра|вец’ (Вв, Лв, НСт,
Пш, Рж), кра|вец (Мл, Рх, Чрш), кри|вец (Кс), кри|вец по ш|к’ір’і (Бр),
кройе|тор’ (Тр), швец (Грз, Зл, Крч, М, Пдв, Тв), чоло|в’ік |шийе ку|жух’і (Лк,
Мш, Нл, Ол, Пг, Пр, Ркш).
‘учень майстра, молодший помічник’: немає спец. назви (Бз),
ч’е|л’адники (Вв, Дв, Лж, Лн, НСт, Рдн, Чрн), ч’е|л’абник (СтЖ), ч’е|л’едник
(Бн, БП, Зб, Іл, Кд, Трш, Ус), |учен’ (Лн, Мх), уче|ник (Тр), п’ід|ручниĭ (СтВ),
пом’іч|ник (СтВ).
‘чоловік, який шиє одяг, кравець’: кра|вец (Бл, Вр, Врн, Грз, Зл, К, Кд,
Кл, Кж, Лв, Лж, Мм, Мш, Нп, НСт, Ош, Рж, Рд, Сл, СтЖ), кра|вец’ (Гр, Км,
Кст, Лв, Мх, Пш, Рдн), порт|ниĭ (Кп, Лн, Нл, Рш, Яр), порт|ноĭ (Кд),
кройе|тор’ (СтБ), ш|наĭдер (Трш), швец (Вл, Ол, Пдв), швец’ (Гр, Пн), не було
назви для номінації чоловіка (Тв).
‘кравчиня, жінка-фахівець із пошиття одягу’: краў|чин’а (Брд, Вв, Врч,
Дж, Зб, Іл, Кд, Кл, Крч, Кс, Кст, Лж, МК, Мл, Мм, Нп, НСт, Ол, Ош, Рдн, Рп,
СтБ, СтЖ, Стц, Трш, Ус, Чрн, Шп), криў|чин’а (Бл, БП, Бр, Дб, Др, К, Кл, Мх,
Рж), криў|чиха (Мш), шеў|кин’а (Б, Кп, Кс, Лш, М, Мм, Ндб, Пдв, Рд, Ркш,
СК, СтВ, Тв, Тп), шиў|к’ін’а (Пш), шеў|чиха (Вл), ш|вачка (Бз, Дв, ЗГ, Пг, Пн,
Пр, Сл, Шп), шве|йа (Вс, ЗГ, Лк, НСт, Ош, Пд, Пн, Чрш), ш|вейа (Іс, Ктл, Рх,
СтБ), ш|вал’а (Бн, Гр, Км), ш|вайа (Рдн), ш|вен’а (Вл), мо|д’істка (Зл, Ктл),
ма|д’іска (Бз, Врн, Лн, Мш, Яр), порт|на (Кп, Нл, Рш, Яр), порт|н’іха (Грз),
кройе|тор’ка (Тр), криĭто|р’аса (Дв), |ж’інка |шийе сп’ідни|ц’і (Лк).
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‘людина, яка тче’: т|кал’а (Лш, НСт, СК), тка|чиха (Лж, Ус), ткач (Бл,
НСт, Рдн), квал’іф’і|кованиĭ ткач (Ус), та / шо полот|но |робит (Рдн).
‘мірошник’: |мелник (Бн, БП, Вл, Вр, Врн, Вс, Дб, Зб, ЗГ, Іс, К, Кд, Кл,
Км, Кп, Кст, Лв, Лж, Лк, Лн, МК, Мл, Мх, Ндб, Нп, НСт, Пдв, Пн, Пр, Пш,
Рд, Ркш, Рх, СК, СтВ, СтЖ, Стц, Трш, Ус, Чрн, Чрп, Шп), |мел’ник (Б, Бз, Бл,
Бр, Брд, Вв, Врч, Вс, Гр, Дв, Дж, Др, Зб, Зл, Іл, Кж, Кс, Кст, Лв, Лж, Лн, Лш,
М, Мл, Мм, Мш, Нл, НСт, Ол, Ош, Пг, Пд, Рдн, Рж, Рп, Рш,Сл, СтЖ, Тв, Тп,
Тр, Чрп, Чрш), |мел’н’ік (Яр), мли|нар’ (Кл), мо|рар’ (Дв, СтБ), м’і|рошник (Пн
(рідк.), СК), м’ірош|ник (Грз), ва|ґар’ ‘той, хто важить борошно’ (Др (заст.)).
‘лісник’: л’іс|ник (Б, Бл, БП, Бр, Брд (нове), Вв, Вл, Вр, Гр, Грз, Дв, Дж,
Зб, ЗГ, Зл, Іс (нове), Кд, Км, Кп ‘лісовий сторож’, Кл, Кж, Крч, Кс, Кст, Ктл,
Лв, Лк, Лш,М, МК, Мл, Ндб, Нп, НСт, Ол, Ош, Пг, Пд, Пн, Пш, Рдн (нове),
Рж, Ркш, Рп, Рх, Рш, СК, Сл, СтЖ, Стц, Тв, Тп, Тр, Трш, Ус, Чрн, Чрп, Чрш,
Шп, Яр), |л’існик (Бз, Врн, Дб, Лн, Мш, Ндб, Нл), л’іс|ничиĭ (БП, Вс, Іл, Кст,
Пр), л’ісо|виĭ (Врч), гайо|виĭ (Рп), падур|ар (Трш (заст.)), падур|ар’ (БП),
|

фештор’ (Іс, Кл, Лж, Мх, НСт, СтЖ), |фештир’ (БП (заст.), Дв, СК, СтБ, СтВ

‘керівник лісників’, Тп), побереж|ник (Бн, Др, Іс (заст.), Км ‘помічник
лісника’, Лж, Лк, МК, Мм, НСт, Рд, СК, СтВ), попереж|ник (Дб, Іл, К, Мх,
Рдн (заст.)), об|йежчик (Др, Вв, Кп ‘керівник лісників’), |йегер’ (Мл (нове)),
ф’іл’ва|тир ‘керівник лісників’ (заст.) (СК), с|торож (Пдв), с|торож |л’іса
(Кс, Пдв), зруба|ч’і ‘люди, які рубали гулля в лісі на продаж’ (Лж), л’ісо|руб
‘чоловік, який рубає ліс’ (НСт).
‘наймит’: |наĭмит (Б, Бл, Брд, Вл, Вр, Врч, Вс, Грз, Дв, Дж, ЗГ, Іл, Кд,
Кл, Км, Кп, Кс, Кст, Лв, Лк, Лн, М, Мл, Мм, Мш, Ндб, Нл, Ол, Ош, Пг, Пд,
Пн, Пр, Пш, Рд, Рдн, Рж, Ркш, Рп, Рх, СК, Сл, СтЖ, Стц, Тв, Трш, Чрн, Чрш),
|

наĭмичка (Врн, Др, Кст, Лж, Лн, Мл, Нл, Тп, Чрн, Шп), наĭми|т:’а (Врн, Лж),

наĭ|мет’:а (К, Кст, Лш, Мл, Сн), наĭми|та (Трш), роб’ітни|ки |панов’і (СтВ),
ро|б’ітники (Бл, Бн, Зб, Іс, Кж, Кл, СтБ, СтВ, Ус), роб’ітни|ки (Лш, Мл),
слу|га (Бр, Врн, Іс, Крч, М, НСт), с|лужницʼа (Дж, Іс), с|лужница (Др),
слу|жанка (Кл), с|луги (Гр, БП, Вв, Др, Іс, МК, Нп, НСт, Пдв, Рдн), |панска
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ус|луга (Мх), с|лужник (Дж, Лж, Ус), фор|нал’ (Дб, Зб), бат|рак (Рш), кр’і|пак
(Бз), ґар|ґат (Тр), ґарґа|т’а (Чрп), п|рачка (БП), поко|йова (Др), поко|йіўка (Іл),
поко|йоўка (Бн), гу|мен:иĭ ‘ робітник від зерна’ (Зб, Рдн), токо|виĭ ‘робітник
від зерна’ (Зб), шпик|л’ер ‘завскладом зерна’ (Зб), штат|ниĭ ‘робітник на
постійній основі’ (НСт) ш|татниĭ ‘тс.’ (Рх, Рш).
‘наглядач’: о|коман (Кд, Кс, Лж, МК, Мл, Мх, Рд, СтВ, Чрн), а|коман
(Нп), о|таман (Вс), при|кажчик (Бз), упраў|л’айушчиĭ (Пд, Яр), упраў|л’айучиĭ
(Рп), |жонца (Дб, Рдн), жонц (Вс, Зб), еко|ном (Зб, Кж, Лш), зам’ес|т’ітел’
(Вл), на|р’адник (Вл), ого|родник (БП), гаĭ|дук (Врч), ком’і|сар (Врч, Шп),
ва|таг (ЗГ, Нл), ва|тага (Лн, Мш, Пр, Пш), обх’ід|ник (Кл), ф’іл’|вартор (Дв),
|

соцкиĭ (заст) (Ркш), пол’о|виĭ (НСт).
‘конюх’: |кон’ух (Бз, Вв, Вл, Вр, Врн, Гр, ЗГ, Іл, Кж, Кп, Крч, Кст, Лж,

Лн, Мх, Мш, Ндб, Нл, НСт, Пд, Пш, Рд, Рж, Ркш, Рш, Ус, Шп, Яр), |ф’ірман
(Бл, Кл, Нп), ро|б’ітник (СтВ), фор|нал’ (Врч, Дб, Зб, Рп), ґар|ґат ‘наймит’
(Тр), |вошчик (СтВ), |наĭмит / г|риж’ійе |кон’і (Км).
‘чоловік, який возив пана’: |кучер (Бн, Мх, Мш, Нл, Пд, Трш), |ф’ірман
(Бл).
‘візник’: |ф’ірман (Бл, Бн, БП, Бр, Брд, Вв, Врч, Вс, Гр, Дб, Дв, Дж, Др,
Зб, ЗГ, Іл, Іс, К, Кд, Кж, Кл, Км, Крч, Кст, Лж, Лк, Лш, МК, Мл, Мм, Мх, Нп,
НСт, Ол, Пдв, Пн, Рд, Рдн, СК, Сл, СтБ, Стц, Тв, Тп, Трш, Ус, Чрн, Чрп, Чрш,
Шп), |фурман (Кс, Лж, Лн, Рш), йіз|довиĭ (Б, Бз, Брд, Вл, Вр, Врн, Врч, Вс
(нове), Грз, Грш, Кл, Кп, Кс, Кст, Ктл, Лж (нове), Лн, М, МК, Мл (нове), Мш,
Ндб, Нл, Пг, Пр, Рж, Рп, Шп, Яр), йіздо|виĭ (Мм, Ош, Пд, Пдв, Пш, Рдн, Ркш,
Рх), йаздо|виĭ (Рдн), йізда|воĭ (Тр), із|вошчик (Пр, Рш), з|вошчик (СтЖ),
|

вошчик (Мм, СтВ, Чрп), в’із|ник (Рп), |шофер (нове) (Зл, Іс), к’і|р’іĭник ‘той,

хто перевозив на далеку відстань’ (Мш), кир’і|йан ‘тс.’ (Кл), б’ір|жак
‘таксист’ (Кп (заст.)).
‘власник корчми, шинкар’: корш|мар’ (Б, БП, Брд, Вс, Гр, Зб, Іл, Крч,
Кст, Лж, Лк, Лш, М, Мл, Нл, Нп, НСт, Пдв, Рд, Ркш, Рп, СК, СтБ, СтВ, Стц,
Тп, Трш), корч|мар (Бз, Вв, Врн, Дб, Зл, Кл, Кс, Лн, НСт, Ош, Пд, Пн, Пш,
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Рдн, Рж, Тв, Чрш, Шп, Яр), корч|мар’ (Грз, Дж, Кст, Ндб, Пр, Рдн, Рш, Сл),
коч|мар’ (Бр), |корчмар (Кп, Пг, СтЖ), шин|кар (Дб, Іл, М, Пг, СК, Тв, Ус),
шин|кар’ (Бл, Бн, Бр, ЗГ, Кж, МК, Мх), прода|вец (Вл, Грз, Тр), три|майе
|

коршму (Врч, Др, Іс, К, Кд, Км, Мм, Ол, Рх, Тп, Чрн, Чрп).
‘людина, яка працювала за частину врожаю’: |сапал’ник (Бл, БП, Вс, Іл,

Іс, К, Кд, Кж, Кл, Кст, Мх, НСт, Ош, Пр, Рдн, Рп, СтВ, Трш, Чрп), |сапалник
(Вс, Кл, Км, Лк, Лш, Мх, Нп, НСт, СК), |сапан:ик (Вв), са|палник (Бз, Врн, Дб,
Лн, Нл, Ркш), са|пал’ник (Рш), ро|б’ітник (Брд, Врч, Дв, ЗГ, Кл, МК, Ош, Рд,
Сл), ро|бочиĭ (Рж, Рш), |панс’киĭ ро|бочиĭ (Мх), нас|п’іўник (Пд), наĭми|т’:а
(Вл, Яр), |робйу на тре|тину (БП), тре|тин:ик (Др, Кж, Лж), праш’іў|ник (Пш).
‘заробітчанин-поденник’: ро|б’ітник (Іс, Кл, Лж, Мм, СК, Сл, Чрн),
роб’іт|ник (БП, К, Нп, НСт), ро|бочиĭ (БП, Мш), ра|бочиĭ (Грз), ро|б’ітниĭ
(Тр), зароб’іт|чанин (Іл), гар|ґат (Чрп), |наĭмит (Кп, Лн, НСт, Рдн, Рп),
|

наĭманиĭ роб’іт|ник (Вв), |наĭманец (Лш), по|деншчик (Вр).
‘людина, яка лупила кукурудзу’: нема спец. назви (Вл, Лш, Мш, Пдв,

Рд, Сл), клака|ни (СтВ, Трш, Яр), лу|п’ін:ики (Кл, СтВ, Ус), лу|п’іл’ники (Лн,
Мх, НСт, Ркш), лу|п’ілники (Нп), |лупил’ники (Брд, МК), |лупл’ін:ики (Кл, Лж),
ро|бочиĭ (Рж), чис|т’іл’шчик (Пд).
‘косар’: ко|сар’ (Вл, Вс, Дв, Кл, Мх, НСт, Пд, Пр, Рд, Ркш, Рш, Яр),
ко|сар (Іл, Кж, Лн, НСт, Пш, Рдн, Рж), коса|р’і (Б, Бз, Бл, Бн, БП, Вв, Врн, Гр,
Зб, Кж, Км, Кп, Кст, Лк, Лн, МК, Мш, Нл, Пдв, Рдн, Рп, СК, СтВ, СтЖ, Трш,
Ус, Чрп), ко|сатор’ (Тр).
‘жнець’: жнец (Вл, Вс, Гр, Рд, Ркш, Рш, Яр), жнец’ (Пш, Рж), жн’ец
(Пд), жн’е|ци (Пд), жен|ц’і (Бз, Бл, Бн, БП, Вв, Врн, Гр, Дб, Зб, Іл, Кл, Км,
Кп, Лж, Лк, Лн, Лш, МК, Мх, Нл, НСт, Пдв, Пр, Рдн, СК, СтВ, СтЖ, Тр, Ус),
ж|ница (Гр), жни|вар’ (Дв, НСт, Рп), жат|кар (Кж), ро|б’ітники в’ід х|л’іба
(Чрп).
‘той, хто молотить’: не було спец. назви (Кд, Мх), моло|т’іл’ник (Рш),
моло|т’іл’ник (Лн, Рд), моло|т’ілник (Ош), моло|тил’шчик (Пд), змо|лотник
(Вс, Кд, Кж, Рп, Яр), змо|лотник (Бл, Іл, Кст, Ус), л’у|дина / йа|ка мо|лоти
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(Мх), мо|лотник (Вл, Пр, Пш, Рдн, Рж, Ркш), молот|ник (Бз, Кл, Кп),
моло|тар (СтЖ), ро|б’ітник (Зб, Пдв, СтВ, Чрп).
‘помічники на гуртовій допомозі’: немає спец. назви (Бл, Брд, Дб, Др,
Кд, Лш, Мш, Нп, Ош, Пдв, Ркш, Рш, Ус), клака|ни (Бз, Вр, Гр, Грз, Дв, ЗГ, Кп,
Лк, Лн, Нл, Пд, Пш, Рд, Рх, Сл, СтВ, Тр, Трш, Яр), кла|кани (НСт), кла|чани
(Вс, К, Мх, Пн, СтБ, Тп), кла|чан:ики (НСт, СтЖ), кла|чин:ики (Вв), клака|р’і
(БП, Врн, Лв, Пр, Рх), толока|р’і (Кж), толо|чин:ики (Бр, Чрш), толоко|в’і
(Дж), пом’ічни|ки (Бл, Км), помога|ч’і (Вл), ро|б’ітники (Кл, Пг, Чрн), т’і / шо
приĭш|ли на к|лаку (Б, Врч, Зл, Кс, М, МК, Мл, Ндб, Рж, Рп, Стц, Тв, Чрп,
Шп), на |толоку приĭш|ли (Бн, Зб, Іл, Іс, Ол, Рдн).
‘кухарка’: |кухар’ка (Б, БП, Бр, Брд, Вл, Вр, Врч, Вс, Гр, Дб, Др, Зб, Зл,
Іл, Іс, К, Кд, Кж, Кл, Км, Кп, Крч, Кс, Кст, Ктл, Лк, Лш, МК, Мл, Мм, Мх,
Мш, Ндб, Нп, НСт, Ош, Пд, Пдв, Пр, Рд, Рдн, Ркш, Рш, СК, Сл, Сн, СтБ, СтВ,
СтЖ, Тв, Тп, Тр, Трш, Ус, Чрп, Шп, Яр), |кухарка (Бл, Вв, Зб, Км, Лв, Лн, Пн,
Пш, Рж, Рп, Рх, Стц, Тп, Чрн, Чрш), ку|харка (Іл), ку|хар’ка (ЗГ), |кухар’ (Рдн),
|

повар (Тр, Трш), |поварка (Ол, Пг, Тр), |повар’ка (Бн, Грз, Крч, Нл, НСт),

пова|риха (Врн, М, Пд), пова|р’іха (Дв), ва|рилиха (Бз).
‘пастух’: пас|тух (Б, Бз, Бл, Бн, БП, Бр, Брд, Вв, Вл, Вр, Врн, Врч, Вс,
Гр, Грз, Дб, Дж, Др, Іл, Іс, Кд, Кж, Кл, Км, Крч, Кс, Кст, Лв, Лж, Лк, М, МК,
Мл, Мм, Мш, Ндб, Нп, НСт, Ол, Ош, Пг, Пдв, Пн, Пр, Пш, Рж, Рд, Ркш, Рп,
Сл, СтВ, СтЖ, Стц, Тв, Тп, Тр, Трш, Чрн, Чрп, Чрш, Шп), ва|кар’ (Дв, Дж, ЗГ,
Зл, К, Кп, Ктл, Лн, Рх, Рш, СтБ), ва|кар (Лв, Лн, Нл), ско|тар’ (Вл), с|котник
(Мх), чере|дар (Рдн), чоло|в’ік / шо па|се чере|ду (К, Кп, Лш, Пд, Рш), тоĭ / шо
че|реду па|се (Кл).
‘пастух ягнят’: йаг|н’атник (Рд), чоу|бан до йаг|н’ат (Рд, Чрн).
‘пастух овець’: чо|бан (Бз, Дв, Др, ЗГ, Зл, К, Км, Ктл, Лж, Лк, Лн, Лш,
Мх, Ндб, Нл, НСт, Пд, Рд, Рдн, Рх, Сл, Тп, Тр, Трш, Чрн, Яр), ча|бан (Врн, Гр,
Кст, Лв, Мм, Мш, Пш, СтБ), чоу|бан (Б, Пр), чу|бан (Вр, Дб, Кп, Тп), в’іў|чар
(БП, Бл, Вл, Зб, Іл, Іс, М, НСт, Ол, Ош, Пг, Пн, Рп, СтЖ, Стц, Тв), в’іў|чар’
(Брд, Вв, Врч, Др, Кл, Крч, Лк, Мл, Ус), в’іў|ч’ир’ (Мл), в’іў|чарник (Рш),
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оў|чарник (Ркш), пас|тух (Б, Бл, Бн, Бр, Вл, Врч, Вс, Грз, Дб, Зб, Кд, Кс, Лж,
МК, Ндб, Рдн, Рж, Чрш, Шп), пас|тух в’ід о|вец (Кл, Нп), |т’іргерц (СтВ).
‘ветеринар’: |доктор’ (Бл, К), |дохтор’ (Бл, Рш, СтВ), |дохтор’ в’ід
ху|доби (Гр, ЗГ, Км, Кп, Лк, НСт, Пдв, Рд, Рдн, Рп, Ус, Чрн, Чрп), |л’ікар’ в’ід
ху|доби (Мх), ўрач (Мш, Ркш, Тр, Трш), ветери|нар (Зб, Лн (нове), Пд, Рп, Ус,
Яр), ветери|нар’ (Тр), ветери|нарниĭ ўрач (Бн, Зл), вет|л’ікар’ (Вв, Іс),
ветў|рач (Нл), ог|л’адач (Кж), сан’і|тар (Кж), |фел’чир (Іл), |фел’шор (Вл),
|

фел’шир (СтЖ), |фел’ширʼ вʼід ху|доби (Іс), тир|герц (СтВ), ветери|нарниĭ

|

фел’шир (Ндб), |були та|к’і з|натн’і |л’уди / шо це рузу|м’іли (Дв).
‘кастратор’: |дохтор’ (Бл, Дб, Нл), |дохтор’ в’ід ху|доби (Дв, Км, Лк, Рд,

Рп, Ус, Чрп), |доктор’ (К), ўрач (Вл, Ркш, Рш, Трш), ог|л’адач (Кж), сан’і|тар
(Кж), сви|нарник (Бн),

|

фел’шер (Дб), каст|р’іруваў поро|с’ата (Мх),

каст|ратор (Пш), ветери|нарʼ (Ркш), |валах (Рдн).
‘різник’: р’із|ник (Б, Бз, Бл, БП, Брд, Вв, Вл, Вр, Гр, Дб, Зб, Іл, К, Кж,
Км, Кп, Лк, Лн, Мх, Мш, Нл, НСт, Пд, Пдв, Пр, Пш, Рд, Рдн, Ркш, Рп, СтВ,
СтЖ, Тр, Трш, Ус, Чрп), |рубалник (Рш), сви|нарник (Бн), |боĭшчик (Дв).
‘м’ясник’: мйас|ник (Вл, Пш), мн’ас|ник (Вв), мн’ес|ник (Гр), ма|сар’
(Кж), коў|басник (Бл, Рш), маче|лар’ (Дв, СтВ), р’із|ник (Рп), не було спец.
назви (Мх).
‘пасічник’: |пас’ічник (Б, Бр, Брд, Вр, Вс, Гр, Грз, Зб, Іл, Кд, Кж, Кл,
Крч, Кст, Ктл, Лн, Мл, НСт (нове), Ол, Пг, Пр, Рд, Сл, Стц, Тв, Тп, Чрн, Чрп,
Чрш, Шп), |пас’ішник (Іс, Кп, Рдн, Рп), бǯо|лар’ (Врн, Дв, К, Мм, Сл), бǯо|л’ар
(Бз, Др, Кс, Лк, Ош, Пн, Пш, Рж, Рп, Рх, СтБ), бǯо|л’ар’ (Кж, Пд), бǯи|л’ар
(Лш), бǯ’іл’|ник (Вл, Дж, ЗГ, Лн, НСт, Рдн), бǯол’|ник (НСт, СтВ, Тр),
бǯил’|ник (Бл), бǯ’іл|ник (Дб), бǯ’оло|вод (Бн, БП, Врч, Зл, Км, Мх, Ндб, Нл,
НСт, СК, СтЖ, Тр, Трш), бǯ’іло|вод (Вв), бǯ’оло|в’ід (М), пч’оло|вод (Мш),
бǯол’іў|ник (НСт), три|маў б|ǯоли (МК), |пас’іку три|маў (Др, Нп), тоĭ / шо
|

майе б|ǯоли (Кд, НСт, Рш, Ус), ха|з’айін / шо |майе б|ǯоли (Чрн).
‘садівник’: сад’ў|ник (Б, Бл, Бн, БП, Вв, Вл, Вр, Врн, Врч, Вс, Гр, Др,

ЗГ, Зл, Іс, Кл, Км, Кп, Крч, Кст, Лш, М, МК, Мл, Ндб, Нп, НСт, Ол, Ош, Пг,
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Пд, Пн, Пр, Пш, Рд, Рдн, Рж, Ркш, Рп, Рш, Сл, СтБ, СтВ, СтЖ, Стц, Тв, Тр
(рідк.), Трш, Ус, Чрн, Чрп, Чрш, Шп), са|доўник (Рдн), садо|вод (Брд, Вв, Вл,
Грз, Дв, Кж, Кс, Лн, Мш, Пр, Тп), садо|виĭ (Бр, Дж, Рдн), кв’ітни|кар (Рп),
цв’іт|ник (Лн), город|ник (СтВ), ог|родник (Лж), |роби ў ру|жарни ‘квітникар’
(Дб), тоĭ / шо |дивиси за |садом (Бз, Іл, К, Кд, Лк, Нл, Рх), не було назви (Дб,
Зб, Мх, Ус).
‘мисливець’: о|хотник (Бл, Бр, Врч, Грз, Дж, Др, Зб, Зл, Км, Кп, Крч,
Кс, Кст, Ктл, Лв, М, МК, Мм, Мх, Нп, НСт, Ол, Ош, Пг, Пд, Пш, Рдн, Ркш,
Рп, Рх, СтЖ, Тп, Тр, Чрн, Шп), о|хотн’ік (Бз, Вл, Вр, Врн, Дб, Дв, Кд, Кл,
Ндб, НСт, Пр, Рш, СК, Чрш), оу|хотник (Бн), во|хотник (Б), мис|ливец’ (Брд,
Вв, Дж, Лк, Ол, Рж, Тв, Ус), мис|ливец (Гр, ЗГ, Іл, Крч, Кст, Лн, Мл, Мш, Нл,
НСт, Ош, Пн, Рп, Сл, Стц, Чрп, Шп), стр’іле|ц’ (Лн, СтВ), пол’у|ванец’ (Вс),
на пол’у|ван’:а |ходи (БП, К, Лш, НСт, Рд, Трш), п’і|шоў на о|хоту (Іс, Рд,
СтБ).
‘рибалка’: ри|бак (Б, Бз, Бн, БП, Бр, Брд, Вв, Вл, Вр, Врн, Врч, Гр, Грз,
Дб, Дв, Дж, Зб, ЗГ, Зл, Іс, К, Кд, Кл, Кп, Крч, Кс, Кст, Лв, Лж, Лк, Лн, Лш, М,
МК, Мл, Мм, Мш, Ндб, Нл, Нп, НСт, Ол, Ош, Пг, Пдв, Пн, Пр, Пш, Рд, Рдн,
Рп, Ркш, Рх, Рш, СК, Сл, СтЖ, Стц, Тв, Тп, Чрп, Чрш), риб|ник (Бл, СтВ),
ри|бар’ (Км), рибо|лоў (Бз, Іл, Кж, Мх, Пд, Пн, Рж, Тр, Трш, Ус, Чрн, Шп),
рибо|лоўник (НСт), рибо|ловиц (Вс, Др), пес|кар’ (СтБ), п’іску|іт (Дв).
‘робітник’: ро|б’ітник (Зб, Іс, Кл, Лж, Мм, НСт, СтВ), роб’іт|ник (Вв,
Вл, Вс, Іл, Лк, МК, Мм, Нп, НСт, Пдв, Пш, Рж, СтВ), ро|бочиĭ (Бз, БП, Лж,
Лн, Мх, Нп, Рдн), |роби на |фабриц’і (Км), зароб’іт|чанин (Пд, Пр), цукро|вар
(Рп), фаб|рицкиĭ (Кст), фабри|канти (ЗГ, Кл, Кп), сп’ірто|вик (Лж), ґу|ралник
(НСт), заводс|киĭ (Врч, Лш), прац’іўник (Мш), брига|д’ір (Лж), брига|д’ірка
(Лж (нове)), кили|марка (Зб), та|бачник (Зб), т’і / шо |робл’а на цук|ров’і
|

фабриц’і (Лж), |роби на за|вод’і (Ндб), на ґу|рал’н’і |робл’а (Гр), ро|били у

за|вод’і (Кл), комер|цант (Дв), брова|р ‘той, хто працював на спиртзаводі,
виробляв брагу’ (НСт).
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‘залізничник’: зал’ізнодо|рожник (Врч, Вс, Км, МК, Нп, Пд, Рд, Рдн,
Рж), жил’ізнодо|рожник (Др, Лн, Ркш), бан|маĭстер (СтВ), стац’і|йон’:иĭ
(Чрп), ста|ц’іĭниĭ (Кст), зал’із|ничниĭ (Іл), зал’із|ничник (Вв, Пш, Рп), |парт’ійа
(Шп), брига|д’ір (Кл, Шп), брига|д’ір’ за|л’ізнойі до|роги (Мх), ро|бочиĭ (Лж,
Мх), роб’іт|ник (НСт, СтВ), штан|товиĭ ‘постійний робітник залізниці’
(СтВ), ст|р’елочн’ік (Лж), кол’і|йовиĭ (Лж, НСт), кол’і|йовец (Ус), ко|л’еĭник
(Сл), ко|л’еĭниĭ (ЗГ), до|рожник (Рш), пут’о|виĭ (Дв), штри|кар (Бн), штра|кан
(Кл), ро|биў на ш|риц’і (ЗГ, НСт), |маĭстер на ш|рис’і (БП), пров’ід|ник (Шп),
на|чал’ник с|тац’ійі (Др, Лж), буў при |кол’ійі (Зб, ЗГ, Лж, Шп), т’і / шо
|

робл’а на жи|л’ізн’і до|роз’і (Лн, Мм), т’іфи|р’іст (ЗГ).
‘перевізник’: немає реалії (Іл, Кл, Мх, Нл, Пдв, Рдн), пере|в’ізник (Пд,

Рп, Рш, СК, Ус), пере|вошчик (Бн, Лн, Ркш), чоло|в’ік в’ід чо|баки (СтВ),
по|ромник (Пр), по|роншчик (Вр).
‘торговець’: прода|вец (Бз, Бл, Бн, БП, Брд, Грз, Км, Кл, Крч, Кс, Кст,
Лж, Лн, М, Мм, Нл, НСт, Ош, Пг, Пдв, Ркш, Рш, СК, СтВ, Стц, Тв (нове), Тп,
Тр, Чрн, Чрп), торго|вец (Кп, Лн М, НСт, Ркш, Рп), тор|говец (Мм, СК),
торг’і|вец’ (Рп), тор|гаш (Бз, Дв, Дж, Пд, Пш), торга|шиха (Пд), ку|пец (Мл,
СтВ, Трш), скле|пар’ (Кс, Нп, НСт, Рд, Стц, Ус), скле|пар (Рп), скли|пар (Вс),
|

роби ў ск|леп’і (Км), кра|мар (заст) (Пг, Тп, Ус), крама|р’ (Бр, Пр), к|рамар

(Вс, Ош), ко|мерц / комер|цуйе (СтБ), комер|сант (Кст), фачер|ман (Дв),
л’іво|рант (Рш заст.), б’ізнес|мен (Лк (нове)), ґенд|л’ар (НСт, Рд, Рдн, Тв),
спеку|л’ант (Лж, НСт, Рп), шпику|л’ант (Крч), ба|ришник (Вл, Пн),
ґешеф|тар’ (Лж), тоĭ / шо тор|гуйе (Врч).
‘ті, хто працювали на фермі’: |фермар (НСт, Трш), у|ч’отчик (Вл, Пр,
Трш), |фел’шир (Бл, Вс), обл’і|ковец (Бл, Брд, Сл), |доктор’ в’ід ху|доби (Бл),
зоо|техн’ік (Вв, Вл, Зл, Ндб, Нл, Рп), ветери|нарниĭ ўрач (Лн), вет|л’ікар (Вв,
Рп), кормо|вик (Рп), заў|ферма (Б, Кл, Км), йіз|довиĭ (Б, Брд, Врч, Дб, Др, Зб,
Лш, Мл, Мм, Рп, Ркш), йіздо|виĭ (Тр, Шп), из|вошчик (Лш), за|в’ідуйушчиĭ
(Бл), за|ведуйушчиĭ (Мм), за|ведуйушч’іĭ (Дб), за|в’ідуйучиĭ |ферми (Вл),
заў|ферми (Кл, Рп), заў|ферма (Вс, Нл, Рш), заў|ферм (Др), тракто|р’іст (Вл,
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Др, Мм, Ндб, НСт, Ош, Сл), комбаĭ|нер (Кл, Мм), ме|хан’ік (Нл, Нп),
механ’і|затор (Сл), заўск|лада (Рш), брига|диір (БП, Крч, Лш, Мм), бǯ’оло|вод
(БП), ку|р’атниц’а (Бз, Лш), п|ташница (Лш), |кон’ух (Гр, Дб, Лш, НСт, Рж,
Рш, Трш), кон’ю|ха (Бз, Мш), в’іў|чар (Бн, НСт, Рш), в’іў|чарник (Лн), чо|бан
(Вр, МК), пас|тух (НСт, СтВ), ро|бочиĭ (Мл), складоўш|чик (СК), с|л’есар’
(Тп).
‘доярка’: до|йарка (Бз, Бл, Бн, БП, Вл, Вр, Вс, Дб, Дв, Др, Зб, ЗГ, Іл, Кд,
Кл, Км, Крч, Лк, Лн, Лш, МК, Мл, Мм, Мх, Мш, Ндб, НСт, Пг, Пд, Пдв, Пр,
Пш, Рдн, Рж, Ркш, Рп, Рш, Сл, СтБ, СтВ, Тр, Трш, Ус, Чрп), до|йар’ка (Б, Брд,
Врч, Мх, СК, Сл, СтЖ), |дойар (Гр), п’ід|мен:а ‘та, яка підміняє доярку’ (Пр),
позап’ід|мен:а (Пр), мулґа|тор (СтБ).
‘свинар(ка)’: сви|нарка (Бн, БП, Др, Зб, Іл, Лк, Лн, МК, Мш, Пд, Пш,
Рдн, Сл, СтЖ), сви|нар’ка (Б, Бл, Брд, Врч, Дб, Дв, Крч, Лш, Мм, НСт, Рдн,
Рш, СК, Сл), сви|нар’ (Бз, Вр, Мш, Ус).
‘той, хто доглядає за худобою’: с|котник (Вр, Гр, Ндб, Нл, СтВ),
ско|тар’ (Вл, Вр, Вс, Дб, Лк, Нл).
‘той, хто доглядає за телятами’: те|л’атниц’а (Бн, Нл, НСт, Рдн),
те|л’атница (Кд, Лк, Лн, Лш, Мм, Пд, Пр, Пш, Рш), те|л’етница (СК),
те|л’атник (Іл, Ркш).
‘ті, хто працювали у ланці’: ланко|ва (Б, Бн, Брд, Вв, Вл, Врч, Вс, Гр,
Дб, Дв, Др, Зб, Іл, К, Кд, Км, Кс, Лк, Лш, МК, Мм, Ндб, НСт, Пдв, Рдн, Ркш,
Рп, Рш, СК, СтВ, СтЖ, Трш, Чрн, Шп, Ус), лан|кова (Бз, Вр, Кп, Лн, Мш, Нл,
Пр, СтБ), ʒвено|ва (Рш), пол’о|виĭ (Лн, Ндб), член |ланки (Рж), агро|ном (Брд,
ЗГ, Лн, Лш, Ндб, СтВ), ста|ра |ланка (Мм), комсо|мол’ска |ланка (Ус),
моло|д’іжна |ланка (Ндб), бойо|ва |ланка (Рдн), пол’о|вод (Мш), р’іл’|ник (Іл).
‘той, хто працював у колгоспі’: кол|госпник (Грз, Др), кол|гозник (СтБ,
Чрп), ро|бочиĭ (Кд), |фермар (Пдв), |фермер (Рдн), механ’і|затор (Чрп),
заў|ток (Брд), за|в’едуйушч’іĭ (Мм), брига|дир (Брд, Вв, Зб, Іл, Іс, Лш, Мм,
Мш, Рдн), брига|д’ір (Бн, Км, Крч, Мл, Мм, Ндб, Нл, СтБ, Тп, Тр, Трш, Шп),
брига|д’ір’ (Вл, Дв, Лн), брига|дир’ (Брд, НСт, Пдв, Шп), заго|товач
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‘заготівельник худоби’ (Пдв), передо|виĭ ‘той, хто відзначився великою
продуктивністю праці в колгоспі’ (Зг, Кл, Лж, Ндб, Пд, СтБ).
‘прибиральниця’: у|боршчица (Б, Мм), у|боршница (Сл, СтЖ, Чрн),
техроб’іт|ница (Сн).
‘охоронець, сторож’: с|торож (Б, Бн, Вл, Вр, Дв, Зб, Іл, Кл, Кп, Кс, Лж,
Лк, Лн, Лш, МК, Мм, Мх, Нл, Нп, НСт, Пд, Пдв, Пр, Пш, Рдн, Рж, Ркш, Рп,
Рш, Сл, СтБ, Трш, Ус), стра|жир’ (СтВ), ди|журниĭ (Бл, Вв, Км, Лн, НСт),
ох|ран’:ік (БП, Зб, Кд, Нп, Пр (нове), Ркш), ох|ран’:ик (НСт), сторо|жа (Мш),
|

пазник (Тр), пази|тор’ (Дв), сторо|жук (НСт (заст.)), хо|ронец (СтЖ),

варто|виĭ (Рдн).
‘польовий сторож’: с|торож (Б, Брд, Вл, Врн, Врч, Вс, Грз, Дб, Зл, К,
Кд, Кл, Км, Лв, Лж, Лш, М, МК, Мл, Ндб, Пг, Пд, Пдв, Пр, Пш, Рд, Рп, Рш,
СК, Сл, СтВ, СтЖ, Тр, Трш, Чрн, Чрш), с|торож |пол’овиĭ (Вл, Кп, Кст, Рх),
пол’о|виĭ (Бл, Бн, БП, Вв, Дж, Др, Зб, Іл, Іс, Кж, Мм, Ол, Нп, Рдн, Рж, Стц,
Ус), об|йежчик (Вв, Вс, Км, Кс, Лк, Мх, Ош, Пг, Пд, Пн, Рд, СтБ, Тп, Чрп),
об|йіжчик (Тв, СК), жи|тар’ (Гр, Дб, ЗГ, Лк, Мх, Рд, Ркш, Сл, Чрн), лано|виĭ
(Бз, Вр, ЗГ, Кп, Мш, Нл), ди|журниĭ (Врч, Тп), |пазник (Тр), ва|тага (Лн).
‘вояк, солдат’: |войак (Дб, МК, Мм, НСт, Рд, Рп, СК, Сл), во|йак (Мм,
Пг, СтЖ), воĭс’|ковиĭ (К, Тп), во|йен:иĭ (Зл, Лш, Мм), сол|дат (Вв, Вл, Вр, Гр,
Др, ЗГ, Іс, Км, Кп, Кс, Лж, Лн, Лш, Мм, Мш, Ндб, Нл, Нп, НСт, Пд, Пдв, Пр,
Пш, Рдн, Рж, Ркш, Рш, Сл, СтБ, СтВ, Тп, Тр, Ус, Чрп), сал|дат (СтЖ), рек|рут
(Дв, Зб, ЗГ (заст), Іл (заст), Іс, Лж, Лк, Лш, Мх, НСт (заст)), |жоўн’ір (Врч, Іл
(заст), Кд, Лш (заст), Нп, Рдн, СК (заст), Ус), мос|кал’ (Мш, Рш), жан|дар’м
(Сл), допризоў|н’ік (Бз, Ндб), новоб|ранец (Брд), оф’і|цер (Мм, Ндб).
‘прикордонник’: ґрани|чер (Бн, Брд, Км, Нп, Сл, СтВ), ґран’і|чер (Мш),
ґрени|чер (Б), погра|ничник (Гр, НСт), погра|н’ічник (Нл), погра|нишник (Мх,
Рд), артил’е|р’іст (Мх).
‘моряк’: мо|р’ак (Бз, Бн, Брд, Вв, Вл, Вр, Врч, Гр, Дб, Зб, ЗГ, Іл, Км, Кп,
Кст, Лж, Лк, Лн, МК, Мх, Мш, НСт, Пд, Пдв, Пр, Пш, Рдн, Рж, Ркш, Рп, Рш,
Сн, СтБ, СтВ, Тр, Ус, Чрп), мари|нар’ (НСт, СтВ).
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‘музикант’: музи|кант (Бз, Бл, Брд, Вл, Вр, Врч, Вс, Гр, Зб, ЗГ, Іл, Іс,
Кд, Кл, Крч, Лж, Лк, Лн, Лш, МК, Мм, Мш, Нл, Нп, НСт, Пр, Пш, Рд, Рдн,
Рж, Сл, СтБ, Трш, Ус), |музика (Др, ЗГ, Ндб), му|зика (Грз, Зб), байа|н’іст
(Лж, Пд), бойа|н’іст (Мш, НСт, Рш), ба|с’істиĭ (Ус), ба|с’іст (Пр, Рш),
банду|рист (Рдн), гармо|н’іст (Вл), бараба|н’іст (Рш), бара|баншчик (Дв,
Мш, Пр), тру|бач (Дв, Мш, Пд, Рп, Рш), трум|б’істиĭ (СтЖ), скри|пал’ (Пд),
скри|пар (Зб, Іл), скри|пар’ (БП, Рдн), скрип|кар’ (Мх, СтВ), скри|пач (Вл, Дв,
Мш, Рп), ск|рипка (Зб, Кст, Лш), ск|рипник (Ркш), скрип|лак (К), ґор|н’іст
(СтВ), цимба|л’іст (БП, Дв, Іл, Рп), цимба|л’істиĭ (Рдн), |цимбал (Кст, Лш),
акордео|н’іст (Дв), кларне|т’іст (Пр), |буб’ін’ (Лш), буб|н’іст (Бн, Іл, НСт,
Рп), буб|н’істиĭ (НСт, Рдн), тоĭ / шо ў |бубин биў (Рдн), дробо|вик (Бз),
тро|йіст’і му|зики / ск|рипка |бубон цим|бали (Вв), музи|канти / скри|пар /
ск|рипка / |кондак / цим|бали / клар|нет / сиксе|фон / бас / |бубен (Зб), г|райе на
|

басʼі (Зб), г|райе на ск|рипку (Врч), ка|п’іл’маĭстир ‘старший музикант’ (Др),

немає спец. назв (Тр).
‘танцюрист, танцюристка’: танц’у|рист (БП, Др, Зб, Іл, Нп, НСт, Пр,
Пш, Рд, Рж), танц’у|ристка (Вв, Пд), танцу|р’істка (НСт, Трш),
танц’у|ристиĭ (Др), ба|д’ориĭ (Др), |гарниĭ (СтВ), гу|л’ашчиĭ (Дв), гу|л’ака (Вс,
Зб), тан|цор (Лн, Рп, Рш), |дуже |гарно гу|л’айе (Вл), данц’іў|ник (Лж),
данцувал’ник (Нп), данц’іў|ница (Лж), танцоўш|чица (Бз), |фаĭно гу|л’айе /
дан|цуйе (Брд, Врч, Вс, МК, Мх, Рдн), з|найе данцу|вати (Пдв, Тр), |фаĭно
в’іс|какуйе (Кл), фру|мос ǯ’ок ‘гарно танцює’ (СтБ), фру|мос (Бн (схвалення)),
ар|т’істка (НСт), гу|л’ачка (Бл), |лехко гу|л’айе (НСт), |перша |ґ’іўка ў се|л’і
(Мм), |перша |ґ’іўчина (НСт), |перв’і тан|цори (Ркш), коро|л’ева / |була та|ка
|

д’іўчина гоно|рова шо з неў у|с’і х|лопц’і гу|л’али / та|ка |була гоно|рова

|

д’іўчина (Крч).
‘той, хто гарно співає’: сп’і|вак (Брд, Вр, Вс, Гр, Дб, Дв, Зб, Іл, Км, Кл,

Мм, Мх, НСт, Пд, Пш, Рдн, Рж, Ркш, Рп, Рш), сп’і|вачка (Бз, Бл, БП, Вв, Дб,
Іл, Лн, Мш, НСт, Пдв, Рдн, Рп, СтВ), |майе |фаĭниĭ |голос (Гр, К, Лк),
сп’і|вушчиĭ (Вл), сп’і|вучиĭ (Рш), сп’і|вака (Зб, Кп), п’іс|н’ар (Пр), ар|тист
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(Мм), ар|т’іст (Лж, СтВ, Тр), ар|т’істка (Лж, Ус), кан|татор’ (Дв), сп’і|вак
на ц’і|ле се|ло (Врч), хо|р’іст (Нп), |перв’і сп’іва|ки (Ркш), фру|мос кинте|р’ас
‘гарно співає’ (СтБ).
‘знахар(ка)’: з|нахар’ка (Бз, Вс, Рд, Ус), з|нахар (Зб, Кж, МК, Рп),
з|нахар’ (Дв, К, Пд, Пр), зна|хар (Дв), за|моўник (Пд), за|моўниц’а (Пд), |баба
(Кл, Ндб, Нп, СтВ), |бабка (Мш), г’ірс|ка |баба (Нп), глу|ха |баба (НСт), |баба /
шо |л’ічит (Кл), во|рожка (Рж, Ус), л’іка|р’і (Ркш), само|уки-дох|тор’і (Др).
‘ворожка’: во|рожка (Б, Бз, Бл, БП, Вв, Вл, Вр, Врч, Вс, Гр, Дб, Др, Зб,
К, Кж, Кп, Лж, Лк, Лн, Мл, Мх, Мш, Ндб, Нл, НСт, Пд, Пдв, Пр, Рд, Рдн, Рж,
Рп, Рш, Ркш, Сл, СтБ, СтВ, Трш, Ус), ворож|бица (БП), ворож|бит (Рж, Рп),
чар’іў|на (СтВ), мол’|фар’ка (Гр), |ж’інка / йа|ка мол’|фарит (Гр), ци|ганка
(Дв, Км, Рш), бре|хунка (Км, Кп), воло|шебница (Кп), |зодийа (Сл), вража|тор’
(СтБ, Тр), фа|булник (Врн), га|далка (Дв), ки|дала у |карти (Ск), йасно|видна
(ЗГ).
‘чаклун(ка)’: |в’ід’ма (Др, К, Кл, Нп, НСт, Пд, Трш), з|м’ін:иц’а / во|на
про|даст ти|бе буд’|де (Км), кал|дунка (Тр), мол’|фар’ка (СтЖ), чар’іў|на
(СтВ), зоди|йерка (Мх), зла во|рожка (Рдн), фа|бул’ница (Лн, Нл), ха|булница /
бо во|на ха|були (Вл), воло|шебница (Рш).
Назви осіб за матеріальним станом
‘бідний’: |б’ідниĭ (Б, Бз, Бн, Брд, Вв, Вр, Врч, Гр, Грз, Дб, Зб, ЗГ, Іл, Кд,
Кж, Крч, Лж, Лш, МК, Мм, Мх, Ндб, Нл, НСт, Пг, Пр, Рд, Рдн, Рж, Рп, Рш,
Сн, Ус, Шп), серед|нен’киĭ (СтВ), б’ід|н’ак (Зб, Км, Кп, Сл), жеб|рак (Бл, Лк,
Рдн), б’ідо|лаха (Зб, МК), са|рака (Дв, К, Км, СтБ, Тр), неш|часниĭ (Лж),
с|тарец (Кл), |б’ідне-не|шчасне (Лж), |б’ідниĭ на про|пало (Врч), |б’ідно жи|ве
(Мш), з|лидар’ (Пд), |були бога|ч’і / середн’а|ки і б’ідн’а|ки (Зб), з |б’ідного
|

роду (Др), з |б’ідного с|тану (Ус), б’ід|нота (Бн, Вр, Іл, Крч, Лж, Лн, Ндб),

б’ід|нен’киĭ (Бл).
‘багатий’: бо|гач (Б, Бл, Бн, Брд, Вв, Вл, Врч, Вс, Грз, Дб, Дв, Зб, ЗГ, Іл,
К, Кд, Кж, Кл, Крч, Кс, Лж, Лк, Лн, Лш, МК, Мл, Мм, Мх, Нл, Нп, НСт, Пг,
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Рд, Рдн, Рп, Рш, Сл, Сн, СтБ, Тп, Ус), |дуже бо|гач (Мм), бо|гач:ик ірон. (Др,
Іл), ба|гач (Вр, Зб, Іс, Кп, Мм, Мш, НСт, Пр, Пш, Ркш), ба|гачка (Вс, МК),
бо|гатиĭ (Бн, Др, Зл, Кд, Шп), ба|гатиĭ (Кс, Лж, Мм), кур|кул’ (Грз, Др, Іс, Кс,
Ндб, Сл), ку|лак (Вв, Вл, Др, Ндб, Рш), бо|гацкиĭ (СтВ), бо|гацкого |роду (Бл,
МК), ма|йучиĭ (Гр, Зб, Мм), |дуже ма|йучиĭ (Мм), ма|йушчиĭ (Іл), бо|гачка
(Ндб, Трш), бога|тир (Іс, Км), бога|тир’ (Км), бога|тир / у|с’ачину |майе (Км),
за|можниĭ (Лж, Нп), за|м’іжниĭ (Б, Др, ЗГ, Іс, МК), в’іл’|можниĭ (Дв), бур|жуĭ
(Сл).
‘люди, які не мають свого житла’: ко|м’ірники (Гр, Дб, Кж, Кс),
ко|м’ірник (Рдн), ко|м’ірничка (Гр), у ком’ірне ĭшли (Брд, Вс, Дб, Дв, Зб, К,
Лк, Мш, Пр, Рп, Ус), кварти|рант (Бз, Бл), кварт’і|рант (Пд, Ркш), зн’і|мач
(Пд), орен|дар (Рп), приĭ|мак (Рш), наĭ|мали квар|т’іру (Лн), безпри|тул’ниĭ
(Вл), у ко|м’ірне си|дит (Рдн).
‘жебрак’: жеб|рак (Вв, Гр, Дб, Зб, Іл, Кл, Лк, Лн, МК, Мх, Пдв, Рж, Рп,
СтЖ, Трш), жаб|рак (Км), про|с’ачиĭ (Рд), п|рос’ачиĭ (Зб, Лж, СтБ), п|рос’учиĭ
(Кж, СтВ), про|с’ашчиĭ (Кп, Пр, Ркш), про|сак (Гр), про|хач (Мш),
попро|шаĭник (Гр), про|шак (Бз, Дв, Др, Лн, НСт, Пд, Рш), про|шар (НСт),
п|рос’ушчиĭ (Мм), про|сатор (Іл), про|сатор’ (БП, СтВ), про|сатар (Рдн),
поп|рошка (К), стор|бар’ (Др), с|тарец (Б, Бл, Вл, Вр, Іл, Кп, Лн, Мш, Ндб,
Нл, Пр, Пш, Рдн, Ус), |нишчиĭ (Бр, Ндб), са|ракиĭ (СтБ), са|рака (К), |заĭда
(Кп), |б’ідниĭ (Врч, К, Тр), ниш|часниĭ (Нп), чарша|тор (СтБ), хо|дит за
про|шеним х|л’ібом (Кд), ĭде за про|шеним (Врч), ĭде про|сити |хата в’ід |хати
с чу|жого се|ла (Др).
‘жебрачка’: жеб|рачка (Вв, Гр, Зб, Кл, Мх, Пдв, Рж, Рп, Трш), про|с’ача
(Рд), п|рос’уча (Кж), п|рос’ача (Зб, Лж), про|с’ашча (Пр, Ркш), п|рос’ушча
(Мм), про|шачка (Бз, Дв, Лн, НСт, Пд, Рш), про|шар’ка (НСт), про|хачка
(Мш), стар|чиха (Б, Вл, Кп, Ндб, Нл, Пр), с|тарица (СтЖ), про|саторка (Іл),
про|сатор’ка (БП, СтВ), про|сатар’ка (Рдн), |б’ідна (К, Тр), ниш|часна (Нп),
|

жебрайе / п|роси (Дб).
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‘волоцюга, бездомна людина’: |б’ідниĭ (Кл, Ндб, Нп, Лк, СК), б’і|дар’
(Пд), бур|лак (Км), пи|йак (Км), лаĭ|дак (Км, НСт), л’і|н’ух (Дв, Мх), з|ледар
(Рп), з|лидн’а (Рп), з|лод’іĭ (Пр), проĭ|дисв’іт (Ус), бан|д’уга (Нл), без|хатник
(Кж),

без|домниĭ

(Іл,

Рдн),

без|домник

(Кж),

воло|ц’уга

(Вл,

Рж),

проізво|л’ашчиĭ (Рш), са|ракиĭ (СтБ), са|раку неш|часниĭ (Лж), п|рос’учиĭ (Вв),
про|шак (Вр), жеб|рак (Кд, НСт, Пдв), прихо|д’ашче (СтВ), без|дел’ниĭ (НСт),
не |хоче ро|бити / баĭ|дужниĭ (Врч), пус|тиĭ л’ом|пак / |леґа / л’ом|пак / гни|л’ак
(Зб), безпри|тул’не / н’і ко|ла н’і дво|ра (Гр), бомж (БП, Вв, Дб, Дв, Трш),
|

ходит |л’ондом (Рдн), ле|дашчиĭ (Лн), л’і|н’ух (Дв).
‘засуджений’: т’у|ремник (Б, Бн, БП, Вл, Врч, Вс, Дб, Кж, Кл, Кп, Лж,

Лн, Мх, Нп, НСт, Пш, Рд, Рдн, Ркш, Рш, Трш), т’у|ремшчик (Вв, Км, Лж,
Мш, Нл, Пд, Пр, СтВ, Тр), крим’и|налник (Лж), крим’і|нарник (Гр),
крими|нарник (Лк), крим’і|нал’ник (Зб, Кд, МК, Пдв, Рп), крима|нар’ (Дв),
су|ǯениĭ (К, Сл, Тп), су|жениĭ (Брд, Лж), зак|ритиĭ (Лж), за|суджениĭ (Рж),
засу|жениĭ (Мл), засу|ǯениĭ (Чрн), ви|ноўниĭ (СтВ), буў у т’ур|м’і (Крч, НСт),
буў у крим’і|нал’і (Кл), ареш|тант (Іл), кровоў|бивец (Ус).
Назви осіб за національністю та місцем проживання
‘сусід-покутянин’: су|с’ід (Бн, БП, Брд, Вл, Вв, Дб, Дв, ЗГ, Зл, К, Кд,
Км, Лж, Лн, Лш, Мл, Мм, Мх, Нл, НСт, Пдв, Пн, Пр, Пш, Рдн, Рж, Рп, Рх,
Рш, СтВ, Тп, Трш, Яр), су|с’іда ‘сусідка’ (Бр, Кл, Лж, Лш, НСт, Пг, Пдв, Рдн,
СК, Тп, Шп), су|с’ідка (Грз), ку|т’ани (Др, Кп), одноку|т’ани (Яр), кут’а|р’і
(Пд), однокут’а|р’і (Пд), на од|н’ім ку|т’і (Ркш), су|с’іди на од|н’ім ку|т’і
(СтВ), з |нашого ку|та (Сн), з од|ного ку|та (Пдв).
‘односелець’: одно|селец’ (Вр, Гр, Лш, Пд, Пш, Рп, Рх, СтВ),
односел’|чанин (БП, Вв, Вл, Зл, К, Кж, Кп, Лж, Лн, Мм, Мх, Мш, Пр, Рдн,
Ркш, Рп, Рх, Сн, Яр), з од|ного се|ла (Зб, Лк, Пдв, Рш), з |мого се|ла (Мш), з
од|ного гн’із|да (Гр), зем|л’ак (Гр, Зб, Лж, НСт, Пр), |м’есниĭ (Вр, Др, Іс),
сʼілʼс|киĭ (Сл, Тп, Шп), |наш’і |л’уди / с’іл’с|к’і (Врч, Дб, Др, Лж, Мм, Нл), тут
йіх |кор’ін’ (Гр), хат|н’і ‘з однієї хати, з однієї сім’ї’ (Грз, НСт, Сл).
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‘переселенець’: пересе|ленец (Дж, Кп, НСт, Сл, Ркш, Рп), пересе|ленец’
(Пш), пере|селенц (Брд), за|йеж’:иĭ (Яр), |заĭда (Гр Кп), |заĭшлиĭ (БП, Зб, Лк),
чу|жиĭ (К, Кд), чу|жак (Рх), чужо|земец (Вл), чуже|ница (Лж), чу|жинец’ (Пд),
з чужи|ни (Рш), приĭ|мак (Гр, Мх, Рш), мос|кал’ (БП, Лж), при|йіж:иĭ (Дв, ЗГ,
Кс, Трш), при|йеж:иĭ (Вс, Дв, К, Кж, Ндб, Сл, Сн, СтВ, Пн, Пр, Рх),
приĭ|дешниĭ (СтВ), п|риĭшлиĭ (Лк, Рп), сто|ронскиĭ (Др, Іл, Лж, Мл, Мш, Нл,
Пдв, Рд), посе|ленец’ (БП), неперва|кованиĭ (заст) (Дж).
‘міський житель’: городс|киĭ (Вр, Дв, Др, Зл, Км, Лж, Лк, Лн, Мш, Нл,
Пд, Пн, Пр, Рх, Рш, Сн, СтЖ, Яр), горо|д’анин (Вл, Пш), м’іс’|киĭ (Вв, СтЖ),
м’іш|чанин (БП, К, Кп, Пш, Ркш, Рп, Рх (заст.), СтВ), м’ішча|нин (Мш),
м’іш|чун (Зб), з |м’іста (Рп), з |города при|йіхали (Вл), ў |город’і жи|йе (Дб).
‘українець у номінації інших національностей’: укра|йінец’ (Дж, Др, Кд,
Лж, Мм, Ндб, Нп Пш), хо|хол (Гр, Лв, М), ха|хол (Лж (знев), Мш, Рх (нове)),
во|локи (знев. Рх), баса|раби (Рш), баса|рабц’і (Лн, Мш), бен|дери (Рх), |бидло
(Зб), хло|пи (Зб), мама|лижники (Гр), буко|винц’і (Іс), “наш брат” (самоназва)
(Зб), |руси (Зб), мужи|ки (Др, НСт, Сл), му|жичка (НСт), зак|л’ат’і укра|йінц’і
‘щирі патріоти’ (Сл).
‘росіянин’: |рускиĭ (Бл, Бн, Врч, Вс, Грз, Дб, Др, ЗГ, Зл, Іл, Іс, Кд, Кл,
Кс, Кст, Лж, Лн, Лш, Мл, Мм, Мх, Нп, НСт, Ош, Пг, Пдв, Рдн, Рх, Рш, СК,
Сл, СтЖ, Тп, Трш, Чрн, Чрп), ру|сак (Бз, Кп), рос’і|йанин (Зб, Пш), ка|цап (БП,
Мш, Рх), мос|кал’ (БП, Др, Зб, Іл, Іс, Кл, Кст, Лв, Лж, Лк, Мш, НСт, Пн, Рп,
Сл, СтВ, Тп, Ус, Чрп), куму|н’іст (Пн), моск|в’ічка (Мш), со|в’ети (ЗГ).
‘білорус’: б’іло|рус (Пш, Кп, Лж).
‘єврей’: жид (Бз, Бн, БП, Вв, Вл, Вр, Врч, Вс, Гр, Грз, Дв, Др, Іл, Іс, Зб,
Кж, Кл, Км, Кп, Крч, Лв, Лж, Лк, Лн, Лш, Мл, Мм, Мш, Нл, Нп, НСт, Пг,
Пдв, Пн, Пр, Рд, Рдн, Рп, Рш (знев.), Рх, СК, Сл, Сн, СтВ, Тп, Трш, Чрн, Шп,
Яр), жи|док (Сл, Шп), жид пар|хатиĭ (Рх), |жидова не|в’іра (Лж, знев.), жид
пар|шивиĭ (Мх), жи|д’іўка (Др, Лж, Мх, Нп, НСт), жи|д’івочка (Врч, Ндб,
Пдв), йеў|реĭ (Бз, Грз, Дж, ЗГ, Кд, Кп, Кс, Мл, Нл, НСт, Пд, Пш, Рж, Рш, Сн,
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Тп, Трш, Яр), йеў|реĭчик (ірон. Кс, Лн), йеў|рейічка (Іс, (ірон.) Кс, Мм), еў|реĭ
(Бн, Др, Мл).
‘німець’: |н’імец (Бл, Вл, Грз, Др, Зб, ЗГ, Іл, Кл, Лж, Лн, Лш, Мм, Мх,
Нп, НСт, Пдв, Пн, Пр, Рд, Рдн, Рп, Рш, СК, Сл, СтВ, Тп, Трш, Чрн), |н’імец’
(Пш), шваб (БП, Зб, Лк, НСт, Рд, Трш), фа|шист (Вл, Лж, Мш), фр’іц (Дв,
Мш, Сн), аўстр’і|йак (Лн, Рп).
‘поляк’: по|л’аки (Б, Бл, Бн, БП, Врч, Вс, Грз, Зб, ЗГ, Іл, Кд, Кж, Кл, Лж,
Лн, Лш, Мм, Мл, НСт, Пдв, Пш, Рп, Сн, Тп), |пол’ак (Дж, Іл, Лж, Лш, Рдн,
СтВ, Ус), |пол’ка (Вс, Лж), по|л’ачка (Зб, Лж, Лш), л’а|хи (Зб, Лн, Мш, Рх
(знев.)), л’аґу|ри (Рх, знев.), |н’імц’і (Рш), па|ни (Лж), |боĭки (Гр), боĭ|ки (СтВ),
|

маʒур (НСт, Дб), ш|л’ахта (Вс, Др), шл’ах|тун (Др), карґа|ни (Км), кон’у|ки

(Чрш жарт.), куцка|ни (Чрш жарт.).
‘румун’: ру|мун (БП, Грш, Др, ЗГ, Іс, Мл, Мм, Мх, НСт, Пн, Пш, СК,
Сл, СтВ, Трш), ру|мин (Бз, Вл, Грз, Кп, Лн, Ндб, Пр, Ркш), ри|мун (Бн, Врч,
Грз, Др, Зл, Кд, Кл, Км, Крч, Кс, Лж, Мм, Нп, Пдв, Рд, Рп, Рш, СтЖ, Тп, Трш,
Шп, Яр), |рум’ін (Вр, Пд, Рш), посто|ли (Рх), пос|толик (Мш), жан|дар’і (Рш),
ци|гани (Дв, Лж), ґарґа|уни (Рд).
‘молдаванин’: молда|ванин (Пш), молда|ван (Рх), молда|ванка (Рх),
‘нерозумна жінка’ (Рх), молда|вани (Вл, Др, Зл, К, Мм), молдо|ван (БП, Лш),
молдо|ван (Кп, Ктл, Лж, Лн, Мх, Рх, Рш), молду|ван (Ркш), мама|лижник
(Мш), ци|гани (Лн).
представники інших національностей: ци|гани (Др, Зл, К, Лн, Нл, СтЖ),
ци|ганка (Др, Кж), |турки (Зл, ЗГ, Іс, Лж, Нп, Рх), та|тари (Іс, Лш),
аўст|р’іĭц’і (Зл), перев’ід|ник ‘нащадок змішаного шлюбу’ (НСт), |м’ішан’і
|

л’уди ‘населення різних національностей’ (Грз, Ктл), гу|цули (Лш, Нп, Рд),

гуцу|ли (Бн, Дж, Зб, ЗГ, Рдн, СК, Ус), ма|дґ’ари (Пдв), ма|д’арка (Лж),
узбек’іс|таниц (Бн), лат|в’іĭка (Бн), чах (Мм), чех (Сл), уз|беки (Лш).
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Людина за віросповідуванням:
‘старообрядець’ (мн.): немає назви (Бз, Вл, Вр, Врн, Гр, Зб, Кж, Кл, Лж,
Лк, Лн, Мш, Нл, Ош, Пд, Пр, Рд, СК), старо|в’іри (Вв, Др, Ктл), старо|в’ери
(СтЖ, Чрп), старо|в’ірц’і (СтВ), липо|вани (Вв, Дв, Км, СтВ, СтЖ, Трш).
‘людина іншої віри’: п’ат’іди|с’атники (Пд), п’атиди|с’атники (Гр, Зл,
Км, Лк, Тв), п’ітиди|с’атники (Лж, Трш), п’ади|с’атники (БП, Ктл),
пйіт’іди|с’атники (Сн), п’іди|с’атники (К), христи|йани-бап|тисти (Кс, Ркш),
бап|тисти (Бл, Грз, Зб, К, Кс, Лк, Мш, Ндб, Рх), бап|т’істи (Бз, Врн, Кп, Лн,
Нл, НСт, Пд, Пр, СК), бап|т’іст’і (Вр, Рш), су|ботник (Тв), су|ботница (Лж),
су|ботники (Бн, БП, Вв, Вл, Вр, Врч, Дб, Др, К, Ктл, Лж, Лк, Лн, Мл, Мм,
Ндб, Нп, НСт, Пг, Пд, Пн, Рдн, СК, СтЖ, Трш), су|ботн’ік (Врн, Дв, Зл, Мш,
Нл, Пр, Ркш), су|ботничка (Брд, Рдн), су|бот’аник (Бр), ка|толик (Пд, Тр),
сек|тант (Км, Рд, Рж, Тв), йе|гови (БП, Вв, Вл, Лн, Ркш, Тр, Трш), йего|в’іст
(Кж, Км, Мш, СтВ, Тр, Яр), йего|в’іст’і (Бз, Вр, Врч, Дб, Кс), с|в’ідки |бога
йе|гови (Кп), с|в’ідки йе|гови (Зл, Іл, Нл), і|гови (Лж), ш|тунда (Лн), ш|тунди
(Пр, Рх, Яр), |в’іруйучиĭ (Сл), |веруйуч’і (Рх), |веруйушчиĭ (Ндб), |в’еруйушчиĭ
(Вл, Нл, Рш), по|кайаниĭ (Бн, БП, К, Км, Мл, Рп, Сн, СтВ, СтЖ, Тр, Чрп),
пока|йіти (Мх, Нп, НСт, СтВ, Чрп), адвен|тист (Грз, Ндб), агвен|т’іст (Сн),
протис|тант (Лк), наза|р’ани (Лк), не|д’іл’ник (Вл), іно|в’ір (Пш), іно|в’ірец
(МК), йеванге|л’іст (Рп), йеванге|л’іст’і (Дб, Кс, Лж, Пг), ун’і|йати (Пг),
|

в’ірниĭ (Дб), нехристи|йанин (Лж), не |нашойі |в’іри (Лж), аўтоке|фал’ниĭ (Бн).
‘побожна людина’: |в’іруйучиĭ (Гр, Іл, Лж, Пг, Пд, Пр, Ркш), |в’еруйучиĭ

(Вр), |в’іруйушчиĭ (Пн, Тр, Чрп), |дужи |в’іруйучиĭ (Др), по|божниĭ (Вв, Др, Іл,
Кж, Км, Кп, Лж, Лк, Мх, НСт, Пш, Рд, Рх, СтВ, СтЖ, Тв, Трш), бого|м’іл’ниĭ
(Бз, Вл, Др, Зб, Зл, Ктл, Лн, Мм, Мш, Нл, Рп, СК), богол’у|бивиĭ (Тв), |Божа
л’у|дина (Дв, Рш), по|кайаниĭ (К, Сн), пока|йітка (НСт), христи|йанка (БП),
христ’і|йани (Яр), цер|коўна л’у|дина (МК), благослоў|лен:иĭ (Нп), |чесниĭ (Бл),
моц мо|л’ашчиĭ (Др).
‘атеїст’: не|в’іруйучиĭ (Бз, Брд, Зб, Лк, Рдн), не|в’іруйушчиĭ (Вл, Мх,
СтЖ), не|в’ірниĭ (Рд, Тр), |нев’ір (Лв, Лж, Пд), не|в’ірник (Дв, Рш), без |в’іри
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(НСт), без|в’ірниĭ (Мм), без|в’ірник (Сн), без|божниĭ (Ктл, НСт), без|божник
(Вв, Іл, К, Лж, Лн, МК, Ндб, Пш), без|божн’ік (Мш, Яр), кому|н’іст (Пн),
ан|цихрист (Гр, Кп, Рх), ан|т’іхрист (СтВ), нечес|тивиĭ (Ркш), н’і до |Бога /
н’і до |чорта (Трш), не|добра л’у|дина (Чрп), неи|в’ірна ду|ша (Нп), без|душниĭ
(Км, Мм), небого|м’іл’ниĭ (Рп), ате|йіст (Грз, Рж), не йе |в’іруйучиĭ (СК),
та|ка йак бап|тисти / н’і|чо ни |в’іри / н’і|чо ни з|найе (Бл), ни |Богови / ни
|

л’удим (Тв), н’і |Богов’і н’і |чортов’і кочер|га (Лн).
‘священик’: п’іп (Бз, Бл, Врч, Вс, Гр, Грз, Дб, Дж, Зб (знев.), ЗГ, К, Км,

Кп, Крч, Кс, Кст, Ктл, Лв, Лж, Лк, Лн, Лш, МК, Мл, Мм, Мх, Мш, Ндб, Нп,
НСт, Ош, Пг, Пд, Пн, Пш, Рд, Рж, Ркш, Рп, Рх, Рш (знев.), СК, Сл, СтВ, СтЖ,
Стц, Тв, Тп, Тр, Трш, Чрн, Чрп, Чрш, Яр), |бат’ушка (Б, Бз, Брд, Вв, Вл, Вр,
Врн, Вс, Гр, Грз, Дб, Дв, ЗГ, Зл, Іс, Км, Кп, Ктл, Кс (нове), Лв, Лж, Лн, Лш,
Мл (нове) Мш, Ндб, Нл, НСт, Ош, Пг, Пд, Пр, Рж, Ркш, Рп, Рх, Рш, СтВ,
СтЖ, Тв (зверт.), Тр, Чрн, Чрп, Яр (зверт.)), па|нотец (БП, Врч, Вс, ЗГ, Іс, Кд,
Крч, Лж, Лш, Мм, Нп, НСт, Пн, Рд, СК, Сн, СтБ, СтВ, СтЖ, Тв, Тп, Трш,
Шп), па|нотец’ (Лк, МК, Рп), па|нотиц (Бн, Др, Кл, Лж, Лк (зверт.), Лш, Мл,
Мм, Пг, СК), панот|ц’і (Кл), па|ноч:ик (Врч, НСт, Шп), к|с’онʒ (Зб, Іл, Кж, Ол,
Рдн, Ус), о|тец (Бл, Вв, Дж, Іл, Крч, Лж, М, Ол, Пн, Рдн), о|тиц (Дв), |пан’і
о|тец (Мх (зверт.), Пн), |отче (зверт.) (Тв), |отче ду|хоўниĭ (зверт.) (Кс),
п|риут (Дв, СтБ), доб|роʒ’іĭ (Ош), о|тец-доб|роʒ’іĭ (СтЖ), св’аш|чен:ик (Бл,
Дж, Др, Іс, Кд, Кс, Лж, Пн, Рд, Рдн, Стц, Тп, Ус, Чрн), св’аш|ченик / о|тец //
хто |каже п’іп / хто |каже св’аш|ченик / хто |каже о|тец (Бл), о|тиц |ал’бо
|

бат’ушка / по-ри|мунски п|риут (Дв), |отче ду|хоўниĭ (зверт. Кс).
‘дружина священика’: |матушка (Б, Бз, Бн, Брд, Вл, Вр, Врн, Врч

(нове), Гр, Грз, Дб, Дв, Зл, ЗГ, Кп, Крч, Ктл, Лв, Лж (нове), Лк, Лн, Лш, М,
Мл (нове), Мш, Ндб, Нл, НСт (нове), Ош, Пг, Пд, Пн, Пр, Пш, Рж, Ркш, Рп,
Рх (нове), Рш, Сл, СтБ, Тв, Тп, Чрп, Яр), попа|д’а (Бл, Вв, Гр, Грз, ЗГ, Іл, К,
Кд, Км, Кп, Крч, Кс, Кст, Ктл, Лж, Лк (заст.), Лш, Нп, НСт, Ош, Пг, Рд, Рдн,
Рж, Рп, Рш, Рх (заст.), СК, СтВ, СтЖ, Стц, Тв, Тр, Трш, Чрн, Чрш, Шп, Яр),
попа|д’е (Пг), по|пиха (Кс), добро|ʒ’іка (БП, Врч, Вс, Др, Кд, Км, Кл, Кс, Мм,
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НСт, Пн, Рд, СК, СтВ, Тв, Тп, Чрп), добро|ʒ’іĭка (ЗГ, Іс, Лж, Лш, МК, Мл,
НСт, Рп, Сн, СтЖ, Шп), |йімост’ (Дж, Зб, Кж, Стц, Ус), |йемост’ (Ол, Рдн),
йе|ґомост’ (Рдн) приу|теса (СтБ, СтВ), |пан’і |матка (Рп), |ж’інка па|нотцева
(Мх), по|пова |ж’інка (ЗГ).
‘діти священика’: по|пов’і |д’іти (ЗГ, Лш, Чрн), по|п’іўск’і |ґ’іти (Лк),
син по|п’іў (НСт), доч|ка по|пова (НСт), па|нотцев’і |д’іти (Іс, Лж, Мм, СК),
па|нотцева

|

д’іўчина (Іс), па|нотц’іў син (Іс), па|нотца

|

д’іти (Др),

па|нотчиков’і |д’іти (Крч), |бат’ушков’і |д’іти (Зл, Лн), |бат’ушк’іни |д’іти
(Ктл), |дочка св’аш|ченика (Кс), |пан:а (Врч), па|нич (Врч), добро|ʒ’ічин’і |д’іти
(Кл, Мм).
‘дзвонар’: пала|мар’ (Б, Бз, БП, Брд, Вл, Врч, Вс, Гр, Дб, Дв, Др, Зб, ЗГ,
Зл, К, Кд, Кж, Кл, Км, Кп, Крч, Лж, Лк, Лн, Лш, Мл, Мм, Нп, НСт, Пг, Пд,
Пр, Рд, Рдн, СК, Сл, СтБ, СтВ, СтЖ, Тр, Трш, Ус, Чрп, Шп, Яр), пала|мар (Вв,
Вс, Лш, МК, Мл, Мх, Мш, Пн, Рж, Рп, Сн, Тв, Чрн), пал’а|мар (Бл), пана|мар’
(НСт), ʒво|нар’ (Бз, БП, Зл, Іл, К, Кп, Лв, Лж, Лн, Лш, Ндб, Пд, Рдн, Яр),
ʒво|нар (МК, Пш, Рж), с|тароста (Вр, Ктл, Ндб, Рх, Рш), слу|живиĭ (Ркш),
прис|лужник (Кд).
‘керівник церковного хору, дяк’: д’ак (Бз, БП, Вл, Вр, Врн, Грз, Зл, К,
Кж, Кл, Кп, Ктл, Лж (нове), Лн, Лш, Мш, Ндб, Нл, Пд, Пр, Пш, Рж, Рд, Ркш,
Рп, Рх, Рш, Сл, Шп, Яр), дґ’ак (Нп), д’ек (Бл, Зб, Рдн, Тв, Ус), дири|гент (Вв,
ЗГ, Іс), дири|жор (Тр), |даскал (Брд, Врч, Вс, Гр, Дб, Дв, Др, ЗГ, Кд, Км, Крч,
Лж, Лш, МК, Мл, Мм, Мх, НСт, Пг, СК, СтБ, СтВ, СтЖ, Трш, Чрн, Чрп),
|

даскал / тоĭ шо п’ід па|нотцевоў ру|коў (Крч), даска|лиха (Лж), псал|тиршчик

(ЗГ), хо|р’іст (Пн), |регент (Км), кер’іў|ник цер|коўного |хору (Рдн), кер’іў|ник
|

хору (Кд), к’і|руйе |хором (Лк).
‘люди, які співають у церкві’: хо|р’істи (Б, Брд, Вл, Врн, Вс, Дв, ЗГ, К,

Кд, Кл, Крч, Ктл, Лж, Лк, Ндб (нове), Пд, Рд, Рдн, Рж, Сн, СтВ, СтЖ, Тр,
Чрн, Чрп, Яр), хо|ристи (Вв, Гр, Зб, Ркш, Рп, Тв, Ус), хо|р’іст’і (Врч, Дб, Пг,
Пн), ко|р’істи (СтБ), сп’іва|ки (БП, ЗГ, Кл, Лж, МК, Мм, Нп, НСт, СК (нове),
Сл), хор (Бл, Іл, Кж, Лж, Мх, Трш, Чрп), хоур (Сн), цер|коўниĭ хор (Бз, Вв,
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Ндб), |п’еўч’і (Бз, Вр, Грз, Зл, Км, Кп, Мш, Ндб (заст), Нл, Пр, Рх, Рш), |пеўч’і
(Лв, Лн), |п’іўч’і (Пш).
‘касир’: ка|с’ір’ (Вл, Вр, Грз, ЗГ, Кд, Кл, Лн, Лш, Мм, НСт, Рд, СтЖ,
Чрн, Яр), ка|с’ір (Врн, Зл, Рх), ка|сир’ (Кд), ка|с’ірка (Лк, Пн), кас’і|йер’ (Ктл),
кас’і|йерка (Км), ка|с’ірша (Кп, Ркш, Рш), цеĭ / шо зби|райе грош’і (Сл).
‘церковний староста’: с|тароста (Б, БП, Вр, Врн, Вс, Грз, Дб, Дв, К,
Кд, Крч, Ктл, Лж, Лк, Лн, Мл (нове), Мш, Ндб, Нл, НСт, Пг, Пд, Рд, Рж, Ркш,
Рх, Рш, СК, СтВ, Тв, Ус, Чрп, Яр), с|тароста |цер’кви (Гр, Іс, Кл, Нп, СтЖ),
с|тароста де|с’атки (Вв), с|таршиĭ цер|коўниĭ (Тр), цер|коўниĭ с|тароста (Бз,
Зл, Кп, МК, Пр, Пш, Рп), голо|ва цер|коўного ком’і|тету (Зб, Рдн), голо|ва
два|ц’атки (Пн), на|чал’ник |цер’кви (Сн), голо|ва |цер’кви (Бл, Врч, Іс, Кл, Шп,
Ус), в’ін йак ска|зати ти|пер голо|ва рив’і|з’іĭнойі ко|м’іс’ійі / в’ін так йак
рив’і|зор ĭкиĭс (жарт.) (Мх), йе с|таршиĭ чоло|в’ік / шо в’ін за то ўс’о
в’ідпов’і|дайе (Кд); с|тароста – ха|з’айін |церкви (Ркш).
‘учасники церковного комітету’: два|ц’атка (Гр, Грз, ЗГ, Зл, Крч, Лк,
Лн, Мх, Ндб, НСт, Рдн, Сл), два|ц’атники (Пд), цер|коўна два|ц’етка (Іс),
де|с’атка (Вс, Ндб), де|с’атники (Дв), |аўтус (Лж заст.), заст. е|п’ітропи (Др,
Км, МК, Мл, Мм, СтВ), |пʼітропи (Лж, СК, Чрн), цер|коўниĭ ком’і|тет (Брд,
Зб, Кд, Рдн), цер|коўн’і б|рат’:а (Рдн), б|ратство цер|коўне (Ус), бра|ти (Вв),
б|рат’:а (Бл, Дб, Іл, Мл, Рп, Ус), сест|риц’і (Бл, Іл, Рдн, Рп, Ус).
‘чернець’: мо|нах (Б, Бз, Бн, БП, Бр, Брд, Вл, Вр, Врн, Врч, Вс, Грз, Др,
ЗГ, Зл, Іс, К, Кл, Кп, Крч, Кс, Кст, Лв, Лж, Лк, Лн, Лш, М, МК, Мл, Мх, Мш,
Ндб, НСт, Нп, Ош, Пг, Пн, Пд, Пр, Пш, Рд, Рдн, Рж, Ркш, Рп, Рх, Сл, СтБ,
СтВ, СтЖ, Стц, Тв, Тп, Тр, Трш, Ус, Чрн, Чрш, Шп), |монах (Бл, Брд, Вв, Дж,
Зб, Зл, Іл, К, Кд, Кж, Ктл, Нл, Ол, Пг, Пдв, Рдн, Чрп), ма|нах (Вс, Дв, СтЖ),
ка|лугор’ (Дв, Лк (заст)), Км (заст.), Рд (заст.)), ка|лугар’ (Гр, Дб, СтБ (заст),
СтВ, Тр), монас|тирник (Рш), і|гумен (Вс).
‘черниця’: мо|нашка (Бз, Бл, Бн, БП, Бр, Вл, Вр, Врн, Врч, Вс, Грз, Дв,
Дж, Др, Зб, ЗГ, Зл, Іл, Іс, К, Кд, Кж, Кл, Кп, Крч, Кс, Кст, Лв, Лк, Лн, Лш, М,
МК, Мл, Мх, Мш, Ндб, Нл, Нп, НСт, Ол, Ош, Пг, Пн, Пр, Рд, Рдн, Рж, Ркш,
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Рп, Рх, Сл, СтБ, СтЖ, Тв, Тр, Чрн, Чрш), ма|нашка (Б, Врн, ЗГ, Пр, Рш, Сн,
Яр), мо|нахин’а (Пн, Пш, Рд, СК, СтВ, Стц, Тв, Тп, Трш, Ус, Чрп, Шп),
мона|хин’а (Брд, Кж, Пд, Рдн), ка|лугор’ка (Гр, Дб, Км (заст.), Чрп (заст.)),
ка|лугар’ка (СтБ (заст), СтВ), чер|ниц’а (Яр), |матушка (Вв зверт.), ігу|мен’ійа
(Вс), цер|коўна / во|на ўже лиш дл’а са|мого |Бога (Тр).
Людина як учасник обрядової дії.
‘баба-повитуха’: |моша (Б, БП, Бр, Брд, Вв, Врч, Вс, Дб, Дв, Др, Іс, К,
Кл, Крч, Кс, Ктл, Лж, Лк, Лш, Мл, Мм (заст), Мх, Нп, НСт, Ош (заст), Пн,
Пш, Рд, Ркш, Рп, СК, Сл, Сн, СтБ, Тп, Трш), |мош’а (Бр, Врч, Гр, Км, СтВ, Тв,
Тр, Чрн, Чрп), дер|жаўна |моша (Лк), ц’і|сарска |мош’а (Лк, СтВ), аку|шерка
(Дж, Лв, Лж (нове), Мм, Ол, Ош), аку|шар’ка (Іл, Іс, НСт, Рдн, Ус), аку|шарка
(Мм), ку|шар’ка (Бн, НСт, Пдв), |баба (Бз, Бл, Врн, Ктл, М, Мл, Ндб, Рх),
|

бабка (Зл, Мш, Рш), |баба-пови|туха (Лв, Лн, Пш, Рдн, Стц), |бабка-пови|туха

(Вл, Кп, Ндб, Пш), |бабц’а-пови|туха (Пд), пови|туха (Вс, Грз, Кж, Кст, Лш,
Пг, Тв, Шп, Яр), па|вушка (Кд), |баба-ўйазо|пупа (СтЖ), |баба-|моша (Пр),
з|нахар’ка (Вр, М), |баба / шо приĭ|майе |роди (Нл, Яр), та / шо | роди приĭ| майе
(Бр, ЗГ, Кс, МК, Чрш), та / шо в’ідби|райе |д’іти (Пг).
‘хрещений батько’: |бат’ко (Б, Бз, Бл, Бн, Бр, Брд, Вв, Вл, Врч, Вс, Гр,
Грз, Дб, Дж (зверт.), Зб, Зл (заст.), Іс, К, Кд, Кж (зверт), Км, Крч, Кст, Ктл,
Лв, Лш, М, Мл, Мм, Мх, Ндб, Нп, НСт, Ош, Пг, Пд, Пш, Рд, Рдн, Рж, Рп, Рх,
Рш, СК, СтБ, СтВ, Стц, Тв (част), Тп, Тр, Ус, Чрн, Чрп, Чрш, Шп, Яр),
|

бат’:о (Іл), х|ресниĭ |бат’ко (Вс, Кж, Ол, Рдн), хре|шчениĭ |бат’ко (Дж, Др,

Кп, Ктл, МК, Мх, Пд, Сн), хрес|т’іл’ниĭ |бат’ко (Ркш), на|нашко (Бз (заст),
БП, Вр, Врн, Дв, ЗГ, Зл, Кл, Кс, Лк, Лн, Мш, Нл, НСт (рідк.), Пн, Сл, Сн,
СтЖ, Тв, Тр, Трш), хре|шчениĭ на|нашко (Пр).
‘хрещена мати’: |матка (Б, Бз, Бл (зверт), Бн, Бр, Брд, Вв, Вл, Врч, Вс,
Гр, Грз, Дб, Дж (зверт), Зб, Зл (заст), Іл, Іс, К, Кд, Кж (зверт.), Км, Крч, Кст,
Ктл, Лн, Лш, М, Мл, Мм, Мх, Ндб, Нп, НСт, Ош, Пг, Пд, Пш, Рд, Рдн, Рж, Рп,
Рх, Рш, СК, СтБ, СтВ, СтЖ, Стц, Тв (част), Тп, Тр, Ус, Чрн, Чрп, Чрш, Шп,
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Яр), хре|шчена |матка (Др, Кп, МК, Мх), х|ресна |матка (Вс, Ол), хрес|т’іл’на
|

матка (Ркш), на|нашка (Бз (заст), БП, Вр, Врн, Дв, ЗГ, Зл, Кл, Кс, Лк, Лн,

Мш, Нл, НСт (рідк.), Пн, Сл, Сн, СтЖ, Тв, Тр, Трш, Чрн (заст.)) хре|шчена
на|нашка (Пр), хре|шчена |мама (Сн), х|ресна |мама (Кж), хре|шчена |мати
(Дж).
‘хрещені батьки для рідних батьків дитини’: кум (Бз, Бл, Бн, БП, Бр, Вв,
Вл, Вр, Врн, Вс, Гр, Дв, Дж, Зб, ЗГ, Зл, К, Кд, Кж, Кп, Ктл, Лж, Лк, Лн, Лш,
Мм, Мх, Мш, Нл, Нп, НСт, Пд, Пн, Пр, Пш, Рдн, Ркш, Рх, Рш, Сл, Сн, СтБ,
СтВ, СтЖ, Тп, Тр, Трш, Чрп, Чрш, Яр), ку|ма (Бз, Бл, Бн, БП, Бр, Вв, Вл, Вр,
Врн, Вс, Гр, Дв, Дж, Зб, ЗГ, Зл, К, Кд, Кж, Км, Кп, Ктл, Лж, Лк, Лн, Лш, Мм,
Мх, Мш, Нл, Нп, НСт, Пд, Пн, Пр, Пш, Рдн, Ркш, Рх, Рш, Сл, Сн, СК, СтБ,
СтВ, СтЖ, Тп, Трш, Чрп, Чрш, Яр), с|таршиĭ кум (Мм, Лш, НСт).
‘хрещеник’: ф’ін (Бл, Бн, Бр, Вв, Вл, Вр, Врн, Вс, Дж, Зл, Кд, Кж, Ктл,
Лк, Лн, Лш, Мм, Нл, Нп, НСт, Пр, Пш, Рдн, Ркш, Рх, Рш, Сл, Сн, СтБ, Чрш,
Яр), ф’і|нок (Зл), фʼі|йін (Зб), ф’іне|н’атко (Кп), ф’ін хреш|чениĭ (Тп),
пох|ресник (Бз, Ркш), хреш|чениĭ (Мш), хреш|чениĭ син (Дж).
‘хрещениця’: ф’і|на (Бн, Бр, Вв, Вл, Вр, Врн, Вс, Дж, Зл, Кд, Ктл, Кж,
Лв, Лк, Лн, Лш, Мм, Нл, Нп, НСт, Пр, Пш, Рдн, Ркш, Рх, Рш, Сл, Сн, СтБ,
СтЖ, Чрш), |ф’іна (Яр), ф’і|йіна (рідк.) (Зб), ф’іне|н’атко (Кп), ф’і|на
хреш|чена (Тп), пох|ресница (Бз), пох|ресниц’а (Зб), хреш|ченка (Мш),
хреш|чена (Ркш), хреш|чена |дочка (Дж).
‘сватачі, чоловіки, які приходять на сватання’: старос|ти (Брд, Вр, Вс,
Гр, Др, Кж, Лв, Лк, Лн, Мш, НСт, Рш, Сн, СтЖ, Трш, Яр), с|тарости (Бл, Бр,
Гр, ЗГ, Зл, Нп, НСт, Рдн, Сл, Ус, Чрп), с|тароста (Бз, БП, Врн, Кд, Пд, Пн,
Пр, СтБ, СтВ), в’ін|чал’ниĭ с|тароста / йа|киĭ ве|де в’і|с’іл’а (Зл), сва|ти (Вл, К,
Лш, МК, Рж), свата|ч’і (Лн, Пш, Рш), бат’|ки (Дж).
‘наречена’: моло|да (Б, Бз, Бл, Бн, БП, Бр, Брд, Вв, Вл, Вр, Врн, Вс, Гр,
Грз, Дб, Дв, Дж, Др, Зб, ЗГ, Зл, К, Кд, Кж, Км, Кп, Кс, Лв, Лк, Лн, Лш, МК,
Мм, Мх, Мш, Нл, Нп, НСт, Пг, Пд, Пн, Пр, Ркш, Рп, Рх, Рш, СК, Сл, Сн, СтБ,
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СтВ, СтЖ, Тп, Трш, Ус, Чрп, Яр), кн’е|гин’а (Бл (заст.)), н’е|в’еста (Бз, Врн,
Зл, Ктл, Пд), н’е|веста (Мш), не|васта (Сн), наре|чена (Дж, Лш, Рж).
‘наречений’: моло|диĭ (Б, Бз, Бл, Бн, БП, Бр, Брд, Вв, Вл, Вр, Врн, Вс,
Гр, Грз, Дб, Дв, Дж, Др, Зб, ЗГ, Зл, К, Кд, Кж, Кп, Лв, Лк, Лн, Лш, МК, Мм,
Мш, Нл, Нп, НСт, Пг, Пд, Пн, Пр, Ркш, Рп, Рх, Рш, СК, Сл, Сн, СтБ, СтВ,
СтЖ, Тп, Трш, Ус, Чрп, Яр), же|них (Лж, Мш, Пд, Пш), жи|них (Лш), жи|н’іх
(Зл, Ктл), к|н’ез’ (Бл (заст.)), наре|чениĭ (Дж, Лш, Рж), пан моло|диĭ (Км, Мх).
‘звертання до наречених у день весілля’: |пан’і моло|да (БП, Бр, Вв, Вл,
Вс, Гр, Дб, Зл, Кж, Лш, МК, Мм, Нп, НСт, Пг, Пн, Пш, Рш, Сл, Сн, СтБ, СтВ,
СтЖ, Тв, Трш, Чрп, Яр), |пан’і моло|диĭ (Вл, Гр, Лш, МК, Нп, Пг, Пш, Рш, Сн,
Тв), |пан моло|диĭ (СтВ), |пане моло|диĭ (Бр, Вв, Кж, Мм, НСт, Сл, Яр),
моло|д’ата (Дж).
‘звертання до батьків наречених у день весілля’: сва|ти (Грз, ЗГ, Зл,
Лш, Мм, НСт, Рж, СК, СтВ, Трш), с|вахо (Вв, Грз, ЗГ, Лш), с|вате (Вв, Грз,
ЗГ, Лш), с|ваха ве|лика (Лк, Км, Мх), сват ве|ликиĭ (Лк, Км, Мх), до|матор’
(Дв, Др, Мм, Лж, СК), до|матор’ка (Дв, Др, Лж, Мм, СК), |тато ве|ликиĭ (Гр,
Чрп), |мама ве|лика (Гр, Чрп), |сокра |мар’і ‘мати нареченого у день весілля’
(Ктл), |сокру |мар’і ‘батько нареченого у день весілля’ (Ктл), |сокра н’ік ‘ля’
(Ктл), |сокру н’ік ‘батько нареченої у день весілля’ (Ктл), |мама і |тато (Кж,
Сн), |родич’і (Тв), |ґазди (Тв).
‘нерідна мати або батько наречених, які виконують функції рідних
батьків’: поса|довиĭ(а) |тато (|мама) (Рп), в’ін|чал’ниĭ(а) |тато (|мама) (Рп),
|

названиĭ |бат’ко (Вв, Дб, Пд), |названа |мама (Вв, Дб, Пд), не|р’ідн’і бат’|ки

(Мш, Ус), при|йомниĭ |тато (Сн), п’ідстаў|ниĭ(а) |тато (|мама) (Ркш), буў за
|

тата (Вс).
‘весільні свідки’: |матка і |бат’ко (Б, Бн, БП, Бр, Брд, Вл, Вс, Гр, Дб,

Дв, Др, ЗГ, К, Кд, Кж, Км, Лв, Лш, МК, Мм, Нп, НСт, Пн, Пр, Пш, Рж, Рш,
СК, Сл, Сн, СтВ, Тв, Тп, Трш, Ус, Яр), в’ін|чал’н’і бат’|ки (К, Пд, Пр, Ркш,
Рх, Чрп), в’ін|чал’ниĭ |бат’ко (Дж, Ктл, Мм, СтБ, Тп), в’інчал’на |матка (Дж,
Мм, СтБ), |бат’ко ве|ликиĭ / |матка ве|лика (Ктл, Лк, Мх), ве|с’іл’ниĭ |бат’ко
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(Вв), ве|с’іл’на |матка (БП, Вв), ве|с’іл’н’і бат’|ки (БП, Грз), в’ін|чал’ниĭ
на|нашко (Вр), в’ін|чал’на на|нашка (Вр), ве|с’іл’ниĭ на|нашко (Врн), ве|с’іл’на
на|нашка (Врн), на|нашко (Вр, Дв, Лв, Мш, Нл, Трш), на|нашка (Дв, Зл, Лв,
Мш, Нл, Трш), кум і ку|ма (Бл).
‘весільна пара для своїх свідків’: ф’і|ни (Б, Бз, Бн, Брд, Вл, Врн, Гр, Дб,
Дв, Км, Ктл, Лк, Мх, НСт, Пд, Пн, Пр, СК, Сл, Сн, СтВ, Тп, Трш, Чрп), ф’ін
(Брд, Бз, Мш, Нл, Ркш), ф’і|на (Брд, Бз, Мш, Нл), |ф’іна (Ркш, Тп).
‘подруги нареченої’: д|ружка (Б, Бз, Бл, Бн, БП, Брд, Вв, Вл, Вр, Врн,
Гр, Грз, Дб, Дв, Дж, Др, Зб, ЗГ, Зл, К, Кд, Кж, Км, Кп, Ктл, Лв, Лж, Лк, Лн,
Лш, МК, Мм, Мх, Мш, Нл, Нп, НСт, Пг, Пд, Пн, Пр, Пш, Рдн, Рж, Ркш, Рх,
Рш, Сл, Сн, СК, СтЖ, СтБ, СтВ, Трш, Ус, Чрп, Яр), с|тарша д|ружка (Бл, Грз,
Дв, Др, Кд, Кж, Км, Кп, Ктл, Лш, МК, Мм, Мх, Мш, Нп, НСт, Пд, Пн, Пр,
Ркш, Рх, Рш, СК, СтВ, Тв, Трш, Ус, Чрп, Яр).
‘друзі нареченого’: д|ружба (Б, Бз, Бл, Бн, БП, Брд, Вв, Вр, Врн, Вс, Гр,
Грз, Дб, Дв, Дж, Др, Зб, Зл, К, Кд, Кж, Км, Кп, Лв, Лн, Лш, Мм, Мш, Нл, Нп,
НСт, Пг, Пр, Рж, Ркш, Рх, Рш, СК, СтБ, СтВ, СтЖ, Тв, Трш, Ус, Чрп),
с|таршиĭ д|ружба (Грз, Дв, Др, Кж, Мм, Мш, Пн, Ркш, СК, Сл, СтВ, Ус, Чрп),
вата|жер (МК), вата|жел (ЗГ, Ктл, Сл, Тп), с|таршиĭ вата|жел (Пд), |ватаг
(Сн), бо|йари (Вс, Лш, Тв, Тп, СтБ), б|рат’:а (Тп).
‘друзі нареченої’: д|ружба (Бз, Вр, Врн, Гр, Дб, Др, Зл, Кд, Км, Кп, Лк,
МК, Мм, Мш, Нл, НСт, Пр, Рш, СК, СтВ, СтЖ, Чрп), с|таршиĭ д|ружба (СК),
вата|жел (Б, Вл, Ктл, Лк, Пд, Рх, Сл), бо|йари (Кж), бо|йара (СтВ), брат
(Брд), б|рат’:а (Брд, Вс, Зб, Пг), б|рат’:е (Тв), бра|ти (Дж, Тв), с|таршиĭ
брат (Вс), ве|с’іл’ниĭ (Ркш, Ус), |молод’ (Трш).
‘дівчина, яка тримає весільні свічки’: св’і|тиўка (Б, Бл, Бн, Брд, Вв, Вл,
Вс, Гр, Грз, Дб, Дв, Дж, Др, Зб, ЗГ, Зл, Кд, Кж, Км, Лв, Лк, Лш, Мм, Мх, Нп,
НСт, Пг, Пд, Пн, Пр, Пш, Ркш, Рх, Сн, СК, СтБ, СтВ, СтЖ, Тв, Тп, Трш, Ус,
Чрп), с|тарша св’і|тиўка (СК), св’і|тилка (Бз, Врн, Лн, МК, Мш, Рж), д|ружка
(Вр, Гр, К, Ктл, Нл, Пд, Рх, Рш, СтЖ, Чрп), ве|с’іл’на (Ркш).
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‘жінки, які співають обрядові пісні під час весілля, печуть весільний
хліб’: с|вашка (Бл, БП, Вл, Вс, Гр, Грз, Дб, Дв, Дж, Др, ЗГ, К, Кд, Кж, Км,
Ктл, Лк, Лш, МК, Мм, Мх, Мш, НСт, Пн, Пш, Рж, Ркш, Рп, Рх, СК, Сл, Сн,
СтБ, СтВ, СтЖ, Тв, Тп, Трш, Ус, Чрп), старас|тиха (Пг, Рш), ж’ін|кипом’іч|ниц’і (Нп), сп’івач|ки (Бн, Нп, НСт), присп’івач|ки (Ус), коро|ваĭниц’і
(Лв), ве|с’іл’н’і (Кд), |кухар’ка (Др, ЗГ, Лш, Ус), пом’ічнич|ки (СК),
пома|гайуч’і (Тп).
‘той, хто відповідає за алкогольні напої на весіллі’: чопо|виĭ (Бл (заст),
Гр, Др, МК, НСт, Пд, Пн, Рп, СК, Сн, Тв, Трш), чипо|виĭ (Брд, Грз, Лк, НСт,
Пг), ч’іпо|виĭ (Лв, Км, Чрп), чипо|виĭ в’ід го|р’іўки (СтВ), с|тароста (Бз, Вс,
Врн, Кп, Мш, Нл, Пш, Рп, Рх, Рш, Сл), с|таршиĭ с|тароста (Ркш), ве|с’іл’ниĭ
с|тароста (Вр), пом’іч|ник (Бл нове), п’ід|ношчик (НСт), роз|ношчик (К),
вадро|виĭ (Мх), драґа|р’і (Дб), ка|н’оўскиĭ (Кд), ко|даш (БП, СтЖ), ко|м’ірник
(БП), с|таршиĭ ґаз|да (Ус), |бат’ко в’ін|чал’ниĭ (Дж).
‘люди, які приходять на храмове свято з інших сіл’: храмо|в’і (Брд, Вв,
Вс, Гр, Дб, Дж, Др, К, Кд, Кж, Км, Кп, Лв, Лн, Лш, МК, Мм, Нл, Нп, НСт, Пг,
Пд, Пр, Рдн, Рж, Рп, Рх, СК, Сн, СтВ, СтЖ, Тв, Трш, Яр), храма|р’і (Вл, Гр,
Ктл, Ндб, Пш, Ркш, Рх, Рш), хра|м’ани (Лк, Тп), |гост’і (БП, Вл, Врн, Дв, Зл,
Лш, Мх, Мш, Пр, Рж, Сн, СтБ), |гостк’і (НСт, Пн, Рп), сто|ронск’і |гост’і
(Нл), сто|ронск’і (Лж, Лн, Мм), п|разников’і (Лн), мар’і|йани (Бз), прихо|жани
(БП, Дв).
‘організатор гуляння на храмове свято’: |калфа (Б, Вр, Врн, Вс, Гр, Дб,
ЗГ, К, Кд, Км, Кп, Крч, Ктл, Лв, Лк, Лн, Лш, МК, Мл, Мм, Мш, Ндб, Нл, НСт,
Пн, Пш, Рж, Ркш, Рп, Рх (заст.), Рш (заст., рідк), СК, Сл, Сн, СтБ, Тв, Трш),
‘хлопець, який збирає гроші на коляду’ (Крч, Лж, СтБ), с|таршиĭ |калфа (Лк),
бе|реза (МК), та|киĭ х|лопец с|таршиĭ ци та|ка |д’іўчина / шо тим киі|руйе (Бл),
с|таршиĭ |парубок (Бл, Вв, Іс), с|таршиĭ х|лопец (Дж), вата|жел (Зл), сх’ід (зб)
(Км, Чрп), ка|сир’ (Врч), фл’і|кеў / до|хожиĭ х|лопец (СтБ).
‘учасники коляди’: кол’адни|ки (Б, Бз, БП, Брд, Вв, Вл, Вр, Врн, Гр, Дб,
Др, Зл, К, Кд, Кп, Крч, Ктл, Лв, Лк, Лн, Лш, МК, Мш, Нл, Нп, НСт, Пд, Пр,
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Пш, Рж, Ркш, Рп, Рх, Рш, Сн, СтЖ, Тв, Ус, Яр), кол’ідни|ки (Бл (нова), Бн, Дв,
Км, Лк, Мх, Пг, Пн, СК, СтВ, Чрп), |чата (заст. Рх), |геĭкаĭлин:ики (Рш),
шчедр’іўни|ки (Вл, Ркш), |бурса (Бл (заст.), Др (заст), СтБ), бе|реза (Лк),
кол’ідни|ки в’ід бе|рези (Лк), б|ратство (Бн, Дб, Дв, Кд, НСт), ко|л’аґа (СтВ,
Чрп), |коло (Дж), |партийа (Бн), |парт’ійа (Мм), гур|ток (Кж), кол’і|да (Мх),
шиф ‘керівник коляди’ (Чрп), цер|коўна кол’і|да (Др, Км, Пн, Рп), колидни|ки
ма|л’і (Трш), ве|лика кол’а|да (НСт), ве|лика кол’і|да (Дв, Пн, Трш), цер|коўн’і
кол’адни|ки (Рп, СтВ).
‘учасники вертепу’: у н.п немає обрядової дії (Вв, Гр, Кж, Пд, Рх, Рш),
вер|теп (Бл, Чрп), і|роди (Км, Мм, Нп, СК, Сн, СтВ), |іроди (Бз, Мх, СтЖ),
ге|роди (Рп), ца|р’і (Вв, СК), пасти|р’і (Дж), вер|тепчики (Ркш), вер|тепники
(НСт, СК, Чрп), з вер|тепом (Др, Мм, Ус, Чрп), з зв’із|доў (Гр (заст.), Дв, Км,
Крч, НСт, Тв), з монасти|рем (Тв), з буга|йем (Тв), шчедр’іўни|ки (Ркш), д’ід
(ЗГ, Лж), |турок (Ктл, Лж, Ркш), |калфа (Лж), ка|с’ір’ (Лж), ц’і|л’індр (Лж),
кол’адни|ки (Нл), кол’ідни|ки (К), |коники (ЗГ).
‘учасники “Маланки”’: ма|ланка (Бн, Брд, Вв, Вл, Врн, Дб, ЗГ, К, Км,
Лж, Лк, МК, Нл, Пд, Рп, Рш, Сл, Сн, СтВ, Чрп), ма|ланка пе|ребрана (Тп),
маланка|р’і (Пш), пере|бер’ійа зб. (Крч, НСт), |ч’інчики (Бн), ко|за (Кп, Рп,
Сн), |циган (Гр, Рп, Сн), ци|ганка (МК, НСт, Сн), ўрач (Сн), ґ’ід (НСт, Сл),
ро|гатиĭ (Крч), д’ід (МК), д’і|ди і |коники (Бз), мид|в’ід’ (НСт).
‘діти, які приходять вітати на Новий Рік’: |с’ійал’ники (Дб, К, Км, НСт,
Пш, Рх, Рш, СтВ, Чрп), |с’івалники (Вл), с’іва|ч’і (Брд, Зл, Ктл), с’ійа|ч’і (Дб),
розс’іва|ч’і (Пд), пос’і|вал’ники (Вв, Дб, Кп, Ркш), пос’іўни|ки (Зл),
зас’і|вал’ники (Рп).
‘покійник’: по|к’іĭниĭ (Дж, Др, Км, ЗГ, Лж, НСт, Пр, СтВ, СтЖ, Трш,
Чрп), по|коĭниĭ (Бр, Вр, К, Крч, Ктл, Лж, НСт, Пр, Сл, Сн, СтВ, Тр), по|к’іĭник
(Бз, БП, Врн, Вс, Гр, Дб, Дв, Кд, Лш, Мм, Мш, Нп, НСт, Пш, Рж, СтБ),
по|к’іĭница (Лж), по|коĭник (Зл, Нл, НСт, Ркш, Рх), по|коĭн’ік (Кп, Рш),
по|мерлиĭ (Кд, Рп), |мертвиĭ (НСт), мерт|вец (Б, Бн, БП, Брд, Вв, Вл, Кж, Км,
Кп, Лш, МК, Мх, Нп, НСт, Пг, Пд, Пн, Рп, Рш, Сн, Тв, Ус, Чрп, Яр), умер|лиĭ
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(Іл), ум|рец (Рш), умер|лец (Лн), мер|лец (Нл), |мерчик (Рх), мрец (МК),
не|б’іжчик (Бл, БП, Лв).
‘ті, хто одягають покійника’: нема окремої назви (Бл, Дж, Кж, НСт, Сл),
спор’адни|ки (Пш), т’і / шо |мийут (Мх, Нп, Пг, Ркш, Рх), т’і / шо ўби|райут
(Вв, Мх), т’і / шо ку|пали |т’іло (Др), обс|луга (Ус).
‘жінка, яка плаче, приповідає’ –
‘псалтирник, той, хто читає псалми над покійниками’: д’ак (Рш, Яр),
|

пеўчиĭ (Пш), псал|тирник (Нп), псаў|тирник (НСт), псал|тиршчик (Пд, Рп),

тоĭ чоло|в’ік / шо Сал|тиру чи|тайе (Брд, Вл), тоĭ / шо чи|тайе Псал|тир (Іс,
Ркш), на при|вид:а при|ход’а (Вв).
‘гробар’: гро|бар’ (Вл, Гр, Дб, Дв, Др, ЗГ, К, Кж, Км, Лв, Мх, Нп, НСт,
Пг, Пн, Рш, Сн, СтБ, СтВ, СтЖ, Тп, Трш, Чрп), граба|р (МК, Рж, Рп), граба|р’
(Бл, Вс, Кд, Тв), гро|бар (Вв, Пш, Ус), г|робник (Дж), пог|робник (Бн), йам|ник
(Іл), чулу|в’ік тоĭ / шо ко|пайе (Сл).
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ДОДАТОК В
СТРУКТУРА І СЕМАНТИКА НОМІНАТИВНИХ ОДИНИЦЬ ЛСГ
„РИСИ ХАРАКТЕРУ”
В ПОКУТСЬКО-БУКОВИНСЬКИХ ГОВІРКАХ
Групі назв осіб, що відбивають риси характеру, поведінку людини,
порівняно з попередньою властива помітніша різноманітність семантики
об’єднаних у ній лексичних одиниць [38, 7]. Попри те, що первинною
ознакою є позитивна, помічаємо кількісно більше номенів з негативною
конотацією. Спостерігаємо поширення семантичних діалектизмів, лексем
літературної мови в нетиповому значенні, на що впливають стереотипні
уявлення діалектоносіїв про позитивні й негативні поняття. Як зазначають
дослідники, „спосіб концептуалізації дійсності (погляд на світ), властивий
мові, частково універсальний, частково національно специфічний, тому носії
різних мов можуть бачити світ по-різному, через призму власних мов. З
іншого боку, він „наївний”, тому що в багатьох суттєвих деталях
відрізняється від наукової картини світу. Однак наївні уявлення зовсім не
примітивні. У багатьох випадках вони не менш складні й цікаві, ніж наукові.
Такими, наприклад, є наївні уявлення про внутрішній світ людини. Вони
виражають досвід інтроспекції десятків поколінь упродовж багатьох
тисячоліть і здатні бути надійним провідником у цьому світі” [4, 39].
Назви осіб, що є втіленням загальних позитивних рис характеру
Позитивними

рисами

вдачі

людини

є

душевна

доброта,

доброзичливість у спілкуванні й діях щодо інших людей, привітність,
ласкавість, відвертість, застережливість, гостинність. Спостережено, що
основні лексеми, які характеризують позитивно, є багатозначними1 й
охоплюють весь спектр позитивних ознак. Серед них номени з основою добр-: |добриĭ ‘людина, яка бажає іншим добра’, ‘добросовісниĭ’, ‘чемний’,

1

До зафіксованих лексем подаємо різні значення, з якими вони поширені у відповідних говірках.
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‘правдивий’,

‘слухняний’,

‘поступливий’,

‘ласкавий’,

‘привітний’,

доб|р’ачиĭ

‘поступливий’,

‘привітний’,

‘слухняний’,

‘застережливий’,

‘ласкавий’, ‘скромний’; композити добро|зичливиĭ ‘той, хто бажає іншим
добра’, ‘правдивий’; добро|душниĭ ‘добрий’, ‘гостинний’, добро|сов’існиĭ
‘порядний’, ‘правдивий’, ‘чемний’. Для характеристики доброї людини
поширені також багатозначні прикметники: ха|рошиĭ ‘добрий’, ‘гостинний’,
‘застережливий’,

‘добросовісний’,

літ.

ш|чириĭ

‘добрий’,

‘привітний’,

‘гостинний’, ‘чемний’, ‘який іде на поступки’, шчиросер|дечниĭ ‘привітний’
(Лж) < псл. [ščіrъ] ‘чистий, справжній’ [ЕСУМ 6, 510] та позитивно-оцінні
іменники доб|род’іĭ ‘добрий чоловік’, доб|р’ак ‘тс.’ (Гр, МК), атрибутивне
словосполучення лех|ка л’у|дина.
Позитивне у вдачі людини діалектоносії пов’язують з вірою в Бога,
пор. номінації по|божниĭ ‘доброзичливий’, ‘добросовісний’, ‘скоромний’: це
по|божна л’у|дина / шо ўна |дужи ў |Бога |в’іруйе // о|тойі л’у|дини мож
пос|лухати

(Зб);

сми|рен:иĭ

‘лагідний’,

|

милостивиĭ

‘доброзичливий’,

мило|сердниĭ ‘добрий’, благосер|дечниĭ ‘привітний’; поняттями душі: пор.
ду|шеўниĭ

‘добриĭ’,

‘чемний’,

сумління:

‘сором’язливий’,

|

сов’існиĭ

‘добросовісний’,

‘привітний’,

‘правдивий’,

‘скромний’,

сов’іст|ливиĭ,

добро|сов’існиĭ, сум|л’ін:иĭ ‘привітниĭ’ , ‘сором’язливий’; уваги: у|важниĭ
‘чемний, який поважає інших’, ‘привітний’, ‘слухняний’, ‘застережливий’,
у|важливиĭ ‘чемний’, рос. ўн’і|мат’ел’ниĭ ‘слухняний’; розсудливістю,
розумом:

роз|судливиĭ

‘привітний’,

ро|зумниĭ

‘привітний’,

‘чемний’,

‘слухняний’, ‘застережливий’, ‘правдивий’, ‘мрійливий’, ‘добросовісний’,
‘скромний’; дотриманням усталених правил, порядку: по|р’адниĭ ‘привітний’,
‘відвертий’, ‘добросовісний’, по|р’едниĭ ‘привітний’, ‘чемний’, ‘правдивий’; з
повагою

до

людини:

по|важний

‘людина,

яку

всі

поважають’,

‘застережливиĭ’, по|важливиĭ ‘чемний, який поважає й шанує інших’,
‘привітний’, об|лажливиĭ ‘тс.’; шаноб|ливиĭ ‘чемний’, ша|ноўниĭ ‘чемний’;
співчуттям до людей: сп’іўчут|ливиĭ ‘привітний’, |чуĭниĭ, |ласкавиĭ, ук|л’ін:иĭ
‘привітний’.
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Однією з головних позитивних рис є привітність. У номінації привітної
людини поширена літ. назва при|в’ітниĭ ‘привітний’ (фіксуємо також у
значеннях ‘гостинний’, ‘ласкавий’) та її діал. фон. вар. (Додаток Б).
Виявляємо також ад’єктиви: при|йемниĭ ‘привітний’, ‘гостинний’, рос.
при|йатниĭ ‘тс.’, |в’:ічливиĭ ‘привітливий, щирий, доброзичливий до когось’,
‘скромний’, |вихованиĭ ‘привітний’, шл’а|хетниĭ ‘тс.’ < пол. szlachta від нім.
slahte ‘рід, плем’я’ [ЕСУМ 6, 443], ґ|решниĭ ‘привітний’, ‘добросовісний’ (літ.
ґре́чний ‘шанобливо ввічливий у поводженні з людьми; чемний’ [СУМ 2,
165]) < пол. grzeczny ‘вихований, пристойний’, утворено внаслідок злиття
виразу k rzeczy ‘до речі’ [ЕСУМ 1, 592], семантичний діалектизм о|хочиĭ (пор.
літ. охо́чий ‘який виявляє бажання, готовність до чого-небудь; який з власної
волі зголошується на щось’, ‘який має особливу схильність до чогось, дуже
любить що-небудь’ [СУМ 5, 826]), ш|чедриĭ. Характеризуючи привітну
людину, вживають номінативне словосполучення л’у|дина на с|войім |м’іс’ц’і,
вдаються до опису: |ласкавиĭ / та|киĭ / шо з|найе до |каждого п’ід’іĭ|ти /
|

каждому ска|зати, об|лесна / це та|ка / шо во|на з то|боў |фаĭно пого|вори

(Км) та нанизування оцінних прикметників: кажут / шо та|ке при|в’ітне /
та|ке з|д’іл’не / мирнеи (Зб), при|в’ітна / ро|зумна / кул’|турна (Зб). Однак
надмірний вияв привітності вважають нещирим, пор. номінацію ли|сиц’а / бо
во|на о|б’іĭде ту|ди‿с’у|ди / |хитра |дуже (Бз).
Важливою рисою для діалектоносіїв ПБГ є гостинність. Гостинну
людину характеризують номенами гостепри|йімниĭ, гост’епри|йімчивиĭ,
гостин:ол’у|бивиĭ, компа|н’іĭскиĭ ← компанія, на|бутниĭ ← набува́тиси
‘гостювати, приємно проводити час у гостях’ [СБГ, 304] або описово:
кум|пан’ійу |л’уби (компа́нія ‘товариство’), |л’уби за|баву (заба́ва ‘розвага,
вечірка’ [СБГ, 121]).
Серед позитивних рис людини відзначають терплячість, уміння
поступитися

власними

інтересами

задля

загального

блага.

Сема

‘поступливий, який легко йде на поступки’ виражена номенами по|датливиĭ
← пода́тися ‘поступитися’, ус|тупливиĭ, пос|тупливиĭ, з|д’іл’ниĭ ← діли́тися;
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з|г’ідниĭ ← зго́да, по|к’ірниĭ, роз|важливиĭ, терп|йечиĭ, неспе|речливиĭ,
|

л’уд’аниĭ ‘слухняний’, іменником безпе|речник. Виявляємо семантичний

діалектизм р’і|шучиĭ ‘поступливий’, пор. літ. рішу́чий ‘сміливий, непохитний
у своїх рішеннях, діях, вчинках’, ‘дуже наполегливий, сильний, енергійний,
завзятий’ [СУМ 8, 581]. У значенні ‘слухняна людина’ фіксуємо ад’єктиви
с|лушниĭ, пос|лушниĭ, слух|н’аниĭ, послух|л’ан:иĭ, при|хил’ниĭ, |чемниĭ [СУМ 11,
293] < специфічно українське утворення, що виникло внаслідок утрати
початкового к- та семантичної видозміни слова кчемний [ЕСУМ 6, 294],
семантичні діалектизми на|д’іĭниĭ ‘чемний’ (пор. літ. надійний ‘який викликає
повне довір’я, на якого цілком можна покластися’ [СУМ 5, 69]), терп|йечиĭ
‘відвертий’. Іноді для характеристики вдаються до опису: з |добрим
ха|рактером, |дуже ро|зумну ду|шу |майе / при|йатна та|ка, ĭде на ус|тупки,
у|м’ійе посту|питиси не йе ў|перта. Водночас деякі діалектоносії сприймають
поступливість як невміння відстояти власні погляди, пор. номінацію н’і|йакиĭ
‘слухняний, той, який нікому не суперечить’ (Рд), описові назви |можна
ска|зати і з д|ругойі сторо|ни / от дур|не / в’і|д:аст с|войе / лиш шоб д|ругим
|

добре |було (Ркш), би|ри шо |хочиш / ĭди в’ід |мени гет!, пор. позитивну

номінацію |добриĭ |дурнив’і брат. Надмірний вияв ласки вважають нещирим,
тому в номінації семи ‘ласкавий’ фіксуємо назви як позитивної конотації:
лас|кавиĭ, |лаг’ідниĭ, |н’іжниĭ, при|йемниĭ, рос. при|йатниĭ ‘відвертий’, чуĭ|ниĭ,
|

милиĭ ‘ласкавий’ < псл. mіlъ ‘милий’ [ЕСУМ 3, 460], по|в’іл’ниĭ, при|в’ітливиĭ,

по|важниĭ, благоу|годниĭ, роз|судливиĭ, тол|ковиĭ, спо|коĭниĭ, семантичний
діалектизм |пишниĭ (пор. літ. пи́шний ‘пихатий, бундючний’ [СУМ 6, 372]),
фраземи не с|каже з|г’ірного с|лова, хот’ до |рани прикла|даĭ, так і негативної:
об|лесниĭ, у|лесливиĭ.
Не всі діалектоносії старшого віку розуміють мрійництво (Додаток Ґ),
тому семи ‘мрійник’, ‘мрійниця’ не мають широкого представлення у
говірках. Вони виражені похідними прикметниками: за|думчивиĭ, у|думчивиĭ,
за|думаниĭ ← ду́мати, загад|ливиĭ ← гада́ти ‘думати’, в’і|гадливиĭ ←
віга́дувати ‘видумувати’, обм’ір|кованиĭ ← обмірковувати, роз|сужливиĭ ←
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розсуджувати ‘міркувати’. Виявляємо іменники м|р’іĭник, ж. р. м|р’іĭниц’а,
які

вважаються

новими,

та

номен

виду|масник.

Мрійливу

людину

характеризують (переважно негативно) описово: |д’етскиĭ |розум |майе, жи|йе
гад|ками, жи|йе на|д’ійейу, |гадкоў бага|т’ійе, |думкоў ба|гат’і, дум|ками
л’у|дина жи|йе, л’і|тайе ў обла|ках, в’ін вес’ час жи|ве ў А|мериц’і, лиш
|

думайе, в’ін м|р’ійе / |али н’і|чо не |роби, вживають також фразеологізм н’і до

л’у|деĭ / н’і до

|

Бога. Лише образне номінативне словосполучення

конст|рукторске б’у|ро, вжите щодо мрійливої людини, не оцінює цю рису
негативно.
У значенні ‘правдивий, який завжди говорить правду’ поширені
прикметники справед|ливиĭ (фіксуємо також значенні ‘добросовісний’),
праў|дивиĭ, |чесниĭ, прос|тиĭ, простаку|ватиĭ. Спорадично поширені лексеми
пр’а|миĭ, в’ір|ниĭ, п|равил’ниĭ, дос|тоĭниĭ, |л’уд’аниĭ, багатозначну лексему
ш|чириĭ

(виявляємо

у

значеннях

‘доброзичливий’,

‘поступливий’,

‘гостинний’, ‘чемний’), ду|шеўниĭ ‘відвертий’ [СУМ 2, 447], до|в’ірливиĭ,
нор|мал’ниĭ,

не|гордиĭ,

характеризують

дос|тупниĭ,

семантичні

в’ідк|ритиĭ.

діалектизми

Відверту

ўр’іўно|важениĭ

людину

(пор.

літ.

урівноважений ‘який уміє володіти собою, відзначається витримкою;
стриманий (про людину)’ [СУМ 10, 477], пова|ж’ітел’ниĭ, пом’ір|кованиĭ,
спо|к’іĭниĭ.
Значення ‘застережливий, обачний’ представлене пох. номенами від
дієслова ра́дити: по|радливиĭ, роз|радливиĭ, іменниками |радник, по|радник,
ж. р. по|радниц’а, адєктивами роз|важливиĭ, роз|судливиĭ, засте|режливиĭ,
поў|чал’ниĭ. З цією ж семантикою виявляємо лексему |прийател’. Іноді
діалектоносії вдаються до опису риси вдачі і цілої ситуації: |хоче доб|ро
зро|бити, л’у|дина-ў|чител’ / наў|чайе йак зро|бити / йак посту|пити / йак
ска|зати, хо|роша л’у|дина, |дужи хо|рошиĭ ў |нейі ха|ракт’ер, до|в’ірна л’у|дина
у си|л’і, во|на допо|може ў г’ір|ку хви|лину.
З семантикою ‘сором’язливий, скромний’ виявляємо прикметники
сором|ливиĭ, соромйаз|ливиĭ, сором’іж|ливиĭ ← сором, ўстид|ливиĭ, стид|ливиĭ
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← стид ‘сором’, рос. ст’ес|н’іт’ел’ниĭ < рос. стеснительный ‘соромливий,
сором’язливий’, нес|м’іливиĭ ← с|м’іливо, присл. ‘сміливо, впевнено’,
ск|ромниĭ

‘скромний,

стриманий

у

поводженні’,

ст|риманиĭ,

|

тихиĭ,

спо|к’іĭниĭ, у|м’ір’ін:иĭ, |чемниĭ. У цьому значенні натрапляємо на семантичні
діалектизми бла|гиĭ (пор. гуц. благий ‘лагідний’ [Неґрич, 26], бук. благи́й
‘хирлявий’,

‘покірний, лагідний’,

‘неродючий’ [СБГ, 33]), пло|хен’киĭ

‘скромний’ (пор. літ. плохий ‘не злий, не сварливий (про людину); спокійний,
смирний’ [СУМ 6, 593]), аку|ратниĭ ‘скромний’ (пор. літ. акура́тний ‘ який
додержується порядку, точності (про людину)’ [СУМ 1, 31]), тол|ковиĭ,
в’ідпов’і|дал’ниĭ, кул’|турниĭ, по|важниĭ, цере|мон:иĭ (хоча у СБГ циримо́нний
‘гордий’ [СБГ, 625]), |пишниĭ (пор. пи́шний ‘манірний’), рос. сте|пен:иĭ < рос.
степенный ‘статечний, поважний, солідний’.
Для вираження позитивних оцінок та з метою посилення експресії
діалектоносії вдаються до нанизування оцінних лексем: при|в’ітниĭ /
ро|зумниĭ / кул’|турниĭ; ў|в’ічливиĭ / |добриĭ, та|ка аку|ратна / та|ка
ўстид|лива / та|ка ск|ромниц’а; ўр’івно|важен’і / з|найе шо спи|тати / йак
в’ідка|зати / йак спи|тати.
Назви, що характеризують людину за ознаками мовленнєвої
діяльності
Діалектоносії засуджують як надмірний прояв комунікації, так і
закритість

від

зовнішнього

світу,

непривітність,

маломовність,

що

розцінюють як зарозумілість, зневагу до оточення.
Сема

‘балакучий,

говіркий,

охочий

до

розмов’

виражена

прикметниками бала|кучиĭ, балак|ливиĭ ← бала́кати ‘говорити, розмовляти’,
бес’ід|ливиĭ, |бес’ідниĭ ← бесідувати, бесіда; гов’ір|киĭ, говор|ливиĭ ←
говорити. Негативно характеризують лексеми пис|катиĭ ← писок, хаў|катиĭ
← знев. ха́вка ‘рот’, йази|катиĭ ← язик (у словоспол. довгий язик), |востриĭ,
|

бистриĭ, галаĭко|ватиĭ ← гала́кати ‘горлати, кричати’ [СБГ, 66]. Фіксуємо

негативно-оцінні іменники: літ. ба|з’іка, бала|кун та діалектні назви
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тарахко|тило, трахко|таĭло, тара|баншчик, та|рахкало (тс. у говірках
Одещини [СОН, 252]), гала|бардир, гала|лаĭ, бала|мут (в інших укр. говірках
має значення ‘заколотник’ (говірки Рівненщини), ‘крутисвіт, шизофренік’
(гуц. говірки), ‘дурисвіт, спокусник’ (наддністр. говірки) [СОН, 14]), сп. р.
бала|мута, пл’от|кар’ ‘балакучий чоловік’, калаба|лик // в’ін ба|гато
ба|лакайе / таĭ то|го нази|ваут йо|го калаба|лик (Яр). Характеризуючи
багатомовну людину вдають до порівнянь: та|рахкайе йак го|рох, так йак
го|рох, ст|рочит’ йак бара|бан, йак пул’е|м’от, гов’ір|киĭ йак тара|даĭка →
тара|даĭник ‘балакучий чоловік’; вживають фразеологізми: йо|му |мама рот
не п|р’ела, ни кла|ди |палец у рот, ни ску|пиĭ на |бес’іду, за с|ловом у |пазуху ни
|

л’ізе та описові назви: тирин|дит ба|гато, тара|бани ба|гато, йа|зик ни

си|дит на |м’ісци, та|лапайут йази|ком, тоĭ з|найе ус’о на с|в’іт’і, бала|мути
|

бес’іду.
Надмірну балакучість вважають жіночою рисою (напр., номінативне

представлення значення ‘мовчунка’ менше, ніж ‘мовчун’). Балакучу жінку
номінують фраземою йази|ката |Фес’ка, оцінними іменниками: транда|чиха ,
тарадаĭ|чиха, тара|даĭка (тарада́йка ‘легкий двоколісний візок’ [СУМ 10,
38]), пл’от|карница, терлиц’а (терлиця, те́рниця ‘знаряддя для тіпання, тертя
льону, конопель’ [СУМ 10, 87]), бала|мутка, |л’опа ← льо́пати ‘багато
недоречно говорити’, гала|лаĭка; знев. ім. сп. р. тр’іп|ло: |меле‿|меле‿|меле /
тр’іп|ло та|ке; трахко|таĭло. Лише назви шчиби|туха, гово|рушка є
позитивно-оцінними: оĭ гово|рушка / |л’убит погуво|рити / |л’убит по|радати /
|

л’убит ска|зати // та|ку л’у|дину хот’ до |рани кла|ди (Зб). Описові

характеристики переважно є негативними: тере|вен’і |точи; тара|бани ĭ
тара|бани; тирин|дит / т|реба чи не т|реба / ўна гоу|вори йак мли|нок / йак
пус|тиĭ мли|нок; пле|те шос і пле|те / |кажи ĭ |кажи і н’іх|то не |годен йі ни
пере|бити / ни|чо / во|на с|войе про|доўжуйе; |бистра / йа|зик йак ко|са; сто
сл’іў ў м’і|нуту; рот не закри|вайеси.
У номінації мовчазної людини використовують пох. віддієслівні
ад’єктиви: моўчаз|ниĭ, моўчаз|ливиĭ, моўча|ливиĭ, моў|чал’ниĭ, моў|чачиĭ ←
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мовчати та утворені переважно від дієслів композити з першою частиною
мало-: малогов’ір|ливиĭ, малогов’ір|киĭ, мало|моўниĭ, малос|л’іўниĭ. Виявляємо
похідні лексеми від назв ‘балакуча людина’, оформлені заперечними
префіксом

не-:

небес’ід|ливиĭ,

небала|кучиĭ,

негово|р’учий,

негов’ір|киĭ,

неў|моўниĭ, нерозго|ворчивиĭ, неза|ц’ікаўлениĭ; негативно-оцінні прикметники:
ск|ритиĭ, гур|ниĭ (пор гурни́й ‘упертий, нерозсудливий’ [СБГ, 560]),
|

туйашливиĭ, ту|пиĭ, ту|гиĭ, |дикиĭ, п|ростиĭ (пор. про́стий ‘дурний’), м|лавиĭ,

баĭ|дужниĭ, перен. ту|гиĭ, |замкнениĭ, |замкнутиĭ. Натрапляємо на ад’єктив
|

тихиĭ ‘мовчазний, стриманий’, румунізм мут < сх.-ром. mut ‘німий’,
‘мовчазний’ [РРС, 869], пох. |муда ‘мовчазна людина’, |мутол ‘мовчазний

чоловік’ (пор. укр. знев. порівняння та|киĭ йак н’і|миĭ, йак н’імиĭ,
прикметники н’і|миĭ, пох. н’і|мак, н’імиз|на для номінації маломовної
людини). Для номінації мовчазного чоловіка поширені іменники: моў|чун,
моў|чан, н’у|рило (пор. компаратив |ходи йак |н’ура ← ню́рґати ‘невиразно
говорити, нечемно відповідати’ [СБГ, 341]; ню́ра у зах.-пол. говірках
‘відлюдько’ [СОН, 189]), |н’амра, |туман (в інших укр. говіроках має
значення ‘дурень’, ‘роззява, недоумкуватий’ [СОН, 260]), т|лумак ← тума́к
‘людина, у якої один з батьків турок або татарин, а другий – українець’. В
інших укр. говірках, зокрема у говірках бузько-інгульського ареалу тума́к
‘розумово відстала людина’. Виявляємо ізомотиваційну паралель в рос. мові:
тумак ‘тс.’ в орловських говірках [10, 90]. Таку рису вдачі та її носія
характеризують за допомогою порівнянь: йак |риба, йак во|ди ў рот наб|раў,
си|дит йак ма|н’ак, фразем: н’і |риба / н’і м|н’есо, хто тер|пен /тоĭ спа|сен та
описово: не до |бес’іди, ску|пиĭ на розго|вор (пор. компаратив скупос|ловиĭ),
йази|ка не |майе, з |него |толку |мало, не гу|вори н’і з |ким, у |него (|нейі) т|раба
ку|пити с|лова, во|на моў|чит / |али во|на тол|кова, ск|рита са|ма ў‿|соб’і, з
|

ц’ого с|лова не |вит’агнеш, |тайак кл’іш|чами з |нейі с|лово |в’ітк’ігниш, не

|

годн’і з |нейі с|лова |в’іт’агнути, не мож з |него с|лова |в’іт’агнути; проĭ|шоў

йак ко|з’ол і |добриĭ|ден’ не ска|заў – про невихованого, непривітного хлопця,
чоловіка. Таку поведінку діалектоносії іноді сприймають як вияв зверхності:
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то та|ке неў|моўне / гово|рити ба|гато не |буде з то|боў / з |себи с|тавит шос
// шо ўно йе шос |дуже роузум|нʼішче (Зб).
Поняття ‘мовчазна жінка’ представлене менше, ніж ‘мовчазний
чоловік’. Для його вираження поширені ад’єктиви: |тиха, |замкнута,
|

замкнена, моў|чазна, моў|чача, неў|моўна, небала|куча, м|лава, композити:

скупос|лова, мало|моўна та оцінні іменники: моў|чиха, моўчу|ниха, моў|чанка,
іменники у формі ч. р. моў|чак, моў|чун, н’і|мак, порівняння йак н’і|ма /
моў|чит, фразеологізм парної структури н’і |риба н’і м|н’есо.
Для номінації красномовної людини фіксуємо назви з невластивою
семантикою, оскільки діалектоносії вважають красномовність виявом
освіченості,

високих

інтелектуальних

здібностей

людини:

ро|зумниĭ,

г|рамотниĭ, ў|чениĭ, обда|рованиĭ, рос. тол|ковиĭ; коректного ставлення та
поваги до оточення: по|важниĭ, това|рис’киĭ, лас|кавиĭ, об|лесниĭ, ў|в’ічливиĭ,
кул’|турниĭ, |гарниĭ, шчиросер|дечниĭ; ознакою вищого соціального статусу
людини: інтел’і|гентниĭ, пох. інтел’і|гент (пор. в рум. мові intelagent
‘розумний’ [DT, 74]), в’ісоко|важливиĭ, високо|м’ірниĭ. У цьому значенні
використовують іменники: ар|т’іст, шчиби|туха ‘красномовна жінка’,
словосполученнями: обда|рована л’у|дина, |дужи |гарна л’у|дина, тол|кова
л’у|дина / з|найе р’ад |бес’ід’і та пропозитивними номенами: Бог нагоро|диў
йо|го с|ловом, за с|ловом у кар|ман не |л’ізе, у|м’ійе гоуво|рити, ца л’у|дина
ба|гато з|найе.
Сема

‘сварлива

людина’

виражена

ад’єктивами

свар|ливиĭ

←

сваритися; крик|ливиĭ ← кричати; воркот|ливиĭ ← во́ркати ‘бурчати’ [СБГ,
63], пис|катиĭ ← пискува́ти ‘грубо, нечемно відповідати, пащекувати’ [СБГ,
412], нетерп|йечиĭ, не|витриманиĭ, перен. ска|жениĭ, перен. зу|батиĭ. У
відповідному значенні поширений негативно-оцінний іменник сканда|л’іст.
Для характеристики такої поведінки вживають дієслова: сва|ритси, узбу|хайе
за ўс’о, фразему ни кла|ди |палиц у рот, або виражають значення описово:
|

зари |гуйіт / |гуйіт це с|варка (Гр).
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Назви, що, характеризують людину з урахуванням її емоційного
стану
Еталоном є людина, яка керує власним емоційним станом, надмірне
вираження як позитивних так і негативних емоцій вважають негативним.
У цій групі назв фіксуємо переважно похідні ад’єктиви від назви
емоцій чи стану та експресивних дієслів.
У значеннях ‘весела людина’, ‘жартун’ поширені оцінні прикметники
ве|селиĭ (у значенні ‘смішко’ виявляємо цю лексему у н. пп: Бн, Брд, Вл, Зб,
Мх, Мш, СтВ), пох. іменник весел’|чак ‘веселий чоловік’, весе|лун ‘тс.’,
за|баўниĭ, забаў|ливиĭ ← заба́ва ‘розвага, вечірка’ [СБГ, 121], забавля́тися;
шут|ливиĭ ‘веселий’ (лексему шутливий фіксуємо з семантикою: ‘смішко’,
‘жартівник’, ‘дотепний’) ← шуткува́ти ‘жартувати’; жарт’іў|ливиĭ ‘смішко’,
‘жартівливий’, жерт|ливиĭ, пох. жарт’іў|ник, жар|тун ← жартувати;
роз|важниĭ ← розважати, букв. ‘той, хто розважає’; ўт’іш|ниĭ, рос.
при|йатний. Людину з такими рисами характеризують номени: см’іш|ниĭ, пох.
усм’іш|ко, см’іш|ко, пос|м’ішко, см’і|хун, см’іхо|тун, см’іхо|ванец, зап’е|вало,
фраземи: за с|ловом ў кар|ман не |л’ізе, ду|ша ком|пан’ійі, йак соло|веĭ, мас|ниĭ
на йа|зик, пох. композит маснойа|зикиĭ, атрибутивне словосполучення
|

рад’існа л’у|дина, композит жит’:е|рад’існиĭ. Для увиразнення семантики

використовують нанизування прикметників в одному характерологічному
висловлюванні: о|то йе сп’і|вуча л’у|дина / то йе ве|села л’у|дина / та л’у|дина
|

л’убит за|бавити |госк’і / розвесе|лити |госк’і (Зб), ве|села л’у|дина / шут|лива

(Зб).
Сема ‘смішко, той, хто любить сміятися’ представлена ад’єктивами
см’іш|ниĭ, пох. см’іхо|ванец, регот|ливиĭ ← регота́ти ‘гучно сміятися’,
бала|кучиĭ ← бала́кати, бес’ід|ливиĭ ← бесіда, дієприкметником заш|к’ірениĭ,
знев. ‘людина, яка багато сміється’ ← шкі́ритиси знев. ‘сміятися’. У цьому
значенні виявляємо прикметники ве|селиĭ, за|баўниĭ, заш|к’ірениĭ, жерт|ливиĭ,
при|йемниĭ,

композит

номінативним

маснойа|зикиĭ.

словосполученням:

Таку

ду|ша

людину
ком|панʼійі

характеризують
чи

описово:
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п’ідсм’іш|лива л’у|дина / |л’убит |в’ісм’ійатиси з |когос / |л’убит на дурн’ач|ка;
шо ули|байешси / йак |маĭска |роза? та оцінними іменниками: бала|кун,
бала|гур, хохо|тун, гала|баĭдир, весел’|чак.
У значенні ‘жінка, дівчина, яка любить сміятися’ поширені ад’єктиви
ве|села, см’іш|на, регот|лива, жарт|лива, рос. |радосна, заш|к’ірена та оцінні
іменники:

см’іш|ко,

пос|м’ішко,

см’іхо|ванка,

см’і|хуха,

хохо|тунка,

жар|тунка, рего|тул’а, номінативне словосполучення ве|селиĭ вид, композит
маснойа|зика. Це значення може бути виражене описово: х’і|х’ікайе, |л’убит
дурнич|ки лиш пус|к’і.
Значення ‘дотепний’ виражають прикметники: ве|селиĭ, см’іш|ниĭ, пох.
іменники см’іхо|ван, см’іхо|ванец, см’і|хун, жарт’іў|ливиĭ, пох. жарт’іў|ник,
жар|тун, до|тепниĭ < псл. dotьpьnъ ‘дотичний, вникливий’ [ЕСУМ 2, 115–
116], |хитриĭ, шут|ливиĭ (шуткува́ти ‘жартувати’) та композит гостройа|зикиĭ
(пор. словоспол. |гостриĭ на йа|зик, |гостриĭ на с|лово). Натрапляємо на
іменники пус|тун, комиди|ант, втор. номен по|лон:ик / по|лон:ик – це у нас
чер|пак / не |майе на йа|зик уп|рави (Гр) та описову назву у|м’ійе бандиґу|вати
(пор. фраз. банди́ґи гну́ти, знев. ‘плескати язиком, говорити нісенітниці’
[СБГ, 23; ФС 1, 175; Неґрич, 51]; банди́ґ’і ‘небилиці’ [ГГБ, 137]).
Натомість серед характеристик сумної людини відзначаємо ад’єктиви
сум|ниĭ ← сум, сумувати; смут|ниĭ, зас|мучениĭ ← смуток, сер|йозниĭ < фр.
sérіeux ‘серйозний’ лат. sērіus ‘ваговитий, важкий’ [ЕСУМ 5, 220]. Для
номінації сумної людини використовують також лексеми не|чутливиĭ,
неўдо|волениĭ, за|думчивиĭ, за|думаниĭ (пор. компаратив

|

ходит та|ка

за|думлена йак |курка при|бита), жур|ливиĭ, за|журениĭ ← журитися
‘сумувати’; стри|вожениĭ ← тривожитися; на|суплениĭ ← насуплюватися;
с|лутиĭ, пох. лу|так ‘сердитий чоловік’, неве|селиĭ, не|рад’існиĭ, неза|баўниĭ
‘сумний’, нешч’іс|ливиĭ, перен. |замкнутиĭ, |замкнениĭ. Виявляємо семантичні
діалектизми непот|р’ібниĭ (пор. непотрі́бний ‘ледачий’, ‘гультяй’ [СБГ, 330]),
пло|хиĭ, пло|хен’киĭ < очевидно давнє płochy ‘легковажний, необачний,
нерозважний, пустотливий’ [ЕСУМ 4, 454], |тихиĭ, перен. т’ажкиĭ: ка|зала
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ко|лис Іу|л’іта шо |Кол’а |легкиĭ / а Пу|каĭ т’еж|киĭ / ти |м’ір’ала йіх? (жарт.
Км). Деякі лексеми із семантикою ‘сумний’ корелюють з назвами маломовної
людини: моў|чачиĭ, нерозго|ворчивиĭ, м|лавиĭ. У цьому значенні виявляємо
негативно-оцінні іменники сп. р.: за|нуда, |мула, зако|паĭталан та порівняння
ірон. ве|селиĭ йак ц|винтар’, йак |чорна х|мара.
Сема

‘сердитий’

своїми

виразниками

має

негативно-оцінні

прикметники : сер|дитиĭ, ли|хиĭ, сук|ритиĭ < очевидно від псл. *sǫkrytъ
‘крутий, злий’, пов’яз. з krutъ ‘крутий’ [ЕСУМ 5, 471], нер|вовиĭ, не|добриĭ,
ў|пертиĭ, по|ганиĭ, п|рикриĭ, на|н’урениĭ, за|нурениĭ ← няркати ‘скиглити’
[СБГ, 342], пох. з основою зло-: з|лиĭ, з|л’ушчиĭ, з|лосниĭ, злос|тивиĭ, з|л’ука,
зло|памйатниĭ (пор. описові назви три|майе зло, |доўго три|майе зло і
памйе|тайе), перен. назви ска|жениĭ, зу|бастиĭ, семантичний діалектизм
ў|пертиĭ: не |хоче гово|рити (Врн). Увиразнюють значення компаративи
сер|дитиĭ йак во|гон’, сер|дитиĭ йак |кобра, йак пес. З такою семантикою
виявляємо іменник лу|так та описову назву шу|кайе прик|л’учки.
Значення ‘непривітний, ображений’ представлене номенами на|дутиĭ,
пох. на|дуĭко, сер|дитиĭ, о|б’іжениĭ, непри|в’ітниĭ, не|добриĭ, вурд|ливиĭ ←
ву́рдитиси ‘скипатися, перетворюватися в грудки при кипінні (про молоко)’,
перен. ‘сердитися, гніватися’ [СБГ, 65], зав’і|рениĭ [СБГ, 125] ← завіря́тиси
‘насуплюватися,

сердитися,

набирати

грізного

вигляду’

[СБГ,

125],

нах|мурениĭ ‘похмурий, у поганому настрої’, пох|муриĭ ‘тс.’ ← хмуритися,
на|дутиĭ ← надуватися ‘ображатися’, набо|сурениĭ ← набусорюватися
‘насуплюватися’, розст|ройениĭ ← розстро́юватися ‘засмучуватися’; до
деяких лексем не можемо дібрати твірних дієслів: з|буршливиĭ, набун|д’учениĭ.
Натрапляємо на семантичні діалектизми: заў|з’етиĭ (пор. літ. завзятий ‘дуже
діяльний, енергійний, який наполегливо переборює труднощі, невідступно
домагається здійснення поставленої мети’ [СУМ 3, 44]), ў|пертиĭ, лу|так,
га|пуґа. Для характеристики людини у такому стані виявляємо порівняння:
йак зм’і|йа, на|дутиĭ йак ін|д’ук, на|дуласи / йак |индик, на|дуласи / йак бин|д’ек
(бендя́к ‘джміль’ [СБГ, 28]), |ходи йак дун|дук на|дутиĭ (дунду́к розм.
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‘індійський півень’, ‘перен., лайл. про тупу, неповоротку людину (перев.
стару) [СУМ 2, 436]; фіксуємо цей номен лише в перен. значенні [СБГ, 105]),
на|дуўси йак бусур|мило (бусурми́ло ймовірно контамінова назва від номенів
бусурма́н < з тюрк. мов, імовірно крим.-татар, у діалектах якої форма
бусурман могла бути результатом фонетичної видозміни форми мусулман
[ЕСУМ 1, 307] і бурми́ло ‘недотепа, телепень’ [СБГ, 44], пор. втор. номен
бусур|ман), описово ця семантика виражена формами не |л’уби н’і|кого, аж
|

пукайе з гн’іву, спус|тила б|рови.
У деяких семах негація є компонентом лексичного значення, закладена

в самому питанні. Значення ‘нещаслива людина’ виражене ад’єктивами:
неш|часниĭ: ўро|дилоси ĭкес неш|часне і ни|чо йо|му не ве|зе ў жи|тʼу (Зб),
нешчас|ливиĭ,

неве|зучиĭ,

неу|дачниĭ,

нетол|ковиĭ,

непу|т’ашчиĭ,

нета|лантливиĭ, нез|далиĭ, безтол|ковиĭ, без|ладниĭ, п|рокл’атиĭ, |б’ідниĭ,
іменниками:

б’ідо|лаха,

са|рака,

сп. р.

нех|л’аба,

фир|л’оґа.

Для

характеристики такої людини вживають фразеологізми: на |кого Бог / на
|

того ĭ |л’уди, о|б’іжениĭ суд’|бойу, н’і |риба н’і м|н’асо. Цю сему виражають і

описово: не |майе |ш’іст’а; йо|му не ве|зе; не ĭде йі н’і|чо ў руки; не ве|зе йі шош
/ не |годна ĭ|митиси за к’ін|ц’і (пор. звести кінці з кінцями); л’у|дина
нишч’іс|лива у |Бога / ни |майе ш|частк’а в’ід |Бога; сп|л’ашча / |ходи со|б’і йак
|

мокра. Особливого колориту пропозитивній номінації надає використання

локалізмів: н’іх|то в’ід Дн’іст|ра до П|рута так ни б’і|дуйе йак во|на (Дб).
Назви, що характеризують людину за особливостями вдачі
Діалектоносії визнають неповторність кожної людини, її вдачі: ді|тиĭ
йе пйат’ і пйат’ ха|рактер’іў / |к’іл’ко йе л’удиĭ |к’іл’ко ха|рактер’іў (Чрш).
Водночас найвиразніші риси загалом можна схарактеризувати в межах сем
‘сміливий’ / ‘боягуз’, ‘скупий’ / ‘щедрий’, ‘уважний’ / ‘неуважний’,
‘гордий’ / ‘безхарактерний’ та. ін.
Сема ‘сміливий’ виражена прикметниками см’і|ливиĭ (с|м’іливиĭ),
в’ід|важниĭ ← відва́га ‘сміливість’; без|пешниĭ [СБГ, 30], ге|роĭс’киĭ, бойо|виĭ,
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безст|рашниĭ, небойаз|ливиĭ, безбо|йазнениĭ. Номени

|

вол’ниĭ, г|р’ізниĭ,

в’ідчаĭ|душниĭ, рос. от|чайаниĭ вказують на високий ступінь вияву цієї риси.
У цьому ж значенні виявляємо іменник ге|роĭ: н’і|чого не бо|йітси (Пр),
описову назву не бойа|гуз, фраземи і|де і ў во|гон’ і ў |воду, йо|му не ст|рашно ў
во|гон’ і ў |воду, |п’іде і у во|гон’ / і ў |воду, описові назви см’і|ливиĭ / цеĭ і |п’іди
уно|чи ĭ |серед |ночи ку|да т|раба (Зб).
Антонімічне значення ‘несмілива людина, боягуз’ представлене
оцінними іменниками бойа|гуз, ж. р. бойа|гузка, бойаз|л’ух, страхо|пуд, сп. р.
пере|пуда та прикметниками пере|пужениĭ ← перепу́дитиси ‘перелякатися’
[СБГ, 404], бойаз|ливиĭ ← боятися, л’ак|ливиĭ ← лякатися, страхо|витиĭ ←
страх, страшитися, рум. фр’і|кос < сх.-ром. frіcós (coásă) ‘боязливий(а)’
[DT, 88; РРС, 542]. Описово несміливу людину характеризують фразою в’ін у
|

мами ў |пазус’і.
Для

характеристики

недовірливої

людини

вживають

лексеми

недо|в’ірливиĭ, недо|в’ірчивиĭ, недов’і|р’ашчиĭ, не|в’ірниĭ, нерозм’ір|кованиĭ,
перен. |замкнутиĭ, замк|ненин, потаĭ|ниĭ, |таĭниĭ, ск|ритиĭ, знев. ту|пиĭ.
Для оцінки надмірної самовпевненості людини поширені номени
самоў|пеўнениĭ,

самона|д’ійаниĭ,

самос|т’іĭниĭ,

ў|пеўнениĭ,

уп|р’амиĭ,

непри|йатниĭ, муд|рецкиĭ ← мудрий ‘гордий, зарозумілий’, іменники
само|л’убец, ж. р. само|л’убка, хвал’|ко, порівняння йак о|рел ў по|л’от’і та
пропозитивні номени: в’і|сокойі |думки про |себе, со|б’і са|ма ха|з’аĭка, са|ма ў
со|б’і, ли|шен’ про |себи д|байе, ўва|жайе лиш се|бе, наĭ |буди по‿дур|ному / |али
|

буди по‿|мому.
У значенні ‘горда зарозуміла людина’ фіксуємо прикметники |гордиĭ,

гордо|витиĭ, горде|ливиĭ, пох. гор|д’ак ‘гордий хлопець, чоловік’, відповідник
ж. р. гор|д’ачка, гор|дин’а, гоно|ровиĭ, го|норниĭ, гоно|ристиĭ ← го́нор
‘гордість’, румунізми фу|дулиĭ, фу|дулниĭ < fudúl(lă) ‘гордий, високомірний’
[РРС, 545; Ткач 1, 387], семантичний діалектизм |мудриĭ. Для характеристики
гордої людини поширені також лексеми цере|мон:иĭ, зарозу|м’ілиĭ, зад|раниĭ,
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високо|м’ірниĭ, самоў|пеўнениĭ, словосполучення за|надто ро|зумниĭ, оцінні
іменники само|л’убец, само|л’убка, мудри|геĭлик. Ця семантика може бути
виражена описово: заз|наўса; ви|соко се|бе не|се; в’і|сокойі |думки про |себе; до
|

него не п’ідсту|питиси; та|к’і |горд’і у се|л’і / н’і з ким не го|вор’а / н’іку|да

неи ĭдут; чоло|в’ік заз|наўса / а |ж’інка цере|мон:а.
Значення ‘хвастлива людина’, крім оцінних іменників хвал’|ко, ж. р.
хва|л’унка, пох|вал’ник ← хвали́тися ‘вихвалятися’, хваст’|ко, хвас|тун, ж. р.
хвас|тунка ← хва́статися ‘вихвалятися’, представлене субст. прикметником
фа|л’іцкиĭ ← фали́тиси ‘вихвалятися’ та описово: фа|литса; |дужи фа|литса;
хва|ли са|ма се|бе; |л’уби си пофа|лити; пропозитивними номенами: фа|ли
|

роте по се|лу / бо розде|ру; фал’|ба со|рочку ни да|йе.
У ставленні до грошей негативно оцінюють як надмірну скупість, так

і бездумне витрачання грошей.
Для характеристики скупої людини поширений прикметник: ску|пиĭ <
псл. *skǫpъ-jь ‘скупий, жадібний’, очевидно, пов’яз. з skoma ‘оскома’
[ЕСУМ 5, 292] та пох. оцінні іменники, що можуть утворювати родові пари:
ску|п’індриц – ску|п’індрица, ску|п’індр’ак – скупинд|р’аха, скупинд|риха,
скуп’інд|р’ошка, або не мати родового відповідника: ску|пун ‘скупий чоловік’,
скупир|д’аĭ ‘тс.’, ску|п’іца ‘скупа жінка’, сп. р. скупир|д’ага, скупа|д’ора,
ску|п’індр’а. Використовують також літ. лексему ск|р’ага < рос. мови, що не
має надійної етимології [ЕСУМ 5, 289] та жаргонізми знев. жмот,
жмо|т’ара ← імовірно від жмикрут ‘куркуль, скнара’, ад’єктиви |жадниĭ <
псл. žędatі ‘бажати, сумувати’ [ЕСУМ 2, 185], не|добриĭ, згруб. композит
скупос|ракиĭ (пор. згруб. гуц. затисни́срака ‘тс.’ [Неґрич, 77]), номінативне
словосполучення згруб. ску|пиĭ до с|рачки, фраземи: за ко|п’іĭку ў|дависи; за
руб|л’а вас об|лупит; за ко|п’іĭку ў |церкв’і |перне; і со|б’і не гам / і д|ругому не
дам.
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У значенні ‘жадібний’ фіксуємо номени: |жадниĭ, ску|пиĭ, за|попадливиĭ,
за|п’ідливиĭ, зак|ладниĭ, |заздр’існиĭ, фал’|чивиĭ2, |дужи |хитриĭ, лексеми в
переносному

значенні:

нена|жерливиĭ,

за|жерливиĭ,

не|наситниĭ,

нена|йідливиĭ, пох. іменник сп. р. нена|діжа. Цю семантику виражають
негативно-оцінні назви ха|пач, відповідник ж. р. ха|пачка, сп. р. ха|пуга,
зах|ламник, за|гарбник, нагро|басник, атрибутивне словосполучення фал’|чива
л’у|дина, порівняння йак з|лод’іĭ, фразеологізми: п’іўс|в’іта за|мало / а |вес
заба|гато, з |р’ідного |тата зде|ре, ск|р’із’ ви|ходи з во|ди су|хим, пйе чу|жу
кроў.
Марнотратну людину характеризують назвами нед|баĭлиĭ, нееко|номниĭ,
не|теф’ірниĭ (пор нетефірний ‘ нерозторопний, некмітливий’ [СБГ, 331]),
негативно-оцінними

іменниками

тере|ферник,

тере|ферница

ж. р.

←

тереферити ‘нераціонально витрачати гроші’ [СБГ, 543], марнот|рат, ж. р.
марнот|ратка,

марнот|ратник,

нове

тран|жир,

сп. р.

тран|жира,

розпус|т’ак, ж. р. розпус|т’ачка, роз|пусник, пус|т’ак, роз|в’іĭник, ж. р.
роз|в’іĭница,

нед|баĭлица,

розт|ратник,

розт|ратчик,

пустот|ратник,

розп|л’уĭхл’іб, сп. р роз|даĭб’іда, сп. р. розх|л’оба, фир|л’оґа, образним
номінативним словосполученням пус|тиĭ |в’ітер, описовими конструкціями:
т|рин’кайе г|рош’і; |с’ійе г|р’ішми; роз|циндр’уйе г|рош’і; розки|дайе ку|дипо|пало / не ў|м’ійе еко|номити; ўс’о пус|кайе на |в’ітер; розв’і|вайе; ни |майе
сти|пин’а / ни стипи|нуйе. Виявляємо з такою семантикою фразему ко|п’іĭки
за ду|шейу не|ма (пор. літ. копійки зламаної нема за душею ‘хто-небудь не має
грошей, дуже бідний’ [СФУМ, 430]). Дискурсивні номінації описують
людину з такою вдачею як частину ситуації: рост|рач’:ік / йа про|даў во|ли ĭ
кум про|даў во|ли / |али йа ни з дур|них бо ў |кума ўк|рали г|рош’і до у|б’іда / а ў
|

мени аж над|веч’ір (Кп).
Щедрість вважають однією з найкращих рис вдачі людини. Щедру

людину номінують прикметники ш|чириĭ, |добриĭ, доб|р’ашчиĭ, рос. ха|рошиĭ,
з|д’ілниĭ, з|д’іл’чивиĭ, по|д’іл’чивиĭ ← ділитися, ш|чедриĭ, неску|пиĭ, |ласковиĭ,
2

Утворено внаслідок консонантної зміни [ш]→[ч] в основі прикметника фальшивий.
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милиĭ, со|в’існиĭ, сум|н’ін:иĭ, милос|тивиĭ, атрибутивні словосполучення:

|

|

добра ду|ша,

дуже

|

дуже

|

добра л’у|дина, добро|пом’ічна л’у|дина,

фразеологізми: даст пос|л’ідну со|рочку з |себи, хот’ до |рани кла|ди (пор.
хот’ до |рани прикла|даĭ ‘ласкавий, ніжний’ [ФС 1, 379], півд.-вол. гов. хоч до
серця прикладай ‘лагідний’ [МФС, 83], бук. хот’ за обра|зи кла|ди
‘слухняний’, літ. хоч за раму клади́ ‘дуже гарний, вродливий’ [ФС 1, 299],
півд.-вол. хоч за па́зуху клади́ ‘лагідний’ [МФС, 51]). Натомість у номінаціях
тут |тули до |серц’а / а там |п’іди таĭ оп|суди ‘дволична людина’ (Лк), сх.пол. добрий, хоч до одного місця прикладай ‘улесливий’ [ФСГЖ, 265]
виражена негативна семантика.
Для негативної оцінки людини з важким характером фіксуємо
прикметники перен. т’аж|киĭ, ту|гиĭ (пор. антонім лех|ка л’у|дина ‘добра’), а
також номени ту|пиĭ, дур|ниĭ, з|лосниĭ, сер|дитиĭ, п|рикриĭ, за|гонистиĭ [СБГ,
128], |лутавиĭ (гуц. лу́тавий ‘упертий, непоступливий’, ‘неслухняний,
вередливий’ [Неґрич, 107]), у|пертиĭ, без|душниĭ, нев’іно|с’імиĭ. З такою ж
семантикою поширені номінативні словосполучення т’аж|киĭ на под|йом’і,
л’у|дина

з

ха|рактером,

з

т’аж|ким

ха|рактером,

композити

т’ажкоха|рактерниĭ, твардоха|рактерниĭ, описова номінація т’аж|киĭ у
|

него ха|рактер. У цьому значенні виявляємо також негативно-оцінні

іменники: пас|куда (з такою семантикою поширений у зах.-пол. говірках
[СОН, 201]), |варйат < пол. warjat ‘божевільний’ [ЕСУМ 1, 332–333] (гуц.
ва́ріят ‘тс.’ [Неґрич, 32]), за|нуда: за|нуда це л’у|дина / йа|ка шу|кайе |гуʒа,
зем|недух, са|дист, |мула (мула́ у говірках Нижньої Наддніпрянщини
‘неповоротка, нерішуча, ледача людина’ [СОН, 166]). Для влучнішої
характеристики людини з такою вдачею діалектоносії вживають порівняння
|

серце йак |кам’ін’, образне номінативне словосполучення га|д’уґа |добра.

Часто інформанти вдаються до розлогих описів такої вдачі: неў|годна л’у|дина
/ шо н’іх|то не |годен йі уго|дити / шо ние|добре ĭ ние|добре (Бз), мер|зен:е / ў
|

него ха|рактер страш|ниĭ т’еж|киĭ і мер|зен:иĭ (Зб), зак|рита та|ка / за|т’ата

/ та|ка / шо лиш би йа і ўс’о / |битиса лиш / |ж’інка не йе так / чоло|в’ік лиш
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битис’а / бо ро|бити не |хоче / а |йісти ĭ |пити |хоче / |ж’інкойу ко|мандувати

|

хоче (Врн), |майе |шуса (Лж) (пор. шус ‘залп під час стрільби’, ‘удар’,

‘похмура, сердита людина з важким характером’ [СБГ, 680]).
Відсутність

власної

думки,

прагнень,

бажань,

безхарактерність

діалектоносії оцінюють як різко негативну рису. Сема ‘безхарактерна
людина’

представлена

прикметниками

нетол|ковиĭ,

по|даĭшливиĭ,

моти|лишниĭ (пор. моти́лишний ‘заражений мотилицею’, перен., знев.
‘придуркуватий’
безпово|ротливиĭ,

[СБГ,

297]),

без|т’амниĭ,

непово|ротниĭ,

безха|рактерниĭ,

непово|ротливиĭ,

безг|луздиĭ,

пло|хен’киĭ,

слабо|вол’ниĭ, нироз|винутиĭ, нероз|судливиĭ, легко|важниĭ. У цьому значенні
фіксуємо іменник пош|туркач: ним пош|туркуйут ← шту́ркати ‘штурхати’
[СБГ, 677], фразеологізми: жи|ве з чу|жим |розумом, жи|йе чу|жими
|

мисл’ами, п’ід ч’ійус |дудку во|на пл’аше ц’іли жи|т’е, зокрема ті, що мають

парну структуру: н’і |риба / н’і м|н’асо, н’і |вашим / н’і |нашим, н’і су|да / н’і
ту|да, порівняння: |ходи йак в’іў|ца, та|ке йак розти|р’оха / ни запи|тайеси /
н’і |в’іслухайе / н’і то / та|ке йак розти|рʼоха (Зб), йак ре|м’ін:иĭ |дишел’// це
|

коло |воза / ку|ди ко|била по|т’агне / ту|ди і ĭде (Вр); описові назви: без с|войі

|

памн’ати, не |майе с|войі |думки, |памн’ат’ по|гана / сла|бе |розумом, са|ма

со|бойу не к’і|руйе, с|лухайе чу|жих л’у|диĭ / а са|ма со|бойу не к’і|руйе, с|войім
|

розумом ни жи|йе / лиш чу|жим, ку|ди ўт|рутиш / ту|ди ĭ |п’іди, ку|ди йо|го

т|рут’а ту|ди і|де (труча́ти ‘штовхати’ [СБГ, 554–555]). Деякі такі номінації
виражають уявлення діалектоносіїв про безхарактерність: м’акосер|дечниĭ /
на|лийут |поўну в’ін |в’іпйе / на|лийут чут’‿чут’ / |тожи |в’іпйе (Ркш),
по‿|нашому во|на со|боў ни к’і|руйе / баĭ|дужна // слабоха|рактерна хто шо
с|каже во|на с|лухає а це баĭ|дужна то це ска|заў а у|на со|б’і п’іш|ла і ни ма|йе
|

гадки (Зб).
У

значенні

‘байдужий,

незацікавлений’

виявляємо

ад’єктиви:

баĭ|дужиĭ, баĭ|дужниĭ, слу|тиĭ, пох. іменник слу|т’ек, п|ростиĭ, неў|чениĭ,
непу|т’ашчиĭ,

неробо|т’ашчиĭ,

знев.

зад|р’іманиĭ,

рос.

безроз|л’ічниĭ,
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лехко|мисл’ен:иĭ,

лексеми

з

префіксом

без-:

безго|ловиĭ,

без|душниĭ,

безна|д’іĭниĭ. Загалом назви, оформлені префіксом без-, виражають більшу
категоричність у вираженні негативних понять, ніж лексеми з префіксом не-,
який указує на відсутність чогось. Для негативної характеристики байдужої
людини вживають іменники лапаĭ|дух (лапайду́х ‘ледащо’ [СБГ, 137]), сп. р.
лапаĭ|духа, втор. номен. ма|кух (маку́х ‘макуха’, перен., знев. ‘вайлуватий,
млявий, безініціативний’ [СБГ, 274]), фразеологізми: н’і до л’у|деĭ / н’і до
|

Бога, н’і |риба н’і м|йасо, н’і су|ди н’і ту|ди, н’і ў пл’іт / н’і ў ди|ру, йі |мореи по

ко|л’іна, йі хоч тра|ва не рос|ти, описові характеристики: н’і|чо йі не ў голо|в’і,
н’і|чо йо|го не об|ходи, нове ўс’о йі |поф’іку, |дурно на с|в’іт’і жи|йе, не
інт’ере|суйеса н’і|чим, йо|му безраз|л’ічно йе / ни|ма. Оскільки поняття
‘байдужість’ у мовомисленні діалектоносіїв корелює з уявленням про
безгосподарність, фіксуємо такі описові конструкції: не д|байе н’і за чим, ни
д|байи ни за шо лиш са|ма за |себи, нед|баĭлица / йе йе / не|ма не|ма, йо|му н’і|чо
ни т|реба. Щодо нехазяйновитого чоловіка використовують номінативне
словосполучення ірон. ве|ликиĭ газ|да.
Властивість уваги людини вважають однією з найкращих рис вдачі,
показником розуму, культури, чемності (про дітей), пор. назви |видержаниĭ,
ўр’івно|важениĭ, интил’і|гентниĭ, |добриĭ для оцінки уважної людини.
Значення

‘уважна

людина’

виражають

прикметники:

у|важниĭ,

у|важливиĭ, рос. ўн’і|мат’ел’ниĭ, ро|зумниĭ, км’іт|ливиĭ, |хитриĭ, роз|судливиĭ
‘уважний’ та семантичні діалектизми: кул’|турниĭ ‘уважний’, ў|в’ічливиĭ,
праўд|ливиĭ, по|важниĭ, роз|важниĭ, пос|лушниĭ, слух|л’ан:иĭ, до|цотниĭ (пор.
фразему зро|бити до |цоту ‘дуже ретельно’), до|тошниĭ, до|питливиĭ,
интил’і|гентниĭ. Коли назва на позначення абстрактного поняття відсутня у
активному словнику діалектоносіїв, для адекватного вираження семантики
вони вдаються до описів: ро|зумниĭ чоло|в’ік / да|йе ўс’ім по|раду; |дуже
ха|роша при|йатна / |кажи / та|ка шо і |в’іслухайе і н’і|чо ни приб|реше / ну
|

обшем |тайак нор|мал’на л’у|дина; сприĭ|майе |дуже |тонко; |хоче з|нати ўс’о;
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приĭ|майе до |серца б|лизко. Деякі пропозитивні номінації гіперболізовані:
|

темну н’іч і мак збе|ре.
Відповідно сема ‘неуважний’ представлена прикметниками баĭ|дужиĭ,

баĭ|дужниĭ: йак за|буди то ўна ни йе неу|важна во|на йе баĭ|дужна / баĭ|дужна
шо ти ска|зала а ўна ўже за|була ĭ п’іш|ла со|б’і (Зб), нед|баĭшливиĭ, нез|далиĭ,
без|памйатниĭ, безг|луздиĭ, нероз|б’ірливиĭ, непо|н’атливиĭ, легко|мисл’ен:иĭ,
нерозто|ропниĭ,

перен.

роз|с’ійаниĭ,

діалектизмами:

роз|пусниĭ,

за|нудниĭ,

роз|в’ійаниĭ,

негативно-оцінними

семантичними
іменниками:

л’і|н’ух, роз|т’апа, ро|з’ава, шал|таĭ-бол|таĭ, шала|пута, пропозитиваним
номенами: ў од|но |вухо зале|т’іло / а ў д|руге |в’ілет’іло; |нол’ вн’і|ман’ійа;
недо|чула таĭ мах|нула / таĭ за|була; у |нейі ба|гато ду|мок / ти йі го|вориш
од|но / во|на со|б’і |думайе д|руге.
Дбайливість як рису вдачі людини схарактеризовано номенами
дбаĭ|ливиĭ, д|баĭшливиĭ, пох. дбаĭ|лиц’а ‘дбайлива жінка’, д|баĭниĭ ← дба́ти
‘турбуватися’. Для вираження цього поняття використовують семантичні
діалектизми: по|р’едниĭ, ц’і|кавиĭ, заінтере|сованиĭ, запо|падливиĭ, сер|дешниĭ,
|

добриĭ, доб|р’ачиĭ, добро|сов’існиĭ, сум|н’ін:иĭ, ста|рател’ниĭ. У значенні

‘дбайливий чоловік’ поширені іменники ґос|подар, оп’і|кун, номінативне
словосполучення |добриĭ ха|з’айін. Дбайливу людину характеризують за
допомогою

порівняння:

|

тайак

к|вочка

|

коло

|

кур’ат

або

описово:

розпа|дайутси над |р’ідними; ха|рош’і / тур|буйутси за ў|с’іх; меч|тайе ўс’о
зро|бити |добре.
Антонімічне значення ‘недбайлива людина’ виражене лексемами:
недбаĭ|ливиĭ, нед|баĭшливиĭ, нед|баĭлиĭ, нез|далиĭ, баĭ|дужиĭ, баĭ|дужниĭ,
неста|ран:иĭ, безго|ловиĭ, безтур|ботниĭ, непот|р’ібниĭ, л’і|нивиĭ, ле|дачиĭ,
смер|д’ачиĭ, пус|тиĭ, прос|тиĭ. Для увиразнення родової ознаки поширенні
негативно-оцінні номени: нед|баĭлик, нед|баĭко, нед|баĭло, л’і|н’ух, лаĭ|дак,
згруб. смер|д’ух, сп. р. гни|л’ака, нех|л’уйа, втор. номен. |леĭба (ле́йба
‘недоладно, неакуратно пошита одежина’, ‘ледащо’ [СБГ, 256]), |в’ітер (Гр).
Виявляємо поширене порівняння: л’і|ниве йак пес / си|дит п’ід |йабл’інкоў і

182
|

хочи би йо|му |йаблуко ў рот |падало, описові назви: д|байе |т’іл’ки сам про

|

себе; не |хоче ро|бити; безха|рактерниĭ / сам жи|йе ни з|нати дл’а |кого,

фразеологізми: н’і риба / н’і мн’асо, н’і вам / н’і нам. Як прийом підсилення
негативної характеристики використовують нанизування однотипних чи
різнотипових засобів: прос|те / л’і|ниве / ни |думайе н’і|чо; недбаĭ|лиц’а /
баĭ|дужниĭ / не ґаз|да.
Недбайливу
нез|дала,

жінку

непот|р’ібна,

характеризують
неаку|ратна,

прикметниками
непу|т’ашчиĭ,

недбаĭ|лива,
неста|ран:а,

безха|рактерна, ле|дача, |байдужа, пус|та, негативно-оцінними іменниками:
л’і|н’ух, нед|баĭлица, недбаĭ|лиха, нез|дара, нех|л’уйа, них|л’уĭниц’а, лаĭ|дачка,
ка|парница, смер|д’оха, го|ниц’а, образною номінацією |в’ітер у голо|в’і та
дискурсивними номенами, які характеризують цілу ситуацію: них|л’уĭниц’а
та|ка / недбаĭ|лива / оĭ / там |д’іти та|к’і за|машчен’і пропа|дайут / бо во|на
них|л’уĭниц’а (Зб), йак во|на |ходи ĭ н’і|ч’о йі не ў голо|в’і / перес|тупи |в’іник /
|

в’іник у|паў во|на ни п’і|доĭми (Пг).
Назви, що характеризують осіб за ставленням до людей
Позитивне чи негативне ставлення до людей передбачає прояв таких

рис

вдачі,

як

вихованість / невихованість,

авторитетність,

виваженість / набридливість, рівень освіченості людини.
Для вираження майже всіх позитивних рис поширена лексема
розумний, натомість для позначення антонімічних значень – номен дурний.
У значенні ‘вихований’ фіксуємо позитивно-оцінні назви: ро|зумниĭ,
|

хитриĭ, ў|чениĭ, ос|в’ічениĭ, км’іт|ливиĭ ← цсл. къметь ‘славетна людина’,

очевидно спор. з пол. kіmować ‘розумітися’ [ЕСУМ 2, 472], з|натниĭ, |чесниĭ,
по|р’адниĭ, по|важниĭ, літ. ў|в’:ічливиĭ, рос. |в’ежл’іва, ук|л’ін:иĭ: ĭде да|леко
таĭ шчи ни до|ходи |пару |митр’іў |каже |добриĭ ден’ / це ук|л’ін:а (СтЖ),
номінативні словосполучення ґоспо|дарска ди|тина, фаĭного |вихован’а,
л’у|дина до л’у|деĭ, описові конструкції па|ч’от |майе ў си|л’і; само|вита |дужи
/ шо |чуйе то переĭ|майе, нанизування номінативних засобів: г|рамотна /
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добре |вихован’:а д’іс|тала, ў|чениĭ / ро|зумниĭ / |хитриĭ. Значення ‘ввічлива

людина’ щодо особи молодого віку може бути представлене номінативним
словосполученням ґоспо|дарска ди|тина.
Протилежну семантику ‘неотеса, некультурна, неосвічена, невихована
людина’ виражають прикметники п|ростиĭ, знев. прос|тече ← про́стий
‘дурний’ < сх.-ром. prost ‘нерозумний’, ‘грубий’ [РРС, 1115; Герман стаття,
117; DT, 75], неро|зумне, дур|ниĭ, п’іўдур|ниĭ.
Вираження цих сем можна представити у опозитивних парах:
кул’|турниĭ / некул’|турниĭ,

безкул’|турниĭ;

|

вихованиĭ / не|вихованиĭ,

невос|п’ітаниĭ,

рос.

обра|зованиĭ / необра|зованиĭ,

прис|тоĭниĭ / неприс|тоĭниĭ,

|

сов’існиĭ / без|сов’існиĭ,

рос.

|

чемниĭ / не|чемниĭ,

ґ|решниĭ < пол. grzczny ‘тс.’ [ЕСУМ 1, 592] / неґ|решниĭ.
Для номінації негативних рис виявляємо значно більшу кількість назв:
літ. вул’|гарниĭ < зах.-євр. мов через рос. і пол. посередництво від лат. vulgārіs
‘звичайний, простий, народний’ [ЕСУМ 1, 439], пис|катиĭ, пр’а|миĭ, п|рикриĭ,
пус|тиĭ, пас|кудниĭ ← паскуда ‘мерзотник’ < псл. paskǫda, утв. за допомогою
префікса pa- від основи прикм. skǫd-ьnъ ‘скудний’, первісно означало
‘бідність,

злиденність’

[ЕСУМ

4,

зух|валиĭ

306],

<

пол.

zuchwały

‘відчайдушний, убивчий, безнадійний’ [ЕСУМ 2, 283], на|хабниĭ < *нахабити
‘псувати’ [ЕСУМ 4, 51–52], на|хал’ниĭ < рос. нахал, |наглиĭ < псл. naglъ
[ЕСУМ

4,

21–22],

нед|баĭшливиĭ,

перен.

за|харениĭ,

нехара|путниĭ,

безпар|дон:иĭ ‘неввічлива людина’, безцере|мон:иĭ ‘зухвала людина’, хоча
церемо́нитиси
неслу|хан:иĭ,

‘гордитися’
нероз|думчивиĭ,

[СБГ,

621],

не|добриĭ,

недос|тоĭниĭ,
нероз|бираниĭ,

непос|лушниĭ,
нероз|б’ірливиĭ,

нероз|бираниĭ, г|рубиĭ, пох. груб’і|йан ‘неввічливий чоловік, хлопець’, нове
знев. |чокнутиĭ, перен. необ|тесаниĭ, перен. роз|в’ійаниĭ; оцінні іменники
сп. р. на|хаба, бала|мута, бала|мутка ‘неввічлива дівчина, жінка’, нове
хул’і|ган, н’і|мак (букв. ‘той, хто не вітається, неввічливий’), бол|тун (букв.
‘той, хто говорить багато дурниць’), хам, згруб. ха|мило, згруб. сво|лота,
втор. номени ма|кух, ту|ман, |бидло, лайл. |мурга ос|татна: |мурґа це йе
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сви|н’а (Зб) (му́рга, му́рґа знев. ‘настирлива, уперта людина’, ‘невдячна
людина’, ‘нечепура’ [СБГ, 300]), д|рант’е (літ. дра́нтя ‘дуже старий,
зношений і рваний одяг’ [СУМ 2, 407]. Некультурну людину характеризують
номінативним словосполученням св’іто|виĭ бала|мут, перен. пус|те |веремн’е
(ве́ремня, ве́рем’я, ве́ремнє, ве́рем’є, ве́римні, ве́рімні ‘година, сонячна погада’
[СБГ, 49]), фраземами: |л’апайе йази|ком йак ко|рова фос|том, |л’апнула йак
в’іў ў |воду, н’і |риба / н’і м|йасо, н’і с|т’іĭ / н’і ходи, ни до |Бога ни до л’у|диĭ
або описують відповідну поведінку: пласта|маче ни то шо т|реба
(пластама́чити рідк., згруб. ‘безвідповідально говорити щось, патякати’
[СБГ, 428]), н’і|кого н’і за |шо ни ра|хуйе, в’ін так / йак бан|дит, ма|н’ак /
|

болдир’ / |ходи / йак |болдир’ (імовірно від літ. бо́вдур), йі н’і|чо ни ў голо|в’і,

мож ска|зати запи|сати йі некул’|турна / це ти|к’і п|равил’но раз во|на то|во
то во|на некул’|турна йак во|на сло|вами в’іра|жайеси (Зб).
Неввічливість пов’язана також з нестриманістю у словах, уживанні
грубих і непристойних слів. Значення ‘нестриманий у словах і діях’, у якому
вже закладена негація, виражають лексеми нест|риманиĭ, не|витриманиĭ,
нетерп|л’ачиĭ, неўр’іўо|важениĭ, необ|думаниĭ, йази|катиĭ, пр’а|миĭ, р’із|киĭ,
нер|вовиĭ, пруд|киĭ (пор. літ. ‘схильний до поспіху, нетерплячий’ [СУМ 8,
359]), ом|разниĭ, бигу|ватиĭ < бîга ‘хтивість, пристрасть’, очевидно, пов’язане
з

рум.

bîhă

[ЕСУМ

неврівноважений’,

би́га

1,

181]
‘стан

(пор.

гуц.

сильного

бигова́тий

‘збуджений,

нервового

збудження,

неврівноваженості’ [Неґрич, 24]), перен. |з’ірваниĭ, |нарваниĭ, с|пил’чивиĭ,
пар|шивиĭ, ґа|ватиĭ ← перен. га́вкати ‘кричати, сваритися’, |пирскливиĭ ←
пи́рскати ‘говорити нестримано, запально’ [СБГ, 411], пашчеко|ватиĭ ←
пащекувати, що є похідним від назв лаю собаки [220, 156–158]. Як
зазначають дослідники, „крім іменників-назв тварин і рослин, уживаних для
характеристики особи … до образних (і експресивних) належать будь-які
інші метафоричні та метонімічні перенесення, яким притаманні живі та
яскраві чуттєво-зорові уявлення про предмети, явища, якості, дії” [26, 195].
Для негативної характеристики вульгарної людини У ПБГ поширені
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композити: пустос|ловиĭ, грубос|л’іўниĭ, гостройа|зикиĭ та оцінні іменники:
пака|ла [СБГ, 377], л’ом|пач, відповідник ж. р. л’ом|пачка < пол. lumpak
‘негідник, п’яниця’ [ЕСУМ 3, 327], груб’і|йан, лихо|д’іĭ, недо|умок, хам|ло,
нове хул’і|ган < анг.м. hoolіgan ‘бешкетник’ [ЕСУМ 6, 221], сп. р. мер|за,
розт|р’апа, втор. номен йе|хидна (єхидна ‘однопрохідний яйцекладний
ссавець, верхня частина тіла якого вкрита голками’; ‘отруйна австралійська
змія’ [СУМ 2, 499]). Ця лексема функціонує як прикметник у формі ж. р.,
зоологічна метафора затерта, чому посприяла зовнішня форма слова,
прикметникове закінчення. Діалектоносії характеризують таку рису людини
через опис ситуації: то йе по|ганиĭ чоло|в’ік / в’ін лиш |л’убит г|лупства
гово|рити; не|хар’ та|киĭ / в’ін |даже ни з|найе / шо до л’у|дини ска|зати; та|ке
/ йак ма|н’ак; при|дурок / го|вори дур|ниц’і; са|ма се|бе ни |л’уби і д|ругого ни
|

л’уби; |наглиĭ / страш|ниĭ не|добриĭ чоло|в’ік.
Сема ‘козир-дівка’ представлена ад’єктивами пис|ката, йази|ката,

бойо|ва, с|м’ілива, |гостра (|остра), |хитра, сер|йозна, ст|рога, |бистра,
пл’о|гава

та

семантичними

діалектизмами:

за|в’ідлива,

роз|винута,

нас|тирлива. З цією семантикою поширені номінативні словоспол.: |д’іўка з
|

перцем, |гостра на йа|зик, пох. композит гостройа|зика, хо|роша на йа|зик,

фист |д’іўка, |перва |д’іўка ў си|л’і, порівняння з гострими предметами:
|

гостра йак н’іж, йа|зик йак б|ритва, |гостра йак |л’езв’ійе / йак б|ритва, йак

бри|чем в’ідру|байе (брич ‘дуже гострий ніж, його часто роблять з поламаної
коси’ *відрубав, як брич [СБГ, 39]), ска|зала йак в’ідру|бала, негативнооцінний іменник ф|рис’а: то|гошо во|на |дужи по|казуйе шос с |себи (Зб), втор.
номен ш|пиндил’ (шпиндель ‘веретено в прядильній машині’ [СУМ 11, 522] <
нім. Spіndel ‘веретено’, техн. ‘шпиндель’ [ЕСУМ 6, 462]), пропозитивні
номени: не даст со|б’і ў |кашу п|л’унути; в’ід|кажеи аж у п|йатах зас|тинеи.
Рівень культури пов’язують з освітою, вченістю людини, пор.
поширення лексеми кул’|турна ‘вчена’. У значенні ‘вчений, освічений’
фіксуємо ад’єктиви ў|чениĭ, ос|в’ічениĭ, г|рамотниĭ, пис’|мен:иĭ, шко|лениĭ
(букв. ‘той, хто вчився в школі’), ро|зумниĭ, рос. |умниĭ, |мудриĭ, |хитриĭ
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‘розумний’; дієприкметники |в’іўчениĭ, прос|в’ічениĭ, з|найушчиĭ, ўсез|найучиĭ;
втор. номени про|фесор’, з|нахар’, л’уфт’інс|пектор’, ас < фр. as ‘пілот
винищувач; майстер спорту’, можливо через пол. мову [ЕСУМ 1, 91],
порівняння |писар йак |нотар’, номінативні словосполучення в’і|сокого
з|нан’а, л’у|дина з ве|ликойі |букви. Оцінна номінація за рівнем освіти можлива
і за допомогою описових номінацій: хара|шо |кажи / ў|читса посту|пила /
ў|м’ійе ўс’о зро|бити і |гарна / но та|ке |б’ірши н’і|чо; |виґ’іла св’іт / ба|гато
схо|диў |пол’а.
Авторитетність
досвідченістю.

людини

Значення

в

соціумі

‘досвідчена

нерозривно

людина,

яка

пов’язана

багато

з

її

пережила’

виражають номени, похідні від дієслів бідувати ‘зазнавати лиха’: б’і|довиĭ,
б’і|дованиĭ, зб’і|дованиĭ, |б’ідниĭ; хоча лексема бідовий поширена також із
семантикою ‘непоказний, жалюгідний’, ‘моторний, жвавий’ [СБГ, 31]
‘нечемний’: на не|чемних пус|тих |кажут б’і|довиĭ / |д’іўка б’і|дова / |парубок
б’і|довиĭ;

переживати

‘жити,

долаючи

труднощі’:

пере|житиĭ,

пере|житливиĭ (пор. композит багатостра|дал’ниĭ ‘досвідчений’, горювати:
го|р’ованиĭ; паци́ти ‘зазнавати лиха, переживати неприємні пригоди,
страждати’ [СБГ, 394]: па|цениĭ. Досвідченість пов’язують з терпінням,
уміннями та мудрістю, здобутими впродовж життя, пор. номінації у значенні
‘досвідчений’ ў|чениĭ, |мудриĭ, ро|зумниĭ, терп|л’ечиĭ, толко|витиĭ, ў|чениĭ,
|

мудриĭ, ро|зумниĭ, знич|тожениĭ, рум. са|рака. Описово значення виражають

конструкції: проĭ|шоў Рим і Крим, не о|дин пуд |сол’і зйіў, перебрие|ла |морие
|

гор’а, |жила йак |муха ў ок|роп’і, ба|гато сл’із про|лила, пере|жиў шос

ба|гато. Іноді діалектоносії не можуть підібрати однієї назви і вдаються до
описів: йак на н’у мож ска|зати? инте|ресна л’у|дина / ўс’ім си
интересу|вала, ба|гато пере|жила ў с|войім жи|т’у.
Для номінації авторитетної людини використовують похідні назви
від дієслів

поважати:

по|важниĭ,

по|важливиĭ,

у|важливиĭ,

радити:

по|радливиĭ, рос. по|ч’отниĭ ← рос. почёт ‘повага’, гоно|рова. Спорадично
поширене літ. аўтор’і|тетниĭ, аўтори|тетниĭ < нім. Autorіtä́ t від лат.
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auctōrіtas ‘влада, вплив, воля’ [ЕСУМ 1, 44]. Ад’єктиви |добриĭ, доб|р’ачиĭ
(пор. у номінативному словоспол. доб|р’ачиĭ ў на|тур’і), добро|зичливиĭ,
ро|зумниĭ, |мудриĭ, ў|чениĭ, дос|в’ічениĭ, тол|ковиĭ, ш|чириĭ, по|божниĭ, |чесниĭ,
справед|ливиĭ, праў|дивиĭ, по|р’адниĭ, |л’уд’аниĭ, ха|рошиĭ, ґ|решниĭ вказують на
риси вдачі, завдяки яким людина є авторитетною. Цю номінацію
увиразнюють описові пояснення: |дужи ха|ракт’ер |добриĭ |майе / |дужи
розго|ворчива / шо пи|тайешса там шо во|на то|б’і ўс’о в’ідпо|в’ійе / ўс’о
те|бе / йак ка|жут наве|де на |путну до|рогу / с|кажи та|ко (Лв) та
номінативні словосполучення ш|чириĭ вид, л’у|дина ви|сокойі добро|ти.
Високу вимогливість діалектоносії вважають негативною рисою, тому
у номінації суворої, надзвичайно вимогливої до себе й до інших людини,
фіксуємо назви ст|рогиĭ, су|вориĭ, |остриĭ, п|рикриĭ, сук|ритниĭ, сук|ритиĭ (пор.
літ. сукристий ‘який має круту вдачу’ < очевидно від псл. *sǫkrytъ ‘крутий,
злий’ [ЕСУМ 5, 471]), пл’о|гавиĭ ← плюгавий ‘огидний, мерзенний’ < псл.
[pljugavъ]

‘плюгавий’

[ЕСУМ

4,

458],

злиĭ,

з|л’ушчиĭ,

без|душниĭ,

непри|йатниĭ, не|добриĭ, прис|к’іпливиĭ ← прискіпуватися, при|дирчивиĭ ←
придиратися ‘прискіпуватися’. Серед позитивних характеристик ад’єктиви
тол|ковиĭ, по|р’адниĭ, ви|могивиĭ, фразема з|найе ц’і|ну жи|т:а.
Негативно оцінюваними є і надмірна нав’язливість, і відлюдькуватість.
Для номінації відлюдника поширені прикметники в’ід|л’уд’куватиĭ, пох.
в’ід|л’удок,

в’ід|л’уд’ко,

в’ід|л’уда,

самос|тк’іĭниĭ,

никомпа|н’іĭскиĭ,

недруже|л’убниĭ, |дикиĭ, т’аж|киĭ, посто|рон:иĭ (букв. ‘той, хто тримається в
стороні’). Цю рису вважають виявом зарозумілості, пор. номінації се|бе
с|тави шо во|на шос; бо|куйе в’ід л’у|диĭ; сам про |себе лиш жи|йе. У такому
значенні виявляємо лексеми |мудриĭ, гоно|ровиĭ, го|норниĭ та семантичні
діалектизми: ску|пиĭ: ску|пе / не с’п’іл|куйеси н’і з ким (Мм), безус|тидниĭ,
без|сов’існиĭ. З такою семантикою виявляємо оцінні іменники: само|л’уб,
само|л’убец, відповідник ж. р. само|л’убка, без|л’удник. Натрапляємо на втор.
номен воўку|лака (літ. міф. ‘за народними повір’ями – людина, що
обертається у вовка; знев. про відлюдкувату людину’ [СУМ 1, 711]) та номен
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ти|хон, який імовірно є наслідком деонімізації: си| дит ў | хат’і / йак ти| хон /
н’і до | кого / н’і до л’у| деĭ / н’і до | Бога / | али ти| хон / бо | тошо буў ко| лис
та| киĭ Ти| хон / на| верно / і так ўже | зари | кажут (Рх). Втрату мотиваційного
зв’язку між назвою та мотиватором вважаємо першим етапом переходу
власної назви у загальну. Для вираження негативної характеристики
відлюдькуватої людини вживають фразеологізми: н’і до л’у|деĭ / н’і до |Бога;
мойа |хата ск|райу / йа н’і|чо ни з|найу.
Сема ‘недоторка, надміру вразлива людина’ виражена лексемами:
ўраз|ливиĭ, раз|ниĭ [СБГ, 449], |ǯ’енґлашовиĭ, |ǯ’ен’ґашливиĭ < молд. жингаш
‘ніжний’, ‘делікатний’, ‘тонкий’ [51, 120], примх|лива, кап|ризна, гоно|ровиĭ,
о|б’ідчивиĭ, о|б’ідливиĭ ← рос. обида ‘образа’ об|разливиĭ, п|ростиĭ, дур|ниĭ,
про|тиўниĭ,

п|рикриĭ,

реў|нивиĭ,

пирск|ливиĭ,

с|пил’чивиĭ,

с|пирчивиĭ,

віддієслівними похідними недок’і|нениĭ, недо|торкливиĭ, пох. недо|торка (Вв),
рос. недот|рога, не|витриманиĭ. Діалектоносії вдаються до описів, які
пояснюють однослівні назви: р’іўнивиĭ / ни ўм’ійе се|бе повес|ти |мижи
л’уд’|ми / в’ін ни |л’убит / |шоби до |него жарту|вати / |шоби йо|му шос та|ке
ска|зати / про|тиўниĭ / |дужи про|тиўниĭ (Зб). Надмірно вразливу людину
характеризують пропозитивними номенами: недосо|ли с|вишче / пересо|ли
д|ришчи; не розу|м’ійе |жарту; не пон’і|майе |шутк’іў; не розу|м’ійе |жерту /
|

зомпело со|б’і (зо́мпити ‘зніяковіти, образитися’ [СБГ, 172]); не з|найе

|

жерту; не розу|м’ійе н’і|чо; не з|найе |шутк’іў; |борзо си |гостри в’ід |леда

|

чого; з|разу ски|пайе / ок|р’іп. Використання порівняння йак ск|р’ага для

характеристики такої вдачі людини свідчить, імовірно, про те, що
діалектоносії не знають семантики літ. назви скряга.
Для негативної оцінки набридливої людини фіксуємо віддієслівні
похідні: надо|йідливиĭ, надо|йідлиĭ ← надоїдати ‘набридати’, надо|кучливиĭ,
до|кучливиĭ ← докучати ‘набридати’, наб|ридливиĭ, наб|ридиĭ ← набридати;
уй|ідливиĭ ← їсти ‘мучити, набридати’, у|лазливиĭ ← лізти (перев. у виразах
лізти в очі, в душу і т. ін): у|л’ізливиĭ / ти ĭго |гониш / а в’ін |ўсе‿таки ĭде (Вр),
наў|йазливиĭ ‘причеплива людина’ ← нав’язуватися, прич’іпливиĭ ‘той, хто
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надмірно прив’язується’, при|чепа ‘нав’язлива людина’ ← чіплятися, пор.
прис|тайа ‘тс.’ ← приставати, нес|терпниĭ (букв. ‘той, якого не можливо
витерпіти’), рос. невино|симиĭ ‘тс.’ та ад’єктиви: не|добриĭ, |наглиĭ, |назливиĭ,
п|рикриĭ, про|тиўниĭ, на|пасниĭ, на|пастливиĭ, нап|расниĭ ← напасть < псл.
napastь < *napadtĭ, пох. від дієслова napastі ‘напасти’ [ЕСУМ 4, 37–38] (пор.
пох. на|пасник ‘нав’язливий чоловік’, на|пасница ‘нав’язлива жінка’),
на|хал’ниĭ, нуд|ниĭ, пох. за|нуда, йе|х’ідниĭ, мер|зен:иĭ, ў|пертиĭ, ў|редний,
у|ритниĭ (пор. ури́тний ‘противний, набридливий’, ‘неохайний’ [СБГ, 570])
← уре́д < цсл. врѣдъ ‘отрута, виразка, рана, чиряк’ [ЕСУМ 6, 42]. З цією
семантикою поширені іменники за|нуда, наб|рида, з|ноба, втор. номен |ненза
(не́ндза, не́нза ‘нужа, воші’, перен., знев. ‘дріб’язкова, набридлива
нав’язлива, непорядна людина’ [СБГ, 329]). Для увиразнення семантики
діалектоносії

використовують

нанизування

характерологічних

засобів

(лексем, фразем): з тоў л’у|диноў |к’ежко гово|рити / во|на |дуже |нудна /
та|ка п|рикра / та|ка не|в’іразна; н’і су|ди ĭ н’і ту|ди / н’і |вашим / н’і |нашим;
н’і |риба н’і м|н’асо та вдаються до опису відповідної поведінки: во|на та|ко
раĭ|зуйе ц’і|лими до|рогами (райзувати < від нім. reisen ‘їхати, подорожувати’,
що набуло негативного відтінку у бук. гов. ‘вештатися’ [252, 305]); йі|йі ни
мож з|бутиси; без |нейі ве|чер’і не|ма. Набридливу людину порівнюють з
комахами: наб|ридливиĭ йак |муха, |л’ізе йак |муха ў |оч’і.
Значення ‘людина, яка любить керувати іншими’ представлена
переважно пропозитивною номінацією: |л’уби ко|мандрувати, ко|мандуйе
ўс’і|ма, |робиси |мудра, об’іб|раўси коман|диром, |л’уби се|бе пок|ласти |више
ўс’іх, |дужи |хитриĭ / |хоче ко|мадувати / |л’уби поко|мандрувати, без ко|манди
|

воĭс’ко |гине, хто йак не йа?, на|р’ади приĭш|ла |дала і п’іш|ла, ро|бити н’е /

лиш ко|мандувати з|найе, тоĭ лиш при|вик ко|мандувати і к’іру|вати |кимос /
|

али ро|бити н’е, |л’уби пор’ідку|вати, без ко|манди |воĭс’ко |гине, хо|т’а

пе|редн’і |бути, |дужи |л’уби ўс’уди |бути „йа”, во|на три|майе |л’іца ў ру|ках
(лі́ца ‘віжки’ [СБГ, 263], пор. літ. держа́ти ві́жки в рука́х ‘мати владу в своїх
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руках, керувати чим-небудь’ [ФС 1, 228]). Подекуди виявляємо ад’єктиви
ко|мандуйучиĭ, роз|в’ідниĭ, |хитриĭ та іменники коман|д’ір, на|чал’н’ік.
Неоднозначним є ставлення діалектоносіїв до деяких рис, зокрема
дивакуватості: ди|вак йак |може шос по|гане ска|зати і ди|вак йак |може шос
|

дуже |гарне ска|зати (Бз), тому в номінації дивної людини натрапляємо як на

позитивно-оцінні назви, напр., ро|зумниĭ, так і на негативно-оцінні: п|ростиĭ,
мало|умниĭ. Значення ‘дивак’ виражене лексемами |диўниĭ → ди|вак ‘дивний
чоловік’, ди|вачка ‘дивна жінка’, ди|вакуватиĭ, дурн’ако|ватиĭ, чуд|ниĭ,
бигу|ватиĭ, іменниками жарт. чудот|ворец, про|фесор’, ф’іло|соф, фраземами
парної структури: н’і |риба н’і |масо; н’і су|да н’і ту|да; н’і ли|ши / н’і воз|ми;
н’і |л’удим / н’і |Богови, евфемізмом не ўс’і |дома або описово: не розу|м’ійе /
шо |роби; в’ідс|тал’і ў |ж’ізн’і; безг|луздо зро|биў; та|ке шос |в’ітворила.
Назви, що характеризують людину у ставленні до праці
Однією з найважливіших характеристик людини є її сумлінне чи
байдуже ставлення до праці, виконання своїх обов’язків. За спостереженням
дослідників, це одна з найчисленніших і найцікавіших груп оцінних назв;
дослідженню назв, що характеризують особу у ставленні до праці присвячено
низку наукових праць [32; 103; 177].
Основним виразником сем ‘уміла, хазяйновита людина’, ‘працелюбна
людина’ є номен ґаз|да < уг. gazda ‘господар’ [ЕСУМ 1, 450–451]. Ця лексема
поширена майже на всій досліджуваній території також у значенні ‘чоловік,
голова сім’ї’ (Додаток Г, к. 17), що пов’язане з обов’язком та вмінням
чоловіка вести господарство // кот|риĭ |чемниĭ / то ґаз|да / а кот|риĭ гор’іў|ки
пйе / тоĭ п’і|йак (Пдв), працювати, переважно на землі: в’ін був т|рохи ґаз|да /
|

али |б’ірши буў на дер|жаўн’і ро|бот’і (Зб), пох. номен ґазд’іўс|киĭ.

Відповідно в значенні ‘уміла, працьовита жінка’ поширений номен ґаз|дин’а
‘господиня’.

Синонімами

є

лексеми

ґос|подар’

‘господар’,

‘умілий,

працьовитий чоловік’, ґоспо|дар’ка ‘уміла, працьовита жінка’, літ. госпо|дин’а
(виявляємо також пох. прикметник госпо|дарниĭ), ха|з’айін < тат. хузəй

191

‘хазяїн’ [ЕСУМ 6, 148], ха|з’аĭка (пор. в атрибутивних словосполученнях:
по|р’адна ха|з’аĭка, по|р’адочна ха|з’аĭка, |добра ха|з’аĭка, ха|роша ха|з’аĭка,
ве|лика ха|з’аĭка), пох. прикметники хаз’аĭно|витиĭ, хаз’айо|витиĭ, ха|з’аĭскиĭ.
Хоча лексема хазяїн – давнє запозичення, діалектоносії вважають її
росіянізмом: ґос|подар’ ти|пер / а |руск’і ка|зали ха|з’айін (Чрн).
Сему ‘працелюбний’ виражають також ад’єктиви робо|т’ашчиĭ,
ро|б’ітниĭ ( лексему ро|б’ітниĭ виявляємо також у значеннях ‘умілий’,
‘тямущий’), ро|бочиĭ, літ. прац’о|витиĭ, дбаĭ|ливиĭ, само|витиĭ, |сам’ішливиĭ
‘тямущий’ (пор. бра́ти са́му ‘бути уважним’ [СБГ, 475]), сп|раўниĭ ←
справлятися, зао|хочениĭ, ў|м’ілиĭ, трудол’у|бивиĭ. Фіксуємо також семантичні
|

діалектизми

гарниĭ

‘працьовитий’,

|

чемниĭ,

|

хитриĭ

(пор.

не|хитриĭ

‘невмілий’), рос. по|р’адочниĭ, пот|р’ібниĭ (пор. непот|р’ібниĭ ‘лінивий’),
запо|падниĭ ‘той хто працює надмірно задля збагачення’. Ситуативно
вживаними у значенні ‘працелюбний’ є лексеми зі значеннями ‘розумний’:
ро|зумниĭ,

|

мудриĭ, башко|витиĭ, тол|ковиĭ; ‘з великими здібностями’:

таланто|витиĭ, з|д’ібниĭ, обда|рованиĭ ( пор. необда|рованиĭ ‘невмілий’). Для
характеристики працьовитої людини натрапляємо на іменники робо|т’ага,
тру|д’ага,

ж. р.

труд’іў|ница,

номінативні

словосполучення:

|

добра

госпо|дин’а, ве|лика ха|з’аĭка, хо|рошиĭ ха|з’айін: в’ін |ж’інку жа|л’ійе / йе шчи
та|киĭ / шо |ж’інка приĭш|ла таĭ шос ни |може / в’ін то|б’і ўс’о з|роби / і
|

йісти зва|рит і ўс’о з|роби (Лв) та фразему |маĭстер на ўс’і |руки.
Значення ‘старанний (у роботі, навчанні)’ виражене ад’єктивами

ста|ран:иĭ (с|таран:иĭ), ста|рател’ниĭ; інші номени вказують на додаткові
ознаки: ро|зумниĭ, семант. діалектизм |хитриĭ ‘старанний’ – на природну
кмітливість, прац’о|витиĭ, госпо|дарскиĭ, ро|бочиĭ – на вміння працювати,
по|р’едниĭ, |сов’існиĭ, дбаĭ|ливиĭ, |чемниĭ – на ставлення до роботи; лексеми
за|йадливиĭ, запа|лениĭ мають негативний компонент, оскільки оцінюють
старанність як прагнення до надмірного збагачення. У значенні ‘старанна
людина’ поширені також росіянізми тол|ковиĭ (рос. толковый ‘тямущий,
розумний’), до|тошниĭ (рос. дото́шный розм. ‘тямущий, досвідчений,
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акуратний, точний’). Старанну людину характеризують словосполучення
|

дужи в’іко|навец, л’у|дина |сили |вол’і.
Для характеристики дбайливої людини використовують віддієслівні

назви: дбаĭ|ливиĭ, д|баĭшливиĭ, д|баĭниĭ ← дба́ти, робо|т’ашчиĭ, ро|б’ітниĭ,
пох. ро|б’ітник, сп. р. робо|т’ага, ро|бака ← роби́ти ‘працювати’,
прац’о|витиĭ, іменник праце|л’уб ← працюва́ти, композит трудол’у|бивиĭ,
іменник сп. р. тру|д’ага ← трудитися та прикметники запо|падниĭ,
запо|падливиĭ, семантичні діалектизми: |гарниĭ, сер|дешниĭ ‘дбайливий’ (пор.
літ. сердешний ‘який викликає співчуття; бідолашний’ [СУМ 9, 132]),
сум|н’іниĭ,

|

добриĭ,

доб|р’ачиĭ,

заінтере|сованиĭ,

по|р’едниĭ,

ц’і|кавиĭ

‘дбайливий’, пот|р’ібниĭ, |чемниĭ, рос. ста|рател’ниĭ |дуже. Дбайливого
чоловіка

номінують

ґос|подар

іменниками

(пор.

атрибутивне

словосполучення по|р’едниĭ ґос|подар’), ха|з’айін, оп’і|кун, жінку – ґаз|дин’а:
ґаз|дин’а / бо ўна |хоче ўс’о |мати і |роби йак си на|лежи, ха|з’аĭка, пох.
прикметником хаз’айо|вита. Надмірну дбайливість характеризують описово:
розпа|дайутси над |р’ідними; ха|рош’і / тур|буйутси за ў|с’іх; меч|тайе ўс’о
зро|бити

|

добре

або

порівнянням

|

тайак

к|вочка

|

коло

|

кур’ат

та

номінативними словосполученнями за|гонистиĭ до ро|боти, дур|ниĭ до
ро|боти.
Значення ‘лінивий’ виражають лексеми л’і|нивиĭ, ле|дачиĭ, ле|дакиĭ,
згруб. смер|д’ачиĭ, знев. перен. гни|лиĭ, пус|тиĭ, нез|далиĭ, баĭ|дужливиĭ,
баĭ|дужниĭ, непу|т’овиĭ, ў|пертиĭ. Для негативної оцінки невмілої людини
використовують також назви дур|ниĭ, нет’а|мушчиĭ, нез|далиĭ, незґ|радниĭ,
неро|зумниĭ, недорозум|лениĭ, ни|йакиĭ, безг|луздиĭ, безтол|ковиĭ, безпар|дон:иĭ,
хал|турниĭ. Ледачу людину характеризують описово: нез|далиĭ н’і до |чого, не
|

хоче ро|бити, спит до по|лудн’а, номінативними словосполученнями гни|лиĭ

до ро|боти, |вон’а ў |гачах (га́чі ‘верхні чоловічі штани з сукна домашнього
виробу’ [СБГ, 69], пор, серед.-пол. вонь подрайту́зна ‘неохайний’ [ФСГЖ,
300], ‘непорядна людина’ [ФСГЖ, 253]), порівнянням л’і|нивиĭ йак пес.
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Лінивого чоловіка характеризують негативно-оцінними іменниками:
л’і|н’ух, сп. р. л’і|н’уга, лаĭ|дак, сп. р. лаĭ|дака < пол. łajdak ‘ледащо,
голодранець, гультяй, шахрай’ [ЕСУМ 3, 185], ле|дашчо: ле|дашчо / спит /
поле|жит (Пд), |ледар, рос. |лодар’, рос. л’ін|т’аĭ, смер|д’ух, у атрибутивних
словосполученнях смер|д’ух не|в’івезениĭ, смер|д’ух смер|д’ачиĭ, гнил’а|к, сп. р.
гни|л’ака, сп. р. ва|л’уга, сп. р. не|роба, нед|баĭко, л’іно|гуз, втор. номенами:
ма|кух (маку́х ‘макухи’, перен., знев. ‘вайлуватий, млявий, безініціативний’
[СБГ, 274]), |линва (ли́нва ‘товста мотузка з волокон або дроту’; перен., знев.
‘ледащо’ [СБГ, 259]), лайл. д|рант’е (літ. дра́нтя ‘дуже старий, зношений
і рваний одяг’ [СУМ 2, 407]), лайл. см’і|т’:а од|не.
Для негативно-оцінної номінації ледачої жінки виявляємо іменники:
л’і|н’уга, л’і|н’ушка, л’ін|т’аĭка, лаĭ|дака, ва|л’уга, гни|лота, гни|л’ака,
гни|л’оха, нед|баĭлица, нед|баĭка, ле|дака, леда|ц’уга, рос.

|

лодар’ка та

атрибутивні словосполучення: пус|та |линва, ірон. |лодарева |л’ал’а, |фоĭда
смер|д’еча (фо́йда знев.‘неохайна брудна жінка, нечепура’, 2. ‘погана
господиня, недбайлиця’ [СБГ, 596]).
У значенні ‘людина, яка любить багато спати, соня’ фіксуємо
характерологічні іменники: сп|л’ух (атрибутивне словосполучення сп’|йух
смер|д’ечиĭ), ж. р. сп’|л’уха, пох. сп’|л’ушка, смер|д’ух, відповідник ж. р.
смер|д’оха (СтЖ), сп. р. |сон’а. Таку рису вдачі характеризують описово:
спит на хо|ду; так спаў шо аж |оч’і поп’ідпу|хали; то та|ке |в’іспаўси би ўже
на |л’есту хо|л’еру!; спит до по|лудн’а; йі|йі ка|ноноў не роз|будиш (кано́на
військ. ‘гармата’ [СБГ, 185]); за спа|н’а даў би ко|н’а; спйух: сраў би / йіў би /
спаў би (Зб) або за допомогою порівнянь: спит так йак вед|м’ід’. Людину,
яка багато спить, вважають лінивою, тому у цьому значенні виявляємо назви:
л’і|нивиĭ, пох. л’і|н’ух, ле|дашчиĭ, баĭ|дужниĭ, пус|тиĭ.
Назви, що характеризують людину за розумовими здібностями
Інтелектуальні здібності людини пов’язані з якістю пам’яті, швидкістю
реакції. У значенні ‘розумна людина’ поширена багатозначна лексема
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ро|зумниĭ (вживають також у значеннях ‘тямущий’, ‘умілий’), |мудриĭ, ў|чениĭ,
хаз’айо|витиĭ, розм’ір|кованиĭ, роз|важниĭ, тол|ковиĭ, метику|ватиĭ ←
метикува́ти

‘міркувати’

<

через

пол.

посередництво

з

лат.

medіtātіo‘міркування’ [ЕСУМ 3, 428], сми|калистиĭ, км’іт|ливиĭ, семантичні
діалектизми: |хитриĭ, гоно|ровиĭ, дос|тоĭниĭ, дбаĭ|ливиĭ, гоно|ровиĭ, дос|тоĭниĭ.
Розумну людину позитивно оцінюють номінативні словосполучення хаз’а|йін
с|вого с|лова; |Богом обда|рованиĭ, с|в’ітла го|л’івон’ка; чоло|в’ік в’і|сокого
м|н’ен’ійа, порівняння |тайак в’іт у си|л’і, фразеологізм з|найе ўс’о в’ід а до
бе.
Тямущу

людину

характеризують

прикметниками:

т’а|мушчиĭ,

роз|судливиĭ, роз|борчливиĭ, тол|ковиĭ, з|д’ібниĭ, метику|ватиĭ, |сам’ішливиĭ,
д’іло|виĭ, памйат|ливиĭ, за|попадниĭ,

|

|

умниĭ,

хитриĭ. Таку рису вдачі

номінують описово: по|н’атниĭ / ро|зумниĭ; |дужи с|коро |петрикайе, ха|пайе
на л’о|ту, за допомогою номінативних словосполучень: |дуже |умствен:а
л’у|дина,

|

гостриĭ

на

|

розум,

іменників:

ро|зумник,

спец’ійа|л’іст.

Діалектоносіїв вдаються до контекстів, щоб пояснити значення слів, які вони
вживають для характеристики риси вдачі: з|начит г|рамотниĭ / шо в’ін с|коро
п’іĭ|маў / то шо йа ска|зала (Нл), |бистриĭ / о|то чоло|в’ік |бистриĭ / в’ін у|мит’
ўс’о |робит (Зб), за|попадниĭ / бо в’ін ў|сего |хочи / шо узд|р’іў / то |хочи |мати
(СтЖ).
У значенні ‘умілий’ поширені лексеми: у|м’ілиĭ, |точниĭ, ро|зумниĭ,
ро|б’ітниĭ, ре|тел’ниĭ, до|тошниĭ, госпо|дарниĭ, ха|з’аĭс’киĭ, ра|бочиĭ, у|м’ілиĭ,
семантичні діалектизми: |хитриĭ, талано|витиĭ, |мудриĭ, |чемниĭ, обда|рованиĭ,
оцінні іменники: |маĭстер, ґос|подар’, ха|з’айін (щодо жінки – ґаз|дин’а),
спец’ійа|л’іст, рос. у|мелец, фразеологізми: |маĭстер на ўс’і |руки, золо|т’і
|

руки,

так з|роби

/

шо ко|мар’

|

носа

не п’ідко|пайе, номінативне

словосполучення: л’у|дина с|войі сп|рави та описові конструкції: ха|рош’і |руки
|

майе, |руки з пле|чеĭ рос|тут’, ўс’о ў|м’ійе зро|бити, |дужи ро|зумниĭ чоло|в’ік і

|

дужи ш|видко ўс’о |робит і |живо ш|видко сприĭ|майе ўс’о; у|м’іл’і |руки |майе /

таĭ |голову |майе.
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Різко негативної оцінки зазнає недостатнє роздумування перед
здійсненням важливих вчинків. Людину з такою вдачею характеризують
лексемами: ту|пиĭ, самоў|пеўнениĭ, мало|умниĭ / недо|ц’іл’ниĭ киĭс, бала|мут,
номінативним словосполученням |лехкиĭ |розум, фраземою: н’і |с’уди / н’і
|

туди.
Значення ‘непутяща людина’ представлене лексемами з префіксами не-

:

нетол|ковиĭ,

необ|думаниĭ,

необм’ір|кованиĭ,

неў|дачливиĭ,

нез|далиĭ,

не|путниĭ, нероз|судливиĭ, неро|зумниĭ, не|пеўниĭ: не|пеўниĭ / це тоĭ шо йо|му
не|ма шо дов’і|р’ати / от в’ін не|пеўниĭ / несер|йозна л’у|дина (Рх); ні-:
н’і|йакиĭ; без-: безтур|ботниĭ, безро|с:удниĭ, безтол|ковиĭ: безтол|кове / н’і|чо
не по|думало / а ўже зро|било / а по|тому |дивиси / йак во|рона ў по|рожну
|

к’істку (Лж). Пор. поділ. вилупитися як сорока в кістку ‘пильно дивитися’,

заглядати як сорока в кістку ‘тс.’ [МСПП, 92], зах.-вол. зазира́ти, йек
соро́ка в к’і́стку ‘пильно приглядатися до чогось’ [НВЗП, 124], сх.-пол.
заглядає як сорока в костомаху ‘набридливий’ [КС, 61]. Порівняння з
вороною підсилює конотативний ефект, оскільки відомо, що ворона – символ
неуважності [ЗУЕ, 117]. Контекст продовжує, доповнює чи пояснює
фразеологізм, адже відомо, що „в мовленні багато так званих „стійких”
виразів поводяться насправді як одиниці динамічні, що допускають
різноманітні

формальні

та

змістові

модифікації,

пристосовуючись

до прагматичних завдань мовців” [107, 15]. Для характеристики людини з
такою вдачею вживають описи: га|латине / та|койі |роби н’і|йакойі (Лк); йак
|

л’апка / шо не по|думаў |л’апнуў таĭ ўс’о (Бз), зро|биў на хала|буду // н’і|кого

не пи|таў / зро|биў на хала|буду / ĭ|койі-не|буд’ (Рш), не|р’аха / таке-|о / |роби
ўс’о на|купу (Вл), ўс’о

|

роби йак на|вивор’іт’ (Кп), ўпе|ред

|

роби

|

задом‿напе|ред а |пот’ім |думайе (Рп), та|ке йак пере|пуда / ни |думайе ни|чо і

ўже шос |в’ір’іскайе (Зб).
Семи ‘пам’яткий, який має добру пам’ять’ виражена ад’єктивами
памйат|ливиĭ, ро|зумниĭ, башко|витиĭ, ў|чениĭ, |мудриĭ, кимо|ватиĭ (кимува́ти
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‘пам’ятати’), км’іт|ливиĭ, словосполученням ро|зумна го|л’іўка, фраземою
жарт. |баба памйе|тайе / йак |д’іўкоў |була та описово: |майе |добру |памйат’.
Виразниками семи ‘неуважний, який часто все забуває’ є іменники
прос|так, сп. р. за|буд’ко, за|луда, прикметники забуд’ку|ватиĭ, за|бутниĭ,
баĭ|дужиĭ, бес|памйатниĭ, непамйет|ливиĭ, недорозум|лениĭ, скл’і|розниĭ,
дур|ниĭ та описові назви за|буў таĭ про|пало; не|ма на шо пок|ластиси; не|ма
|

памйат’і; тут зро|била тут за|була.
Повна чи часткова втрата пам’яті – наслідок хвороби, тому основними

виразниками семи ‘людина, яка втратила пам’ять’ є прикметники скл’і|розниĭ
(букв. ‘хворий на склероз’), сла|биĭ, слабо|витиĭ, слабо|сил’ниĭ, х|вориĭ,
забут|ниĭ, за|бутливиĭ. На відсутності пам’яті акцентовано в номенах
бес|памйатниĭ, непамйат|ливиĭ. Попри етичні заборони ображати хворих
людей фіксуємо знев. назви людини, яка втратила пам’ять: про|пашчиĭ,
безг|луздиĭ, нич|валиĭ (Бн) < імовірно пол. czwałac, cwałowac’ ‘скакати
галопом’ [SJP 1, 406] (пор. гуц. чвалий ‘меткий’ [ГГ, 209], ‘хитрий’ [Неґрич,
183], ‘вправний, досвідчений’ [ГГБ, 231], бойк. чва́йний ‘жвавий’, ‘охочий’
[СБйГ 2, 364]), пси|х’ічниĭ: ўна ни йе здо|рова на |голову / во|на пси|х’ічна (Зб).
Як вияв співчуття вживають лексему са|рака. Описово значення виражають,
за допомогою фраз: |майе скл’і|роз, з |розуму з’іĭш|ла, з|йіхаў з г|лузду, зду|р’іў,
не|ма |памн’ати, |памйат’ в’ід|ходи, це ўже по|т’ер’а |памйати, ут|ратиў
|

памн’ат’, загубиў |памн’ат’, те|р’айе |памн’ат’, забу|вайеси.
Для

негативної

прикметники
придурку|ватиĭ,

характеристики

з основою
не|хитриĭ,

-дур-:

нерозумної

дур|ниĭ,

п|ростиĭ,

пох.

людини

вживають

дурко|ватиĭ,

дурно|ватиĭ,

прос|так,

неро|зумниĭ,

недорозум|лениĭ, нероз|винутиĭ, рос. не|развитиĭ, непу|т’ашчиĭ, бе|зумниĭ,
безг|луздиĭ, пло|хиĭ, перен. кру|чениĭ, пси|х’ічниĭ, негативно-оцінні іменники:
ду|рак, |дурин’, дур|н’ек, ду|рило, при|дурок, бала|мут, п|сих’ік, номінативне
словосполучення, у якому обидва компоненти мають негативне значення, –
ду|рак ненор|мал’ниĭ. Для номінації нерозумної людини фіксуємо евфемізми:
хи|буйе т|ретойі |дошки; не|ма ўс’іх |дома; не ста|йе к|лепк’іў; не |майе
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г|лузд’іў ў голо|в’і; |с:унуўси з со|ломи; та|к’і соу|б’і; ни при с|войім |розум’і;
порівняння дур|ниĭ йак пен’, описову назву: дур|не / |ан’і ту|да не по|пустиш /
|

ан’і ту|да ни |п’іди (СтВ).
У

значенні

дурно|вата,

‘нерозумна

не|хитра,

жінка’

пло|ха,

поширені

нероз|винута,

прикметники:
пси|х’ічна,

дур|на,
кру|чена,

недорозум|лена, непу|т’ашча, без|умна, п|роста, пох. іменник ч. р. прос|так
(Бн) щодо жінки, негативно-оцінні іменники дура, ду|рачка, бала|мутка,
са|рака, порівняння: та|ка дур|на йак тоĭ пен’, описова назва: сла|ба на
|

голову, негативно-оцінне словосполучення дур|на в’іў|ца, евфемізм |с:унуласи

с со|ломи, фраземи: н’і |шити / н’і по|роти, йа|ке |йіхало та|ке з|дибало, о|бойі
р’а|бойі.
У значенні ‘тупий, розумово обмежений’ фіксуємо лексеми ту|пиĭ, пох.
ту|пак, ж. р. ту|пачка, ту|п’іца, композити: тупого|ловиĭ, згруб. тупо|рилиĭ,
порівняння з головним компонентом тупий: ту|пиĭ йак со|кира, ту|пиĭ йак
|

шуфл’а (шуфля ‘совкова лопата’ [СБГ, 680], ту|пиĭ йак |сапа нек|лепана,

ту|пиĭ йак |пен’, ту|пиĭ йак |вал’ок, ту|пиĭ йак |вал’анок, ту|па йак си|б’ірс’киĭ
|

вал’анок. Як указують дослідники, залучення „взуттєвої” метафори в сферу

переносних найменувань інтелекту людини досить природнє: в семантичнвй
структурі слів, що позначають види взуття, потенційно присутня сема низу,
контакту з землею, яка може дати негативні конотації [16, 141].
З цією семантикою виявляємо також назви: дур|ниĭ, дурку|ватиĭ,
не|хитриĭ, п|ростиĭ, за|битиĭ: за|битиĭ т|рохи ў |голову / не з у|с’ім (Тп); назви
з префіксом не-: нероз|мотливиĭ, нероз|сужливиĭ, не присто|сованиĭ н’і до
|

чого, непу|т’овиĭ / а |борше с|кажут / шо дур|ниĭ (Лв); семантичні

діалектизми пар|шивиĭ, нег|рамотниĭ. Натрапляємо на втор. номени: тлу|мак,
штур|пак, |боўдур та описові назви: само|л’от ле|т’іў – по|рожниĭ м’і|шок
ўпаў на |голову, фразему: н’і |Богови н’і |л’удим.
Негативно-оцінними номенами представлена сема ‘нездогадливий’:
недо|гадливиĭ, нездо|гадливиĭ, несообра|з’іт’ел’ниĭ, недо|развитиĭ, не|хитриĭ,
не|мудриĭ, затор|можениĭ, ту|пиĭ, п|ростиĭ, мало|умниĭ, без|умниĭ, баĭ|дужиĭ,
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за|буд’куватиĭ, пох. за|буд’ко, п|рокл’атиĭ, п|ростиĭ, оцінний іменник
туго|дум, словосполучення без |т’ами, без |памйат’і. У цьому значенні
виявляємо втор. номени: |тормоз, |доўбн’а (літ. до́вбня 1. ‘великий, перев.
дерев’яний молот або взагалі велика дерев’яна палиця з потовщенням на
кінці’ [СУМ 2, 330]), штур|пак (штурпа́к 1. ‘залишок зрубленої або зламаної
рослини, шпигастий пеньок’, 2. ‘невеличкий шматок дерева з гострим кінцем
(переважно затоптаний в землю)’, 3. ‘дурень’, 4. знев. ‘стара людина’ [СБГ,
677] [СУМ 11, 551] < пол. мови. п. szturpak ‘незграбна людина’ неясного
походження [ЕСУМ 6, 483]; пор. штурпа́к у бойк. гов. перев., знев.
1. ‘школяр, який погано вчиться’, 2. ‘старий віник’ [СГЦБ, 529]). Фіксуємо
ізомотиваційну паралель у ПБГ драпа́к 1. ‘віник з пруття, деркач’; 2. перен,
знев. ‘поганець’ [СБГ, 102–103]. Це закономірно, оскільки „модель „людина
– дерево” – одна з найархаїчніших, тому закономірно, що в лексикосемантичному полі „Інтелект людини” вона має кілька варіантів реалізації.
Зокрема,

тупа

людина

асоціюється

з

деревом,

оскільки

деревина

відзначається міцністю” [162, 57–67]. „Надзвичайна активність „дерев’яної”
метафори зумовлена особливими характеристиками дерева, поєднанням у
ньому властивостей твердого і м’якого, рослини і матеріалу – причому
найбільш поширеного….Звідси різноманіття проявів цієї метафори, причому
різноманіття не аморфне, а логічно вибудована система взаємодій і
переходів, що має яскраво виражену етнокультурну зумовленість” [16, 145].
У номінації психічно хворих або розумово відсталих людей поширена
значна кількість евфемізмів, які вживають, щоб пом’якшити негативну
оцінку: сла|биĭ, слабо|витиĭ, слабо|развитиĭ: шоб не о|б’ідити |кажут сла|биĭ
(Рх), сла|биĭ на |голову, сла|биĭ ў |розум’і, неро|зумниĭ (Пд), не|хитриĭ: не
дур|ниĭ / |али не|хитриĭ (Рд). Етичні норми забороняють ображати таких
людей: з|найіти |л’уди обе|режно с|таўл’аси / бо ти йак на д|ругого шос
с|кажиш |дивишси / а ў |теби б’і|да |в’іл’ізла / ни |дужи шос |хочут ка|зати
(Рдн); ни |кажут дурна бо це н’і|з’а (Кп). Однак пропри це в значенні
‘психічно хвора людина’ фіксуємо лексеми дур|ниĭ, дурну|ватиĭ, дурку|ватиĭ,
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при|дуркуватиĭ, нап’іўду|рниĭ, пси|х’ічниĭ, пс’іхо|ватиĭ, п|с’іхнутиĭ, пох. пс’іх,
п|сих’ік: На кого ще можуть сказати „психічний”? йак|шо в’ін |дужи шос
та|ке |роби / бу|шуйе / |можут ска|зати пси|х’ічниĭ (Вл), пор. ска|жениĭ
‘психічно хвора людина’, прока|жениĭ ‘тс.’, ненор|мал’ниĭ, нероу|зумниĭ,
недо|умниĭ, нер|вовиĭ, мало|умниĭ, бе|зумниĭ, безро|с:удниĭ, нич|валиĭ. У гуц.
говірках поширений номен чвáлий ‘меткий’ [ГГ, 209], а у бойк. говірках
віднаходимо лексему чвáйний ‘жвавий’, ‘охочий’ [СБйГ 2, 364]. Психічно
хвору

людину

характеризують

ад’єктивами:

недороз|винутиĭ,

рос.

не|разв’ітиĭ, по|т’ер’аниĭ, за|турканиĭ: за|турканиĭ / йак та|киĭ / шо
нидороз|винутиĭ / та|киĭ в’ін |розумом і та|киĭ в’ін і в’ігл’а|дайе / йак
недороз|винутиĭ (Брд), само|шечиĭ ← рос. сумасше́дший, по|м’ішаниĭ ←
поміша́тиси ‘зійти з розуму’, про|пашчиĭ. З цією семантикою поширений
полонізм вар’і|йат, відповідник ж. р. вар’і|йатка < пол. м. warjat ‘психічно
хвора людина’ [ЕСУМ 1, 332] та описові назви: не ў |поўн’ім ро|зум’і; не ў
|

поўн’ім с|войім ро|зум’і; хвороб|ливиĭ на |голову; ни з ўос’ім; ў голо|в’і ў |него

на|м’ішано; мало|умна; загу|била ум; бра|куйе шос на |голову; шос йо|му
х’і|буйи / са|раку; ни д|ружи з голо|воў; збала|мутила. У ПБГ вживають
полікомпонентні номени, в основі яких лежить макротопонім-назва
населеного пункту з психічною лікарнею: т|реба на Ро|гатку : а Ро| гатка у
Черн’іў| ц’ах / де ц’а л’і| карн’а пси| х’ічна нази| вали вар’і| йатскиĭ шпи| тал’ //
те| бе т| реба відп| равити на Ро| гатку / і то ўс’і / ўсе се| ло з| найе / шо це
о| там / шо це та| ке йе (Гр).
Розумово

обмежену

людину

характеризують

за

допомогою

прикметників: дур|ниĭ, гет дур|ниĭ ‘дуже дурний’, дурно|ватиĭ, нап’іўдур|ниĭ,
при|дуркуватиĭ, про|пашчиĭ, неро|зумниĭ, ненор|мал’ниĭ, не|хитриĭ, пси|х’ічниĭ,
недо|умниĭ, безро|с:удниĭ, бе|зумниĭ, мало|умниĭ, недороз|винутиĭ, не|разв’ітиĭ,
слабо|витиĭ, пси|х’ічниĭ, само|шечиĭ, іменників: недо|умок, прос|так, ка|л’іка
та

румунізма

са|рака.

Для

номінації

розумово

обмеженої

людини

використовують евфемізми: на |голову сла|биĭ, не |майе к|лепки ў голо|в’і, не|ма
ўс’іх |дома, сла|ба ў |розум’і, у |него не ўс’і |дома, йо|му шос бра|куйе т|ретойі
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дошки

ў

|

голов’і

/

ґанда|л’апайе-ґанда|л’апайе

та

описові

назви:

непосто|йан:иĭ у |розум’і, не ў |поўн’ім |розум’і, т|рохи по|м’ішана, з
при|тупленим |розумом, не |майе |розуму, розу|мово в’ідс|талиĭ.
Назви на позначення людини, яка має погані звички, поводиться
непристойно
Аморальний спосіб життя, погані звички зазнають різкої критики, що
виявляється в негативно-оцінній номінації. Сема ‘безпутна, легковажна
людина, яка веде розгульне життя’, крім оцінних іменників, виражена
прикметниками гу|л’ашчиĭ ([хоча у ПБГ ця лексема може і не мати
негативного значення: гу|л’ашча ‘дівчина, яка танцює’), пох. гу|л’ака
‘розгульний чоловік’, гул’|т’аĭ ‘тс.’. Ці лексеми є „пом’якшеними”
варіантами до лайливих слів: йак|шо гу|л’ашч’і / то |кажут по|ганим с|ловом
(Бз). Для негативної оцінки безпутної людини виявляємо також лексеми:
пус|тиĭ, не|путниĭ, непу|т’ашчиĭ, легко|важниĭ, зрад|ливиĭ, які є евфемізмами
до згрубілих лайливих назв: кур|вар’, кур|винскиĭ, |курва: |курва та|киĭ / |ходи
по моло|дицах (Тп), атрибутивного словосполучення |л’естиĭ кур|вар’, номена
ша|лавиĭ < експресивне утв., похідне від псл. šalъ(jь) ‘шалений’ (пор. рос.
ша́лый

‘очманілий,

навіжений,

шалений’),

пов’язаного

з

укр.

шал

‘несамовитість; гнів, лють’ [ЕСУМ 6, 369]. Фіксуємо також назви безс|тидниĭ
‘безсоромний’, пох. безус|тидник (відповідник ж. р. безус|тидница ‘безпутна
жінка’), безсо|ромниĭ, неўстид|ливиĭ ‘безсоромний’, без|лишниĭ ← лице́ перен.
‘совість’ [СБГ, 260], пох. без|лишник ‘безсоромний чоловік’ (пор. гуц.
безли́чний ‘безсоромний, нескромний’ [Неґрич, 23]). З цією ж семантикою
виявляємо семантичні діалектизми: безг|луздиĭ, вул’|гарниĭ, |наглиĭ, на|хал’ниĭ,
необра|зованиĭ, п|ростиĭ, |подлиĭ, пус|тиĭ, не|л’уд’аниĭ, непосто|йан:иĭ. У
цьому ж значенні виявляємо негативно-оцінні номени: |бабник, ба|б’іĭ,
б|лудник, роз|пусник, роз|в’іĭник, моло|дичник, |бакер (пор. у гуц. гов. ба́кір
‘розбишака, гультяй’ [Неґрич, 21]), лайл. бл’ад’, лайл. бл’а|дун, втор. номен
бу|гаĭ та описові назви не до жи|т’а, золо|тк’і |верби за ним рос|тут.
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Для характеристики розпусної жінки у ПБГ поширені негативно-оцінні
номени: лайл. |курва, кур|вар’ка, курва|р’іĭа, лайл. б|л’ад’, б|лудница, ш|л’уфа,
ш|л’ондра, |л’арва, |фоĭда, ша|лава, го|ниц’а, гул’|т’аĭка, ба|керка, літ. по|в’ійа,
роз|пусница, |л’еста роз|пусниц’а, роз|в’іĭница, заст. пуб|л’іка, втор. номени:
лайл. |пуĭка, лайл. |сука, п’ідс|тилка, по|миĭниц’а (поми́йниця ‘посудина для
зливання води на кухні’, ‘неохайна жінка’ [СБГ, 444]). Цікаву мотиваційну
паралель зафіксував Юрій Федькович у своєму словничку: чорба, чубря,
чубарка ‘посудина, яка використовується для чогось незначного, наприклад,
цебер для помиїв’. Цим влучним словом вшановують кожну безсоромну
повію [ЮФ, 602].
Ад’єктиви гу|л’ашча ( хоча гу|л’ашча це і ‘дівчина, яка танцює’), пус|та,
роз|пусна, непу|т’ашча виступають заступниками згрубілих та лайливих назв.
Для ПБГ характерне використання похідних лексем від слова вітер,
порівнянь, узагалі образу вітру з негативними конотаціями для номінації рис
вдачі, зокрема пор. порівняння безпутної людини: та|ка / йак |бур’а, пус|тиĭ
|

в’ітер / то не|ма з ким |жити.
Значення

‘п’яниця’

представлене

лише

оцінними

іменниками,

похідними від дієслів пити: п|йаница (пйа|ница), пох. п’йа|ничка (пом’якшена
негативна оцінка), п’і|йак, п’ійа|ц’уга, пйа|н’уга, пийа|чина, пйа|нец, про|поіц;
випивати: випи|воха та лексемами, які вважаються новими: алко|гол’ік,
ал|каш. У номінативних словосполученнях: п’і|йак |л’естиĭ / пйе до дри|з’іни,
п’|йаница неш|часна, дур|ниĭ п’і|йак, п’і|йак пар|шивиĭ, п’ійа|ц’уга |в’ічна,
пйа|н’уга пос|л’ідниĭ пряме лексичне значення атрибутивного компонента
знівельовано, вони підсилюють негативне значення основної назви. Людину,
яка зловживає алкогольними напоями, характеризують порівняннями:
на|пиўси йак сви|н’а, |л’ізе ўже до |хати н’і рак / н’і |жаба: ўже п|йане / н’і на
|

рака не по|хожиĭ / н’і на |жабу / бо ĭ не с|каче ĭ не поў|зе.
Для характеристики чоловіка, який багато палить, фіксуємо назви

ку|рец, відповідники ж. р. ку|р’ачка, кур|чиха, ку|р’ага, дієприкметник
ку|р’ашчиĭ, порівняння ку|рец йак ди|равиĭ гор|нец, |кури йак швец, шма|лит /
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йак з |кагли в’ід |него смер|дит, описову конструкцію н’і|чо не |роби лиш
ци|гарку со|се.
Діалектоносії зазначають, що такі риси є переважно „чоловічими” і
вкрай різко висловлюються щодо жінок, які мають погані звички (док. див.
Додаток Ґ). Загалом номінації жінки, яка поводиться аморально, мають
потенційно більшу негацію, оскільки в діалектному соціумі до жінки
висувають більші морально-етичні вимоги, ніж до чоловіка.
Назви, що характеризують людину з урахуванням особливостей її
темпераменту
Непосидючість, як і посидючість, є позитивною рисою, якщо
характеризує людину в ставленні до праці, пор. номінації робо|т’ашчиĭ
‘непосидючий’, ро|б’ітниĭ ‘тс.’, ро|бучиĭ ‘тс.’, ра|бочиĭ ‘тс.’, |гарниĭ ‘тс.’.
Загалом непосидючість вважають більш позитивною рисою для чоловіка,
натомість у значенні ‘непосидюча жінка’ фіксуємо назви: ли|ха, неаку|ратна,
нер|вова.
Сема

‘непосида,

рухливий

чоловік’

представлена

ад’єктивами

непоси|д’ушчиĭ, пох. сп. р. непо|сида, непотерп|лениĭ, нетерп|ливиĭ, ж|вавиĭ <
пол. żwawy ‘швидкий’ [ЕСУМ 2, 189], |бистриĭ, |шустриĭ < можливо спор. з
лит. sіustі ‘божеволіти’ [ЕСУМ 6, 495], пох. шваĭ|ливиĭ ← швайка перен.
‘жвава енергійна людина’, с|кориĭ; віддієслівними похідними: рух|ливиĭ ←
рухатися, крут|ниĭ ← крутитися, верт|киĭ, пох. верт|л’ух ← вертітися,
пос|п’ішливиĭ ← поспішати; семантичними діалектизмами ц’і|кавиĭ, |хитриĭ,
л’убо|питниĭ. Для номінації непосидливого чоловіка поширені втор. номен
ш|ваĭка, іменники |шибеник, вертох|в’іст (пор. закарп. шели́хвуст перен.,
ірон. ‘непосида’ [Сок, 420]), |нишпорка. Оскільки непосидючість розуміють
як прагнення все зробити, виявляємо назви ґаз|да, гос|подар’ у такому
значенні. З такою ж семантикою поширені пропозитивні номени: де не
по|с’ійеш / там |з’іĭде; йо|го де не по|с’іĭ / там в’ін |з’іĭде; ни на|ходи со|б’і
|

м’ісца та описові конструкції: аж черес|чур хаз’а|йі / шо н’іґ|де ни си|дит /
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хоче |мати / |хоче ро|бити (Врн), ни си|дит і м’і|нутк’і / лиш |робит і |робит

(К), втор. номен мо|тилик та компаратив йак |в’ітер.
Жвавість вважається позитивною ознакою жінки. Для номінації
непосидливої дівчини, жінки поширені ад’єктиви непоси|д’уча (пох. сп. р.
непо|сида), рух|лива, ц’і|кава, ц’і|кава на ўс’ім, |шустра, |хитра, ра|боча,
ро|б’ітна, ж|вава, |гарна, пос|п’ішлива, л’убо|питна, крут|на, верт|ка (пох.
номен у формі ч. р. верт|л’ух), іменники вертик|л’ушка, вертох|в’істка.
Однак надмірна поспішливість змінює знак оцінки з позитивної на
негативну. Тому виявляємо лексеми нер|вова, неаку|ратна, ли|ха, нетерп|лива
для номінації надмірно активної жінки. З такою семантикою виявляємо втор.
номен ш|ваĭка, пох. прикметник шваĭ|лива, порівняння: к|рутиси йак |б’ілка ў
|

колес’і, вер|титса скр’із’ йак вертох|в’істка, пропозитивні номени: не |може

|

м’ісца заг|р’іти н’і|де (Рш); йі не по|с’іĭ / там во|на |з’іĭде / у |кожд’ім

кутич|ку (Зб); не |може |м’ісца наĭ|ти (Дв); ск|р’із’ йі|йі |було |поўно (Ндб),
іменники: пов’іт|рул’а (пор. закарп. повітру́ля ‘вихор’, ‘надзвичайно швидка,
рухлива людина’ [Сок, 237]), |нишпорка, словосполучення з ха|рактером.
Щодо дітей діалектоносії вважають непосидючість негативною рисою.
У значенні ‘непосидлива дитина’ фіксуємо назви непоси|д’учиĭ (пох.
непо|сида), непос|лушниĭ, пус|тиĭ, пох. пус|т’ек, пус|тунчик, відповідники ж. р.
пус|тунка (пом’якшена негативна оцінка), пус|т’ечка, ад’єктиви кру|чениĭ,
нер|вовиĭ, пос|п’ішливиĭ, роз|пешчениĭ, б’і|довиĭ, верт|ливиĭ, пох. верт|л’ух,
вер|тунчик, ж. р. верт|л’ушка, б’і|довиĭ. Серед них лише прикметники
|

рух|ливиĭ, гарниĭ, |шустриĭ є позитивними характеристиками. У цьому ж

значенні виявляємо оцінні іменники: беш|кетник, |шибеник (і про хлопчика, і
про дівчинку), з’ірвиголо|ва, рос. ша|лун, ж. р. ша|лун’а, бос’а|чок, ш|ваĭка
(щодо дітей обох статей), шваĭ|тун (щодо хлопчика і щодо дівчинки),
|

урванец (ж. р. |урванка) та втор. номени |шило, |ʒиґа. У деяких назвах

використання словотвірних засобів пом’якшує негативну оцінку: пус|тунчик,
пус|тунка,

вер|тунчик,

верт|л’ушка,

бос’а|чок.

Непосидючих

дітей

характеризують порівняннями к|рутиси йак |вевирица (ви́верица, ви́вірица,
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ве́верица ‘білка’ [СБГ, 50]), к|рутиси йак |ʒиґа, йак |ʒига, фраземами де не
по|с’іĭ / там з’іĭ|де, згруб. |майе |шило ў с|рац’і.
Людину, яка здатна ретельно, довго, терпляче займатися якоюсь
роботою, характеризують лексемами спо|к’іĭниĭ, терпе|ливиĭ, терп|л’ечиĭ,
утерп|лениĭ. Спорадично фіксуємо ад’єктиви ро|зумниĭ, у|пертиĭ, у|думливиĭ,
ў|далиĭ, у|важниĭ, ти|хон’киĭ, ре|тел’ниĭ, пос|лушниĭ, с|лушниĭ, композит
доброслух|л’ан:иĭ, |чемниĭ, ро|б’ітниĭ, робо|т’ашчиĭ, доско|нал’ниĭ, дос|л’іўниĭ,
насто|йател’ниĭ, нас|тирливиĭ, |витриманиĭ, завʼід|ниĭ, |точниĭ, ви|носливиĭ,
ўр’іўно|важениĭ. Для декого така терплячість не є позитивом, тому
натрапляємо на номінації по|волиĭ, по|в’іл’ниĭ, м|лавиĭ, за|н’урениĭ, нис|м’ілиĭ,
на іменник за|нуда у такому значенні. Виявляємо Натрапляємо пропозитивні
номінації де пок|ладеш, там зас|танеш, тоĭ з ц|вика з|роби шу|рупку та
номінативне словосполучення л’у|дина |сили |вол’і.
Неповоротку

людину

характеризують

номенами

з

виразним

негативним значенням: незґ|рабниĭ, незґ|радниĭ ← зґра́дний ‘спритний,
зграбний’ [СБГ, 158] < пол. zgrabny від grabіc’ ‘гребти, чистити, скребти’
[ЕСУМ 2, 253], непово|ротниĭ, неповорот|киĭ, непово|ротливиĭ, нерозк|рутниĭ,
нерух|ливиĭ, незграма|тижниĭ, м|л’авиĭ, не|хитриĭ. Значення ‘той, хто повільно
працює’ виражене лексемами л’і|нивиĭ, ле|дачиĭ, пох. лаĭда|ц’уга, неў|м’ілиĭ,
м|л’авиĭ, непот|р’ібниĭ, згруб. гни|лиĭ, згруб. смер|д’ечиĭ, н’і|йакиĭ, нез|далиĭ,
перен. мамалиґу|ватиĭ ← мамалига перен. ‘вайлувата повільна людина’,
|

килавиĭ ← ки́лавий ‘хворий грижею’ [СБГ, 199] → втор. номен |кила (ки́ли

мед. ‘грижа’ [СБГ, 199]). Це значення виражають також іменники |мокан,
бала|бол (хоча балабо́л у сх.-слоб. ‘балакучий чоловік’ [СОН, 13]), пу|тор’а
[СБГ, 447] < сх.-ром. putére ‘влада, сила, міць’ [ЕСУМ 4, 640], шала|пута,
втор. номен ку|леш’а (кулеша 1. ‘страва з вареного кукурудзяного борошна,
мамалига’ [СБГ, 239]), вед|м’ід’, компаративи: гни|лиĭ ĭак пес, йак бреў|но,
словосполучення: нез|д’ібниĭ н’і |до чого, неуĭм|лениĭ ў с|войім ха|рактеру,
фразеологізми: |танда ĭ |манда, н’і |риба / н’і м|йасо, н’і |Богов’і н’і |л’удим,
|

ан’і ўперед / |ан’і зад, н’і су|димо н’і ту|димо, описова номінація: не з|найе н’і
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со|б’і |ради |дати / н’і д|ругому, жарт. чоло|в’іче / |або |б’іл’шу |кухн’у / |або
|

менчу |ж’інку.
Повільність, марудність вважають негативною рисою, оскільки вона

шкодить роботі. Сема ‘повільний у рухах, вайлуватий, млявий’ виражена
прикметниками м|л’авиĭ, по|в’іл’ниĭ, нуд|ниĭ, за|в’ізниĭ, забаў|ниĭ, |замйатиĭ,
нерух|ливиĭ, спо|к’іĭниĭ. У розумінні діалектоносіїв ‘повільний’ корелює з
поняттям ‘лінивий’, пор. номінації л’і|нивиĭ ‘повільний’, згруб. гни|лиĭ ‘тс.’,
баĭ|дужниĭ ‘тс.’, недбаĭ|ливиĭ ‘тс.’, нерух|ливиĭ ‘тс.’, не|хитриĭ ‘тс.’, вало|витиĭ
(пор. літ. вайлуватий ‘незграбний, неповороткий, повільний у рухах’ [СУМ
1, 282]), него|д’ашчиĭ, нику|дишн’ій. Натрапляємо на випадок енантіосемії у
говірці смт Заболотів: виявляємо лексему к|вапниĭ ‘повільний’, хоча квапний
‘поспішний, швидкий’ [СБГ, 195]. Це значення виражають також втор.
номени: згруб. |мерш’а (ме́рша, ме́ршя ‘здохла тварина, падло’ [СБГ, 287]),
ку|леш’а, мама|лига, ма|кух, поширені порівняння: |роби йак со|кира по во|д’і
пли|ве; ĭде / йак то шо на голо|в’і |воду ве|зе; та|ке по|в’іл’не / шо ни|се
гладу|нец во|ди на голо|в’і; згруб. ĭде / йак то шо на голо|в’і г’ім|но ве|зе; йак
мама|лиґа по|в’іл’на; |роби йак |мокре го|рит; негативно-оцінні іменники
|

вал’ок, гни|л’ака, |н’ама, |н’амкало, замн’а|товиско, туго|дум: тоĭ йа|киĭ

|

доўго |думайе / пома|лен’ку |роби (Бз), номінативне словосполучення |леĭло

по|леĭлом. Для вираження цієї семантики фіксуємо значну частину описових
назв: |роби йак ви|хитуйеса / по|в’іл’не та|ке до ро|боти (Врн); но то во|на
та|ка по|в’іл’на / но во|на со|б’і ўс’о до |цоту |хочи зро|бити / во|на то з|робит
(СтВ); ў ро|бот’і во|на по|в’іл’на / не |майе во|на |тойі йак ска|зати / у ру|ках
|

тойі |печени / |шоби раз таĭ зро|била (Лв); до |лужка три дни ĭде (БП); та|ке

ўже / |поки |вимацайе / |поки з|робит’ / така м|н’амл’а (Вр); та|киĭ
недос|тоĭниĭ у ро|бок’і (Зб); буде ро|бити ĭ |мучитиси (СтВ); нирух|лива: |мало
|

рухайеси / пома|лен’ку |рухайеси / пра|ц’уйе пома|лен’ку |рухайеси // во|на

пра|ц’уйе прац’о|вита |али пома|лен’ку / |майе по|в’іл’ну ро|боту (Зб);
розт’а|гайе / розки|рин’уйе ро|боту (Чрш); де пок|лаў / там у|з’аў (Рш); не
|

дуже ґ|рабит до ро|боти (Сн) (grăbit ‘швидкий’[DT, 89]); не пи|луйеси
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ро|бити (К); ус’о бе|ри лиш йі|йі ли|ши (Дв); |ж’інка по|в’іл’на / |али зроб|л’айе
с|войу ро|боту / йа|ка би не |була по|в’іл’на / лиш би не |пила (Врн); а|бо л’і|нива
|

ал’бо |дуже по|в’іл’на (СК); фразеологізми: гни|йе йо|му ўс’о ў ру|ках, ĭго мож

поси|лати за с|мерт’у, н’і се н’і то, н’і зад |нейі / н’і |перед |нейу, н’і го|рит н’і
тл’ійе.
Значення ‘спритний, вправний у роботі’ представлене номенами:
ж|вавиĭ, |гарниĭ, шпар|киĭ < імовірно, експресивне утворення з первісним
значенням ‘обпікати парою’ [ЕСУМ 6, 458], с|кориĭ, ско|рен’киĭ, швид|киĭ,
шви|ден’киĭ, пруд|киĭ < псл. prǫdъ ‘течія’ [ЕСУМ 5, 616], |бистриĭ, рос. |борзиĭ,
сп|ритниĭ, |шустриĭ, |хитриĭ, хват|киĭ, рвуч|киĭ, ц’і|кавиĭ, мо|торниĭ, ўп|раўниĭ,
талано|витиĭ,

ро|зумниĭ,

с|п’ірниĭ,

сп’іш|ливиĭ,

спил’чивиĭ,

сп|ритниĭ;

віддієслівними похідними: ра|бочиĭ ← робити, по|рухливиĭ, поворот|киĭ,
рух|ливиĭ ← рухатися, метуш|ливиĭ ← метушитися, пи|лованиĭ ← пилува́ти
‘поспішати’ [СБГ, 410], пос|п’ішниĭ ← поспішати.
Водночас надмірна метушливість є негативним проявом активності.
Сему ‘метушлива, неспокійна людина, яка постійно кудись поспішає’
виражають дієприкметники: непоси|д’ушчиĭ, пох. непо|сида, прикметники:
ж|вавиĭ, пруд|киĭ, |борзиĭ, ц’і|кавиĭ, непо|важниĭ, нетерп|л’ачиĭ, нер|вовиĭ,
запа|лениĭ, ната|рапкуватиĭ, сп’іл|ковиĭ, с|пил’чивиĭ, пи|лованиĭ,
|

бистриĭ,

с|кориĭ,

пох.

ско|рен’киĭ,

рух|ливиĭ,

метуш|ливиĭ,

|

гарниĭ,

швид|киĭ,

нетерп|л’ачиĭ, непо|важниĭ, повер|ховиĭ, перен. назви нак|ручениĭ, заве|дениĭ,
запа|лениĭ, компаративи: |л’ітайе йак пере|лета, швид|киĭ йак |б’ілка, йак
вере|тено, йак |в’ітер, |бистра йак фур|туна → втор. номен фур|туна
(фурту́на ‘завірюха’ [СБГ, 607]), йак д|зиґа → втор. номен д|зига, йу|ла,
пропозитивні номени: хто сп’і|шит / тоĭ лю|деĭ см’і|шит, п’ід ним зем|л’а
го|рит, описові номінації: та|ка неспо|к’іĭна / не |майе н’і|коли ко|ли / лиш
|

б’ігайе і |б’ігайе / і на од|ному |м’ісци т|ропчиси (Зб).
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Назви, що виражають негативні риси вдачі людини
Для вираження негативних рис характеру найбільш поширеним є
прикметник не|добриĭ ‘злиĭ’, ‘жорстокий’, ‘донощик’, ‘підступна людина’,
‘скупий’, ‘кривдник’.
Загалом номени, представлені в цій групі, можуть бути ситуаційно
багатозначними, втілювати кілька негативних ознак, різний ступінь їх вияву.
Значення ‘зла людина’ виражають ад’єктиви з основою зл-: злиĭ
(прикметник злиĭ фіксуємо і в значеннях ‘жорстокий’, ‘заколотник, той, хто
сіє чвари’), з|лосниĭ ‘злий’, з|л’учиĭ ‘дуже злий’, пох. з|л’ука ‘зла людина’,
прикметники по|ганиĭ, пох. |поган’, |л’утиĭ ‘злий’ < псл. ljutъ ‘грізний,
суворий, жорстокий, дикий’ [ЕСУМ 3, 328], сер|дитиĭ ‘злий’, ска|жениĭ,
по|ганиĭ, перен. ос|теклиĭ (остеклий ‘хворий на сказ’ [СБГ, 370]), літ.
агре|сиўниĭ, форто|носиĭ < сх.-ром. furtunós

‘бурний’,

‘поривчастий’,

‘нестримний’ [РРС, 550], фал’|чивиĭ, ос|татниĭ [СБГ, 370], мер|зен:иĭ,
сама|шедшиĭ < рос. сумасшедший ‘божевільний, шалений’, ли|хиĭ ‘злий’ <
стсл. лихъ ‘надмірний, зайвий, злий’ [ЕСУМ 3, 249], п|рикриĭ < псл. prіkrъ,
очевидно, утв. за допомогою префікса prі- ‘при’ від основи дієслова kr‘різати’ [ЕСУМ, 571], а також лексеми із префіксом не-: не|добриĭ, не|пеўниĭ
(пор.

непе́вний

‘неслухняний,

пустотливий’,

знев.

‘придуркуватий,

непутящий’ [СБГ, 330]), не|л’уд’аниĭ, не|нависниĭ ‘злий’. У цьому значенні
вживають також іменник стра|шило. Злу людину характеризують за
допомогою порівнянь: злиĭ йак пес, сер|дитиĭ йак пес, ска|жениĭ йак пес,
ли|хиĭ йак со|бака, та|к’і п|рикр’і / йак пси ска|жен’і, ни |л’уди / |али |турки та
втор. номенів: зв’ір, воўк, |тигрик, |перец, хр’ін, фара|он.
Злу жінку характеризують за допомогою таких же ад’єктивів та
іменників: стра|шило, |поган’, втор. номенів: зв’і|р’ука, зм’і|йа, |тигрик, |сука,
га|д’ука, пер|чиц’а, порівняння йак |в’ід’ма зла → |в’ід’ма, номінативних
словосполучень: в’ідвер|нена в’ід |доброго, ірон. „та|ка |добра”, ірон. „|добра
со|б’і”, образного словосполучення по|гане на|с’ін’:ічко.
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У значенні ‘жорстокий, лютий’ фіксуємо прикметники: жорс|токиĭ,
ос|татниĭ,
без|сердечниĭ,

рос.

ока|йан:иĭ,

дур|ниĭ,

нер|вовиĭ,

за|гонистиĭ

немило|сердниĭ,

(пор.

заго́нистий

беиз|сов’існиĭ,
‘запальний,

неврівноважений’, ‘наполегливий, завзятий’, ‘упертий’ [СБГ, 128]), ли|хиĭ,
злиĭ, з|л’ушчиĭ, |дуже не|добриĭ, сер|дитиĭ, композит ч’орствосер|дечниĭ,
порівняння: сер|дитиĭ йак зв’ір → йак з|в’ір → зв’ір’, |л’утиĭ → |л’утиĭ йак
пес. З цією семантикою виявляємо іменники |поган’, мер|за, кал’|в’ін та втор.
номени: дика|р’, фара|он, роз|б’іĭник, описові номінації сата|на ў |н’ому
си|дит’, т’аж|киĭ ха|рактер. Характеризуючи, діалектоносії вдаються до
нанизування оцінних номенів: |л’утиĭ / з|лосниĭ; не|добриĭ / з|лосниĭ |дуже /
ли|хиĭ. Іноді діалектоносії не розуміють значення запозиченого слова, тому
вживають його в невластивій семантиці, напр. кап|ризниĭ ‘жорстокий’,
‘бридливий’ < через рос. посередництво з фр. caprіce ‘каприз’ [ЕСУМ 3, 376].
Значення ‘насмішник’ виражають ад’єктиви не|добриĭ, фал’|чивий (пор.
знев. ‘нещирий, лицемірний’ [СБГ, 578]) < нім. falsch ‘неправдивий, хибний,
помилковий’ [ЕСУМ 6, 70], |жосткиĭ, го|норниĭ, без|сов’існиĭ, йе|х’ідниĭ, пох.
йе|хида, нас|м’ішкуватиĭ ← насміхатися; обго|ворливиĭ ← обговорювати
‘засуджувати’, об|судливиĭ, пох. об|суда ← судити ‘тс.’, глуз|ливиĭ ←
глузувати. З семантикою ‘насмішник’ виявляємо іменники: см’іхо|ванец
(поширений також у гуц. гов. [СОН, 243]), пл’от|кар (поширений також у
лемк. гов. [СОН, 210]), о|суда: о|суда / д|ругого |пази / а се|бе не |види (Чрш)
(зафіксований також у гуц. гов. [СОН, 196]). Характеризуючи риси людини,
уживають фразеологізми, які за структурою тотожні з літературними:
‘людина, яка насміхається, глузує з когось’ – бе|ре на |сани, |л’уби б|рати на
з|битки, бе|ре на с|м’іх, на пос|м’ішки бе|ре д|ругого, б|рати на з|битки (пор.
гуц. говори́ти на зби́тки ‘жартувати’ [ГС, 278], ма́ти на зби́тки ‘глузувати,
кпити’ [ГС, 278]), бе|ре наперед‿|себи ‘насмішник’, бра́ти на му́дрішки
‘кепкувати’ [СБГ, 300] (му́дрішки ‘вигадки, дурниці’ [СБГ, 299]). В укр. літ.
мові у такому самому значенні поширені фраземи брати на бас (баса), брати
на Бога, брати на зуби, брати на мушку [СФУМ, 41], брати (підіймати,
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здіймати) / взяти (підняти) на глум (на глу́зи, на сміх) [ФС 1, 56]. Фіксуємо
також втор. номен хо|л’ера, пох. хо|л’ерник, описові назви: |л’уби |ʒ’обнути →
|

ʒ’обало ‘насмішник’, с|тави се|бе |високо (Бз); цеĭ йак с|каже аж у п|йатах

засти|гайе (Вр); п’ід|махуйе (Лн); не ро|би нас|м’ешк’і / ди|виси сам на |себе не
ди|виси п’ід л’іс / а ди|виси п’ід н’іс (Рш), номінативні словосполучення:
|

жосткиĭ чоло|в’ік, оп|ришко |добриĭ, не|добра л’у|дина, з|лого ха|рактеру.
У значенні ‘запальний, нестриманий’ поширені назви нест|риманиĭ,

не|витриманиĭ, нетерп|л’ачиĭ, з|буǯениĭ, сер|дитиĭ, нер|вовиĭ,

|

н’ерўниĭ.

Фіксуємо також назви в переносному значенні запа|лениĭ (пор. запале́ний,
мед. ‘хворий на запалення легенів’ [СБГ, 138]), запал’|ниĭ, с|пил’чивиĭ,
с|пил’шиĭ, об|палистиĭ, гар’ачку|ватиĭ, |остриĭ, |востриĭ, ос|теклиĭ, ска|жениĭ,
полох|ливиĭ (літ. полохливий ‘який легко полохається’, ‘який виражає страх,
переляк’ [СУМ 7, 99]), буĭ|ниĭ (пор. літ. бу́йний ‘1. ‘який виявляється з
великою силою; сильний, навальний’, перен. ‘невгамовний, нестримний’
[СУМ 1, 251]) З такою семантикою виявляємо негативно-оцінні іменники:
бала|мут, роз|боĭник, компаративи: йак гран’, йак |бур’а, йак вогон’, так йак
пс’іх, го|рит йак бен|з’ін, описові конструкції: возбу|хайе |борзо, с|пил’чива /
раз‿два і заго|р’іласи, з|разу ски|пайе / ок|р’іп.
Негативними рисами є нещирість, підлабузництво. У значенні
‘підлабузлива людина’ поширені номени, які зазнали енантіосемії: лас|кавиĭ,
|

лепскиĭ (пор. літ. лепський, розм. ‘хороший, гарний’ [СУМ 4, 478]). Цю сему

виражають також похідні прикметники об|лесниĭ, об|лесливиĭ, у|лесливиĭ ←
лестити, за|в’ідливиĭ ← хоча завідувати ‘заздрити’, йе|хидниĭ, |хитриĭ,
хит|р’учиĭ,

рос.

неоднос|лоўниĭ,

брех|ливиĭ,

композити

маснойа|зикиĭ,

масткойа|зикиĭ, двох|личниĭ, двойе|душниĭ, лице|м’ірниĭ, оцінні іменники:
п’ід|лиза, п’ід|лизач, лис|тунчик, пере|кажчик, бре|хунка, лице|м’ірка, нове
мар’іо|нетка. Описові номінації пояснюють цілу ситуацію: та|ке двох|личне /
од|нойі та|койі / а д|ругойі та|койі / та|ке несправо|в’ірне / та|ке / н’і ўс|тиду /
н’і |сорому (Зб); двох|личник / о|дин раз так / а д|ругиĭ раз так (Вв); об|лесна /
шо тут |тули до |серц’а а там |п’іди таĭ оп|суди (Лк); про|дажна ш|кура /
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тут шо ў|чула / а там про|дала / там пере|несла (СтЖ); |кажи ў |оч’і |добри / а
ту|да |дал’і не|добри / то пис|ката / воро|жица (Мх); і |вашим / і |нашим /
приĭш|ла / з |вами по‿ха|рошому по‿ха|рошому / а то|д’і п’іш|ла до д|ругого /
там наф|л’оцкала (Пр); за руб|л’а і |маму про|даст (БП); у |оч’і |кажи од|но
|

поза |оч’і д|руге / с|в’іти ў |оч’і (Лк, Яр).
Для номінації підступної людини, здатної на зловмисність, покриту

показною доброзичливістю, поширені лексеми |п’ідлиĭ, рос. |подлиĭ → знев.
п’ід|лота ‘підла людина’ (Гр) < пол. podły ‘підлий’ [ЕСУМ 4, 392],
п’ідс|тупниĭ, потаĭ|ниĭ, зрад|ливиĭ, лу|кавиĭ < псл. lǫkavъ ‘вигнутий, кривий;
хитрий, підступний’ [ЕСУМ 3, 305], мер|зен:иĭ, зло|памн’атниĭ, п’ідс|тупниĭ,
брех|ливиĭ, не|л’уд’аниĭ, двох|л’ічниĭ, пох. дво|личник, дво|личниц’а, негативнооцінні іменники: злоў|мисник, поган’, лес|тун, |вор’іг, лице|м’ір, відповідник
ж. р. лице|м’ірка, п’ід|лизач, відповідник ж. р п’ід|лизачка (Сн), сп. р. п’ід|лиза,
добрие|ница: во|на |добра / хо|вайе / |хочи |бути |доброў, вичу|вати і
перено|сити (Гр), втор. номен ли|сичка, номінативні словосполучення на дв’і
ли|ци, нез|дала л’у|дина, фал’|чиве з‿п’ід с|в’іта, недруже|л’убна со|рока,
фразема про|дажна ш|к’іра.
Основним виразником значення ‘проноза, спритна, хитра людина’ є
прикметник

|

хитриĭ, спорадично фіксуємо назви сп|ритниĭ, мет|киĭ,

розв’ід|ниĭ ← розвідувати ‘дізнаватися’, у|л’ізливиĭ ← лізти, про|нирливиĭ,
рос. л’убо|питниĭ, роз|судливиĭ, пробиў|ниĭ ← пробиватися, розк’ід|ливиĭ,
п’ідс|тупниĭ, потаĭ|ниĭ, про|нирливиĭ, у|л’ізливиĭ, оцінні іменники: про|нира,
гл’ада|таĭка, кл’апа|турница, верт|л’ух, пере|ношчица, порівняння: |хитра йак
ли|сиц’а, к|рутиси йак ўйун. Описові назви часто пояснюють значення
основної лексеми: про|нира: шо ўна наĭ|де там та|ку |д’ірочку / кру|гом п’і|де /
наĭ|де то / шо йі т|реба ўсе|р’іўно не |лишиси у п|роіграш’і / бу|де лиш у
|

виіграш’і (Бз); ви|н’ухуйе / в’і|н’ухала / |в’ічула ĭ по|несла |дал’ши (Рх);

|

в’ін’хати |може ўс’о (Гр); з‿п’ід зем|л’і дос|тане (Вр), |витумани в’ід ўс’іх
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(Мш) (тума́н ‘обман’ [ГГБ, 224]); |може ĭ |через прох’ід|ну |кишку проĭ|ти /
йак йі т|реба (Гр); во|на ў дошч |виĭде су|хойу (БП).
Людину, яка обманює, номінують прикметниками брех|ливиĭ ←
бреха́ти ‘говорити неправду’, недос|т’іĭниĭ, непос|лушниĭ ‘той, хто не виконує
обіцяного’, неоднос|лоўниĭ ‘тс.’. Для вираження значення ‘брехливий чоловік’
поширені оцінні іменники бре|хун, брех|ло, об|маншчик, атрибутивне
словосполучення бре|хун |темниĭ / шо дих|не / а ўсе брех|не; та|ке брех|ливе /
шо не|ма шо с|лухати (Зб). У значенні ‘обманщиця’ виявляємо номени:
бре|хунка, бре|хуха, описову форму б|р’іхн’і |носит.
Виразником семи ‘ненажерливий’ є негативно-оцінний іменик сп. р.
об|жора та ад’єктиви об|жерливиĭ, об|жерлистиĭ, за|жерливиĭ, нена|жерливиĭ,
пажор|листиĭ, па́жера ‘ненажера’ ← жерти ‘їсти’, йісто|витиĭ, йіс|тучиĭ,
іменник сп. р. нена|йіда ← їсти, нена|ситниĭ ← наси́титися ‘наїстися’,
го|лодниĭ, пох. го|лодник, негативно-оцінний іменник жиґ’і|ра. Таку людину
характеризують описово: не |майе с|войі |м’іри (Кж); не |годен си на|жерти
(Врн); сам се|бе пройі|дайе (Сн); |майе смак ў йі|дґ’і (Рдн) та використовують
компаративи: йіў би |тайак тоĭ Стец’|ко (назва відомого літературного
персонажа), |тайак |зайіц йіст / руми|ґайе , йак ко|рова йіст → втор. номен
ко|рова / же|ре ĭ же|ре.
Виявом неповаги до людей вважають бридливість, перебірливість у їжі.
Сема ‘бридливий, який відчуває огиду до чого-небудь’ виражена
віддієслівними

прикметниками:

брид|киĭ,

брид|ливиĭ,

бриз|ливиĭ

←

бридува́тися, ги|дотниĭ, гид|киĭ, гид|ливиĭ, о|гидниĭ ← гидува́тися, ви|багливиĭ
← ба́гнути ‘дуже хотіти’ [СБГ, 21], ви|биршливиĭ: в’і|б’іршлива у йі|ді у ўс’ім
во|на в’і|б’іршлива / во|на в’іби|райе (Зб), |в’ібраниĭ ← вибира́ти, пере|б’ірливиĭ
← перебира́ти:

|

кажут / шо брид|лива / ни йіст то / шо да|йеш / во|на

переби|райе (Бз), дієсловом в’ібаран|чийеси, ад’єктивами з основним
значенням

‘вередливий,

примхливий’:

примх|ливиĭ,

|

ґен’ґлешливиĭ,

|

ǯангешливиĭ [СБГ, 92] < молд. жингаш ‘ніжний’, ‘делікатний’, ‘тонкий’ [51,

120], кап|р’ізниĭ, пох. капри|зул’а, недос|тупниĭ, лексемами у переносному
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значенні: |мудриĭ, ко|шарниĭ (пор. гуц. каше́рний ‘чистоплотний’ [Неґрич,
90]). Негативне ставлення діалектоносіїв до такої риси виражають
прикметником мер|зен:иĭ. З цією ж семантикою виявляємо негативно-оцінні
іменники сп. р. |н’ама, м|н’амл’а, ірон. номінативне словосполучення ве|лика
|

пан’і. Натрапляємо на позитивно-оцінні назви: чистоп|лотниĭ, |чистиĭ. Однак

вжитий у формі с. р. цей прикметник набуває відтінку негації: |дужи |чисте
во|но та|ке (Врн).
Людину, схильну до злодійства, номінують іменниками: з|лод’іĭ,
кра|д’іĭ, кра|дун, не|сун та прикметником злод’іĭку|ватиĭ. Відповідно для
номінації злодійкуватої жінки фіксуємо назви: з|лод’іĭка, номінативне
словосполучення |л’еста з|лодґ’іĭка, зло|д’уга, з|лод’іĭ – у формі ч. р. щодо
жінки, кра|д’ійка, кра|дунка, не|сунка, ки|шен:ица.
Для негативної характеристики шахраїв поширені назви: не|чесниĭ,
несправед|ливиĭ, не|пеўниĭ, брех|ливиĭ, пох. бре|хун, шк’ід|ливиĭ (букв. ‘той, хто
робить шкоду’) ← шкодити, мер|зен:иĭ, о|пасниĭ, фал’|чивиĭ, |наглиĭ: |наглиĭ /
|

хоче обхит|рити (Рд), обш|чотниĭ: |л’уби обшчи|тати д|ругого (Пд), перен.

нена|йідливиĭ ‘шахрай’, пох. нена|йідник. Натрапляємо на негативно-оцінні
іменники: шах|раĭ, об|маншчик, з|лод’іĭ, кра|дун, кру|тар, бан|д’іт, ки|шен:ик,
мах|л’ар

←

махлюва́ти

‘шахраювати’,

перен.

мол’|фар.

Виявляємо

номінативні словосполучення: не|чесниĭ на |руку, шах|раĭ жи|д’іўскиĭ, описову
назву об|дур’уйут л’у|диĭ. Для негативної оцінки шахрайки поширені номени:
шах|раĭка, бре|хунка, зло|д’іĭка, об|маншчица, мах|л’арка, кру|тар’ка, ту|манка
← ві́туманити ‘видурити, виманити’ [СБГ, 60], перен. мол’|фарка,
прикметники мер|зен:а, шк’ід|лива, брех|лива, не|чесна, (у словосполученні
не|чесна на |руку), перен. нена|йідлива, порівняння та|ка / йак жи|д’івочка – у
мовомисленні діалектоносіїв євреї асоціюються з шахрайством, оскільки
часто саме вони займалися торгівлею. Хоча стосунки, як зазначає більшість
респондентів, стосунки українців та євреїв не були поганими (Додаток Ґ).
У значенні ‘хабарник’ фіксуємо ад’єктиви за|попадниĭ (пор. літ.
запопадний ‘охочий, жадібний до чого-небудь’ [СУМ 3, 273]), зах|лан:иĭ
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‘жадібний’ [СБГ, 146], шк’ід|ливиĭ, перен. не|наситниĭ, перен. нена|жера,
негативно-оцінні іменники: ха|барник (ж. р. ха|барницʼа), рос. ў|з’аточник,
де|рун,

з|лоґ’іĭ,

за|гарбник,

мах|л’ар,

ха|пун,

ха|пуга,

номінативне

словосполучення |вор’іг за|в’ідниĭ, описові назви: |л’уби |чужу п|рац’у, бе|ре
г|рош’і та фраземи у значенні ‘брати хабарі’: |бере бак|шиш, бе|ре на |лапу,
перен. гимб|л’уйе (гемблюва́ти ‘обтісувати дошки (про роботу столяра)’
гемблюва́ти ‘обтісувати дошки (про роботу столяра)’, ‘брати хабарі,
наживатися, нічого не роблячи’[СУМ 2, 48]).
Значення

‘задирака’

виражене

ад’єктивами

нетерп|л’ачиĭ,

нест|риманиĭ, с|пил’чивиĭ, бойо|виĭ, пруд|киĭ, у|б’іĭниĭ, у|йідливиĭ (пор. уїдни́й
‘злий, лихий’ [СБГ, 564]), іменниками: роз|б’іĭник, розб’і|йака, заб’і|йака,
б’і|йак, рос. дра|чун, де|рун, нове хул’і|ган < анг.м. hoolіgan ‘бешкетник’
[ЕСУМ 6, 221], нове дебо|шир, |варйат, номінативним словосполученняим:
заў|з’атиĭ до |б’і(ĭ)ки та описовими назвами: ск|р’із’ с|вого |носа ў|сунеи (Ркш);
|

л’уби п|хати |носа с|вого ск|р’із’ (Рш); |л’убит поче|сати кула|ки (БП);

штри|кайе до |б’іĭки (Сн); |суса штри|кайе (Лж).
У значенні ‘кривдник’ фіксуємо оцінні іменники: к|риўдник, нак|лепник,
|

калв’ін, |вор’іг, прикметники не|добриĭ, фал’|чивиĭ, нетерп|л’ачиĭ, |востриĭ,

мер|зен:иĭ,

зло|памн’етниĭ,

к|риўдливиĭ,

дієприкметник

описову

назву

збит|куйе (збиткува́ти ‘кривдити’ [СБГ, 153]).
Сема ‘розбійник’, крім оцінних іменників: роз|б’іĭник, розби|шака, нове
бан|д’іт, бан|д’уга, рос. у|б’іĭца, у|б’ійіц, у|б’іĭник, рос. |ізв’ерг, |нел’уд, |варвар,
композитів:

кровопро|ливец,

душо|губ,

представлена

прикметниками

жос|токиĭ, у|б’іĭниĭ, нест|риманиĭ, рос. во|інствен:иĭ.
Поняття

‘злопам’ятний’

у

свідомості

діалектоносіїв

пов’язане

з властивістю мати добру пам’ять, пор. номінації памйат|ливиĭ, композит
зло|памйатниĭ. Спорадично фіксуємо лексеми |зазливиĭ, по|ганиĭ, е|х’ідниĭ та
описові форми: |доўго три|майе зло (Вв), не да|йе се|бе ў о|б’іду (Сн), |добру
|

памйат’ |майе (К).
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У значенні ‘месник’ виявляємо ад’єктиви: мс|тивиĭ, мст|ливиĭ, рос.
мс|тител’ниĭ,

зло|пам’атниĭ,

злопам’ат|ливиĭ,

прок|л’атиĭ,

не|в’ірниĭ,

мер|зен:иĭ, помст|ливиĭ, не|л’уд’аниĭ, рос. о|пасниĭ, отомс|т’іт’ел’ниĭ та
описову назву вер|тайе зле за зле / кроў за кроў.
Значення ‘людина, схильна до месництва’ представлена лексемами
мс|тивиĭ (мст|ливиĭ), рос. отомс|т’іт’ел’ниĭ, помст|лива ← мсти́тися
‘местити’, помста, спорадично прикметниками: прок|л’атиĭ, не|в’ірниĭ,
мер|зен:иĭ, не|л’уд’аниĭ, рос. о|пасниĭ.
Сема

‘заздрісна

людина’

виражена

похідними

прикметниками

|

заздр’існиĭ, пох. |заздр’існик, |заздр’ісливиĭ, |заздриĭ ← заздрити, пох.

іменник сп. р. зазд|р’оха, за|в’ідниĭ, за|в’ідливиĭ ← рос. завідовать, пох.
за|в’ідник, відповідник ж. р. за|в’ідниц’а, за|в’ісливиĭ, |зависниĭ ← зависть
‘заздрість’, пох. за|висниц’а, п’імз|лива (п’із’м|лива) < рум. pіzmă ‘заздрість’
[РРС, 993], не|нависниĭ ← ненависть, м’і|ш’іґ’іниĭ (Зб) (міші́ґінний, згруб.
‘дурний, божевільний’ [СБГ, 292] < розмовне запозичення з гебрайської
мови; mšuga ‘душевнохворий, божевільний’ [ЕСУМ 3, 455]). Вираження цієї
семантики можливе і через використання фразем:|жаба |душит; бе|рут
|

зав’ідки та описових форм: йі|йі |оч’і ви|ход’ат’ шо у |того йе (БП), жад|ниĭ

чу|жого доб|ра (Сн) (жадни́й ‘з ностальгійним прагненням чогось’ [СБГ,
108]).
Для характеристики нахабної людини вживають лексеми |наглиĭ,
нах|рапниĭ (пор. бра́ти на хра́па ‘насильно, швидко’ [СБГ, 615]), на|хабниĭ
(пох. сп. р. на|хаба), на|пасниĭ [СБГ, 315], нас|тирливиĭ, |зависниĭ, нове
на|хал’ниĭ, не|л’уд’аниĭ, зух|валиĭ, гордо|витиĭ, мер|зен:иĭ, безцере|мон:иĭ,
пр’а|миĭ, у|ритниĭ, перен. назви нена|жерливиĭ, не|наситниĭ, оцінні іменники:
на|хал, наг|л’ука або це значення виражають описово: н’і|коли не по|думайе /
йак ска|зати (Вр).
У значенні ‘вискочка, людина, яка намагається будь-що звернути на
себе увагу’ вживають прикметники гоно|ровиĭ, гордо|витиĭ, го|норниĭ ← гонор
‘пиха’, кап|р’ізниĭ, вит|р’ішкуватиĭ ← вітріща́тиси ‘виставлятися’ [СБГ, 60],
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фа|лебниĭ ← хвалитися ‘вихвалитися’, зарозу|м’ілиĭ, композити само|л’убниĭ,
само|л’убивиĭ. Для характеристики людини з такою рисою вдачі фіксуємо
негативно-оцінні іменники: само|л’убец, мудри|геĭлик, хваст’|ко, хвал’|ко,
фал’|ко, |ц’ац’а, пока|зуха та описові номінації: хто йак йа? (Мх), з с|войім
ха|рактером (СтВ), ви|сокойі |думки про |себе (Зб), там не дос|тупиш /
ўс|раноў т|р’іскоў |носа ни до|ц’егниш (Зб), |хоче пока|затиси (Гр), |гордост’ ў
|

нейі та|ка (Врн), са|ма се|бе фа|лит (Лв), маснойа|зика / бо во|на |хочи

примас|тиса / би ўс’і за н’у гово|рили / шоб ўс’і йі|йі |дужи там пова|жали /
так се|бе |хочи пока|зати / шо ўна та|ка (Пр), во|на со|б’і |дуже ба|гато кла|де
ц’і|ну (БП), |л’уби |гонор (СК, Сн), |хочи |шоби йі|йі вели|чали (К), л’убо|питна
та|ка / ка|зали л’убо|питна Вар|вара (Мм).
У значенні ‘донощик’ виявляємо такі негативно-оцінні іменники:
до|ношчик, до|носник, до|кажчик, пл’от|кар’, пл’от|карник, сп|л’етн’ік,
пере|ношчик, рос. |йабеда, бре|хун, |л’опа, б’і|да, перен. пош|тар’, нові назви:
сек|сот, а|гент та описові назви: замелду|ваў (мелдува́ти ‘доносити’ [СБГ,
285]); пере|нос’уйе / не три|майе за йази|ком; пере|носи |пошту; пере|н’іс
б|р’іхн’і; не|сут п|л’отк’і. Відповідно у значенні ‘донощиця’ поширені назви:
до|ношчица, до|носниц’а, пере|ношчица, пл’от|кар’ка, пл’от|карница, рос.
|

йабеда, |л’опаўка, до|кажчица, сп|л’етн’іца, жарг. шес|т’орка, іменники у

формі ч. р., вжиті щодо жінки: до|ношчик, пере|ношчик, втор. номен |лейа:
|

лейа / бо на|лейала йак та |сука (Кп) та описові назви: |л’уби по|нести |пошту

/ п|л’отки (СтВ); пере|несла / шо то |можна |було умоў|чати / |наіт’ у |Б’ібл’ійі
на|писано / шо не т|реба пере|казувати (Гр).
Людину, яка підбурює, підмовляє на злі, недостойні вчинки, номінують
втор. номеном |йуда та похідними: іменником тро|йудник та дієсловами, що
описують відповідну дію: з|йудиў, на|йудиў, п’ід|йуǯуйе, |л’уби з|йудити, |йудит
д|ругого; наро|били |йуди / |робл’ат’ |йуду / |робл’а с|варку; п’ід|йудила /
зро|била з|битки. Іменник |йуда вживають у атрибутивних словосполученнях:
скар’і|отскиĭ |йуда, |йуда скар’і|отска. Вчинки такої людини оцінюють
описово: п’ідстаў|л’айе; лиш намоў|л’ати з|найе; мер|зен:иĭ чоло|в’ік / в’ін
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те|бе |може замин|тити на шаĭ|моство (манти́ти ‘видурювати’ [СБГ, 277]);
п’ідогр’і|вайе на зло; під|бур’уйе л’у|диĭ; п’ідштра|мовуйут; зби|тошник / йак
в’ін |хочи зро|бити з|битки; тром|фуйе на зл’і сп|рави (тромфува́ти
‘бідбурювати, намовляти’; збиткува́ті кого́ ‘знущатися над ким’ [ГГБ, 166]),
ке|руйе ним Сата|на.
Виявляємо

низку

негативно-оцінних

іменників

на

позначення

підбурювача: фа|мул’ник, злоў|мисник, п’ід|бурник, п’ідла|бузник, ўр’е|д’ітел’,
бре|хун, перев’і|дун, на|моўник, скус, фари|сеĭ. Відповідно у значенні
‘підбурювачка’

поширені

номени:

|

йуда,

тро|йудница,

злоў|мисница,

на|моўниц’а, п’ід|бурниц’а, с|куса, фари|сеĭка та описові характеристики:
наўре|дила / наўре|дила таĭ п’іш|ла / зла поже|лала д|ругому (Рш); лиш
намоў|л’ати з|найе (Вр).
Для негативної характеристики заколотника, того, хто сіє між людьми
ворожнечу, чвари у ПБГ поширені лексеми: |йуда← ю́дити ‘нацьковувати’
[Ткач 1, 405], тру|йудник ←трою́дити ‘переслідувати, цькувати’ [Ткач 1,
360], п’ід|пал’увач, відповідник ж. р. п’ід|пал’увачка, рос. поджи|гател’,
п’ід|лизач,

прикметники:

мер|зен:иĭ,

злиĭ,

шк’ід|ливиĭ,

не|л’уд’аниĭ,

нанизування ад’єктивів у одному висловлюванні: не|нависниĭ / злиĭ / ли|хиĭ.
Негативну оцінку посилює використання фразеологізмів: п’ідли|вайе |масла
на во|гон’; п’ідли|вайе |масла у во|гон’; п’ідли|вайе у во|гон’; п’ідли|вайе вог|н’у;
п’ід|кинуў дроў; п’ідли|вайе бен|зин у во|гон’; роз|пал’уйе во|гон’; за|вар’уйе
|

кашу; п|хайе |йуду, описів: |роби на зарва|ницу / шоб по|с’ійати с|варку // от

в’ін шос с|кажи / і т’і сва|р’аси / а в’ін так / йак ни при|чом (Рх); |л’убит
зро|бити зло (Кж), про та|ких |кажут’ / де два ку|сайут’с’а наĭ т|рет’іĭ не
м’і|шайет’с’а (Бз) та експресивних дієслів: п’ід|йуд’уйе; п’ідт|раўл’уйе;
п’ідт|раўл’уйе / так йак то шо йак |вив’із со|баку на о|хоту п’ідт|раўл’уйе:
н’а / ф’іт’ / ф’іт’ / ф’іт’; порівняння |тайак |Йуда.
Негативною рисою вдачі вважають нерішучість у вирішенні важливих
питань. Сема ‘нерішучий’ представлена лексемами з негативною конотацією:
нер’і|шучиĭ, нес|м’іливиĭ, нис|м’ілиĭ, не|хитриĭ (пор. хитрий ‘розумний’),
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незг|рабниĭ,

неў|пеўнениĭ,

несамосто|йател’ниĭ,

нешчас|ливиĭ,

недо|умниĭ,

неўр’іўо|важениĭ,

безпо|н’атниĭ,

нев’ідпов’і|дал’ниĭ,

непово|ротниĭ, перен. слу|тиĭ, с|лутавиĭ ‘частково чи повністю паралізований’
< молд. слут [51, 119], ск|ромниĭ, ст’ес|н’іт’ел’ниĭ, м|лавиĭ, п|ростиĭ, ту|пиĭ.
Нерішучу людину характеризують іменниками: му|дак, розх|л’опша, втор.
номеном штур|пак (штурпа́к ‘залишок зрубленої або зламаної рослини,
шпигастий пеньок’ < пол. мови. szturpak ‘незграбна людина’ неясного
походження [ЕСУМ 6, 483], порівняннями: йак |т’іло без ду|ш’і, йак за|нуда,
фраземами: н’і |риба / ни |мйасо, ни ту|ди ĭ ни су|ди або описово: та|киĭ
нер’і|шучиĭ / непово|ротниĭ / шо н’і|чо ни доб|йешси (Зб); л’ін’ух / бо та|ке
непово|ротне (Бн), ни |може са|ма п|лани роздо|бути ў с|войі голо|в’і (Сн), не
йе ў с|войі ц’і|н’і |розуму (К), не |майе с|вого |доброго роз|судку (Дв), нерух|лива
/ а|бо ска|зати баĭ|дужна (Зб).
Серед негативних характеристик дітей – розпещеність, вередливість,
нечемна поведінка.
Значення

‘пестун’

представлене

дієприкметниками

пеш|чениĭ,

пест|ливиĭ, розпеш|чениĭ, |випешчениĭ ← пести́ти ‘пе́стити’, роз|бешчениĭ ←
розбещувати, розпуш|чениĭ ← розпускати, розве|зениĭ ‘вередливий’, |коханиĭ
←

вико́хувати

‘вирощувати’,

роз|мерзливиĭ,

кап|ризниĭ,

верид|ливиĭ,

безпар|дон:иĭ, |напасниĭ, в’і|багливиĭ. Номінацію за ознакою роду уточнюють
оцінні іменники: пес|тун, пох. пес|тунчик, відповідники ж. р. пес|тунка,
пес|т’оха, пес|тун’а, рос. |паін’ка, |ц’ац’ка, фраземи: |мамин си|нок, |мамчине
|

коко, |мамина |доц’а, |мамина |дочка. Виявляємо також фразеологізми: ўс’і

|

ход’а |коло |н’ого наўш|пин’ках [ФС 2, 931], |коло |него |ход’ут’ йак |коло

|

писаного йіĭ|ц’а, |коло |него |ход’ут’ йак |коло |писаного йіĭ|ц’а (пор. літ.

носитися як курка з яйцем ‘приділяти велику або більшу, ніж треба, увагу
тому, хто її не вартий’, носитися як з писанкою ‘тс.’ [СФУМ, 441], пор. гуц.
носи́ти си, як з свіче́ним їце́м ‘надмірно опікуватися, піклуватися, догоджати’
[ГС, 661], поділ. ходити як коло розбитого яїчка ‘занадто опікуватися’,
ходити як коло збитого яйця ‘улещувати когось’ [МСПП, 107], середн.пол.
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носиться як курка з яйцем ‘надмірно доглядає’ [КС, 55]; |ходиш |коло них /
йак на |цирлах, пор. літ. на ци́рлах ходи́ти ‘догоджати, прислужувати комунебудь’ [СФУМ, 748]). Олекса Горбач пов’язував виникнення цієї фраземи з
нім. zierlich / manierlich ‘про вияв підкреслено-шпнобливої постави перед
гістьми’ [64, 57].
Для номінації нечемної дитини вживають лексеми пус|тиĭ, пох. пус|тун
‘нечемний хлопчик’, пус|тунчик, пус|тунка ‘нечемна дівчинка’, пу|ст’ак,
неслух|л’аниĭ, пох. неслух|л’анка ‘нечемна дівчинка’, непос|лушниĭ, нес|лушниĭ,
не|чемниĭ, шк’ід|ниĭ, ша|лениĭ, ле|дачиĭ, роз|балуваниĭ, нит|р’ібниĭ, под|лен’киĭ,
хит|рен’киĭ, непосид’учиĭ та іменники: беш|кетник, роз|бишаґа, шало|паĭ,
ша|лун, бо|с’ак.
Сема ‘вередлива дитина’ виражена ад’єктивами веред|ливиĭ, ў|редниĭ,
нер|вовиĭ, |н’ервен:иĭ, неспо|к’іĭниĭ, |капосниĭ ← капость ‘прикрість, шкода’ <
результат метатези у слові *пакость [ЕСУМ 2, 375], с|линавиĭ (Гр) ←
сли́нитиси, знев. ‘плакати’, кап|ризниĭ, непос|лушниĭ, про|т’іўниĭ, пс’і|хованиĭ,
у|пертиĭ, принц’іпи|йал’ниĭ: верид|лива / та|ка принц’іп’і|йал’на ни спит |поки
не зако|лишиш (Зб), пр’інц’і|посиĭ < сх.-ром. prіncіpál ‘головний, основний,
ведучий’ [РРС, 1084], м’і|ш’іґ’іниĭ ‘вередуха’. Для номінації вередливих дітей
виявляємо іменники: сп. р. жвин|да, жвин|деĭ ← живинді́ти ‘плакати,
скиглити’ [СБГ, 113] (пор. закарп. джва́нда знев. ‘постійно невдоволена
людина’ [Сок, 63]), в|реднул’а, вере|дунка, сакра|мен’ійа, втор. номени:
йе|хида, с|верлик ← вер|титси йак с|верлик, словосполучення: з ха|рактером.
Для номінації бешкетників поширені назви б’і|довиĭ (пор. бідовий
‘непоказний,

жалюгідний’, ‘моторний’

[СБГ,

31]),

зби|тошниĭ

( ‘пустотливий’, ‘шкідливий’ [СБГ, 153]), пус|тиĭ ← пустувати, |шустриĭ <
псл. [šustrъjь], можливо спор. з лит. sіustі ‘божеволіти’ [ЕСУМ 6, 495],
шк’ід|ниĭ, |подлиĭ, непоси|д’ушчиĭ, непос|лушниĭ, нес|лушниĭ, не|вихованиĭ,
нит|р’ібниĭ,

прикметники

у

формі

с. р.

чудаку|вате,

недорозум|лене,

непу|т’ове. Для характеристики дітей часто вживають ад’єктиви у формі с. р.,
що, однак, не впливає на конотацію назви, натомість щодо дорослих людей

219

форма с. р. надає назві відтінку зневажливості. Для характеристики нечемних
дітей, зокрема хлопчика, поширені іменники: беш|кетник, |шибеник, хул’і|ган,
пус|тун, пус|т’ек, зби|тошник, роз|б’іĭник, бан|д’іт, бан|д’уга, розби|шаґа,
непо|сид’а, ур|вител’, |бакир. Таку дитину оцінюють описово: за ним ус’о
го|рит, та за допомогою фразеологізма золо|к’і |верби за ним рос|тут. У
значенні ‘нечемна дічинка’ поширені ті ж прикметники, що характеризують
нечемного хлопчика, та іменники: беш|кетниц’а, зби|тошница, пус|тунка,
непо|сид’а, хул’і|ганка, пох. від назви ч. р. |шибеница, номен у формі ч. р.
щодо дівчинки бан|д’іт, назви, вжиті у новому значенні: о|пир’, опи|рица.
На характер номінації ЛСГ „Риси вдачі людини” впливає як
багатозначність деяких назв, напр., |хитриĭ ‘хитрий’, ‘розумний’, |мудриĭ
‘розумний, досвідчений’, ‘гордий, зарозумілий’, так і частота вживання
окремих номенів, зокрема для номінації позитивних рис характеру, напр.,
лексему ро|зумниĭ діалектоносії вжили на позначення 19 сем, |добриĭ – 18 сем,
хо|рошиĭ – 5 сем, чи негативних: дур|ниĭ (13 сем), рум. са|раку (14 сем). У цій
ЛСГ

переважають

негативно-оцінні

номени,

оскільки

у

розумінні

діалектоносіїв негативне у вдачі людини, заслуговує на точну і яскраву
характеристику, натомість позитивні риси, схильності та дії є об’єктивною
нормою і не потребують особливого називання.
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ДОДАТОК Г
АТЛАС ЛЕКСИКИ ПОНЯТІЙНОГО ПОЛЯ „ЛЮДИНА” В
ПОКУТСЬКО-БУКОВИНСЬКИХ ГОВІРКАХ
Передмова
Поширення лексики для номінації осіб У ПБГ представлена на 56
картах, з них 32 лексико-словотвірні, 24 – лексичні.
Кожна лексема на карті представлена окремою фігурою, словотвірні
опозити позначені модифікаціями всередині знака. Знак – сигналізує про
відсутність відповідного номена, спеціальні додаткові знаки свідчать про
поширення словосполучення для номінації певного поняття або воно
виражене описово. Такі номінативні словосполучення, описові назви та
порівняння представлені у словнику (Додаток Б). Карти розміщено за
тематичним принципом, а в межах груп – в алфавітному порядку

Перелік карт
Карта № 1. Батьків батько, дідусь
Карта № 2. Батькова мати, бабуся
Карта № 3. Батько чоловіка, свекор
Карта № 4. Мати чоловіка, свекруха
Карта № 5. Звертання до матері
Карта № 6. Звертання до старшого брата
Карта № 7. Звертання до старшої сестри
Карта № 8. Брат дружини
Карта № 9. Сестра дружини
Карта № 10. Позашлюбна дитина-хлопчик
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Карта № 11. Позашлюбна дитина-дівчинка
Карта № 12. Рідний батько
Карта № 13. Рідний брат матері
Карта № 14. Сестра матері
Карта № 15. Хрещений батько
Карта № 16. Хрещена мати
Карта № 17. Чоловік-господар
Карта № 18. Господиня
Карта № 19. Чоловік рідної сестри
Карта № 20. Дружина рідного брата
Карта № 21. Бондар, майстер, який виготовляє діжки.
Карта № 22. Візник
Карта № 23. Голова сільської ради
Карта № 24. Гончар, майстер, який виготовляє посуд та інші вироби з глини
Карта № 25. Коваль
Карта № 26. Власник корчми, шинкар
Карта № 27. Кравчиня, жінка-фахівець із пошиття одягу
Карта № 28. Кухарка
Карта № 29. Кушнір
Карта № 30. Листоноша
Карта № 31. Лікар
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Карта № 32. Лікарка
Карта № 33. Лісник
Карта № 34. Мисливець
Карта № 35. Мірошник
Карта № 36. Наймит
Карта № 37. Пасічник
Карта № 38. Пастух корів
Карта № 39. Пастух овець
Карта № 40. Перукар
Карта № 41. Пічник, майстер, який мурує та ремонтує печі
Карта № 42. Повитуха
Карта № 43. Польовий сторож
Карта № 44. Помічники на гуртовій допомозі
Карта № 45. Рибалка
Карта № 46. Садівник
Карта № 47. Священик
Карта № 48. Дружина священика
Карта № 49. Стельмах
Карта № 50. Столяр
Карта № 51. Чернець
Карта № 52. Черниця
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Карта № 53. Швець
Карта № 54. Губач, чоловік з великими губами
Карта № 55. Лівша-чоловік
Карта № 56. Лівша-жінка
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ДОДАТОК Ґ
ТЕКСТИ
Сім’я, спорідненість, свояцтво
Як звертались до батька? йак у кот| р’і с’і| мйі нази| вали / од| н’і ка| зали
|

тато / од| н’і ка| зали | нен’о (Рд); | кажут і | нен’о / і | тато (Рп); | ран’ше

ка| зали | нен’о / а | зари | тато (Вв); ў нас ко| лис ка| зали | тато / то шче | нен’о
ка| зали по‿старо| даўному (Брд); | мойі ĭ ти| пер ка| зали до пос| л’ідку | нен’о /
по‿старо| даўному (СтБ); | нен’о це по‿укра| йінски (НСт); ка| зали ко| лис | нен’у
/ ти| пер ўс’і | кажут | тату (Дб); ка| зали | нен’о ни | тато тог| ди н’іх| то ни
ка| заў | тато / | али | нен’о і | мама (Мм); шчи ка| зали | д’ад’у / | зараз | д’ад’а
|

кажут чу| жому / а то ка| зали | д’ад’а | татови с| вому (Врн); ка| зали шчи

даў| н’іше | д’ед’а (Гр); а | ґ’ед’а О| лекса нази| ваўси / О| лекса | Йусип (Іс); | ґ’ед’а
/ ц’і ка| зали | руск’і ка| зали | д’ад’ко / а за Пол’ш | чі ка| зали | ґ’ед’а (Іл); ко| лис
даў| но шчи ка| зали | ґ’ед’а / йа ўже ста| ра / то ўже | було | тату (Дж); | мойі
| ґ’

д іти ка| зали | ґ’ед’а | мому чоло| в’ікови / а ти| пер ўже | б’іл’ше | тату (Пдв);

|

мойа | мама ко| лис ка| зала | мама | тато / | мама хотʼ з д| вацʼітʼ | семого | року

/ то | таже ка| зали / | али ко| лис ка| зали | ґʼедику / | ненʼко (Зб); | мама | мойа йак
|

жили во| ни з д| вац’ат’ і | семого | року / то во| ни ка| зали | мойа | нен’а і м’іĭ

|

ґ’ед’а / а йа ўже | тато і | мама (Ол); ти| пер | кажут | тато / а ко| лис ка| зали

йак йа | була шчи ма| ла | нен’у / а шчи | ран’ши ка| зали | ґ’ед’у // ти| пер х’і| ба
с| тарш’і | л’уди дес йе шо | кажут | нен’у / ии| пер | б’ірши | тату (Тв); ста| р’і
|

л’уди ка| зали | ґ’ед’а / це старо| вин:е ім| йа / а ти| пер | тато / ў | кожн’і | хат’і

ти| пер | тато / | мойі | д’іти шчи ка| зали | ґ’ед’у (Ус); од| н’і | кажут | тату /
од| н’і | кажут | ґ’ед’у / од| н’і | кажут | нен’у / ко| лис ка| зали | б’ірши | ґ’ед’у / а
ун’і| йати і по| л’аки ка| зали | тату / а ти| пер ўже | кажут | мамко | тату ц’і
моло| д’і (Пг); даў| но ко| лис ка| зали | нен’у / а ти| пер | тату // по су| с’ідству ў
|

мени тут т| рет’а | хата то йе ўчите| л’і / то в’ін ка| заў | нен’у бо в’ін

стец’іўс| кий / а во| на з Буршти| на а ўже | д’іти то ка| зали | бат’ку // | али це ў
нас | може три с’і| мйі шо | кажут | бат’ку / а | решту | тату (Стц); | тату
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кажут і | кажут | папа / а ко| лис ка| зали | нен’о / ко| лис йа ка| зала с| войему

|

ненев’і | нен’у (Б); | зараз моло| д’ож | кажи | папа / а ми ка| зали | тату (Нл)
Як зверталися до матері? даў| но ка| зали | нен’а / йа з | ненеў | в’ібавили

тих д| войе д’і| тиĭ (Іл); | нен’а і | ґ’ед’а / це даў| но | було йак шчи | була ма| ла і
то ўже | р’ідко | було | али шчи | було / а ти| пер | тато / | мама (Дж); дес хтос
|

нен’а ка| зали / і | були та| к’і | с’імйі / шо | ж’інка з д| ругого се| ла / а ў т’ім

си| л’і / ў Пру| т’іўц’і / то ўс’о | нен’а / | тато і | нен’а / то це | була
наĭр’ід| н’ішча | нен’а / а у нас та| к’і | мама (Ус); | нен’ко т’і маĭ ста| р’і ка| зали
/ йа | мамо ка| зала (Тр); | мойа | мама | ц’ого | року ў| мерла / йі | було деўйа| носто
с’ім год / то йа йі ка| зала | нен’ко / | мойа | нен’ка // А тепер так кажуть? н’е /
|

мама (Пд).
Як зверталися молодші діти до найстаршого брата? звер| талиси

по‿| доброму / ува| жали шо то брат / а то сест| ра / ти| пер ĭкос п’іш| ло ўже
так це стр’імго| лоў (Бр); | була руж| ница шо в’ін с| таршиĭ / в’ін маў маĭ
|

б’ірши | розуму / маĭ нау| чаў застаў| л’аў шос ро| бити / в’іго| нити ху| добу

|

пасти / і ми | мус’іли с| лухати / ми ка| зали на | ім’а (Др); ка| зали на ви / | наіт’

|

мойа | к’ітка ўна ка| зала | татови | мому ви / ви І| ване / так | фаĭно (Чрш); на

ви / по | імен’і | але на ви (Гр); на ви | кажут / ти| пер так н’іх| то ни | каже /
о| ц’і | менш’і по| вин’і | сил’но | були ува| жати / так йак | нен’а ува| жали чи
|

маму ува| жали (Дв); ка| зали йо| му по і| м’йу так йак в’ін нази| ваўс’а / йак

ба| гато с| таршиĭ / то | може ка| зали йо| му на ви (Зб); | викали йо| му / ка| зали
ба| д’іку (СК); на ім| йа ка| зали / во| ни с| лухали так йак | тата / с| таршого / на
ви! | т’іл’ки на ви (Тр); йак во| ни | р’ідн’і / то ўни ни | викайут од| но д| ругому
(Рп); ко| лис даў| но ка| зали | бад’у до с| таршого б| рата / | али це даў| но | було йа
це лед’ памйа| тайу (Стц); | сама | мен’ша сест| ра ка| зала | бад’у йо| му / бо то
в’ін | багато в’ід | нейі с| таршиĭ буў / в’ін з два| ц’атого | року / а ўна з
сороко| вого (Дб); | зари ни | кажут а то ка| зали | бад’у (Врн); | заўши т’і
|

мен’ч’і по| вин’:і | були с| лухати | того с| таршого / йо| го | б’іл’ше ува| жали /

ка| зали | б’ічу (Тп); йак с| таршиĭ на пйат’ | рок’іў ка| зали ба| д’ічка (ЗГ);
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ка| зали йак| шо | мен’ч’і ма| лен’к’і / це наш | вуĭко (Лв); | р’ідний брат / | але в’ін
с| таршиĭ то | вуĭко ка| зали (Брд).
Як зверталися до старшої сестри? по‿

|

імен’і нази| вали /

|

али

ува| жен’ійе | т’іл’ки | було (Нл); | тожи вели| чали йі| йі / йак | маму шчи| тали
(Дв); ка| зали | к’ітко і на ви (СК); брат до сест| ри суо| б’і ти гуво| рили (Іл); а
йак | була с| тарша | сестра / | али та| ки с| тарша ўже во| на а т’і ма| л’і / то
ка| зали | тето (Стц); на с| таршу сест| ру мог| ли ĭ ка| зати | т’ітка / таĭ то н’е
/ бо ўна с| тарша сест| ра (Вл); | т’от’а / | али це ни | т’от’а шо | т’ітка чи шо /
і на ви / обоўйазково на ви (Ркш); на с| таршу сеист| ру ка| зали | л’іца // от
до| пустим | мойа | мама | була с| тарша / то т’і ўс’і | д’іти ка| зали | л’іцо (ЗГ);
леи| л’іка йак с| тарша сест| ра йе (Мх); | фаĭно ка| зали / по‿ру| мински ка| зали
|

цацо / | менш’і | д’іти с| таршим | сестрам ка| зали | цацо (Тр).
‘нерідний батько, вітчим’: в’іт| чим / но це ти| пер ўже ка| жут / а

ко| лис ни з| найу / а | мачуха йа це з| найу (Стц); у нас ти| пер | кажут в’іт| чим /
а так йа ни з| найу йак ка| зали (Тв); у нас ни | кажут | отчим / | кажут а| ди
не| р’ідниĭ | тато (Ндб); | отчим це по‿| руски (МК); у ро| зумних л’у| диĭ то
во| ни з| нали шо це | тато / а ко| ли во| ни в’ірос| тайут та йе | л’уди та| к’і
п| рост’і таĭ с| кажут це ни йе тв’іĭ | тато | р’ідниĭ (Ош); | тато таĭ ўс’о а| бо ĭ
ни ка| зали йак ўже ве| лик’і | д’іти з| найут шо то ни йіх | тато (Дб); с| тарш’і
|

д’іти ка| зали | вуĭку / ни ка| зали | тату бо во| ни з| нали шо то | тато ўмер / а

йак ма| л’і / то | можи приви| кали і ка| зали | тату (Лк); | можут ска| зати це
|

вуĭко / | али в’ін жи| йе з | мамоў і ми | мусимо ка| зати | тату (Бр); йак ма| ле то

ка| зало а| бо | нен’у / а| бо | тату / а йак ўже та| ке шо | було до| росле / то ўже
так йак ти| пер | кажут / | д’ад’у / | вуĭку / до| росл’і | д’іти / маĭ ве| лик’і ни
мог| ли ка| зати / з| нали шо то ни | тато / ка| зали | вуĭку / | д’ад’у (Шп); йо| го ни
нази| вали | татом / йо| го нази| вали | д’ад’ком / йа| киĭ в’ін | може | бути | тато?
(Вл)
‘нерідна мати, мачуха’: во| на п’іш| ла йіх году| вати / то во| на йіх
приĭ| мила за | р’ідних / во| на йім | мама / йім та| ка | мачуха йак | р’ідна / ни бйе
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ни сва| рит (Рд); йа | мачуха | була | дґ’ітим (Іс); | мачуха це ўже тепе| р’ішне
с| лово (Ол); | мама йак не| р’ідна то | мачуха / в’ін | в’ір’іс | коло | мачухи (НСт);
|

мама нази| вайеси | мачуха / йак приĭ| де на | д’іти / та | мачуха (Рш); йіх | тато

ли| шиўси три | роки маў йак | мама ў| мерла / а йе д| руга | мама і во| на | мала
х| лопца / | али во| ни ни розр’із| н’айут (Дб); д| руга | мама нази| вали йі | мачуха
(Чрн); | тато приĭ| шоў та ўже| ниўси / при| в’іў нам д| ругу | маму (Крч); од| н’і
|

кажут | мама / од| н’і | кажут | т’от’а (Пг); во| ни | кажут | т’от’а (Тр);

|

мус’ат ка| зати | мамо / | ц’оц’а ка| зали / | кажут хі| ба ко| мус це | ц’оц’а | наш’а

/ а ў | хат’і | мус’ат ка| зати | мамо (Бр).
‘нерідний син’: усино| виў / у нас та| к’і йе | л’уди шо ни | майут ґ’і| тиĭ /
і| дут ў род| дом / би| рут соу| б’і ди| тину / усиноў| йайе / | пиши на с| войу
фа| м’іл’ійу, і в’ін ўже шчи| тайеси йак | р’ідниĭ | тато тк’і ди| тин’і (Врч);
ти| пер то ўс’о | мойі | р’ідн’і / во| ни ни | ґ’іл’е / а ко| лис ми| н’і си з| дайе шо
|

було / йа ни | можу це ска| зати / т| реба шчи с| таршойі | баби | видко (Бл);

|

було та| ке / йа ни | можу шос при| думати / бо наприк| лад ўни б| рали за с| вого

/ то ўни та| йіли / | шоби це ди| тина ни з| нала шо во| ни не| р’ідн’і бат’| ки (БП).
‘зведені діти’: йіх зве| ли / з| в’ідн’і бра| ти | сестри (Ктл); з| веден’і | д’іти
зна| чит і од| ного ĭ д| ругого | д’іти / з| веден’і / зве| ли йіх (Дж); йак во | ни
жи| йут йак во| на | майе с| войе / а він с| войе то це йе з| ведені // а йак йе | межи
|

ними од| не / то | кажут це т| войе / а це | мойе / а це | наше (Тп); наĭ Бог

бо| рони зве| дених д’і| тиĭ (СтЖ); | мойі / | твойі / | наш’і (СК); у нас та| ке | було
шо т| войі / | мойі і | наш’і / | али ў нас раз| л’іч’ійа ни | було / ўс’о | було | наше
(Яр); ц’і при| ход’аси | д’іти ўже гиĭ не| р’ідн’і (Вс); во| ни чу| ж’і | д’іти / | али
йак во| ни рос| т’а | разом / приви| кайут (Рд); во| ни р’ід| н’алиси йак | р’ідн’і
(БП); во| ни р’ід| найутси / шчи бу| вайе шо шчи | майут по| тому во| ни | д’іти /
тро| йак’і | д’іти / | кажут шо тро| йак’і | д’іти ў них | були (Чрп); дво| йак’і
|

д’іти (Пдв); ц’і неи| р’ідн’і | татови / а ц’і ние| р’ідн’і | мам’і (Дбр); | тато

з’іĭ| шоўси з | мамоў / ўс’ор’іў| но | д’іти | р’ідн’і / то по | татови а то по | мам’і /
|

али во| ни м’іж со| боў ўс’ор’іў| но | р’ідн’і | були (Чрн); приĭш| лиса по | татов’і

во| ни | р’ідн’і / а по | мам’і не| р’ідн’і (М); не| р’ідниĭ син / не| р’ідна доч| ка (Бз);
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ц’і | д’іти чоуло| в’іч’і / а це | д’іти | цейі | мачухи / то | бабин’і | д’іти / то
|

д’ідов’і | д’іти (Іл).
‘мати матері чи батька, бабуся’: ба| бус’а по | татов’і (Вв); | баба / то по

|

татов’і а то по | мам’і (Стц); ти| пер ба| бус’а / то по‿ри| мунски бу| н’іка / а

по‿| нашому | буна (Рд); | бабушка тог| ди н’іх| то ни ка| заў / ти| пер | кажут
(ЗГ); | баба | наша | жили дев’іт’ди| с’ет’ і ш’іс’к р’ік (Зб); | бабка / даў| но
ка| зали | бунка (Дб); то ти | пер | кажут | баба / а ми ка | зали | моша
(Ош); |мама ка|зали / на |нен’у ка|зали |нен’а / а на |ненину |нен’у |дехто ка|заў
баба / а |дехто ка|заў |мама (Іл); йа ни ка| зала | мам’і | мамо / а ка| зала | нене /

|

а це ни | баба а | мама / йа ка| зала на типе| р’ішну | бабц’у | мамо (Бл); | моша
ка| зали ко| лис і на | татову і на | мамину / но ў осноў| ному йа з| найу | бабка / ми
с| войі ка| зали | бабка (НСт); ти| пер | кажут ўс’і | баба / а йа ка| зала | мун’а і
|

мошул / | мошулко / | мун’ко йак шос лас| кател’но хоч шос ўпро| сити ци шо

(Зл).
‘батько матері чи батька, дідусь’: ўс’о | було / д’ід | мошул / хто ка| заў
д’ід хто | мошул / ми ка| зали д’ід а су| с’іда | коло | мене ка| зала | мошул (Тп);
|

д’іда ни | було | тожи / так ка| зали | мошул (ЗГ); д’ід / | мошул | али то ў нас ни

ка| зали / то по‿ри| мунски (К); | мошул це так йак | тат’іў | тато (Чрн);
|

мошул даў| но ка| зали (Кл); м’іĭ д’ід / | мойі | нен’і | ґ’ед’о (Бл); д’і| дус’ по | мам’і

/ д’і| дус’ по | татов’і (Вв); йак | були маĭ ста| р’і таĭ не л’у| били ў| нуки то ґ’ід
к| расниĭ ка| зали / шо в’ін | дужи сам сеи|бе |л’уби (Сн); у нас на пла| йу буў
|

д’ідо шо в’ін сам з Галичи| ни похо| диў / то йо| му ни ка| зали | д’ідо / а ка| зали

|

ʒ’аʒ’о / али це у нас ни ве| деси н’іґ| де шоб це хтос маĭ гово| риў (БП).
‘мати чоловіка, свекруха’: | кажут у нас у си| лі свек| руха (Брд); у си| л’і

|

кажут | тешча / н’іх| то свек| руха не | каже // а по‿л’ітера| турному

по‿кул’| турному це йе ўна ми| н’і свек| руха (Лк); йа ка| зала | мамо / ну йак то
|

кажут | тешча ну йак не | дуже | навид’еси / то | кажут | тешча | мойа / а так

ка| зали | мама (Врч); | мама йі ка| зала | али нази| вали | тешча (Рд); | т’ошча н’е
свек| руха / то ти| пер | кажут свек| руха / | али | мамо ка| зали / це йак за| кон
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ів’ін | мойі і йа йо| го | мам’і (Тп); то| д’і ни ка| зали свек| руха / то| д’і ка| зали
|

т’ошча ĭ на ту ĭ на ту / ми до них звер| талиси | мамо (Грш); лиш | мама /

а| наче н’е! (М); | мама / а| бо йак н’е то | тешча / а йак н’е то ни | тешча а
свек| руха / а| бо | тешча а| бо свек| руха (Мм); во| на | була ў | мени | мама / | али
дл’а | йасности ко| мус хто це ў | мени / то во| на | мойа свек| руха (Дж); на
чоло| в’ічу | маму ка| зали | тешча (Бр); ти| пер звер| тайутси по | тайак | кажут
Вар| вара Мико| лайіўна чи то| во / ти| пер у сист| ри | диўлʼуси Йарос| лава
Ро| манʼіўна | кажи ни| вʼістка йі / | тайак би | мойа не| вʼістка ка| зала ми| нʼі
|

Ган:а | Йурʼіўна / шо ўна би ми| нʼі ни ка| зала | мама / а | мойа не| вʼістка | кажи

ми| нʼі | мамо / | татови | кажи | тато (Зб); йа | була ў | нейі за не| в’істку / а
во| на | була | тешча / та то ми ўс’ор’іў| но ка| зали | тешча / у нас не | було
свек| руха (НСт); йа | мама йі | кажу / чоло| в’іча | мама (Тв); йа ни | видґ’іла
чоло| в’ічойі | мами / бо в’ін буў | рускиĭ (Кл); | мама по чоло| в’ікови | кажеси
(Пдв); та| ко по| заоч’і / по‿| вулишному ка| зали иĭ / п’іш| ла т| войа ста| ра /
п’і| шоў т| в’іĭ ста| риĭ (Б).
‘мати дружини’: | тешча | буде ка| зати | з’ат’ йак в’ін з | неју не| добриĭ а
так / то в’ін | каже | мамо / | али | кажут і | тешча // йе х| лопц’і та| к’і шо лиш
хо| т’а / | тешча по| вин:а да| вати ĭ да| вати ўс’і г| рош’і йо| му таĭ в’ін тог| ди
|

буде ка| зати | мамко (М); | мойа | мама | була чоло| в’ікови | тешча (Стц); шо

в’ін у| з’аў ми| не за | ж’інку / в’ін ка| заў | мамо (Кл); ми к| ликали | мамо / в’ін
ка| заў | мамо | почерез | мени (Ус).
‘батько чоловіка, свекор’: ми ка| зали йо| му | тату і | мам’і | тоже / | але
по‿сушчест| ву то в’ін | тест’ (ЗГ); | тешча ĭ | тест’ / | али йак п| рин’ато ў нас
ў се| л’і / то | кажем | мама ĭ | тато (Ркш); | тато ка| зала | або | тес’к’ (Врч);
ме| н’і буў | тато / а в’ід л’у| диĭ ка| зали шо то йі| йі чоло| в’іка | тато (Рд).
‘зять, який живе на господарстві батьків дружини’: | кажут / шо в’ін не
же| ниўс’а а в’і| д:аўси (ЗГ); х| лопцев’і ўс| тидно ĭти / в’ін маў би | бути на
ґ| рунт’і / йак в’ін п’і| шоў то приĭ| мак // на с| войім в’ін ґаз| да / а там н’іх| то
(Рд); приĭ| мак / бо п’і| шоў до | ж’інки (Чрн); ў| з’али | з’ат’а на ґрунт до | себи
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(Др); вʼід| даласи за х| лопца шо маў | конʼі / вʼіз / | поли / | али приĭ| шоў до нас на
ґрунт (Мм); приĭ| мак / бо в’ін приĭ| шоў на ўс’о го| тове (Вв); це так ў на| род’і
ка| зали | али ти| пер хто | кажие? ти| пер ска| жи приĭ| мак таĭ | п’іде гет (Тв);
хто приĭ| маком ни бу| вайе / тоĭ | гор’а ни з| найе (Стц); п’і| шоў ў приĭма| ки, ни
хо| т’іў буду| ватиси / п’і| ш’’оў на го| тове (Др); а йак зро| били | хату / то ўже
ни | майе п| рава ка| зати / шо приĭ| мак бо йак | разом ро| били | хату це ўже ни
приĭ| мак (Лк); за| чуха / за| в’ідуйучиĭ чу| жим ха| з’аĭством / це ўже с’іл’с’| ке
|

назвиско (Ол); у на| род’і шчи | кажут за| чуха / бо то| го шо в’ін п’і| шоў до

|

ж’інки (Рш). Кого ще можуть назвати приймаком? шо приĭ| мили / можут

ска| зати / шо ĭ| кихос так / нап| риклад / би ми| не ĭкʼіс у| зʼели до | себи з
чоло| вʼіком приĭма| ки / приĭ| мили / шо ни | майут дʼі| тиĭ / отаке| во / шо нас
|

можут приĭ| мити (Зб).
‘дружина рідного брата’: а там нап| риклад брат | можи ка| зати | мойа

не| вʼістка / то ни не| вʼістка / а брато| ва нап| риклад | тайак би Ва| силʼ ка| заў
на | мени це | наша це брато| ва (Зб); то брато| ва / | али | таже ни| в’істка (Бн);
йак| шо во| на з | мого | року / так йі| йі на мн’а нази| вала / а йак| шо во| на
с| тарша ба| гато то йа ка| зала | т’от’а йі (Лв); брато| ва / це нап| риклад у
|

мене йе брат / а в’ін жо| натиĭ | майе | ж’інку / то во| на брато| ва (НСт); йа

йіх не| в’істка / | али во| ни | кажут брато| ва (Лш); | али це | дужие ў нас | р’ідко
|

кажут брато| ва (Тв).
‘чоловік рідної сестри’: кум| нат / | али так йак | мен’чиĭ ка| зали ба| д’ічку

(Дб); так йак дл’а | мами з’ат’ / так і дл’а | мене (Бз); | мойі сест| ри чоло| в’ік /
з’ат’ (Пг). А не кажут у вас, що зять, так як, наприклад, мої мамі зять? а
то| бʼі ни зʼатʼ / нʼе / то| бʼі ни | кажут / бо ти ни | майеш | зʼатʼа / т| войі
|

дʼіти шчи ни | майут то| во лиш | мамʼі з | татом | зʼатʼ і не| вʼістка (Зб); йак

с| таршиĭ | багато / то ка| зали | бад’у / а так ку| ми ка| зали бо ми три| мали до
хрес| ту ў | него (Пр); ка| заў чоло| в’іков’і | вуĭку / | або ба| д’іку | б’ірше ба| д’іку /
бо йа | мого чоло| в’іка | сестрам / то ка| зала | тето // так тог| ди ка| зали /
ти| пер н’іх| то ни | каже | тета / а тог| ди | тета / а йі чоло| в’ік ба| д’іка (Мм);
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|

вуĭко / йек в’ін ўже у ро| ках то ни | буде ĭму ка| зати на мн’е ĭму ка| зати / ци

І| ване ци Ште| фане чи шо / бо ни при| йемно (Бр)
‘родина’: храм ро| били / за| машчували п’іч об’і| затил’но то т| реба
|

було / мари| кан / | начинка / галуш| ки / замас| тити у п’іч // | али су| с’іда ўже

там / | Цил’а ти меш з| нати де Ра| х’іл’а | Зайацева там | коло | баби / а ўна
|

була з Ма| майіўц’іў / таĭ приĭш| ла сест| ра на храм таĭ | були | першойі д| нини

/ д| ругойі д| нини | рано поўста| вали / ўна | живо з| лагодила шчи та помог| ла
таĭ у п’іч замас| тили г’іўн’а| ком ко| роўйачим обмас| тили | дошку ту шо п’іч /
а ўна шос | ходи / | ходи таĭ / ро| динко / йа ди| виласи ў п’іч / г’іў| н’ек ўже
|

в’ісох (сміється) // ро| динко / до сест| ри | каже (Лж).
‘жінка чоловікового брата’: дл’а | мене во| на не| в’істка / за та| ких

|

кажут не| в’істка чу| жа | к’істка / шо ни ў | хат’і / а в’ід б| рата / дес | дал’ша

(Бз); ми о| бидв’і нев’іст| ки су| б’і (СтВ, Тв); | мама ска| зала би / це | мойі
нев’іст| ки (Дж); | мого чоло| в’іка б| рата | ж’інка / ми | дуже | добр’і з неў /
пере| писуйемоси // | мому чоло| в’ікови во| на дово| диласи йак кум| ната / а
ми| н’і? йа ĭкос ни | можу пойас| нити (БП); кот| ра с| тарша / то | тета (Ош);
йак| шо йа с| тарша в’ід нейі / то | тета во| на по| вин:а ме| н’і ка| зати (Чрп).
‘дівчина на виданні’: це ўже | ґ’іўка / до| росла (Брд); насто| йашча
|

ґ’іўка! (Яр); це при с| варц’і / ти в’ід:а| ницо / ти ч’о ни | робиш то а| бо то?

(Рд); д’іĭш| ла до ро| к’іў / д’іĭш| ла до л’у| дини і ви| ходит | зам’іж (Бр); | д’іўчина
ўже до л’у| диĭ / так ка| зали і | кажут шо | майе | д’іўчину ўже до л’у| диĭ (Чрп);
|

кажут вʼід:а| ница / бо вʼід:а| ватиси | майе (СтЖ); с| тарша | дʼіўчина /

пос| тарша / йе се| редна / а йе шчи маĭ моло| да (СтБ).
‘стара діва’: | д’іўка маĭ с| тарша (Дб); за| лишена верст| ви сво| йейі (Рж);
го| да про| ход’а / ста| ра | д’іўка (Вл); ста| ра | д’іўка / йак си ли| шила та ка| зали
м’іж со| бойу (Рд); ш’іст’а ни | майе / суд’| ба йі та| ка шо ни | годна | пари
наĭ| ти (Бр); н’і| кому не т| реба йі| йі (Дв); не | майе | дол’і (Пн); ста| р’і д’іў| ки
памйа| тайу | були | сив’і іш| ли до | цер’кви ĭшли роз| вит’і / бо во| на | д’іўка шчи /
та ни с| м’іла руш| ник | мус’іла | мати на голо| в’і / а та бис | фустки ĭшла шчи
(СтВ); ў нас шчи та| кʼі і ти| пер / нʼі| коли ни | були вʼід:анʼі / | чесно
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дожи| вайут // йак на них | кажут? шо во| ни нʼі| кому ни пот| рʼібнʼі / | або
присвʼа| тили | Боговʼі си| бе / шо так Бог даў йі шо во| на присвʼа| тила си| бе
|

Богови (Дв); ка| зали ґ’і| цанка / во| на си ли| шила в’ід ж’і| нок / бо то ў нас

но| сили цу | гул’ку з| заду / ту| то | гул’ку ма| лен’ку це | кирпа | була / а йі ни
к| лали | кирпу / | али к| лали та| киĭ об| ручик заси| л’али ту| да | чуприк і | к’ісочку
заплеи| ли і во| на | мала та| киĭ об| ручик на голо| в’і ту| то з| вер’ха / | тайак би
пок| лаў к| ришечку з | банк’і то то ўже | ґ’еца / то кла| дут п’ід тра| ву / | ґ’еца
(Рд).
‘незареєстроване подружжя’: це граж| дансʼким жи| тʼам / жи| йут на
|

вʼіру / во| на не роз| писана / во| ни жи| йут на | вʼіру / чоло| вʼік / | жʼінка / | али

жи| йут на | вʼіру (Вв); на | вʼіру жи| йут / ти| пер | кажут граж| данскиĭ брак / а
то ка| зали на | вʼіру жи| йут (Дб); ка| зали жи| йут на | вʼіру / ни спи| салиси /
шлʼуб ни б| рали / во| ни жи| йут на | вʼіру / таĭ йе та| кʼі / шо на | вʼіру жи| йут /
а по| тому йе / шо роз| ходʼаси з | тойі | вʼіри (Іл); на| в’ірники / жи| йут на | в’іру
(Яр); навʼірнʼа| ки / бо во| ни жи| йут на | вʼіру / во| ни нʼіґ| де ни роз| писанʼі /
неза| кон:о / нав’ірн’а| ки (Вл); на | вʼіру / на | бочку ко| лис ка| зали // А типер так
ни кажуть? нʼеґа / ти| пер так ни | кажут / ко| лис ка| зали (Зб); | покритки / шо
ни пок| рита голо| ва / | покритка / | жінка ĭ чоло| вік / | покритки / во| ни шчи ни
|

мали в’ін| ка на голо| в’і (Сн); з| веденʼі / во| ни без | вʼінчанʼа / без | розпису /

ти| пер | кажут цеĭ брак а то з| веденʼі / то та| ких лʼу| диĭ наітʼ ни | дужи
хтос | хочи | аби во| ни до| рогу йім перихо| дили / ни | варта та| кʼі | лʼуди (Дв).
‘дівчина, яка народила дитину поза шлюбом’: | покритка / шо во| на не
|

фаĭно се| бе пове| ла і во| на су| б’і не нак| рила | голову | шоби одру| жиласи / | али

са| ма | суб’і нак| рила | голову ди| тинойу (Рш); йак си зве| ла / ка| зали | покритка
(Врч); йак во| на ни | була ў ш| л’б’і н’і з ким таĭ зро| била ди| тину / то во| на
роз| пусница (ЗГ); нагу| л’ала соу| б’і ди| тиночку (Лв); ну то тог| ди | дуже | було
за це ст| рого і | мало хто ўже йіх браў / х’і| ба | може йо| го | родич’і | будут
йо| го при| мус’увати шоб в’ін у| з’аў йі| йі (М); не| чемна | була ĭ зро| била ди| тину
/ а| ли шо си ў| роди ди| тина це ни йе ве| ликиĭ гр’іх йа | думайу шо йак| би | була
ди| тина наĭ би | жила / н’е би хтос шос ро| биў | шоби | тойі ди| тини ни | було
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(Трш); ко| лис то заприш| чали/ | мус’іў тоĭ х| лопец йі б| рати шо гаĭ в’ід | н’ого
ди| тина | була / ко| лис а ти| пер ни з| надіте йак ти| пер / та| киĭ час шо
чоло| в’ік ли| шайе | ж’інку / х| лопец | д’іўчину / ни призна| йе | даже (Пн); ка| зали
ни| фаĭне та| ке с| лово / то ко| лис | була | курва а ти| пер | мати‿оди| ночка
(НСт); | курва це с| лово інтернац’іо| нал’не | наіт’ у йа| пон’ійі | кажут (БП).
‘позашлюбна дитина’: о| так а| ди хо| дили до ш| коли і йак хтос ни маў
|

тата / то ўже йо| му ка| зали прози| валиси | д’іти баĭст| р’ук / ти баĭст| рук /

шо у те| бе йе | тато?(ЗГ); у | него не| ма | тата / а без| батченко ни ка| зали
(Вр); на ди| тину йі ка| зали | бенʼкарт / чи | дʼіўчинка / чи х| лопиц / | бенʼкарт
ка| зали на ди| тину / а на нʼу ка| зали зведе| ницʼа / йоĭ / а| ди тоĭ | бенʼкарт
по| бʼіг / | нʼіби то шо та| ке ўна ни | майе чоло| вʼіка / шо зве| ласи таĭ ту| во
(Зб); кро| пиўниц’а / ў кро| пив’і наĭш| ли (Тр).
‘бездітна жінка’: | йалова / бо | йалова ко| рова йе / шо ни | може ўро| дити
те| л’а таĭ то низи| вайетси | йалова / і так це про ж’і| нок (БП); то ко| рова
йа| ка не | майе ти| л’ет нази| вайут | йаловоў (Бл); | ходи йак йа| лоха / йак там
ко| рова | йалова | ходи таĭ так і на | ж’інку (Б); ўс’і| л’ако ка| зали / йак ка| зали
кот| ра | ж’інка ни | майе д’і| тиĭ ба| би ста| р’і во| на | йарка /| тайак на в’іў| цу
ка| зали | л’уди / так по‿прос| тому / во| на | йарка / д’і| тиĭ ни | майе / | али то
так некул’| турно (СтБ); ка| зали на н’у вер| ба / бо вер| ба ни | роди плод (Кп).
Професії і суспільні стосунки
‘голова сільської ради’: за Ри| мун’ійі ка| зали пр’і| мар’ / голо| ва
с’іл’с| койі | ради // Вибирали люди? назна| чали / | али це ни | було | тайак ти| пер
/ | в’ібран’і / тоĭ / тоĭ / так’і| о ха| з’айіни // Який то мав бути чоловік на
примаря? ха| з’айіна т| реба / | шоби шо до | чого / би в’ін си за| путаў ў | ч’імос /
би маў | чимос розшчи| тати (Др); а| га тоĭ на т’ім ку| т’і | тайак дипу| тати /
а | вибори | були / то ни | тайак ти| пер / зго| н’айут ус’о / | цего ни | було / це
|

були | в’ібран’і хаз’а| йі / п’іш| ли поголосу| вати // Це не всі були достойні?

н’е‿н’е‿н’е! / | чесн’і | л’уди | були / кот| риĭ ўже у с| тарших ро| ках / ўже до
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того присту| пайе (Чрн); ти| пер голо| ва с’іл’і| ради / а ко| лис д| в’ірник (Брд);

по‿ри| мунски д| в’ірник нази| ваўси п| р’імар’ / по‿| руски д| в’ірник / а
по‿ри| мунски нази| ваўси п| р’імар’ // А сілірада як? ка| зали канце| л’ар’ійа це за
Ри| мун’ійі / а за | руских ўже с’іл’і| рада / а по‿ри| мунски то прима| р’ійа (СК);
ко| лис у сеи| лі це | було | саме г| лаўне / голо| ва йак | кажут | зари / на| чал’ник
м’і| л’іц’ійі і п’іп / це тог| ди так | було / оц’і три ф’і| ґури / во| ни | були основ| н’і
(Мх); д| в’ірник / при| мар’ ти| пер ўже маĭ бо прима| р’ійа ру| мунс’ке с| лово /
ве| лика | хата / це ри| мунске с| лово // А тепер так кажуть? прима| р’ійа / так і
|

кажут’ ĭдем до прима| р’а до прима| р’ійі // А двірник не кажуть? і д| в’ірник

|

кажут’ / | будем в’іби| рати д| в’ірника / с| тарше поко| л’ін’а / а та| к’і ўже

йак ми голо| ва с’іл’с’| койі | ради (Гр); в’ін йак с| тароста буў се| ла / тут буў
пост / шеф да| йе йім ука| зан’ійа / а при| мар’ це секре| тар’ (Мш); і так даў| но
ка| зали шо с’іл’і| рада / а г| м’іна / то | було за | н’імц’іў / с’іл’і| рада це даў| но
|

було і голо| ва с’іл’і| ради буў / у нас ни ка| зали голо| ва / І| ван / Мит| ро йак

йо| му | було мн’е / с’іл’с| киĭ в’іт (Бл); А у ці ґміні хто був головний? // те| пер
голо| ва с’іл’і| ради / а тогди | бурмʼістрʼ (Зб); за Ри| мун’ійі то буў д| в’ірник / і
буў вах| маĭстир / шиф де пост це буў так / йак це м’і| л’іц’ійа ти| пер / то
о| ден наĭс| таршиĭ і | було шче сол| дат’іў | коло | него | вертиси на йа| зиц’і / йак
нази| валиси во| ни / та| к’і во| йен’:і | коло вах| маĭстера / | али с| таршиĭ буў
вах| маĭстир таĭ буў | нотар’ і буў секре| тар // а | нотар’ це буў / пи| саў це ўс’о
/ а секре| тар’ | коло | нотар’а | також цеĭ / буў секре| тар’ / буў | нотар’ і буў
д| в’ірник / і буў тоĭ шиф / но та це шиф | тайак на| чал’ник м’і| л’іц’ійі / шиф
де пост буў /

|

али буў по| р’адок і за ри| мун’іў! (Мм); по‿| руски

пр’едс’е| дател’ с’ел’со| в’ета (Бз); так | само | було / голо| ва с’іл’і| ради буў /
с’ел’со| в’ет / | али ни на од| но се| ло / а на дв’і‿три си| л’і / пр’едс’е| дател’
сел’со| в’ета буў // Це за якої влади ? ру| минскойі // Так і казали?
по‿ру| мински ка| зали / | домнул пр’едс’і| денте (Тр); А на жінку двірника як
казали? ни| чо / так / | ж’інка | дома соу| б’і | була / д| в’ірничка ка| зали // А на
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дітей? ни| чо ни | казали / | али ўже д| в’ірников’і | д’іти / ўже | майут | честк’ /
ўже та| ке (Мм);
‘секретар’: о| це ĭ в’ін з| вет’с’а при| мар’ (Мш); там секре| тар’ка йе / йе
бу| галтор’ / а це ни | було ко| лис / о| ден д| в’ірник на се| л’і і ўс’о // | тайак
ти| пер йе ц’і / а| ди кла| дут депу| тати і ц’іо / це ко| лис | цего ни | було (Брд); а
|

ран’ши ни | було | цего / лиш буў голо| ва с’іл’і| ради і тим ўс’ім к’іру| ваў (Бл);

буў секре| тарʼ / д| вʼірник цеĭ голо| ва і буў но| тарʼ / нотарʼі| алʼнʼі | дʼійі ро| биў
но| тарʼ (Лш); а секре| тар’ ўже пи| саў ўс’о / шо там т| реба | було / це
секре| тар’ (СтВ); секре| тар’ / а то ка| зали но| тар’ (Др); буў секре| тар’ і
|

нотар’ / ц’і дв’і | були / | нотар’ це в’ін с| таршиĭ там над | ними / | нотар’

с| таршиĭ буў в’ід д| в’ірника (СтВ).
‘опікун сиріт’: шче буў та| киĭ предстаў| ник шо | сироти / | п’ісл’а
|

першойі св’іто| войі в’іĭ| ни | було ба| гато си| р’іт ў си| л’і / то буў сиро| тинскиĭ

предстаў| ник, во| ни полу| чали му| ку, | цукор на ц’і | д’іти і г| рош’і / і з | л’іса йім
вид’і| л’али дри| ва (Лк); в’ін сиеро| та буў ни маў н’і | нен’а н’і | мами / ўже р’ік
/ у‿р’ік в’ін си оже| ниў / в’ін сиро| та таĭ йа сиро| та бо йа ни | мала | нен’а таĭ
ми хо| дили до | обироп’іку| на там до | суду / хо| дили до | обироп’іку| на би
позво| л’ін’е | дали (СК).
‘посильний’: то буў при ґ| мʼінʼі цеĭ та| киĭ у фу| рашцʼі ў | формʼі буў
та| киĭ / йак ко| лис буў де| журниĭ за со| вʼетʼіў / а тог| ди буў | тоже // Гайдук
ни казали? то | дуже ўже у ве| ликʼі даўни| нʼі / тог| ди нʼе / но буў дер| жаўниĭ
ро| бʼітник ĭшов з | бубним і ка| заў шо йак нап| римʼір / | дʼіти до | вʼіспи / | вʼіспу
шчи| пити / так шос там цеĭ за ра| дʼаншчини по | радʼіо / вʼін обйеў| йеў ўсʼо /
шо т| раба / по до| рогах і | бубниў (Зб); ди| журна | була ў сʼілʼі| радʼі таĭ ĭшла
таĭ к| ликала / ĭшла до | хати ĭ к| ликала йо| го (Іс); ў прима| р’ійі буў д’і| журниĭ /
а то д’і| жу рили так | л’уди / йак шос т| реба | було (Врт); д’і| журниĭ буў /
во| ни наĭ| мали / йім оп| лачували і во| ни соу| б’і там слу| жили (СтВ); маў
голо| ва с’іл’с| койі | ради ди| журного / поси| лайе ĭди ту| да / ĭди ту| да / в’ін
|

майе спи| сок і да| йе | тому ди| журному спи| сок / і в’ін со| б’і ĭде і по се| лу

за| казуйе (Пдв); то це буў ди| журниĭ / ку| да т| реба з с’іл’і| ради шос
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запов’і| дати / це буў п| рис’ажниĭ нази| ваўси / а ти| пер | кажут ди| журна
(Ус); буў гаĭдук / вʼін сповʼіш| чаў хо| диў / ўже йак ĭкʼіс но| вини / ĭшоў та| ко на
ку| ток і маў | бубʼінʼ / бара| банчик / і биў ў тоĭ бара| бан і скли| каў з | цего
ку| та лʼу| диĭ і ўже вʼін ка| заў / йа| кʼі | були но| вини / шо т| раба | було з| робити
(Лш); ш| тири гаĭ| дуки / | були ш| тири | л’уди / шод| нини ди| журили / таĭ шо
т| реба / таĭ у се| ло поси| лайут з | бубнем / і | зари | кажут шо т| ребуйе
канце| л’ар’ійа (Лж); йа | була за де| с’атничку ў с’іл’і| рад’і / йа | мала с’в’іĭ
ку| ток і за| казувала там чи | позичку запла| тити чи шо да| вати / то | мала
д| вац’іт хат / | мус’іла і| ти до с’іл’і| ради / шо там с| кажут (Лж); ми| не
пок| лали райо| н’істкоў / по ра| йон’і хо| дити / зби| рати / хл’і| ба зби| рали (Мм).
‘охоронці’: у с’іл’і|рад’і |були та|к’і |л’уди / шо сторо|жили пал’і|цейі
ка|зали / пал’і|цеĭ приĭ|шоў / бо д|в’ірник п’іс|лаў там шос к|личие до
канца|лар’ійі (Др); а вʼід де| сʼатойі хо| дили ц’і | були шчи ĭ варт’іўни| ки у
шанда| р’іў чоло| в’іки ў си| л’і | в’ібран’і / да| вали йім ґ| вера / аўто| мат а то
ка| зали ґвер / да| вали ґвер і хо| дили се| лом з шанда| р’ами (Лж); шчи
рад’іоди| журниĭ буў / то ка| зали пол’і| цеĭ / ў нас за Ри| мун’ійі | було два
пол’і| цейі / т’і пал’і| цейі два ди| журили / во| ни п| латн’і | були / ўни к| ликали /
йак т| реба до жанда| р’іў шос т| реба (НСт); на пос| тов’і | були | тоже та| к’і
|

л’уди шо слу| жили / ку| да т| раба поси| лати ĭш| ли (Вр); стр’іб| ки та| к’і | були

х| лопц’і моло| д’і | тайак у м’і| л’іц’ійі // таĭ во| ни ĭшли таĭ в’і| казували / ло| вили
/ ўзна| вали / уби| вали / | Вонц’а та| кого моло| дого ў| били / бо в’ін бу у
стр’іб| ках (Лж); стр’іб| ки це йак то шо обсо| кочували с’іл’і| раду / во| ни | мали
зб| ройу бо то і | п’ісл’а / це | було ў | воĭну (СК).
‘міліціонер’: о| ден буў субоф’і| цер / йакиĭ ко| мандуваў

|

тими

сол| датами / бо то | було | пару сол| дат’іў / ни м’іл’іц’іо| нер / а шан| дар’ (Мх);
|

шандар’ прихо| диў | пол’скиĭ / ў | пол’ск’ім | кашк’ет’і / ўс’і бо| йалиси

|

шандар’а (Ус); тог| ди | були шанда| рʼі / ри| муни | були / во| ни за по| рʼедок

|

били (Вс); | була жандар| мерʼійа / буў шеф ў жандар| мерʼійі і тʼі х| лопцʼі

шанда| рʼі ка| зали / то | було йх три х| лопцʼі / то та| ко ў тʼі | хатʼі | коло | мени
во| ни | були (Лш); а то шанда| р’і ка| зали / шанда| р’і нази| валиси / йа то| б’і
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с| кажу / де ти| пер ап| тека | була | коло гос| тинца даў| но / де розва| лили / там
|

була ка| сарн’а нази| вали / шанда| р’і си| д’іли / м’і| л’іц’ійа / шанда| р’і (Лж);

шанда| р’і / йак шос ук| рали / то ĭшли мелду| вати ў прима| р’ійу / і шанда| р’і
прихо| дили і ĭшли шу| кати (СтЖ); | була і ко| лис м’і| л’іц’ійа / була / то і ко| лис
так | само ка| зали / то м’і| л’іц’ійа по‿укра| йінски (Брд); ко| лис ка| зали
енкаве| д’іст // Це за якого часу казали? це ўже за | цейі (Вр).
‘начальник міліції’: це шиф | так йак на| чал’ник м’і| л’іц’ійі / шиф де
пост буў так / | али буў по| р’адок і за ри| мун’іў! | зари йак | чутка | була гиĭ про
в’іĭ| ну ди| с’ета го| дина би хот’ хтос! ни см’іў н’іх| то н’іґ| де ĭти / і с’вітла ни
|

мало | бути ў ха| тах / ли| шен’ ст| ренǯ’а лу| м’іна! / сал| дати с| коўтайут у

в’ік| но йак йе с| в’ітло / а н’е то зас| тел’ували | л’уди вир’іт| ками / би ни
|

витко с| в’ітла йак шос | робиси у | хат’і / бо то п| р’ели | шили / то | була

ро| бота // так | було // а х| лопц’і та так тог| ди з| найіти йак не | можна таĭ
|

хочитси по‿ук| райінски сп’і| вайут таĭ засп’і| вайут | п’існ’у по‿ук| райінски /

а шанда| р’і з п| сами / і тог| ди | лоўйе та би| рут на посте| рунок та бйут а
|

баба ўже ни| се | мама г| рош’і у | пазус’і (сміється) / таĭ в’іку| повуйут / це

посте| рунок то це | було так / йак ти| пер / йак у | К’іцман’ би| рут ко| го і| мут
йак шос приро| биў / а це ту| то | була та| ка ве| лика | хата на ста| р’ім ку| т’і
посте| рунок нази| ваўси і там ўже лу| пиели | биели / таĭ с п| сами ўже | лоўйе //
т’і хо| т’е / х| лопц’і / і засп’і| вайут | п’існ’у ук| райінску / а ти| пер а| ди ни
сп’і| вайут / ко| ли | можна (Мм); при Ру| мин’ійі | була по| л’іц’ійа / шеф пос| та
буў (Бз); шиф де пост / голоў| ниĭ ко| мандуйушчиĭ ў сʼілʼі| радʼі / посте| рунок
буў / сʼілʼі| рада окре| мʼішна / а посте| рунок буў (Вс); шеф с| таршиĭ над | ними
/ над | тими сол| датами (СтВ); ка| зали по‿| римунски шеф де пост (Мх); буў
оф’і| цер / | йіхн’іĭ оф’і| цер / коман| д’ір отд’е| л’ен’ійа / в’ін ко| мандуваў / шо| би
по се| л’і ни | було | шуму / ни ку| рили / ни| чо (Тр); тог| ди та| ки буў наш
с’іл’с| киĭ / та| киĭ ў| чениĭ / тог| ди ка| зали участ| ковиĭ (Бл); | тайак ти| пер
участ| ковиĭ / а то буў шеиф / таĭ тут | було шос | пару сол| дат’іў слу| жило /
шеиф / та| ка уста| ноўка | була / то та| к’і слу| жили | тайак ти| пер м’і| л’іц’ійа

294

/ а тог| ди |таже та| к’і слу| жили / то буў шиф / а во| ни | були | шефов’і
п’ідчи| н’он’:і (Іс); секс’і| он нази| ваўси / в’ін буў с| таршиĭ а по| тому
|

вахмаĭстир / а по| тому оф’і| цер зам’іс| ник а по| тому | були жандар’і / | було

пйат’ жанда| р’іў і ц’і два на| чал’ники (НСт).
‘листоноша’: так | само / там був о| ден пош| тар’ на | пошт’і / та| киĭ
боро| датиĭ / памйа| тайеш буў? о| ден пош| тар’ там буў на | пошт’і | б’ірши ни
|

було н’і| кого / тог| ди ни | було даў| но н’і с| в’ітла / н’і | пенс’ійі (Бл); | пошта

|

була | али н’е ў си| л’і а бу| ла ў ра| йон’і / та ўже ў ра| йон’і там д’іў| чата

ба| гато но| сили | пошту / ĭде ў ра| йон / | в’ідти ўже ну це ўже ў | мирне ў| рем’а
йа з| найу шо це | було / пош| тар’ка (Вр); | ранʼши | пошта | була / од| на | пошта
ў І| ванкʼіўцех | була / то ўсʼі хо| дили ў І| ванкʼіўцʼі за тоў | поштоў / поштарʼ| ки
|

були / | була пош| тарʼка (Нп); листо| ноша / пош| тар’ка так по‿прос| тому

|

кажут пош| тар’ка / листо| ноша л’ітера| турно / пош| тар’ка при| несла

п’іс’| мо (Мш); листо| нош буў / з С| н’атина ў нас буў листо| нош / та| киĭ буў
тол| ковиĭ чоло| в’ік (Ус); |була |пошта таĭ |були листо|ноша / |кажи
листо|ношʼі |носʼа |пошту / так і ка|зали листо|ноша на |поштʼі |роби (Лж);
це | було ў Стеце| в’і | пошта і | в’іт:и буў пошта| л’он / так на | него ка| зали
пошта| л’он / в’ін бе| ре | сумку на п| леч’і і роз| носит (Пдв); пошта| л’ониĭ /
б| р’іфтриґер ка| зали по‿| нашому / це н’і| мецке з| найітие | майе | бути | видко
(СтВ); пошт| маĭстер ка| зали на | того на| чал’ника шо в’ід | пошти /
пошт| маĭстер (Др).
‘лікар’: у си| л’і док| торіў ни | було / за | мойі | памйати/ шче за| молоду /
то | дохтор’а у В’ік| н’і ни | було (Брд); буў та| киĭ с’іл’с’| киĭ чоло| в’ік шо
пома| гаў / о| ден буў / шо до ху| доби ди| виўси / о| ден ди| виўси до л’у| диĭ /
|

дохтор’ ка| зали / | дохтор’ чи | фел’шор буў (Бл); ў Тере| бйечу | було ĭкас там

л’і| карн’а / і ў Гл’і| боц’і буў о| ден Д| рукер нази| ваўси | дохтор’ / і ў Рад’іў| цех
|

було (СтВ); у | Кʼіцмани шпи| талʼ буў / ў | Кʼіцмани дох| торʼі ўсʼі (Лш); буў

о| ден | доктор’ у Лу| жан’ах / | Морец нази| ваўси / то ĭшли до | того | доктор’а /
в’ін маў с| войу ма| шину / маши| н’іў ни | було н’і| де / ĭшли до | доктор’а і
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кошту| вало ба| гато г| рошиĭ / так і ти| пер кош| туйе / то за | руских не
кошту| вало н’і| чо / іш| ли і | було за| дурно меди| цина і п| раўда / шо буў
по| р’адок (Мм); у нас так болни| ц’іў ни | було йак ти| пер / по си| л’і та| киĭ буў
при| ватниĭ | доктор (НСт); али тог|ди до лʼіка|рʼіў так і не хо|дили / бо тог|ди
лʼіка|рʼі / то т|реба |було |дати ви|ликʼі г|рошʼі запла|тити пʼі|ти до
дохторʼа (Іс); ўра| ча ни | було / лиш ў ра| йон’і і то не ў | кожному ра| йон’і

|

(Мх), ни ўрач ка| зали / а | фершул (Яр); ў ра| йон’і | була ма| лен’ка | болница /
|

були ўра| ч’і (Врт). У селі був лікар? санʼі| тар буў / І| ванкʼіўскиĭ санʼі| тар /

вʼін прихо| диў до нас у се| ло / вʼін у нас у си| лʼі ро| биў (Нп); то дох| тор’і / а
то сан’і| тит (Дб); мед| сестри | були (Тр).
‘суддя’: буў суд / там буў адво| кат / і су| дийа і секре| тар (Мх); з
|

нашого се| ла там о| дин наш с’іл’с| киĭ буў посту| пиў / | в’іўчиўси на суди| йу /

то це тог| ди суди| йа шос ве| ликого | було! (Іс); буў суд / суди| йа буў / адво| кат
/ це | було ко| лис / шче од| на там / тоĭ проку| рор / суди| йа і ца / но| таруска /
ко| лис | цего ни | було / ни | було но| таруски (Брд); а ў суд ўже йак ĭшли / то
ўже та| ке суд шос там за | межʼі ко| лис хо| дили / | али ў | Кʼіцманʼ хо| дили //
Хто судив? суди| йа / ĭде| мо до суди| йі / до проку| рора ĭде| мо / о| це | було / а ў
си| лʼі п| росто прихо| дили цʼі| о ри| муни таĭ / а вʼід| так ўже | була сʼілʼска
|

рада ў нас / йак приĭш| ли | рускʼі ўже | була сʼілʼска | рада / ўже | було там ўсʼо

(Нп); йак в’ін си нази| ваў? йа памйа| тайу / шо в’ін маў та| ку | табличку тут
та| ку круг| лен’ку / та| ка | окрайка так шо до | него / йак| шо не мог| ли так
|

л’уди / в’ін скли| каў / | б’іл’ше так до с’іл’с| койі | ради уда| валиси / і ўже

голо| ва там то| то / | али та| ко | суду ни | було / ни су| дилиси (Пдв).
‘адвокат’: | були аду| кати / ади| йунти це | було там / це ади| йунти це
так йак ц’і| во / йа ни | годна ска| зати це по‿| нашому ади| йунти / ве| ликиĭ в’ін
над аду| катами (СтВ); | були аду| кати / | були та| к’і суди| йі | тажи | в’іўчин’і /
шо во| ни ту сп| раву розби| рали / і во| ни к| лали шчи с| в’ідк’іў / ц’і| о / шо
су| дилиси // кот| р’і пода| йут во| ни ў суд | перш’і / так? то во| ни кла| дут со| б’і
с| в’ідк’іў / т’і с| в’ідки ĭдут с| в’ідч’а | цему ха| з’айінови / шо в’ін | судиси / но
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таĭ там ўже розби| рали цу сп| раву / ц’і п| равил’но / ц’і ни п| равил’но / т| раба
су| дити / ц’і ни т| раба (Др).
‘перукар’: то |цего ни |було / пар’іх|махерска (Вр); ў нас со|б’і |л’уди
ст|риглиси са|м’і / таĭ |майеш |дес’іт’ ґрош / це даў|но з:а |Пол’шчи / |майеш
|

дес’іт’ ґрош / а ўже йак заĭш|ли |руск’і / це ўже д|вац’іт’ ко|п’ійок |руских /

за |вац’іт’ ко|п’ійок в’ін ти|бе обстри|же (Пдв); ў нас та|кого ни |було / бо це
шо п’ідстри|гаў / го|лиў / то це ли|шин’ у |м’іст’і / п’ід |м’істом / а на си|л’і /
то це са|м’і си|бе п’ідстри|гали і п’ід|гол’ували і ўс’о гет / на си|л’і |цего ни
|

було (Брд); | цего ў си| л’і ни | було / то | були та| к’і | л’уди во| ден вод| ного

п’ідстри| гали / го| лили / а ў | м’іст’і | було / фр’ізи| р’ійа А хо робив у фрізирії?
фр’і| зер’ (СтВ); буў о|ден чоло|вʼік инва|лʼід без но|ги / з Вʼітчиз|нʼанойі вʼіĭ|ни
приĭ|шоў з штир|нацʼітого |року тог|ди шче / вʼін буў без но|ги і вʼін стриг /
фрʼі|зирʼ (Лш); бо та|кʼі |були / шо ĭшли го|литиси / шо ни го|лилиси |дома / то
ка|зали го|лʼарʼнʼа / го|лʼар / фрʼі|зирʼ (Лш); фр’і|зир це так йак н’і|мецке
а|бо‿шо / йа з|найу? (Мх); фризи|р’ійа ‘перукарня’ (Тр); те|пер |кажут
пар’іх|махир / а |ран’чи йа ни з|найу (Ус); ти|пер |кажут пал’ік|махер (Чрп); у
ра|йонах це |було / пар’іх|махир (Бз).
‘пожежник’: са| м’і | л’уди га| сили пут| н’ами / во| доў (Рд); там ли| ше
|

може | була ĭкас од| на ни ма| шина / а та| ка руч| на вогно| ва з| начит | помпа та

шо ўруч| ну ка| чали так / б| рали | бочку во| ди / ш| ланги та| к’і ш| тири | л’уди
на| качували ту | бочку / по| тому йак буў дес тоĭ по| жар / то доб’і| гали / | али
то | зак’і до| б’ігли / то | л’уди зб’і| галиси / при пос| л’ідку | була та| ка ко| манда
шо | кожниĭ | мус’іў | мати приго| тоўлениĭ до вог| н’у (Мх); даў| но | л’уди га| сили
са| ми / но там шос во| ни ĭ| койіс да| вали сиґ’і| рац’ійі т| рохи / це нази| валоси
сиґ’і| рац’ійа / но / йак те| перен’ки | кажут? йак те| перен’ки нази| вайут? но /
шо да| йут допо| могу / а це | була сиґ’і| рац’ійа / йак зго| р’іла | хата шо во| на си
ĭмила / шо н’іх| то не запа| лиў / шо си ĭ| мила ĭкос са| ма в’ід | себи / да| вали там
ĭкус сиґ’і| рац’ійу / та| ку ма| лен’ку сиґ’і| рац’ійу (Пдв); приĭш| ли / з| б’іглиса
йак| шо ўдруг по| жар / з| б’іг лиса / поту| шили / так ни | було це | зари
орган’і| зац’ійа там / по| жежна ко| манда по| межники / в’ід| коли со| в’ецка
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ўласт’ це ўже по| жарники / а | ран’ши ни | було (Мш); даў| но ʒво| нили ў ʒв’ін /
ўно| чи / то ба| гато | ночами | було бо то ха| ти | були з соло| мами / каг| ли | були /
ка| мен’іў ни | дужи так | було / ʒ| вон’а ў | церкв’і і ўден’ ʒво| нили йак | видко
воу| гон’ йак йе би си зб’і| гали / таĭ це | була та| ке зна| н’а / л’уди | б’ігли з
пут| н’ами / з чим мог| ли // файір| ман’іў цих ни | було (СтВ); схо| дилиси | л’уди
ўс’і га| сили / з пут| н’ами / мо| чили / цеб| ри | були дериў| йан’і / нано| сили во| ди /
мо| чили вере| н’і т| кан’і | були / сарда| ки / | були та| к’і сарда| ки / ў | мени шчи йе
та| киĭ сар| дак на по| д’і / | були сарда| ки / т’і сарда| ки мо| чали / і тог| ди
га| сили / драби| нами | л’ізли / | сипали во| ди / по| жарнойі ни | було (СтЖ); тог| ди
по| жарнойі не | було / тог| ди | л’уди зб’і| галиса і са| м’і ту| шили / по| жарна
ўже ти| пер ў це ў| рем’а (Врт); | була та| ка с| лужба / кар| дон буў / буў кар| дон
і ў т’ім кар| дон’і | жили | л’уди та| к’і шо шли га| сити ти| пер маши| нами га| с’а
а тог| ди | були до| рожники (Рш); | унʼійа стра| жацка ‘пожежна частина’ /
стра| жатʼі ‘пожежники’ (Зб).
‘фотограф’: фо| тограф / де | танц’і / де ве| с’іл’а / в’ін ўже там іде /
фо| тограф / таĭ то фотогра| фуйе (Др); фо| тограф / шо здоĭ| майе на
|

карточку (Вл);
‘учитель’: йа посту| пила / то там | було шче там | майе де| ўйатиĭ /

деис’атиĭ клас / | али три | м’іс’ац’і ўже би | була ўчи| тиел’коў / а то тог| ди
ка| зали то хто с| хочи ти| бе / йак ти | будеш у| чител’ка? / ти н’і | пан’а / н’і
му| жичка / | кожниĭ хо| т’іў ґаз| дин’і / а ти шо | будеш? (Мм); вона була доч| ка
св’а| шен:ика а | жила ў Бор’іў| цех тоĭ св’а| шен:ик там слу| жиў так во| на
з| нала ĭ ук| райінску | мову | али ни | мала п| рава во| на гово| рити по‿ук| райінски
// а в’ід| так ди| ректора ни | було дес по| йіхаў а во| на в’:іĭш| ла ў клас і ска| зала
|

добриĭ ден’ а ми так си | видивили шо це йе по| тому шче і ка| зала так /

|

вит’агла йа| зик / йак хтос с| кажи шо ўна гуво| рила по ‿ук| райінски во| на

в’ідру| байе йа| зик (Кс); йа| киĭ буў по| р’адок йа с| кажу / с’ім к| лас’іў йі| ден
ў| чител’ і в’ін ди| ректор’ і в’ін ха| з’айін / це ўс’о (Мш); | пан’і у| чител’ка
ка| зали / у| чител’ка / п| роше‿м | пан’і / ди| тина | хоче над| в’ір / то п| роше‿м
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пан’і пус| т’іт ме| не над| в’ір / два | пал’ц’і дого| ри і п| роситси над| в’ір і

ў| чител’ка пус| кайе (Пдв).
‘студент’: сту| денти / кот| риĭ ўже сту| дент ў | него со| рочка | б’іла
|

в’ішита та| ко | широко | чорним і голу| бим закра| сено / ĭде сту| дент / то

|

видко шо в’ін йе сту| дент / а ўже йак зи| ма / сар| дак | тоже та| киĭ | в’ішитиĭ

пошну| рованиĭ / то сту| дента | видко | було / то інте| ресно / моĭ сту| дент
і| де! (СтВ); ти| пер | кажут і сту| дент і то / та то ў нас си ни ўчиў н’іх| то /
на ци| ле се| ло то | було м’іĭ брат п’і| шоў у| читиси і шче тут Д’імб| роўскиĭ
п’і| шоў у| читиси / | було два х| лопц’і кот| р’і п’іш| ли у| читиси / це | було | дужи /
це | було за | руских / во| ни хо| дили до Стеце| ви до ш| коли на п’і| хоту / а
в’ід| так п’іш| ли ў Черн’іў| ц’і / то це в’ін посту| пиў | першиĭ / а м’іĭ брат
посту| пиў насампе| ред у Черн’іў| ц’і // У Черн’іў| цех си учиў ни з| найу ци три /
ци ш| тири | роки / у| чиўси / в’ід| так | в’ішоў (Пдв); з се| ла н’іґ| де ни ў| чилиса /
бо то т| реба | було то не зав’ед’е| но | було / то зав’ед’е| но | було шоб ди| тина
|

дома з| нала шос ро| бити / в’ід нас йід| на | д’іўчина ў| чи ласа / то ў Хо| т’ін’у

ў| чиласʼа во| на (Вр); ка | зали ў г’ім| наз’ійі / шо | дужи | добре ў| чиўси і п’іш| ли
ў| чи тиси у Черн’іў| ц’і ў г’ім| наз’ійу / ти га| дадеш / ви га| дайети / шо то так
у| чи лиси / шо то так пус| кали за Ри| мун’ійі у| чи тиси / посту| пати дес? то
|

було моц ве| лике! це ве| лике

|

було! та| ких

|

було

|

пару чоло| в’ік шо

пов’і| учувалиси на ўра| ч’іў (Др); у| чилис’а на по| п’іў / нази| вали сем’іна| ристи
/ а йак у| чиўси ў у| чилишч’і на д’а| ка то бур| сак / бо | була | бурса і
сем’і| нар’ійа (Рп).
‘бухгалтер’: йа в’ід| так за| к’інчила с’ім к| лас’іў та ро| била ў кон| тор’і
ў бугал| тер’ійі / а в’ід| так ка| с’іром ро| била вес’ час (Ош); ка| с’ір’ шо зби| раў
г| рош’і (МК); у| боршница сест| ра | була ў ш| кол’і / а брат бу| галтор’ом
ро| биў за | руских (Сл); там буў а| ди Штʼір ве| ликиĭ мага| зин / жид так
нази| ваўси / маў | банок вʼізи| чаў г| рошʼі і ве| ликиĭ мага| зин / де сʼілʼі| рада /
бан| кер г| рошʼі вʼізи| чайе (Лж).
‘збирач податків’: а|гент зби|раў |ваму (Яр); а|генти зби|рали г|рош’і /
по|датки (Бз); зди|кутор / в’ін зби|раў ĭк’іс г|рош’і / йо|го ўс’і бо|йалиси чо|гос /
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тайак м’іл’іц’і|йанта / |али в’ін буў по‿шл’а|хотскому |з’ібраниĭ / в’ін в’і|диĭ

буў в’ід по|датк’іў (Ус); проч’ік|тор хо|диў зби|рати каз|ну це так йак йе / шо
на|логи / |тайак ў нас |Дод’а / а ў то ў|рем’а буў проч’ік|тор / та тоĭ хо|диў
по|п’ід ха|ти і г|рош’і зби|раў / та|ка |сумка страш|на і сам та|киĭ (сміється) /
а йак в’ін ішов / лиш пси |гаўкали / ўс’і ха|ти позами|капут / |кажи да|ваĭ
г|рошиĭ! / а йак не опла|тиш з|начит п|риĭде о|пиши забе|ре шо ў |теби йе
(Мш); |Боже / по|датки хо|дили пла|тили / йак ни |було прихо|дили заби|рали
в’ід |хати шо |вид’іли / ў с’іл’і|рад’і |були покла|жен’і два |л’уди шо во|ни в’ід
|

цего |були / приĭш|ло це чис|ло / во|ни хо|дили зби|рали / ни |було во|ни

фанту|вали / б|рали о|дежу з |хати / сар|дак / |подушку (СтЖ); то нази| валиси
т’і| во подат| ков’і / то | були та| к’і | л’уди / буў с’іл’с’| киĭ во| ден чоуло| в’ік / а
то | були з д| ругих с’іл прихо| дили маĭ ўже ў| чен’і / маĭ та| ке | було / то це
во| ни до | цего | були // по| даток це б’ір нази| ваўси / по-ри| мунски о| ален де ла
б’ір / | л’уди в’ід по| датк’іў / от’і| во іста| ранти / шо во| ни там ро| били / т’і
в’ідоби| рали // хто ни пла| тиў / то б| рали фант тоĭ // це фанту| вали / | тайак
то за| ложували (СтВ).
‘столяр’: а| би л’у| бу ро| боту ро| биў у| со | маĭстер (Лж); маĭст| ри к| лали
вер| хи / с| тʼіни муру| вали / но ко| лис не муру| вали / ко| лис к| лали з | дерива
(Лш); од| н’і | були шо ро| били | в’ікна з | дерева / т’і накри| вали / т’і муру| вали
це нази| вайеса п| лотник (Вр); ĭди до плотн’і| к’іў хаĭ во| ни п’ід| чин’ат шос
(Бз); | також маĭст| ри / т’і маĭст| ри шо | хату к| лали / а ц’і шо за| пори
ро| били / це ўс’о ĭкос а| накше в’і| диĭ / ц’і / шо за| п’ір | робл’а / за| п’ір шче
ка| зали / до цих маĭст| р’іў / шо за| п’ір | робл’а (Мм);
‘муляр’: на | каменшчик’іў ка| зали мул’а| р’і (Ош); ро| били | л’уди | цеглу /
са| ми со| б’і ро| били / | али даў| но | б’іл’ши з | дерева к| лали | хату / а в’ід| так
уже за | руских / | хати к| лали з | цегли / шод| нини бу| ла толо| ка / скли| кали
соу| б’і | л’уди | л’удиĭ / і ту| то на т’ім / де ў нас | була ве| лика / ну ве| ликиĭ
та| л’уди такиĭ | остр’іў туту| во і буў стаў / і там на т’ім | остров’і
роз| копували ўсе | тойі г| лини і ро| били наў| круг | того | остр’іва цег| ли і так
соу| б’і | л’уди зби| рали // скасу| вали / тут | були | дужи ве| лик’і ста| ви / ста по
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ц’ім | боц’і то | були та| к’і шмат| ки в’ід| ложували / це пан соу| б’і ўс’о ро| биў /
в’ін со| б’і тоĭ | остр’іў | в’ісипаў пан / в’ід| так / ўже йак | пана ни с| тало /
|

л’уди за| ч’ели з | тойі г| лини ро| бити | цеглу і ха| ти соуб’і к| лали (Пдв);

маĭст| ри а| бо му| роўшчики / му| роўшчики / бо в’ін ўже му| руйе (Бл).
‘чоловік, який накривав хату’: накри| вали то си нази| ваў бл’е| хар’ / а
поши| вали во| ни со| ломоў / то ка| зали ĭди до | того / шо поши| вайе ха| ти / у
нас | були та| к’і маĭст| ри / шо к| лали / бл’е| хар’ у нас буў | дуже / ў нас | було
два бл’еха| р’і / шо во| ни йак пок| лали / у нас | ринва наго| р’і / ўдо| лину ўна ни
ўсте| лена / наго| ру / а| ну ди| в’ітси / це го| роў / це та| киĭ буў | маĭстер соу| б’і
голоў| ниĭ / в’ін то ўс’о ўм’іў зро| бити з б| л’еха / но таĭ бл’е| хар’ / то ĭ ти| пер
бл’е| хар’ (Пдв); та| киĭ спец’іа| л’іст буў / шо ўкри| ваў ха| ти (Тр); пере| важно
к| лали ха| ти з | дерива / а | були ха| ти / хто | добре | маўси / то накри| вали йі| йі
б| лʼехоў / | мало хто | черепом / а | бʼілʼши пʼід со| ломоў | були / маĭст| ри / то
буў шчи тоĭ / шо поши| ваў // ро| били снʼіп| ки з | житнойі со| ломи / снʼіп| ки
та| кʼі / так снʼі| пок перек| ручували і тим са| мим перевес| лом ўйе| зали до
|

латʼіў / то це по| шиўник / йа| киĭ поши| ваў / поши| вач / по| шиўник /

со| ломйанʼі ха| ти поши| вали / а тоĭ / шо бу| дуваў шчи та| ку | хату / шо
накри| валаса | черепом / то ўхо| дило ў маĭст| ри / вʼін ўже клаў і накриваў (Зб);
поши| вал’ник / | роби сн’і| почки ў| йажи до к| роквочки / | али то кул’| турно /
тоĭ йак наĭ| меш та в’ін то йак кар| т’інку з| роби (Мш); око| лоти ро| били
сн’іп| ками таĭ поши| вали | хату / по| шивал’ник / поши| ваў | хату со| ломойу /
сн’іп| ками (Бз). Чим накривали хату? со| ломоў / дра| ницами / дра| ниц’і
прино| сили з | гор’іў / гу| цули // А драницями хто накривав? то та| кий / шо це
ўм’іў ро| бити / там на фа| м’іл’ійу ка| зали / поби| вайе | хату дра| ницами (Др);
со| ломоў накри| вали / йа вам гоу| вор’у / | ж’ели | жито і скла| дали ў сно| пи /
сер| пом / а хто ко| сиў ко| соў / а то т| реба ўс’о би | було р’іў| нен’ке / бо
розби| райе / змо| лоти і бе| ре та| ка дра| бина / таке| о / риш| тоўка і там | зуби
за| бит’і і тог| ди тих сно| п’іў бе| ре і з| ч’ісуйе / то на| чисто / | фаĭно і ро| били
пласт’іў| ц’і // та| ко од| на | купка ĭ д| руга | чистого | того / таĭ тут кла| де
перевес| ло і перек| рути йо| го ўд| войе та| ко / а в’ін ўже с| тание р’іў| нен’ко / і
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тут | р’іўне / а ту| ди ўпуш| чена | ч’іўка / і то б| рали поши| вали по | латах. Чим
ще могли пошивати хату? мог| ли шче дра| ниц’ами / | али це | мало хто де маў /
|

маĭстер в’ід дра| ниц’і / в’ін з| найе ро| бити (СтВ); ко|лис ха|ти |були |б’ірши

дра|ницами / |везли |коўбки з |л’іса / ро|били драни|ц’і / та|киĭ буў чоло|в’ік / шо
в’ін ро|биў ш|пони (СтЖ).
‘майстер, який недбало виконує свою роботу’: пар| тач / шо спар| тачиў
ро| боту (Мш); то лиш ро| бота про| пашча / то | маĭстрови ни | кажи ў | оч’і /
ўже | дал’і йо| го ни бие| ре н’іх| то (СтВ); таĭ ни к| ликали | того (Тр); та ĭго ни
би| рут / в’ін ни ў| м’ійе ро| бити / в’ін лиш то попсу| йе (Др).
‘копач криниць, криничник’: ĭшоў спец’і| ал’но шо ко| паў кир| ницу /
кир| нишник (Вр); ў нас буў д’ід шо знаў де но| ра / в’ін при| ходиў і в’ін знаў /
|

али йак ка| зали? ка| зали Іван Шеў| чук / з| найе йак но| ру б| рати (Мш);

хто‿не|будʼ ко|паў / про|сиў таĭ ко|пайе / ў нас |було так ў нас скрʼізʼ / де
ко|пали кʼірни|цʼі во|дичка |була (Брд); це та| к’і | були | л’уди / шо лиш це ў| м’іли
ро| бити / ко| пали к’ір| ницу / п| росто так на фа| м’іл’ійу ка| зали / шо даў| но
|

були | рули? ни | було | рул’іў / ха| з’айін тоĭ на| вози з | л’іса дес / купу| вали та| ке

ка| м’ін’е / шо наб| йут там ў | л’іс’і / т’і | л’уди прода| вали / шо ў | л’іс’і це
ро| били цу ро| боту / в’ін приво| зиў до| дому / і то та| ке ка| м’ін’е в’ін муру| ваў
// ў нас к’ір| ница з ка| м’ін’а / укла| даў так кру| гом‿кру| гом укла| даў‿укла| даў /
то шо даў| но і за Ри| мун’ійі і за | Аўстр’ійі це н’іх| то ни ро| биў | рули (Др);
|

л’уди ко| пали / та| к’і чоло| в’іки / тоĭ шо ко| пайе к’ір| ницу / ни | було од| ного

с| лова / ў нас | було два та| к’і чоло| в’іки шо ко| пали к’ірни| ц’і / а те| перен’ки
ўже йе ба| гато (Пдв); во| ни шу| кали но| ру і | дал’і до но| ри во| ни ко| пали
кар| ницу / спец’іа| л’іст до кар| ниц’і | були (Тр); ко| пали кʼірни| цʼі таĭ
нахо| дили | воду / ка| зали тʼі шо кʼірни| цʼі ко| пайут (Іс).
‘бондар, майстер, який виготовляє діжки’: ґ’ілет| ки ро| били на ка| пусту
|

наіт’ / то це | були бочка| р’і (Бл); у нас | цего ни | було / дес | пʼідут на

|

йармарок / ка| зали | йармарок ни ба| зар / | али | йармарок / | пʼідут на

|

йармарок та там | куплʼа | бочку / ци| бер ци шо /а та| ких у нас ни | було / шо
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ро| бити (Брд); це ў | горах ро| били ста приво| зили го| тов’і / ро| били боч| ки /
цеб| ри / магл’іў| ки ўс’о таке| во приво| зили / і ми ўже купу| вали (Пдв); ти| пер
йе фа| м’іл’ійа | Боднар’ / а ко| лис нази| ваўси тоĭ шо ро| биў ци| бер / | бочку
(Рд); йе с| п’іванка | наіт’ | ходи | боднар по до| лин’і ĭ | обруч’і ру| байе / ру| баў
о| ден ру| баў д| ругиĭ / а т| ретиĭ га| дайе / таĭ чи| йа це д’іўчи| ночка шо гаĭ
дози| райе / | тата не| ма / | мама сла| ба / а б| рата не| ма то| го йа шчи
моло| ден’ка цеĭ гаĭ дози| райу / це | фаĭна | п’існ’а (СтВ).
‘стельмах’: | маĭстер / | али то ўс’о ў | горах си ро| било / тут у нас ни
|

було / у нас це шо ха| ти к| лали / то | були та| ко ўс’о / а ўже йак шос таке| во /

то ўже ўс’о | в’іт:и з | гор’іў / приво| зили ста на цу то| локу / то шо йе | коло
к| лубу / цеĭ клуб на го| р’і ста| риĭ / а це тут та| ка то| лока / там приво| зили
так йак то шо ти| пер ĭдут на ба| зар’ / це там | були ĭ во| зи / боч| ки / ўс’о / це
во| ни та| ку д| нину в’ід| д’іл’ували / йак це а| ди ў нас ти| пер / у нас у | пйетницу
/ а там у су| боту / а там у чеат| вер’ / а там у поне| д’іўнок / у С| н’етин’і то
ли| шен’ у | середу буў та| киĭ ве| ликий ба| зар’ (Пдв); | маĭстер / бо в’ін ўм’іў це
ро| бити / тоĭ шо | робит в’із / тоĭ і ко| леса | робит (Бл); цеĭ в’із то сампе| ред
ро| биў і с| тол’ар / і п| лотн’ік / і куз| н’ец // Плотнік що робив? | кошик ро| биў /
снаст’ / | токар’ ви| точуваў ко| леса / ко| лодки ро| биў / о| це с| тол’ар в’ін і
ко| лодки то| чиў / і ко| леса ро| биў / а куз| н’ец у| ковуваў (Мш); | маĭстер в’ід
во| з’іў / ш| тел’мах в’ід во| з’іў (СтВ); ш| тел’мах / тоĭ шо во| зи ро| биў (Ош);
штел’ма| харн’а | була / ш| тел’мах ро| биў во| зи / а ко| вал’ ко| ваў за| л’ізо /
ко| леса (Лж); ў | Уст’у у дво| р’і буў с| тел’мах / та| киĭ шо ро| биў ко| леса і во| зи
/ а ко| вал’ ко| ваў (Ус); во| ни | були | самʼі г| лаўнʼі стелʼма| ха / Росʼійа| ни (Іс).
‘коваль’: кова| л’і | були | добр’і / в’ін маў | назву і маў с| лаву кот| риĭ буў
|

добриĭ / і ти| пер спраў| йейут о| то буў | добриĭ! (СтВ); а| ди м’іĭ д’ід ко| вал’ /

ми| н’і ка| зали | Ган’ка кова| лева / м’іĭ д’ід | мойі | нен’і | ґ’ед’о то буў кова| лем //
а | кузн’і | були | були // ко| вал’ | кон’і ку| йе / ко| вал’ ўс’о | роби / тог| ди кова| л’а
пова| жали / а ко| вал’ | к’іл’ко г| рошиĭ маў! Як казали на жінку коваля?
кова| лиха / а| ди ми| н’і ка| зали | Ган’ка кова| лева (Бл); ў | кузнʼі ро| биў ко| валʼ
(Вс); вʼін кова| лʼуйе кова| лем (НСт), куз| н’ец буў це са| мо со| бойу / ку| ваў
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|

кон’і в’із спраў| л’аў (Бз); | наіт’ | були сто| ронск’і кузн’е| ц’і / буў о| дин

|

в’ідк’іс | дужи з| делику шо в’ін ро| биў тут у нас (Пдв). Яким мав бути

коваль? та| киĭ г| рамотниĭ / шо| би розби| раўси (Тр); йо| го с| лавили / ў нас буў
та| киĭ За| хар’іĭ / шо ри| мунс’к’і г| рош’і ро| биў / по д| в’іста л’еĭ / | доўго ро| биў
/ | пот’ім п’іĭ| мали аж у Пло| йештах йо| го // і то | наĭмит йо| го про| даў / в’ін
би / | Берноўскиĭ чоло| в’ік три| маў у Пло| йештах ресто| ран / а цеĭ ро| биў
г| рош’і / таĭ в’ін тут ни м’іг йіх ўс’іх з| бути бо в’ін ро| биў фал’| шив’і / в’ін
на| роби і ў Пло| решти / а тоĭ з | тими | добрими ĭ т’і / таĭ тоĭ при| в’із ба| гато
цих г| рошиĭ нароб| лених / ха| з’айін схо| ваў ў дро| вах чемо| дан з | тими | л’ейами
пок| лаў ў дро| ва (сміється) // но а | наĭмит на| мацаў со| б’і г| рош’і / то в’ін ў
кар| ман таĭ ĭде по ресто| ранах / | али св’іĭ ресто| ран / с| вого ха| з’айіна не ĭде
ў ресто| ран бо ўз| найе / а ĭде ў д| руг’і // ну таĭ п’і| шоў / і то лиш по д| в’іста
|

л’ейіў / ўже тоĭ з| дач’і ни | хочи б| рати / а тоĭ ха| з’айін йо| го хват’ / | кажи

ти з| начит ў ха| з’айіна кра| деш г| рош’і / в’ін | кажи н’е! / цеĭ ў по| л’іц’ійу
йо| го здаў / це шо йе м’і| л’іц’ійа / таĭ в’ід | него заб| рали т’і г| рош’і / тоĭ
|

кажи де ўз’аў ц’і г| рош’і? / а в’ін | кажи ў ха| з’айіна / | кажи там ц’і| лиĭ

чемоĭ| дан ў дро| вах | кажи с| хованиĭ / во| ни п’іш| ли до тих дроў / а то
подоз| р’іт’ел’но шо г| рош’і ў дро| вах / ў| з’али / а то фал’| шив’і (Мш).
‘гончар, майстер, який виготовляє посуд та інші вироби з глини’: це ў
нас | цего ни | було ў | сил’і / ни з| найу де це | було / в’іно| сили на ба| зар’ це (СтВ);
це ў си| лʼі ни ро| били / | али ў д| ругих | селах (Вс); тʼі гор| шички йа з| найу / бо
ми хо| дили ў | Кути та купу| вали на база| ри / в Чирнʼіў| цех йа тʼі горш| чечки
купу| вала | такжи / а ў нас у си| лʼі то нʼіх| то ни ро| биў (Іс); та| к’і | були
ганча| р’і / шо во| ни та| ко л’і| пили / ро| били / у нас у си| л’і буў та| киĭ шо
г| лечики / горш| ки ро| биў (Бл); гор| шетники приво| зили / | йіхала | ф’іра / ўже ĭ
кри| чали шо веи| зут / | були та| к’і ўс’іл’ак’і нероз| винут’і | дужи / таĭ чуло| в’ік
п’і| шоў про| даў ху| добу таĭ там шос си ли| шилоси / а г| рош’і пок| лаў до | банки
заўйа| заў на по| д’і / | аби | ж’інка не з| нала / бо во| на ни з| найе шо с | тими
г| р’ішми ро| бити / а ка| заў шо там йе | кус’ка бо ў| куси йі| йі / а| би во| на н’і| чо
ни к’і| вала // в’із гор| шетник | ф’іру ц’і| лу горш| к’іў / а во| на | кажи / йа би
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ку| пила но йа ни | майу г| рошиĭ / ў | мени йе лиш | кус’ка на по| д’і приў| йазана /
йак| шо дос| таните | кус’ку то йа | воз’му / а в’ін | кажи / та йа за цу | кус’ку
ўс’у | ф’іру да| йу / ўс’і да| йу горш| ки // во| на то тру| чайе таĭ в’ін то тру| чайе
|

заки ни пом’іс| тилоси че| репйе (Рд); а буў шче дрот|нар’ шо ўби|раў горш|ки

|

шоби гор|нец не роз|биўси (Мл); хо|диў кат|ран:ик / тоĭ шо м’і|н’аў кат|ран’е

на горш|ки (Брд).
‘швець’: швец шиў | чоботи (Бл); тоĭ шо | обуў шиў швец нази| ваўси
(Ош); це | кажут са| пожн’ікиі / а то шеў| ц’і нази| вали (Лж); | наіт’ у ц’і | хат’і
бу’ў ш| вец / ґ’ід страш| не шиў / і на | воĭну п’і| шоў / | в’ідти приĭ| шоў і | дал’і
|

шеўчиў (Ус); хтос маў ве| лику маĭс| тернʼу таĭ со| бʼі наби| раў шеўцʼіў таĭ

во| ни | шеўчили (Іс); чир| вики ро| биў швец а о| дежу кра| вец а ку|жухи куш|н’ір’
|

кождиĭ маў с| войу // а ĭшли аж до Чорно| вец а|бо до Сади| ґури го| дити

ўзу| т’а / |али тог| ди йак зро| биў ўзу|т’а то | було на | дес’ік’ | рок’іў на
пйат| нац’ік’ н’е | тайак ти| пер за один си| зон таĭ ни| ма шо но| сити (Рд);
‘кушнір’: кушн’і| р’і | були / куш| н’ір’ буў тут де | Ан:а До| н’учка /
Гриц| ко куш| н’ір // уушн’і| рем | бути / то т| реба | кожну йак цу к| рапочку
назна| чити (Ус); куш| н’ір’ / кушн’і| р’уйе / | роби то (СтВ); ў нас | цего ни | було
/ | було ў Мит| ковʼі / | було ў Дорошʼіў| цех / | були та| кʼі тут Пого| рилʼіўка
|

жʼінка мунтʼа| ни | шила і кожу| хи з тхо| рами і ў Мит| ковʼі / а ў нас | цего ни

|

було / во| ни ни | мали | назви нʼі| йако йі (Бр); | були ў нас два чоло| вʼіки / два

кушнʼі| рʼі / ро| били кужу| хи / цуркан| ки ма| ленʼкʼі цʼі кип| тарики (Лш); то і
в’ід чо| б’іт / а то в’ід ку| жух’іў | також у нас буў швец / | шили ку| жухи
(Пдв); ку| жухи ў нас жи| ди | шили / це йеў| р’ейі ў нас цим зан’і| малис’а / то| го
шо | наш’і ни | мали та| кого та| ланту / | Берко йо| го | було з| вати / | шийе
ку| жухи | добре // Це до нас з Хоти| на прийі| хали / йеў| р’йі / а во| ни з| нали
(Мш) А типер щи хтос роби такі ці кожухи? | н’еґа / це ни| ма // це ли|шин’
кужушин|ки йе шо ж’ін| ки з| найу шо | робл’а а ўже то то ўже ни з| найу (Рд);
буў | Мортко-шап| кар’ / бо в’ін лиш шап| ки шиў (Пд)
‘ткаля’, ‘ткач’: у нас ґ’ід буў з Йаблу| нова з | Кос’іўского ра| йону / буў
квал’іф’і| кованиĭ ткач / маў дв’і дон’| ки і син / | али син шчи буў моло| диĭ / то
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|

маму і | к’ітку | в’іўчиў на тка| ч’і // | али та| к’і тка| ч’і / йак на Буко| вин’і ўс’о

в’іро| бйейут / та| ке ўруч| ну / з| найетеи / пере| шиване // | мама ўс’о з| нали
ро| бити (Ус); т| кали | али | р’ідко т| кали а ўже | п’ісл’а | воĭни то ба| гато ў
Ма| майіўцех т| кали ў Ши| пинцих т| кали / бо йа шчи ĭ ти| пер | майу | горботку
за| берану з Ши| пинец / таĭ у нас п| раўда т| кала од| на | ж’інка // т| кал’а
ка| зали (СК); т| кал’а / о то ґаз| дин’а / то т| кал’а! / тка| ч’і / ў нас | була
ту| то | гезди ткач жид / в’ін маў ўс’о / тка| ч’і нази| валиси (НСт).
‘учні у майстра’: н’е / н’іх| то ни хо| т’іў / н’іх| то / ў нас тут о| дин швец
та| киĭ і сл’і| пиĭ буў і ка| л’іка на обид| в’і но| з’і і маў од| ного | сина / і син ни
хо| т’іў // в’ін ка| заў / шо | тато на Ве| ликґден’ шче | капц’і | шийе / шо ўже
Ве| ликґден’ а там поўб’і| ц’еў ĭк’іс | дґ’іўчин’і шо | будут | капчики на Ве| ликґден’
/ і | паску с| в’іт’е / а в’ін шче | капчики доши| вайе (Пдв); н’е / н’і| кого ни ў| чили
/ так шо во| ни со| б’і це ро| били // то даў| но ни хо| т’іли то си ў| чити / ни | було
та| ких би | були | чемн’і (Бл); | коло | него йак в’ін хо| т’іў хто хо| т’іў | дати
спец’і| йал’н’іст’ с| войу то ўчиў а йак не хо| т’іў таĭ бо си бо| йаў шо в’ін ни
за| роби н’і| чо (Рд); чʼе| лʼедник це та| киĭ шо ўже вʼін проро| биў рʼік | або
|

бʼілʼши / шо вʼін ўже мʼіг ў| чити | того / шо посту| пиў (Зб); чи| л’едники

у| чилиси на то шо | тайак йа / напри| м’ер / у| чиўси на краў| ца / на порт| ного /
а там | було чи| л’едники ц’і шо ўже посту| пили та | було йіх там шос | ос’меро
// а | тато п’іш| ли таĭ | кажут / п| риĭму шчи йо| го / п| риĭму / | али т| реба шчи
на дв’і ни| дґ’іли | дати чи в’ін з| можи / бо йак ни | майе до | того то / то | кажи
за| дурно // таĭ йа п’і| шоў / два дни по| буў / в’ін поди| виўси таĭ | кажи / ĭди за
|

татом! / | тато приĭ| шоў / | вуĭку / йа вам ка| заў / шо на дв’і ни| дґ’іли / а йа

у| вид’іў шо з | него | буди таĭ йа то| го кажи зак| ликаў / шо в’ін ўже м’іĭ // то
п| равда ў| чиўси три | роки / | али в’ін ў| бираў / гуду| ваў / ўже йак ти зак’ін| чиў /
да| ваў то| б’і то / ну кот| р’і | добри / б| раўси шо там с| лухаў йо| го / то шчи
купу| ваў ма| шинку / ма| шинку ку| пиў / таĭ доку| мента / а доку| мента то це
в’ін обоўйаз| ково да| ваў (Кд); то | були | н’імц’і / да / тут | були | н’імц’і / | були
кова| л’і / | були штел’ма| хи / | були ц’і краў| ц’і / | були шеў| ц’і // хто хот’іў / йа
ўчиўси на це / це йа ро| биў ц’і | в’ікна це ўс’о йа ро| биў / | мибил’ йа ро| биў і
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ўс’о шо т| реба // йа три| нац’ік’ | рок’іў зак’інчиў с’ім кл’ас і п’і| шоў ўчитиси
маў три| нац’ік’ | рок’іў і п’і| ш’оў йа ў| читиси / | було дв’і ко| ров’і / то р’ік йа
|

коло ко| ров’іў маў / | али так | рано ўста| ваў / спаў пйет’ | рок’іў ў | него буў /

спаў пйет’ го| дин на н’іч / | б’іл’ши ни да| ваў с| пати / ʒи| ґарок ʒво| ниў у
два| нац’ік’і л’а| гати і ў п| йет’і йа лиш зас| ну | пйета ўже т| реба ўста| вати /
ну та йа ро| биў р’ік | було / | али | рано по| кутати до | ос’мойі го| дини ўже | була
по| кутана ко| рова і до варс| тата до оди| нац’ітойі / а в’ід оди| нац’ітойі / а
в’ід оди| нац’ітойі го| дини го| дину пус| каў ми| не об’іĭ| ти і по| йісти і ро| бити
ў| веч’ір до | ос’мойі / ў| веч’ір ў | ос’м’і го| дин’і в’і| ч’ер’ати / пов’і| ч’ер’аў і
варс| тат | дал’і до ро| боти (НСт);
‘кравчиня, жінка-фахівець із пошиття одягу’: ў | мене ў| нука ў Бу| дилов’і
краў| чин’а / | али во| на | шийе до дер| жави до нейі при| воз’а з Чорно| вец | шуби
д’і| точ’і (Ус); то | була криў| чин’а / так ка| зали йа ĭду до | тойі криў| чин’і /
во| на ми| н’і | шийе / | шилиси | дома сороч| ки / бл’уз| ки / ўс’о / ти| пер т| реба
ўс’о го| тове ку| пити (Бл); ў нас | шила од| на по| лʼачка спʼідни| цʼі / шеў| кинʼа
(Лш); ма| д’іска ўже су| часне | б’іл’ши / ма| д’іска ўже п’іс| л’а йак | моду во| на
(Мш).
‘лісник’: | фештор’ / а те| пер л’іс| ник (СтЖ); л’іс| ник буў / йіх | було два о| ден
маĭ с| таршиĭ / а о| ден маĭ та| киĭ (Тр); лʼіс| ник це буў побереж| ник / а ўже
г| лаўниĭ вʼід | лʼіса / то буў | фешторʼ / | тайак вʼін | кʼінчиў лʼіс| ниче у| чʼілʼішче
(Іс); | фешторʼ/ побереж| ник / | фешторʼ на| чалʼник / а побереж| ник буў вʼід
|

лʼіса помʼіч| ник йо| го і ўсʼо // а хто хо| тʼіў та| ко йак | бурʼі то ў | лʼісʼі

ло| мило / то ĭшоў до | фешторʼа / | вʼібраў квʼі| ток на двʼі ни| дʼіли ци на
|

тижʼінʼ таĭ запла| тиў / таĭ ĭшоў со| бʼі пле| чима зби| рати на во| гонʼ таĭ

|

нести до| дому (Лж); побереж| ник буў соко| тиў л’іс / в’ін обго| рожуваў / в’ін

там хо| диў / в’ін побереж| ник / буў | фештир’ голоў| ниĭ (СтВ); побереж| ник /
охра| нителʼ | лʼіса (Мм); ка| зали на | того | фештор’ / а тоĭ / шо буў та| киĭ
ти| пер йак ди| ректор’ | л’іса / то ка| зал цеĭ попереж| ник цеĭ шо | пази / а на
|

того ка| зали | фештор’ (Мх); буў ĭ дер| жаўниĭ л’іс і па| ни | мали л’іс то це

во| ни | тожи наĭ| мали ну кот| риĭ пан со| б’і маў с| войі си| ни то ĭго си| ни
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хо| дили і ди| журили а кот| риĭ ни маў то наĭ| мали / наĭ| мали цих л’у| диĭ // за
Ри| мун’ійі ка| зали паду| рар’ / те| пер л’іс| ник (БП).
‘наймит’: ĭде / йак то шо наĭ| миси / ти| пер | л’уди си розйі| ж’:ейут /
ди| тино / ти| пер йе мож| лив’іст’ / а тог| ди це ўс’о ў си| л’і (Пдв); | наĭмит
ка| зали тоĭ шо ўс’о ў| р’емйа ро| биў там / посто| йан:о то ка| зали шо в’ін так
йак | наĭмит (Мх); пан маў | поли / ў | него ро| б’ітники ро| били / в’ін ху| добу маў
/ дойар’| ки ĭшли до | него до| йіти / а хто не маў ко| рови / за р’ік поро| биў на
|

л’іто в’ін тоу| б’і ко| рову да| йе / да| йе тоу| б’і зер| на / би ти | мала чим

перезиму| вати // так шо це так | л’уди ро| били / | була приби| рал’ниц’а /
приби| рала ўс’о / в’ін йі пла| тиў / п| рала / | мила і | йісти йім ва| рила (Бл); то
|

були с| луги / пан да| ваў йім та| кʼі хат| ки / таĭ во| ни нази| валиси с| луги у | пана

|

були (Нп); у | пана ни да| вали | йісти / лиш са| мим с| лужникам (Ус); у пана йак

ĭшли / нап| римʼір / дʼіў| чата х| лопцʼі / просап| на / то це лиш за г| рошʼі / а цʼі
шо ро| били фор| налʼі / то цʼі | мали ґа| рантийу / два| нацʼіт кил з| бʼіжʼ:а у рʼік
/ морґ при| сʼіўку / | тайак приса| диби нази| ваўси при| сʼівок / двʼі ч| вертки дроў
/ двʼі | фʼіри со| ломи Це вони так домовлялися? це буў та| киĭ | обшчиĭ дого| вор
|

так йакби у | наших | селах / у І| вано‿Фран| кʼіўскʼі | области / це хто у дво| рʼі /

фʼілʼ| варок це двʼір (Зб); | наĭмичка / | пан’а йі так ўби| рала! / ми ма| л’і ĭдем
во| ди до ǯ’уркача / а | пан’а | види йак і| дут д’іў| чата ве| ликі ўб| ран’і | фаĭно і
ўже ку| пуйи ўс’о т’і с| войі | наĭмиц’:і / по| дарок (Дб).
‘наглядач’: буў та| киĭ йак | зараз | кажут брига| д’ір / о| коман (Мх); маў
за| в’ідуйучого / | наіт’ | мами брат буў у | пана зам’існи| ком / ти| пер
брига| д’ір’ а тог| ди йа ни з| найу йак си нази| ваў (Ус); о| таман / застаў| лʼеў
ро| бити (Вс); урʼе| доўник / по‿| полʼски жонц / урʼеду| ваў / еко| ном буў д| ругиĭ
це буў жонц (Зб); ва| тага тайак упраў| л’айучиĭ буў / ĭшли на Стру| ж’інске
|

наш’і / таĭ в’ін с| кажи од| ному ха| з’айінови / шо п’і| ди ми| н’і ў се| ло і в’із’| ми

там | дес’іт’ ро| бочих ми| н’і т| реба / в’ін при| ходи йак брига| дир | зараз /
ва| тага ка| зали (Мш); та| киĭ у | пана а| коман в’ін нази| ваўси / в’ін вʼіхо| диў на
горб у | л’іс’і таĭ кри| чит / гоп‿гоп! / до ро| боти / до | пана бура| ки са| пати /

308

пан | к’іл’ко‿| к’іл’ко г| рошиĭ пла| тит! / а | л’уди ĭшли / бо то г| рошиĭ т| ре | було
(Нп); прихо| диў до нас чоло| вʼік з О| дайі / то су| сʼідне си| ло / і прихо| диў на
го| ру кри| чʼеў / по | кʼілʼко‿то по | кʼілʼко на денʼ плати| мо / хо| дʼіт до нас
ро| бити! / ну і | лʼуди зби| ралиси | декотрʼі / кот| рʼі | мали ко| ли таĭ то ĭшли до
|

пана ро| бити // і ў | пана ро| били / там | кажи шо / і | роблʼа денʼ | вечʼіром

пла| тили // ну то | були ри| мунскʼі г| рошʼі / пла| тили д| вацʼікʼ і‿пйетʼ | лийіў /
т| рицікʼ | лийіў / | дʼіти ĭшли | разом з | ними / кот| рʼі | менʼчʼі ста| вали на
камʼін| цʼі / а| би | були | вишчʼі на рʼіст / а| би ў| зʼели г| рошʼі | добрʼі (Вс).
‘візник’: в’із то йе в’із / а | ф’ірман | йіде на | ф’ір’і (Бл); фʼір| манʼіў | було
ба| гато / бо | були | ґазди та| кʼі шо | мали с| войі | конʼі / | фʼірман / йак | йіхаў /
то | фʼірман (Лш); к’і| р’іĭник / ўс’о ўрем’а ў к’і| р’ійу /в’ійі| хали / дес’ по| йіхаў
да| леко / ў к’і| р’ійу / по‿прос| тому по| йіхаў по| їхав ў к’і| р’ійу (Мш); во| на
|

в’ішла на до| рогу / | пани хо| д’іт до | мени моло| тити бо м’іĭ чоло| в’ік по| йіхав

ў к’і| р’ійу ни| ма ко| му моло| тити (Рд); ти| пер за | руских йіз| довиĭ (Вс), а за
|

руских йіз| довиĭ ка| зали (Лж).
‘шинкар, власник корчми’: во| ни то даў| но во| зили са| м’і / во| лами

|

дериво з | гор’іў і пок| лали ĭ та| ка | була тут то / но таĭ | була | дуже б’і| да / бо

тоĭ / шо маў | поле / таĭ там пропи| ваў | чисто / жид буў корш| мар’ (Пдв);
|

була | коршма / хо| дили | лʼуди | пили / чоло| вʼіки пйут жʼін| ки / жʼін| ки шчи

чоло| вʼікам йісти но| сили до | коршми / шчи прини| си йо| му | йісти / вʼін шчи
до| дому не ĭде / корш| марʼ / то і чоло| вʼік буў / і | жʼінка | була / то та| ке | було
(Нп); трак| тир / п’і| шоў ў трак| тир / це йеў| рейі особ| ливо | мали ц’і
трак| тири (Мш); жи| ди! де так / йак ти| пер та| ке поро| били?! | дуже так
зро| били / на ц’ім за| кутку | дуже так | л’уди по| пилиси / шо наĭ Бог бо| рони!
ц’і| лиĭ кут л’у| диĭ про| пало / пйут (СтВ); | були | коршми / шо го| рʼіўку
три| мали / | бʼірши жи| ди три| мали / тургу| ваў го| рʼіўкою таĭ чим там
приво| зиў таĭ тургу| ваў / так со| лиў / так | нафтоў / так усʼо (Вс).
Що означає “робити на третину”? з| найіш йак за тре| тину? от бе| ре
гек| тар’ куку| руʒ’іў са| пати / от тоĭ | с’ійе і о| ре / там ўс’о зас’і| вайе / ти
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лиш бе| реш са| пати і са| пайеш тоĭ гек| тар’ раз д| ругиĭ раз і т| ретиĭ раз
застаў| йеў / і восе| ни | майеш | в’іж’ети і полу| пити і на три | куп’і под’і| лити /
то дв’і | куп’і ĭму | було / од| на ту| б’і на| лежала / о| це та| ка | була / то
шчи| талоси за тре| тину (Кд); тре| тин:ики / ц’і шо са| пали тре| тину б| рале
х| л’іба а т’і шо си наĭ| мали ну та си наĭ| мали там приĭ| ш’оў чоло| в’ік п| лачиси
шо ни | майе х| л’іба ни | майе ку| руʒ’іў то там даў ха| з’айін до | кого в’ін ĭш’оў
са| пати д| вац’ат’ поет’ к’ілог| рам | зерна ку| руʒ’іў чи там пши| ниц’і ци там
шо і в’ін ĭш’оў за то ўже са| паў (Др).
‘сапальник’: тоĭ шо са| пайе / то | кажут | сапал’ник (Мх); са| пали за
г| рош’і / шосу| боти пан г| рош’і в’іп| лачуваў / з | гор’іў при| ходили | сапал’ники
(СтВ); ґаз| да со| б’і к| ликаў | сапал’ник’іў / кот| риĭ ĭде за моло| ко то| б’і
са| пати / а кот| риĭ ĭде то| б’і за му| ки т| рошки / | тому соло| нини | даст
ґаз| дин’а (Пдв);
‘лупільники’: у к| с’онʒа нава| рили | каш’і з моло| ком і бара| бул’у
ко| лочену це да| вали лу| п’ін:иками / т| рохи за| п’ідло / це ўже критику| вали
к| с’онʒа (Ус); лу| пʼілники нази| валиси / а йак са| пали | сапалники (Нп); | толоку
к| ликали / | цего | вечора йа к| личу / і то | лупим | ц’ілу н’іч / і там п’іч
за| машчуйу боршч / | начинка / | голубц’і пове| чер’айут / | рано до| дому си
роз| ход’е / а| ц’ілу н’іч | лупйе (Пдв); лу| пили са| мʼі денʼ вʼід днʼа / денʼ вʼід днʼа
/ а восе| ни то хо| дили | луплʼін:ики лу| пити / таĭ йак йа | майу ку| руʒʼіў ба| гато
/ з| везли ку| руʒʼіў / во| ни ж ни | можут си| дʼіти з| верненʼі / бо во| ни си
заг| рʼійут т| реба | було при| вʼіз / звер| нуў / лу| пити / а йак нʼе розторцу| вати
стор| цом пок| ласти // таĭ со| годни йа ĭду до | того / а | заўтра до | того / таĭ
зби| рутси зо шʼіштʼ та| ких дʼіў| чат / х| лопцʼіў / таĭ со| годни ĭде| мо до | теби
/ а | заўтра до | теби / а по| заўтрʼу до | теби // і ĭдут у| вечʼір вʼід | осʼмойі
го| дини до два| нацʼітойі / | лупйа і | фаĭно | користʼ з| робйа / на| лупйа ку| руʒʼіў
// так | лʼуди приспособ| йалиси / а| би | поли зро| бити / а| би ни ли| шати / би
дарму| вало / нʼіх| то не ли| шиў нʼіг| де / би дарму| вало // і нʼіх| то не ли| шиў
|

поле / | шоби ни | вʼіжаў а| бо ни зʼіб| раў / | цего ни | було / це ти| пер | диво‿| чудо

с| талоси (Лж); приĭш| ли на | толоку / у си| лʼі ро| били то| локу / з х| лопцʼіў /
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дʼіў| чʼет / зби| рали на то| локу / та госпо| динʼа ўже рʼіхту| вала там вʼі| чʼерʼу
/ | голубцʼі | начинку і то ўсʼо осталʼ| не / і тог| ди го| р’іўка йіх приĭ| майут /
ку| рузи з| везли з | полʼа ўсʼі ў куп| ках / по ш| тири с| нопи у куп| ках і тог| ди
б| рали лу| пили / а куру| зину ок| ремо скла| дали (Зб); | кождиĭ соу| бʼі лу| пиў / то
ўже за чит| вертиĭ ци за п| йатиĭ | корец лу| пили / от на| лупйа | купу / тог| ди
|

кошиком | мʼірʼайут / ш| тири кошики йо| му / а о| ден | кошик соу| бʼі (Лш);
‘женці’: у нас жен| ц’і пан наĭ| маў (Ус); а | бʼілиĭ хлʼіб / пше| ницу да| вали

за сно| пи / ĭшли | жати | каже за сно| пи / жен| цʼі | жати ĭшли за сно| пи /
|

бʼіднʼі | лʼуди ĭшли за сно| пи | жати / за сно| пи у | пана да| ваў пше| ницу за

|

семиĭ снʼіп / ўйа| зати сʼім снʼі| пʼіў | семиĭ | того чоло| вʼіка / шо жне / а

|

пановʼі шʼіштʼ (Лж); | наіт’ / ди| тино / ро| били за ку| сочок х| л’іба / шоб

у| веч’ір пове| чер’ати / а | декотр’і / йак та| к’і добро| сов’існ’і / то там | дали
на ку| лешу / | дали му| ки ĭ| койіс / | дали ĭ| койіс т| р’ішки соло| нини / шос таке| о
|

дали // йак ти приĭ| шоў млинку| вати / бо жни| ва си за| ч’ели / но млин| куйеш

|

ц’ілу н’іч / бо уд| нину не| ма мож| ливости / бо | сонце г| р’ійе там то / і в’ін

і| де на жни| ва соу| б’і / бо в’ін | майе // З | гор’іў при| ход’е гу| цули при| ход’е на
жни| ва / жен| ц’і / но таĭ п| риĭдут до | того ґаз| ди / ўже во| ни | тамен’ки ў
|

него і йі| д’е і спйе і ўс’о / ĭдут ра| нен’ко / | досв’іта ĭдут | ж’ети сер| пами /

скла| дайут у ко| пиц’і / у кла| н’і ка| зали даў| но / у п’іўк| лан’і / пйіт| нац’іт
с| ноп’іў це п’іўк| лан’і (Пдв).
‘молотільники’: т’і / шо моло| тили ру| ками / | ц’іпами моло| тили то
моло| т’ілники // | були маши| ни та| к’і / нази| валиси моло| тар’ка / | али то
ўруч| ну | б’ірши / во| ни кру| тили тоĭ дви| гун / к| лали | кон’і / та| киĭ буў | к’ірот і
пас‿ма| шиноў го| нили | кон’і і кру| тили тоĭ | к’ірот і моло| тили (Ош); хо| дили
до моло| тар’ки ро| били / молотар’| ки | були / там ро| б’ітники ро| били | коло
моло| тар’ки / ўс’о за г| рош’і (СтВ); моло| тили / ґаз| да | борше са| миĭ / а там
од| ного то / то даў| но ни | було так / в’ід| так уже о| дин зро| биў ма| шину
с| войу / так шо маў ма| шину // ўже в’ін ĭшоў до цих | душчих | ґазд’іў / ĭшоў
ўже моло| тити / за що в’ін моло| тиў ни | годна йа ска| зати / йо| му пла| тили
(Пдв).
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‘кухарка’: таж йа хо| дила д| вац’іт’ | рок’іў кухар’| ками ро| била! но! / йа
д| вац’іт’ о| ден р’ік | кухар’ка / ро| била по ш| тириста л’у| диĭ / по т| риста
л’у| диĭ од| на | кухар’ка / а то | дал’і прихо| дили по| мочники / прихо| дили /
по| може таĭ п’іш| ла до| дому / а йа то ўс’о руково| дила / | мойа голо| ва (СтВ);
йак при| ход’а до | Русова | маму го| дити у кухар’| ки / | вуĭно би| р’іт с| вого
че| р’іпйа т| рохи / че| р’іпйа це кул’і| шарник ма| к’ітр’а / це та| к’і горш| ки на
моло| ко (Ус).
‘пастух’: | череда | була / пасту| хи | пасли / пас| тух (Мш); | кожде | пасло
со| б’і са| мо / ок| роме / за моту| зок таĭ ве| ло / таĭ там йе суг| лоби / таĭ | пасло
/ бо та| кого па| совиска ни | було / ни | було пасту| ха / | кожде со| б’і | мало с| войі
|

д’іти / | мали с| войе то / | мали | наш’і | л’уди ди| леко на зб| родах пот| рошки по

ку| сочков’і | того | пол’а / та| ке / шо во| но | було лиш / то шо мож | було
ко| пати / і та| ку | йаму розко| пали / таĭ | цего | року ту | йаму | в’ікопали /
|

в’ісушили і при| везли до| дому / а там ўже | в’іўц’і | пасли | дал’і на т’ім (Пдв);

|

пасли | дʼіти і пас о| ден чоло| вʼік / ва| карʼ (Лш); у нас буў о| ден чоло| в’ік / то

ка| заў ĭду вакару| вати / з| начит | пасти ко| рову (СтБ); да| вали | в’іўц’і д’іĭ| н’і ў
д’іĭ| ник кот| р’і лиш до| йілиси / да| вали за| д’іĭ ро| били / | к’іл’ко ўже там | майе
та | в’іўц’а / узна| вали | к’іл’ко в’ід од| нойі в’іў| ц’і б| рати і то ўже нас | кождиĭ
с| войі | в’іўц’і / | к’іл’ко йо| му т| реба моло| ка заб| рати / чо| бан буў у| р’едниĭ /
то ур’едку| ваў тим / в’ін йіх не пас (СтВ); | тоже | пасли | л’уди | мали / а
по| том ко| ли т| реба | було до| йіти йіх т’і йаг| н’ета в’ідлу| чили / шо ро| бити
т’і | буʒи / то да| вали до с| тини / тоĭ хто там ур’едку| ваў нази| ваўси чо| бан
(Мх); зби| рали таĭ ĭдут | пасти до о| дайі / | вʼіўцʼі зго| нили ў о| дайу таĭ | пасли
до | осени / вʼіби| рали чоба| на / чоло| вʼіка / таĭ чо| бан пас / пас | вʼіўцʼі / до| йіў і
так по‿| очередʼі | лʼуди со| бʼі б| рали моло| ко (Лж).
‘ветеринар’: то | були сʼілʼс| кʼі та| кʼі / шо во| ни ни ў| чилиси ў ш| колʼі /
|

али при| роднʼі | були / то буў о| ден ли| шенʼ чоло| вʼік та| киĭ / до | лʼікарʼа це ни

ка| зали нʼі| чо / лиш по фа| мʼілʼійі ка| зали (Брд); от забо| л’іла йа памйа| тайу
в’іў| ца / таĭ йе та| к’і / шо т| рошки розу| м’ійут / йак ветерина| р’ійу так?
ўрач / ветери| нарниĭ ўрач / шо ху| доба (Мш); | дохтор’ / в’ід ху| доби | дохтор’ /
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в’ін йак | дохтор’ / ўже ĭ каст| руйе па| ц’е ĭ | л’ошки / і пац’уч| ки // ў нас у си| л’і
ни | було та| кого / з Стеце| ви / з д| ругого се| ла / | в’ідци з | цего си| ла / а ў нас
ти| пер ўже йе | б’ірши тих х| лопц’іў / шо си пона| учували (Пдв); дох| тор’і /
|

дохтор’ ти| пер | кажут / а ко| лис тир| герц ка| зали / даў| но так нази| вали

(СтВ).
‘різник’: ро| биў мйас| не / но ни | кождиĭ це знаў / | були декот| р’і та| к’і /
шо з| нали то ўс’о оп| равити до| пустим / | опшем / р’із| ник і ўс’о (Мх);
маче| лар’ / це в’ід ру| мунского с| лова / мачала| руйе (СтВ)
‘садівник’: го| родник / бо в’ін | майе го| род / а сад сад’іў| ник / ґрад’і| нар’
(СтВ); буў ог| родник о| ден / шо в’і| рошчуваў ў | огрод’і к| в’іти / ру| жарн’а
|

була (Лж); буў о| ден та| киĭ | в’ібраниĭ чоло| в’ік / шо да| ваў р’ад / буў та| киĭ

в’ідпов’і| дал’ниĭ (Ус); ни | було | сада та| кого у | пана / | були че| решнʼі / | вишнʼі
таке| о і дес по | йаблукови / | али ни | було спецʼі| йалʼно / шо вʼін маў с| войу
|

должностʼ (Зб); сад’іў| ник / ў | нашого | пана | дуже | гарний сад буў /

з| нишчили / сад’іў| ник це тоĭ шо за| в’ідуваў | ц’ілим | садом / а ўже кв’ітни| кар
/ в’ін у| же розби| ваў к| лумби там / до| рошки ро| биў / са| диў кв’іт| кие (Рп); ў
пар| ку тут у нас | була ро| жарн’а там | наіт’ | рози цви| ли зи| моў та| к’і
|

жоўт’і | фаĭн’і / там ў| с’ака ро| с:ада | була / пир| чица поми| дори но а | роза

та| ко | тайак | хата таку| во цви| ла і зи| моў і вис| ноў | жоўт’і та| к’і кв’іт| ки
па| хушч’і (Лж).
‘мисливець’: о| хотник / | кажут о| хотник / м’іĭ | тожи чоло| в’ік
о| хотник / хо| диў стр’і| л’аў заĭ| ц’і каба| ни / шчи руш| ницу ли| шиў ў| нукови /
во| на хо| дила ў | К’іцман’ пере| писувала руш| ницу з | тата на Ро| мана і | Роман
|

майе ту руш| ницу / в’ін ни | ходи н’і| куди (Др); то ни хо| дили ко| лис / то

ви| лик’і | л’уди хо| дили восе| ни | зайац’іў | бити / о| хотники (Кп).
‘рибалка’: риба| ки / а| ди і | ненʼо мʼіĭ у ни| дʼілʼу / там су| сʼіди /
два‿три‿ш| тири / гаĭ! на | рибу / би| рут ка| валок | тайак п| лота / п| рутʼа
|

вʼігородʼа і у | роги то і ĭдут ш| тири | лʼуди / спус| кайут ту | лʼісу / два ĭдут

вʼід во| ди / два з | цего | боку / а два | бʼігайе з напад| ками / | лʼісу | тʼагнут у
во| дʼі / а | риба тʼі| кайе / а тʼі наўпе| ред | лʼіси з напад| ками / тʼоп! хап! / і
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вʼісипи // прине| сут | риби / таĭ | дʼілʼаси тоў | рибоў // | али | можна | було там /

де | панске | було вʼін не позво| лʼаў // йак за| бʼігли к| радʼки / | шоби ни | видʼіли /
то | добре / а так то ка| раў пан за то / йак | пʼіде на йо| го бʼік (Лж); п’іш| ли
|

рибу ла| пати / ўже рибни| ки п’іш| ли (Бл); у нас та| койі | р’ічки не| ма ве| ликойі

/ | шоби у нас тим зан’і| малиси / но йак с| казати / рибо| лоў (Мх).
‘робітник’: у нас ни | було н’і| йаких за| вод’іў / ў нас ни | було тут
за| вод’іў / так йак то йе / шо там то / то шо ўже д| р’ішч’і | робит / а там
за| вод то | робит / а там то / а там то // то шо йе ў За| луч’:у ў нас там / то
ўже | мебел’ниĭ си буў утво| риў / на | него так ка| зали | мебел’ниĭ так шо // | али
|

також во| ни б| рали с| войіх л’у| диĭ / а цих ни брали // в’ід| так ўже / йак

заĭш| ли | руск’і / та ўже ко| ли на| род за| ч’еў хо| дити туда| во за К’іровог| рад //
та | в’ідти ўже приве| зе | тону‿дв’і зб’і| ж’:а / це ўже та| ке ве| лике / шо
|

дужи! / ну і ти| пер ў нас | л’уди си порозйі| ж’:ели | дужи ба| гато гет ск| р’із’.

(Пдв); | робит от / нап| римʼір | була у нас | фабрика / жи| лʼізна до| рога / з
|

фабрики і жи| лʼізнойі до| роги | лʼуди іш| ли на | пенсʼійу // | була грошо| ва

оп| лата і на | пенсʼійу ĭшли / ну | фабрика / | фабрика тʼутʼу| нова (Зб); даў| но
ни | було / хо| дили ў за| р’ібки / на шт| рику / ў фабри| ки // | роби на ро| бот’і ў
|

м’іст’і / роб’іт| ник (СтВ).
‘залізничник’: до| пустим йак т’і| о шо | робл’ат ре| монт / так йак

|

зараз по ц’і| лі | л’інійі / но то нази| ваўси брига| д’ір зи| л’ізнойі до| роги /

об| ходчик це тоĭ / шо | ходи пров’і| р’айе / ро| боч’і за| л’ізнойі до| роги (Мх);
бан| маĭстер / роб’ітни| ки / | були в| р’емен’:і роб’ітни| ки ў | него ĭ штан| тов’і /
ц’і шо у штат | цейі | части / ц’і штан| тов’і / т’і шо ў| р’емен’:і м’іж тим /
ко| ли не| ма шо т| реба | помоч’і / тог| ди во| ни бу| вайут / а т’і штан| тов’і / то
во| ни йе там // | л’ін’ійу попраў| л’ели / обби| вали / шо т| реба / п’ідби| вати /
шви м’і| н’ети / ро| бота ĭшла / во| ни | мали та| киĭ в’і| зок соу| б’і і хо| дили /
п’ідво| зилиси со| б’і / де йе ро| бота (СтВ); | партʼійа | була / | л’уди | були /
|

тайак брига| дʼір / маў в’і| зок там | кʼілʼко ци | десʼітʼ ци пйетʼ | л’удиĭ / з| найу

шо мʼіĭ | тато при | колʼійі буў весʼ час (Шп); чоло| в’ік буў при | кол’ійі йі| йі /
Коша| р’ук нази| ваўси // во| на по| тому ли| шиласи з д’іт’| ми і ни в’ід:а| валаси /
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бо ни хо| т’іла | пенс’ійу ут| ратити / бо йак| би си в’і| д:ала / то | була на | д’іти
|

пенс’ійу ве| лику ни б| рала / тог| ди ни | було | пенс’ійі н’і| кому / лиш кол’і| йов’і

|

мали | пенс’ійу / хто на | кол’ійі ро| биў (Лж); цеĭ при | кол’ійі / кол’і| йовец /

та| киĭ ĭде ў об| мотках тог| ди шч’е ў об| мотках хо| дили / чис| тен’к’иĭ ĭде з
ро| боти / пе| ребраниĭ | кашкет чотири| кутниĭ та| киĭ (Ус).
‘ті, хто працювали на полі’: ланко| ва / ўже комсо| мол’ц’і п’іш| ли
са| пати // | були с| а| м’і ґ’іў| ч’ета / | було чо| тири | ланки і ўс’і | були
комсо| мол’с’к’і // | мойа мама | були у | ланц’і / | али ўже до с| тарших на| лежали
/ ўже ни ка| зали на них комсо| мол’ц’і (Ус); це йа пʼіш| ла ў | жоўтни на
|

пенсʼійу / з го| дини ни ро| биела ўже нʼіґ| де // | цилу | зиму ўже йа | була | дома /

а на| веснʼі пʼіш| ла ў ста| ру | ланку / то | була ста| ра | ланка / шо са| мʼі
пенсʼіо| нери ро| биели / ланко| ва пенсʼіо| нерка | була // і так ми ро| биели // но /
|

кʼілʼко йа там ро| биела? // зо шʼіскʼ сʼім | рокʼіў / | бʼірши нʼе (Мм).
‘перевізник’: чо| бака | була перево| зити / чоло| в’ік в’ід чо| баки / | були

клад| ки / перехо| дили | через к| ладку | л’уди (СтВ); чоў| нами | йіхали / це ни
ка| зали / лиш п| роси таĭ вʼін переве| зе / таĭ там да| дут г| рошʼі / а ни | було
|

назви (Брд); то | була | чаĭка / та| ку | мали | чаĭку / дес йак хтос ў Т| рʼіцу /

пере| важно ў чоў| ни перево| зили / | була г| реблʼа | тайак | дамба / шо | воду
припи| ралоси і по тʼі г| реблʼі ĭшли (Зб); пери| в’ізник / | л’уди ĭшли ў | поле то
з| начит | ф’іра захо| дила ў по| рон і йак ко| ли при| пало ци од| на | ф’іра ци дв’і ци
три ци ш| тири то | разом іш| ли ў по| рон йак ш| тири | ф’ір’і / | б’ірши йак
ш| тири | ф’ір’і ни ĭшло ў по| рон / | али пери| в’ізник м’іг | везти ли| шин’ од| ну
|

ф’іру і дв’і і три ко| ли во| на ĭшла на тоĭ б’ік ў | поли то в’ін при| в’із ци ў | поли

ци з | пол’а (СК).
‘торговець’: йак чим тор| гуйут / йе шо тор| гуйе ху| добоў ку| пец // | були
ма| лен’к’і / склеп ка| зали скле| пар’ шо три| майе ту | хату / шо ўс’о там
до| вози то нази| вайеси скле| пар’ / шо ў | него йе склеп (Мх); а| ди наш | ґ’ед’о
|

були голо| ва коопера| тиви і прода| вец / бо ни | було ко| му шо ро| бити / йо| му

ка| зали голо| ва коопера| тиви / а то прода| вец таĭ ўс’о (Бл); | лаўка / в’ін маў
с| войу | лаўку / | назва ĭшла с’іл’с’| ка / йак його з| вали (Мш); ба| ришник
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бари| шуйе (Вл); ґешеф| тар’ ґешеф| туйе (Лж); ў мага| зинʼі буў бум| бак з
Ф| ранцʼійі і з | Анґлʼійі / жи| ди приво| зили / | попри гос| тиниец / йак йе вʼід
гота| рʼа з од| ного | боку і з д| ругого | боку / усʼо жи| дʼіўскʼі ха| ти | були //
|

Божи! // то та| кʼі мага| зини ве| ликʼі | були / бумба| кʼіў / ўсʼого / што| фʼіў /

турпа| нʼіў / шо ти хоч там | було ў мага| зинʼі / | наітʼ з йі| ди | було по
мага| зинах / а| ди | типер | наітʼ | того ни| ма нʼіг| де //| сорок і | першого | року
розформ’іру| вали ўс’і мага| зини жи| д’іўск’і / жи| д’іў | н’імец заб| раў /
мага| зини заб| рали | руск’і // шчи з| найеш шо ка| зали? / заб| рали / та то
мага| зин’іў | було! // п’іш| ло то ўс’о у маши| ни і у | Рос’ійу п’іш| ло // ка| зали /
што| фа / што| фа / што| фа п’іш| ли ў | Рос’ійу / а | в’ідт’іў / с| п’ічк’і‿ма| хорк’і
/ с| п’ічк’і‿ма| хорк’і (Лж).
‘польовий сторож’: тоĭ шо хо| диў по | пол’у жи| тар’ нази| ваўси (Мх);
сторо| жі | мали ко| либу кир| ницу / соко| тили | поле (Лж); сторо| жʼі | були
та| кʼі / ко| лис | було с| войе | поли / ни кол| госп / то буў с| торож / шо| би ни
к| рали / сно| пи | були / би ни к| рали / і да| вали йо| му по два с| нопи вʼід ка| валка /
то це с| торож буў (Брд); ох| ран’:ік | пол’а / лано| виĭ / а за ру| мина | каждиĭ
с| войе і не | п’іде ĭ не ўкра| де // о| го! йак| би ўкраў / ўкраў | курку / то | вод’а
се| лом і ў бара| бан бйут / | вод’а се| лом / і срамо| та за то / ў нас так і
нази| вали чулу| в’іка Ил’ко | Кур’ачиĭ / то| го шо в’ін ўкраў | курку у л’у| дини /
за| л’із ў кур| ник і ўз’аў | курку // тог| ди ĭде ўпе| ред / бйе ў бара| бан // а йо| му
|

курку суда| во пок| лали / о| так сра| мили (Мш); с| торож / а ў | поли полʼо| виĭ

(Нп); полʼо| виĭ / спʼі| вали ми баху| ри / полʼовиĭ вʼід ку| риĭ / а йа вʼід ху| доби / а
ми | тому полʼо| вому таĭ по| ломим | ноги // ўни варту| вали | поле і йім да| вали
полʼіш| чину / ни пла| тили г| рошʼі / вʼід | кожного ка| валка | кожниĭ ґаз| да
да| ваў полʼіш| чину / при кʼін| ци во| ни | мали полʼіш| чину (Зб); в’ін | пазник / в’ін
|

пази | поле ск| р’із’ (Тр).
‘солдат’: йак рек| рута не л’у| бити / | рекрут моло| ден’киĭ а ў рек| рута

|

поза | пойас | цукор соло| ден’киĭ (Лж); х| лопец йак ĭшоў ў | армʼійу / нази| ваўси

рек| рут / та| кʼі спʼіван| ки | були | фаĭнʼі за рек| рутʼіў (Лш); п’і| шоў за
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жоў| н’іра / | жоўн’ір та| кож ка| зали / | али | б’ірши сол| дат / | али йа ўже
|

жила ў цеĭ в’ік мос| коўскиĭ (Ус); сол| дат / | жоўнʼір ка| зали (Нп); п’і| шоў ў

моска| л’і (Мш); новоб| ранцʼі / йак | майут ĭти до | восʼка / ĭдут до | восʼка
новоб| ранцʼі (Брд).
‘прикордонник’: ў них спец’і| ал’но | були ґран’і| чери / це ў них ту| то
кор| дон буў / це йа в’із’| му | того шо йа | б’іл’ше за ру| мина з| найу / буў оту| то
|

даже б| лиз’ко кор| дон // у них бу| ли ґран’і| чери / на кор| дон’і / | зараз

прикор| дон:ики // а тог| ди Дн’іс| тер буў ну / от ра| н’іше ко| нопл’і мо| чили /
з| найіти / то ми б| рали | дозв’іл / | мама / йа | помн’у бе| ре | дозв’іл / ĭде до
|

шефа / бе| ре | дозв’іл / а так нам не розр’і| шали // по ту с| торону бу| ла

Хмел’| ниц’ка | област’ /там ўже бу| ли | наш’і / а тут буў ри| мун // А якщо б
перебратися з одного боку на другий? о! то Боже сохра| ні! / ми | дажи ни
|

мали п| рава о| то | дивимс’а / там ко| сар’ка з| разу / там пра| ц’уйут во| ни / ў

них ўже кол| госпи бу| ли / а то не дозво| л’али / шоб ми пере| гукувалис’а бо
по| лучиш (Мш); слу| жили так йак | зараз ў погра| н’ічн’і | зон’і це то ка| зали
погра| нишник на | него / і так ко| лис ка| зали / а| бо йе о| то шо | зараз то
тан| к’іст’і / но | танки тог| ди ни з| найу то / | али ка| зали / шо ў арти| лер’ійі /
в’ід ка| нони артил’е| р’іст (Мх); ґрани| ч’ери / ри| муни пат| рул’у | мали /
ґрани| ч’ери тут си| д’іли / пат| рул’у Дн’іст| ром би ни ĭшли на тоĭ б’ік / а
там по| л’аки / а т’і по| л’аки ста ни прихо| дили (Брд).
‘музиканти’: музи| кант / хто на | бубин’і / хто на ск| рипку / хто на то /
ни ка| зали н’і| йак / лиш ка| зали / шо музи| канти г| райут таĭ ўс’о (Бл); | тато
граў на трум| бонʼі / | були / шо на ск| рипцʼі г| рали / на | цимбалʼі г| рали / бас
буў ни | бубʼінʼ / ба| сʼіст / трумбо| нʼіст / цимба| лʼіст / скри| парʼ / шо граў на
ск| рипцʼі (Нп); музи| канти / скри| пар / ск| рипка | кондак / цим| бали / клар| нет /
сиксе| фон / бас / | бубен / г| райе на | басʼі (Зб); цеĭ шо на | бубн’і / на цим| балах /
ба| с’істиĭ / цимба| л’істиĭ / ти| пер ўже ўс’і | разом сп’і| вайут / а ко| лис
скри| пар’ засп’і| вайе / а во| ни | поза ним (Ус); музи| канти / тоĭ у т| рубку / тоĭ
ў кл’ар| нет / тоĭ у ск| рипку г| райе скрип| кар’ / а тоĭ ґор| н’іст / а тоĭ ґор| н’іст
це тоĭ / шо т| руби ў | вос’ку / т| руби / а т’і ўс’і си зб’і| гайут / ко| ли т| рубит
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ґор| н’іст (СтВ); тро| йіст’і му| зики / ск| рипка | бубон цим| бали (Вв); руж| ниц’і
ни | було / музи| канти г| рали вісі| л’е допус| т’ім / то буў | мижи музи| кантами
шчи тоĭ ка| п’іл’маĭстир / маĭ с| таршиĭ музи| кант / тоĭ шо йо| го наĭ| мали і
йо| му г| рош’і пла| тили і ўвеч’ір ко| ли ўже д| ругиĭ ден’ по в’і| с’іл’ах то з ним
си рош| читували / буў о| ден с| таршиĭ музи| кант ка| п’іл’маĭстир (Др).
‘той, хто танцює’: коро|л’ева / |була та|ка |д’іўчина гоно|рова шо з неў
у|с’і х|лопц’і гу|л’али / та|ка |була гоно|рова |д’іўчина (Крч); | фаĭна | ґ’іўчина /
|

перша | ґ’іўчина шчи| тали / ўна | фаĭно ўб| рана / при| ходи // а там | були шчи

ĭк’іс ка| зали | першиĭ р’ад / д| ругиĭ р’ад і т| ретиĭ р’ад г’іў| ки | були (сміється)
// | першиĭ гу| л’аў / д| ругиĭ т| рох’і б| рали / а т| ретиĭ ўже си| ґ’іў / си| д’іли та
пет| рушку прода| вали (сміються) / но а шо? си| дит | д’іўчина / | може ĭ | гарна
/ | може ру| зумна / во| на | б’ідна си| дит’ си| дит’ чи| кайе / ка| зали шо ўна
пет| рушку прода| йе / танц’у| вати не бе| рут’ / но во| на не ў | ход’і / не ў
|

гонор’і (НСт).
‘багатий’: | було | пару та| ких бога| ч’іў / в’ір| н’іше / ну йа| ких? ми

шчи| тали / шо ўни бога| ч’і / а то | були п| росто тру| д’аги ў си| л’і / шо ро| били
в’ід | ноч’і до | ноч’і / в’ід св’і| танку до | темнойі | ноч’і / ти| к’і | були (Лк).
‘квартиранти’: | ран’чи де п| росит йак там | хата по| рожна у йа| койіс
|

ж’інки / таĭ п| росит шо приĭ| ми ме| не там і йе та| к’і ста| рен’к’і ж’ін| ки /

шо | майут дв’і | хат’і (Пдв); ко| мʼірне / так шо це ни | йіхне нʼі| чо / а ко| мʼірне
ли| шинʼ пус| тили йіх / шо во| ни ў ко| мʼірне пʼіш| ли / то не йіх / | али т| рохи
во| ни пожи| йут / | було так шо ве| лика сʼім| йа / т| реба | було си роздʼі| лити /
од| нʼі пʼіш| ли ў ко| мʼірне / од| нʼі | дома си поли| шали / буду| вали | хату (Брд); це
ни | майе | назвис’ка / ц’і / шо ĭдут у ко| м’ірне (Ус); ў ко| м’ірне / но наĭ| мали
|

хату / ква| тир’у / | тайак ти| пер наĭ| майут ква| тир’у / а то | тожи так / ў

|

кого ни | було / там хтос ни жиў / маў | хату таĭ во| ни наĭ| мали / ў ко| м’ірние

нази| валоси (К); | жили ў ко| мʼірне / ў ĭ| когос ґаз| ди наĭ| мали | хату то
нази| валоси жи| йе ў ко| мʼірне (Зб); | б’ідн’і‿са| рак’і ни | майут де | жити / таĭ
приĭ| мили йіх (Тр); ни | майе н’і | хати н’і| ч’о! / а ти| пер гоно| рово / | сумку ў
|

рук’и / і| ду бо йа | майу ква| тир’у (Ус)
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‘знахар’: ў | гори хо| дили до ба| бʼіў / гʼірс| кʼі ба| би (Нп); це ўс’о з | гор’іў
ĭшло / во| ни прино| сили / таĭ ўже бо| лит ко| гос жи| лудок / таĭ во| на ўже
прине| се таĭ да| йе то| ти т| рави // | али | л’уди даў| но л’і| чилиси са| ми /
прикла| де моло| ка квас| ного / прикла| де | оцету т| рошки / ў| сипле на кат| раник
таĭ во| доў по| сипле / таĭ при| тулит / таĭ то б’іл’ зби| ре / моло| ка квас| ного
зби| ре / таĭ так си | л’уди даў| но л’і| чили (Пдв); ту| то | коло | мени | бабка
|

жила / во| на о| бʼіжуваласи йак на | нейі ка| зали во| рожка / во| на пома| гала

лʼі| чити / з| нахарка та| ка нʼі| йак ни ка| зали йі / | али йа | кажу шо нази| вали йіх
по| заочʼі во| рожками (Вс); у Бу| дилов’і | була та| ка | ж’інка / шо зли| вала
|

олово / йак у нас | кажут зли| вала страх (Ус)
‘ворожка’: во| рожка / ў нас ти| пер | також йе дв’і | ж’інц’і / | али од| на

шос си закл’е| ла таĭ ўже ни | кидайе | картами / | али ка| зали / шо ўна ў| гадуйе /
а тут шче од| на та| ка | ж’інка / шо | кажут / шо ў| гадуйе | дужи | добре /
|

дужи то | али йа н’і| коли ў | нейі ни | була таĭ ни з| найу (Пдв); б| реше бре| хунка

/ ĭди до бре| хунки наĭ то| б’і шос с| кажеи (Км); приĭш| ла до во| рожки / во| на
роз| кинула | картами таĭ поворо| жила / та ми| н’і во| на ко| лис ка| зала / шо ти
|

будеш к| ласти три | хат’і за с| войе жи| т’е і так си с| тало (Лж); фа| бул’ник

шо пороб| л’айе шос / | л’:айе ў к’ір| ницу во| ди / там д’іў| ки | може йе / | може
х| лопц’і йе / та| к’і ворожби| ти (Врн); ци| ганка / то ўна у | карти во| рожи
(Км); ци| ганка / та| к’і от’і| во ци| гани борка| ш’і ка| зали то то во| ни даў| но
хо| дили | тими ко| черами | тими | ф’ірами / по два| нац’іт ф’ір / та ста| вали ў
се| л’і / то де захо| диели к| рали | кури це / а до | хати ĭшли во| ни | мали ĭк’іĭс
ту| ман / шо хо| т’іли б| рали / | н’іби то ду| рили / ка| зали / | али хто в’ід | Бога
|

може ка| зати / о| ден Бог | може з| нати (Дв).
‘чаклунка, відьма’: | вʼідʼма вʼідби| райе вʼід ко| рови моло| ко / переĭш| ла

йак йа іш| ла з ко| ровоў / йак у| дерила ко| рову | вʼіником / так до | ранку ко| рова
з| дохла (Нп).
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Людина і віросповідання
‘старообрядець’: старо| в’іри йіх не| ма у нас у си| л’і / | али старо| в’іри йе
так йак липу| вани т’і шо | нос’ат | бороду та| ку / то | кажут ста| ройі | в’іри
та то во| на з Ро| с’ійі переĭш| ла су| да // но во| ни зан’і| майутси | б’ірши | садом
/ во| ни торгу| вали з | йаблуками (Мх).
‘людина іншої віри’: у нас ни | було д| ругойі | в’іри / то ти| пер ц’і | в’іри
йе / ти| пер | кажут пока| йіти су| ботники / | йоги ĭк’іс | йоги (Нп); у нас | було
г| реко‿ка| толики і по| л’аки во| ни | мали | римо‿ка| толики / то за | н’імц’іў | була
та | секта бап| тисти / | н’імц’і йак йіх заб| рали так по со| годнишниĭ ден’ ни
з| нали де во| ни | були / йіх | було | пару ў си| л’і / во| ни аг’і| т’ірували та| ких
слабоха| рактерних йак | кажут | руск’і із| м’ен’:ік’і | в’іри (Зб); пока| йіти /
пйітди| с’атники / у нас ни| ма йіх ба| гато / і ца ре| л’іг’ійа правос| лаўна (Мх);
то ў бап| тисти п’іш| ли | л’уди / а то п’іш| ли ў ц’і / шо шч’е ĭкас і| накша | назва
(Бл); йе правос| лаўнʼі / протис| танти / йе назари| нʼани / пʼітиди| сʼатники /
су| ботники і бап| тисти (Лк); | в’еруйушч’і / а ми христи| йани (Рш); це
бап| тисти / це ў ни| д’іл’у | ход’а / а то адвен| тисти то су| ботники (Ндб); йа
шчи то| бʼі це с| кажу це су| бота / шо йе ти| пер су| ботники до
штир| нацʼітого | року | цего ни | було нʼіґ| де / лиш | було христи| йанска | вʼіра і
Ста| риĭ За| вʼіт жи| дʼіўскиĭ / а су| боти ни | було / | вʼідумки | цейі // це | вʼідумка
/ а | вʼішла ца су| бота вʼід штир| нацʼітого | року / обйа| вилиси су| ботники // на
|

фабрицкʼі до| розʼі там Ту| пич:иха ста| ренʼка | жʼінка прис| тала до | тойі

су| боти / а на тоĭ бʼік / а на тоĭ бʼік жиў та| ка | доўга | хата | рабʼін
жи| дʼіўскиĭ пʼіп / і во| ни с| порили: во| на з с| войуў су| ботоў | Бʼіблийоў / а вʼін з
с| войоў / таĭ с| порили | дужи | доўго / во| на с| войеи до| казувала / а вʼін с| войе //
вʼін по| тому | каже ти ни три| майеш нʼі Но| виĭ За| вʼіт / нʼі Ста| риĭ За| вʼіт /
то| бʼі т| реба три| мати а| бо христи| йанство І| суса Хрис| та за| кон / а| бо наш
|

Бʼіблʼійу Ста| риĭ За| вʼіт / а це нʼі Ста| риĭ / нʼі Но| виĭ (Лж).
‘священик’: п’іп за Ри| мун’ійі прихо| диў на ре| л’іг’ійу / ўже з| нали шо

п’іп п| риĭде на ре| л’іг’ійу / а ўже йак | руск’і | були у по| па не | в’ірили (Ош);
св’аш| ченик / о| тец / хто | каже п’іп / хто | каже св’аш| ченик / хто | каже
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о| тец таке| во (Бл); у нас буў шчи ко| ли йа | була маĭ ма| ла / то буў при| йеж:иĭ
/ | али | жили ў нас тут на квар| тир’і у ха| з’айіна / аўже цеĭ | бат’ушка в’ін
нав’ерно ўже до т| риц’іт | рок’іў / то в’ін з Куче| рова (Ндб); па| нотец маў
стаĭ| нʼі там і вʼін маў два гек| тари зем| лʼі / кот| риĭ приĭ| шоў до се| ла
слу| жити / то ка| зали на по| садʼі / то вʼін там жиў і два гек| тари зем| лʼі вʼін
маў / па| нотец маў | наĭмита / | наĭмичку / двʼі ко| ровʼі три| мали / | пару | конеĭ
три| маў па| нотец (Лж); пова| жали свʼаш| ченика / ка| зали па| нотец (Іс);
к| с’онʒ по‿| пол’ски / кот| р’і ни хо| дили до | церкви то ка| зали по| пи (Зб); о| тиц
|

ал’бо | бат’ушка / по‿ри| мунски п| риут (Дв); йа памйа| тайу там де клуб у

нас / так там буў па| нотиц | Радик / і ў | него | була | наіт’ слу| жанка // в’ін
виш| н’і та| ко нак| лаў / шо ми ĭшли ту| да ви| шен’ | д’іти п| р’атати / а во| ни
|

вечором ўсе та| ко шпациру| вали (Кл); попа| д’а таĭ доб| роʒ’іĭ на по| па ка| зали

(Ош); ў нас | кажут св’а| шен:ик / а по д| ругих | селах | кажут | бат’ушка / а у
нас | кажут па| нотец (Кд).
‘дружина священика’: попа| д’а / таĭ | ран’ши так ка| зали / а на | д’іти
н’і| йак ни | кажут / | д’іти шчи ма| л’і / шч’е до ш| коли | ход’е (Бл); попа| дʼа /
ти| пер | матушка (Лк); доброʒ| ʼіка / цʼілу| вали | руку йі і | зарас цʼі| луйут (Вс);
добро| ʒ’іка па| нотцева | ж’інка (СтЖ); добро| ʒʼіĭка / це шос ве| ликого | було!
|

видʼіли добро| ʒʼіĭку / | добриĭ денʼ! / па| нотцевʼі | дʼіти | тоже | були ў по| чʼотʼі

/ це па| нотцева | дʼіўчина це шос ве| ликого | було! / па| нотцʼіў син / а ти| пер
ўже | цего та| кого ни| ма (Іс).
‘хористи’: у нас та| ких хо| р’іст’іў ни| ма / лиш там | пару ста| рих
ба| б’іў шчи сп’і| вайут / а моло| дих у нас лиш од| на | ж’інка псал| тиршчик / шо
во| на чи| тайе псалти| р’і // а так ни| ма у нас так | хору / шоб буў та| киĭ хор
з| найіти йак у д| ругих церк| вах / ну / | пару ба| б’іў ста| рен’ких та| ких / та| к’і
йак йа / шч’е маĭ ста| р’і / шч’е маĭ ста| р’і в’ід | мени / бо йа | коло них шч’е
маĭ моло| да (ЗГ).
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‘дзвонар’: пала| мар шо ʒ| вони і буў д’ек / шо сп’і| вайе (Зб); пала| мар
ʒ| вони / приби| райе ў | церквʼі (Вс); с| тароста йе / в’ін св’іч| ки прода| йе / в’ін
в’ідкри| вайе | церкову / в’ін і ʒ| вони (Ндб).
‘керівник

церковного

хору’:

|

даскал

по| мошчн’ік

по| повиĭ

/

по‿ри| мунски | кантор’ (Дв); | даскал пома| гайе с| лужбу п| равити / киі| руйе
|

хором (Вс); |даскал / тоĭ шо п’ід па|нотцевоў ру|коў (Крч).
‘член церковного комітету’: | було зо два | пʼітропи нази| валиси / два

|

лʼуди / во| ни ро| били ра| хунок у | церʼквʼі / по| рʼадок / це | лʼуди / вʼіби| рали /

|

аўтус ка| зали так нази| вали / | аўтусʼіў | вʼібрали / ни | кого‿ни| будʼ /

вʼіби| рали лʼу| дину та| ку ро| зумну / би ни | пило / би | було ро| зумна лʼу| дина / би
|

була г| рамотна т| рохи / би з| нала пи| сати / чи| тати / бо то | були ĭ

нигра| мотнʼі | лʼуди (Лж); у нас йе голо| ва | церкв’і / сест| риц’і | ход’а
пома| гайут там приби| рати ў | цер’кв’і / б| рат’:а т’і / шо пома| гайут ў
|

церкв’і це в’ід| даўна так | було (Бл).
‘керівник церковного комітету’: в’ін йак ска|зати ти|пер голо|ва

рив’і|з’іĭнойі ко|м’іс’ійі / в’ін так йак рив’і|зор ĭкиĭс (Мх), йе с|таршиĭ чоло|в’ік
/ шо в’ін за то ўс’о в’ідпов’і|дайе (Кд); с|тароста – ха|з’айін |церкви (Ркш).
‘чернець’:

моло| диĭ

х| лопецʼ

у

Свʼітло| горсʼкому

монасти| рʼі

До| нецʼкойі | областʼі / це | наітʼ | мойа род| нʼа вʼід | мого | первого б| рата ўнук
/ вʼін мо| нах / мо| нашка | тожи | була ў нас / | али ў| мерла у | Кийевʼі // А як
раньчи казали на монахів? у нас ма| нах йе / | можи ви | чули / тут ў си| лʼі / шо
вʼін | тожи ни жи| ниўси / зро| биўси мо| нахом / так си| бе присвйа| тиў (Дв); це
ма| нах / в’ін ни з| найе н’і | ж’інки н’і го| р’іўки н’і в’іс’і| л’а н’і| ч’о (СтЖ);
ка| лугорʼі / бо у ка| толикʼіў | кажут капу| цʼіни (Лк); ĭду до ка у нас буў о| ден
чоло| в’ік / то ка| заў ĭду вакару| вати / з| начит | пасти ко| рову (СтБ) ĭду до
ка| лугарчини / до монасти| р’а (СтБ).
‘черниця’: цер|коўна / во|на ўже лиш дл’а са|мого |Бога (Тр); чер|ниц’а /
во|на п’іш|ла ў ма|нашки / ў нас йе та|к’е шо п’іш|ла |д’іўчина та|ка моло|да
штир|нац’іт’ р’ік п’іш|ла ў ма|нахи даў|но / тут ў |л’іс’і йе манас|тир і во|на
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ту|да п’іш|ла / су|да йак |йідеси та |серид |пол’а л’іс п’ід |л’ісом манас|тир
(Яр).
Людина як виконавець обрядодії
‘вагітна жінка’: ко| лис ка| зали ва| г’ітна / а те| пер бе| р’ем’ін:а (Брд);
ва| г’ітна це те| пер’ішне с| лово / а даў| но ка| зали г| руба / а шче ка| зали так
|

ходи // це та| ко маĭ с| тарш’і / а кот| р’і маĭ | були кул’| турн’і | л’уди маĭ то /

то ка| зали так | ходи (Лш); ста| р’і шчи | кажут г| руба / а моло| д’і ўже н’е /
моло| д’і | кажут ва| г’ітна (Гр); те| пер | кажут б’е| р’ем’ін:а / а тог| ди ка| зали
г| руба // ца | ж’інка | ходи г| руба / ўна | майе | мати ди| тину (МК); ко| лис
ка| зали г| руба / во| на ўже г| руба / ти| пер бе| рем’ін:а а| бо шче ĭкос а| ну
ва| г’ітна / а тог| ди це н’іх| то не каاзаў а| ну г| руба таĭ ўже ўс’о (Мм); ко| лис
йак ва| г’ітн’і хо| дили / там ва| г’ітна то ка| зали йоĭ / а| ди ўна ўже г| руба / ни
ка| зали шо ва| г’ітна / а г| руба (Зб); ти| пер | кажут б’е| рем’ін:а / а тог| ди
ка| зали г| руба (Рд); | ран’чи ка| зали ў тк’аго| тк’і ў та| кому с| тан’і / а ти| пер
|

кажут | ваг’ітна (Ол); а | ран’чи ў| с’ако ка| зали / ка| зали шо при на| д’ійі

(Стц); ни | кажут ва| г’ітна / | кажут по‿ро| с’іĭски бе| ремен:а / то н’іх| то
ва| г’ітна тут ў си| л’і ни с| каже / но | али с| лово бе| ремен:а це ро| с’іĭс’ке (Вв);
то і ва| г’ітна | кажут / а у нас | кажут бе| рем’ін:а (Ндб); а ти| пер | кажут
г| руба / бе| рем’ін:а / а ко| лис ка| зали к’еж| ка (Бн); | зари | кажут маĭ
бе| р’ем’ен:а а| бо ва| г’ітна // | али б’іршинст| во | кажут бе| р’ем’ен:а (Ршк).
Заборони вагітній жінці: так | н’іби / так во| на з| найеш та| к’е з| найеш
|

ж’інка по| вин:а скри| ватси т| рох’і | було так’е| во во| на | хочи шос по| кушати

|

хочи шос заба| гайе шос | йісти таĭ так’і| во так це во| но йе ўже во| на

бе| рем’ін:а г| руба то ти| пер бе| ремен:а / у| на г| руба | дати йі по| кушати бо
во| на ўзд| р’іла шо там шос си | роби чи шо би | дати йі по| кушати | тойі йі| ди
би во| на ни би во| на ни бо то йе так шо з| найіш | п’ісл’а | того шос | робиси
ни| добри | ж’інц’і так’е| во // йак| шо п| роси то ни | можна в’ід| казати ни
|

можна в’ід| казувати / йак| шо ў | теби | ж’інка бе| ремен:а п| роси а ти | кажиш

шо ни | майеш то це | кажи то пойі| д’а | миши то| б’і шос та т| реба | дати шо
во| на про| сила то т| реба | дати т’і | ж’інц’і (Тп); | мойа | мама ўсе / бо то
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зарис та| к’і | розкош’і шо | чириз до| рогу / к’ір| ница на под| в’ір’у /к’ір| ница / ў

|

хат’і / к’ір| ница / | то во| да а йа хо| дила аж на низ до к’ір| ниц’і дали| чен’ко і

б’е| р’ем’ін:а / ди| тина за ди| тинойу / б’е| р’ем’ін:а // йа б| рала два в’ід| ра на
ко| ромисло і о| дин ў | руки / бо м’і| сила мос| ти о| ц’і пост| роĭк’і йа | к’і‿не| буд’
/ то | мама йак у | мени / то | Жен’ко | Жен’ко / не бе| ри три каза| ни / бо йак
та| ку | ж’інку з| дибиш / то во| на те| бе так спас| куди шо но! йа| ку | мамо?! но
та| ку / шо | майе | мати ди| тину / бо | кажи шо йак | ж’інка то| та б’е| р’ем’ін:а
йак зуст| р’інеш з тр’о| ма | в’ідрами шо хтос і| де / то| та б’ер’ем’ін:а
зуст| р’іне / то ди| тина | родиси ĭкас | три душна / шо во| на | мала за| духу ĭкус
(Кп).
Заборони для породіллі: йак| шо | ж’інка ўро| дила ди| тину / на | нейі
|

кажут пол’іж| ница (Тп); йа памйа| тайу даў| но йак ка| зали то | дома

на| роǯували / таĭ ка| зали | кажут ни ĭди до | тойі | хати / бо там пол’іж| ница //
|

заки ди| тину не ўхрес| тили / то во| на пол’іж| ница (Стц); си| ра | ж’інка / до

|

ш’іст’ ни| д’іл’ во| на си| ра | ж’інка, бо у | нейі ў| с’ак’і ви| д’ілен’а // А тепер так

кажуть? ну / ста| р’і ж’ін| ки так і | кажут (Кп); сиро| ва | ж’інка ка| зали ко| лис
/ бо йа ко| лис п’іш| ла п| рати | п’ісл’а | того | тиждин’ йак приĭш| ла з род| дому /
то меи| н’і | каже | коло к’ір| ниц’і од| на | баба / йоĭ! ти сиро| ва | ж’інка / то| б’і
ни | можна | прати (Тв); ни| йак ўже ни | можут ка| зати / во| на | посл’а
бе| ремен:ост’і по| вин:а п’і| ти до мо| литви // роз| вита во| на не по| вин:а п’і| ти
до кир| ниц’і ни| йак / ко| ли во| на | мала ди| тину | заки ни | п’іди до | церкови /
|

заки ни прочи| тайе п’іп мо| литву во| на н’і| куди ни хо| дила роз| вита / воп| ше

н’і| куди ни хо| дила / не | мала п| рава // ни до кер| ници / | коло | хати лиш со| б’і з
ди| тинойу / | даже з | дому ни хо| дила / ди| тина не полу| чила мо| литву не
хреш| чена | була це до д| ругого | тижн’а таĭ ди| тину по| вин’:і схрес| тити (М).
Родини: то |дома ко|лис ро| дили жін| ки / то не | було род| дому // йа
до| пустим з од| ним | була ў род| дом’і з с|таршим бо в’ін з |сорок |семого |року /
таĭ то шче ни |було род|дом’іў / то шче п’іс|л’а |воĭни / то шче |дома ро|дила //
прихо|дила аку|шерка с’іл’с’|ка |ж’інка / |моша йі ка|зали / у нас так на |нейі
ка|зали |моша і во|на прихо|дила // но / ĭде чоло|в’ік при|ходи за неў таĭ во|на ĭде
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/ хто за неў п|риĭде во|на ĭде / то во|на |була // а / йак то|б’і ска|зати / ўже йак
то ко|лис ро|били ро|дини // но гаĭ там до|пустим со|годни си ўро|дило / а ў
не|д’іл’у |робл’а ро|дини / к|личут |р’ідних ци |мойу сист|ру чи чоло|в’ічу /
б|рата / не|в’істку там то су|с’ід’іў / а хто ĭ са|миĭ прихо|диў // то так
ро|били: зас|тел’ували ту |ж’інку ска|зати |роженицу йа |буду так ка|зати ти
розу|м’ійеш йак йа |кажу? // зас|тел’ували та|ку ро|били / то на |лужку во|на
ле|жала / йа ле|жала на |лужку і так до своло|к’іў при|били ц|вики і так др’іт
прот’аг|нули / а на тоĭ приўйе|зали та|ке покри|вало ве|лике |б’іле |тайак
п|ростин’ / та|ке то спец’і|ал’но |було дл’а |того з|роблено // то так
зас|тел’ували |ж’інку і там йак|шо |наша |моша / то та прихо|дила п’ід|мити
йі|йі / но поди|витис’а йак во|на ци ни крово|тече |майе / но во|на прихо|дила /
то йак йе хтос у |хак’і посто|рон’:іĭ / то во|на со|б’і там тим |заĭде за то таĭ
зас|теле за со|боў таĭ во|на со|б’і там |роби / а н’іх|то н’і|чо ни |види / так це
|

було // а ўже йак у род|дом’і то ўже / то це ўже род|дом / то це ўже ни так

|

було // еĭ / |Боже / йак йа сере|д’ушчого ро|дила / бо в’ін у|мер / то ў |хак’і буў

та|киĭ род|дом таĭ прихо|дила |ж’інка та|ки ца |моша / шо йа |кажу // ца
|

ж’інка у |мени ўс’і т|ройе д’і|тиĭ в’ідби|рала // то во|на прихо|дила там і нас

|

було шч’е дв’і / то ўже |цего ни |було засте|лено / бо там йак і|шоў хтос то

|

коўтаў у д|вер’і // то йак і|де хтос по|коўтайе у д|вер’і / ни |можна ĭти! / таĭ

|

моша ца в’і|ходит таĭ ўже ĭак за неў приĭш|ли / то во|на |борше нас

оброб|йейе таĭ ĭде / бо то та|ке ни чи|кайе (Мм); пол’іж| ница ка| зали на
|

ж’інку | ж’інка по| вин:а до ш’ішт’ | нед’іл’ не ĭти н’і| куда // а ў ш’ішт’

|

нед’іл’ по| вин:а ў | сорок дн’іў во| на по| вин:а | була п’і| ти з ди| тинойу ў | церкву

па| нотец йі при| водиў до | церкови / аш ў | сорок дн’іў (Тп); поро| д’ілка / ĭди| мо
до поро| д’ілнойі бо та | майе / з | мискоў / з мис| ками / ў нас і ти| пер так
|

кажут шо ĭдут з мис| ками // йак ўже приĭш| ла ту| во з род| дому то ўже

|

кажут йдеи| мо до На| ґ’ійі бо ĭ| димо з мис| ками / бо во| на поро| д’іл’:а /

зро| дила ди| тину // а ти| пер ўже | кажут шо приĭш| ла з род| дому оти| пер так
|

кажут / ўже с| лова ни| ма / | р’ітко / та| к’і може с| тарш’і йак | мойа | мама

то ўни так | кажут мог| ли так ка| зати / а та| ко то ми ў нас шчи ти| пер
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|

кажут шо ĭду з | мискоў так шчи ў нас це за| ведено хот’ то мис| ки ўже ни

неи| сут // ко| лис шли з | мискоў / то | несли | миску ў | мисц’і му| ка і з| вер’ха
|

йеĭц’а і бул| ки ĭк’іс ĭкес таке| во ĭшли / а ти| пер то ўже ку| пуйут

кус| т’умч’іки / не| сут ко| робку чоко| л’ад’іў п’іў| сотку і так і| дут ти| пер з
|

мискуў / а ко| лис іш| ли з мис| ками і т’і мис| ки сто| йали ў | хак’і аж йак

дохрес| тили ди| тину то| ди ти | миски / | миску зави| вали ў | фустку і то| ди ти
мис| ки ўже мис| ки порож| нили | в’ісипали йа з| найу | цукор там чи му| ку хто
прино| сиў там по| тому к| лали за| виваник бо то ко| лис так ў си| л’і пеик| ли і
то| ди би по| рожну | миску ни вер| тати то ўже шос ў ту | миску к| лали тим
хто прихо| диў з | мискоў (Ол); з | мискоў / а | миски там н’і| йакойі ни| ма / а
там йе г| рош’і / | цукор на ди| тину там пок| ладиси / | рижу | цукру / | дехто
мака| рону / | дехто / шч’о хто б’і| руйе // бо то так ў нас з| даўна ка| зали / з
мис| ками хо| дили ти| пер ни так / ти| пер | оз’ме со| б’і у па| кет | цукру / | рижу /
шо | майе таĭ то накла| де / г| рошиĭ | к’іл’ко хто б’і| руйе там пок| лади на
ди| тину таĭ ўс’о (Рдн).
‘баба-повитуха’: | моша ка| зали на | нейі / ў вас там | кажут | моша на
|

бабу / | роди приĭ| мала | дома (Лш); а од| на | була тут у се| л’і ў го| р’ішному

ку| т’і / та ў| чиласи на аку| шар’ку // з| найеш шо аку| шерка? // | моша // на
аку| шарʼку ў| чиласи / | али ни мог| ла д’іс| тати дип| лом шоб | була ро| била / бо
т| раба | було пла| тити // | в’іўчитиси | в’іўчиласи / се| лом хо| дила / де ĭк’і | роди
приĭ| мала / в’ід| так за Ри| мун’ійі | дали | були ĭкус ру| мунку то та н’і| чо ни
ў| м’іла / ўсе к| ликали цу таĭ ц’а | була аку| шар’коў (Іс); пови| туха /
|

бабц’а‿пови| туха // це | мойа су| с’ідка | була / во| на д’і| тиĭ ни | мала а

приĭ| мала | роди / та| ко приĭ| мила і заўйе| зала гу| ʒок / | мала ўна та| киĭ
клу| бочок і / наро| диласи ди| тина во| на та| ко зноў пус| кала зо два
сан| т’іметра і зноў гу| ʒок і ко| ли во| на по| мерла ў | нейі | було / на йі| йі в’і| ку
во| на приĭ| мила | тишчу т| риста п’ійі| с’ат д’і| тиĭ // і то і во| на ска| зала шо
о| цеĭ клу| бочок йак йа ўмру шоб ви ĭго пок| лали | коло | мени бо це ўс’і | д’іти
йа| к’і йа приĭ| мала (Пд) А шо таке державна моша? ну / то во| на прохо| дила
|

тайак | курси / сʼілʼс| ка | рада йі напраў| лʼала / | була | жʼінка ĭка хо| тʼіла це
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ро| бити / і во| на прохо| дила там йа| кʼіс | курси і ўже ўна по| тому з| нала шо
ро| бити (Лк); од| на та аку| шар’ка / ми йі ка| зали ц’і| сарска | моша та так
нази| вали по‿| даўному / по‿ри| мунски чи по‿аўст| р’іĭскому ц’і| сарска | моша /
бо йак с| войа | бабка / бо то | були с| войі ж’ін| ки шо до | род’іў / а ўже йак
по| гано | було шо ни | годн’і / то | везли у шпи| тал’ / то це ўже | дуже | р’ідко
|

було ко| го | везли / а | к’іл’ко ўми| рали | дома при | родах? ли| шалиси уд’іў| ц’і з

|

купоў д’і| тиĭ / так шо с| тарша | д’іўчина ĭшла на т’і | д’іти (Рд). На кого ще

казали “моша”? | моша / | али то ўже | жʼінка ĭкас но| сила ди| тину до хрес| ту
ни| се ўже ка| зали / шо во| на | моша // там жарту| вали ўже / йак вʼіно| сили
|

купʼілʼ таĭ ту | мошу ўже кро| пило по| мижи | ноги п| хали / вʼіно| сили | ван:у /

|

тайак у | бубнʼі ту | ван:у / г| ралиси ко| ротше (Лк).
‘хрещені батьки’: | ран’ши ка| зали | бат’ко / а ти| пер | кажут на| нашко

ўс’і (Зл); | бат’ко і | матка / у молда| ван’іў | кажут на| нашка і на| нашко (Яр);
ко| лис так ка| зали на| нашко на| нашка / а ў нас о| бично | кажут | бат’ко і
|

матка (Рп); хаз’а| йам кум / а ди| тин’і | бат’ко хрес| т’іл’ниĭ чи | матка

хрес| т’іл’на (Ркш); тим ку| мам шо ти ў| з’ала би т| войу ди| тину хрес| тили /
т| войа ди| тина | майе каاзати | бат’ку а| бо | матко (Тп); на| нашко це при| ходи
так / йак д| руга | мама / та / шо ро| дила / во| ни так по| вин’:і пома| гати
восп’і| тати (Дв); ўни ў | раз’і ĭ| койіс б’і| ди / то по| вин’:і ту ди| тину | тайак
усино| вити (Дж); ку| ми ц’і шо три| майут ди| тину до хрес| ту / це ку| ми (Брд)
Скільки кумів беруть? і два і три і ш| тири / і но гаĭ / ми моло| д’і | були / то ў
|

Жучки там то д| вац’іт’ і пйет’ ку| м’іў | було / то та| ке ўс’і ĭшли до | цер’кви

хрес| тити / то це | тайак в’іс’і| л’а ĭшло так ба| гато (Сл); с| таршиĭ кум
с| тарша ку| ма / а т’і ўже | решту то ўже | лишн’і / то | саме голоў| не т| ройе
за| писан’і в’ід | Бога (Чрш). Хто такі старші куми? | батʼко і | матка / це
батʼ| ки цʼі| во шо вʼін| чалʼнʼі / це йак| би вʼін| чали / то цʼі батʼ| ки | майут
|

бути с| таршʼі у ку| мах / це | батʼко таĭ | матка с| таршʼі / | першʼі ку| ми цʼі

два / шо йа то| бʼі | кажу (Нп); і до| пустим / йак| би ми обид| в’і три| мали до
хрес| ту / то ми | тоже ку| ми б| лишч’і йак з тим у | кого три| майемо / би ти це
з| нала раз і на | заўши // і не с| м’ійеси поби| рати йак| би ти хо| т’іла таĭ ти таĭ
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шче х| лопиц з то| боў три| майе / то по| тому хот’ ма| л’і | д’іти ви три| майете
/ али по| тому в’ірос| тайете і в’ін ти| бе с| ватайе / то ни | добре ĭти за | него
(Мм); во| ни оу| бойе ку| ми / ўни хо| т’а поб| ратини а йім не | можна б| ратиси /
раз во| ни по цер| коўних за| конах йім не | можна б| ратиси // | дажи тут п’іп
ска| заў а | наш’і та| к’і к| лепи ў голо| в’і / ĭдут / | д’іўчина ĭ х| лопец ĭдут
дер| жати до хрес| ту / а в’ід| так поби| райутси / таж не | можна! (Яр).
З чого починається весілля? з| лагода і ў нас | кажут з| лагода /
|

тато‿| мама к| личут соу| б’і | р’ідних / це йе с| тарости (Бл); вʼін бе| ре

с| тарости / два чоло| вʼіки / ĭде у чит| верʼ ў| вечʼір до | дʼіўчини поси| лайе
с| тарости / ти| пер ўже | цего ни| ма / ди| тинко / то ко| лис | було / іш| ли два
чоло| вʼіки с| тарости таĭ моло| диĭ ĭшоў / а ўже вʼід| так йак з| лагода то ткʼі
с| тарости | также йе (Нп); два с| тарости / а| бо | тат’іў брат | або | татовойі
сест| ри чоло| в’ік / наĭр’ід| н’ішч’і / чоло| в’іки / а йак не| ма та| койі ро| дини то
си би| ре су| с’ід’іў (Ус); с| лово / батʼ| ки з од| нойі сторо| ни ĭ з д| ругойі ĭ | родичі
/ старос| ти | ранʼши | були / у нас ни ĭдут у нас моло| дʼі згу| ворʼйутси йа| кʼі
там старос| ти? | ранʼши | можи ĭшли старос| ти // йа з| найу шо йак іш| ли
|

мого | тата старос| ти до Фро| зʼіни / во| ни погово| рили / Фро| зʼіна | дала

з| году / а | потʼім | було с| лово (Лк); Хто має прийти на злагоду? | р’ідн’і /
бат’| ки моло| дого/ бат’| ки моло| дойі / | тойі | д’іўчини йак йе шчи д’ід | баба /
запро| шайе на ту з| лагоду / гу| туйе / там гу| вор’а таĭ то / таĭ то таĭ си
поприĭ| майут таĭ си роз| ход’а / там ўже призна| йут на кот| ру ни| д’іл’у ўже
|

майе | бути в’і| с’іл’а / на кот| риĭ ден’ // А потім ще окремо старостів

присилають? даў| но та| к’і | були старос| ти шче / там чоло| в’ік то чоло| в’іки
|

були старос| ти / і ўже йак | було в’і| с’іл’а то тим старос| там дару| вали

та| к’і рушни| ки / а| бо там йа| киĭс по| дарок (Др); с| лово ро| биели / з| лагоду /
|

поли мʼі| ниели / | поли да| вали / хто даў ч| вертку / а ч| вертка то це йе

д| вацʼітʼ пйетʼ | арʼіў / а то на пражи| нʼе | було / пра| жини / д| вацʼітʼ
пра| жин / ч| вертка си нази| вала / це мʼі| ниели / хто маў двʼі ч| верцʼі да| ваў а
хто три а хто | бʼілʼшеи а хто і | були та| кʼі | лʼуди шо три пра| жинʼі дʼі| лили /
три | ари ў го| родʼі дʼі| лиели (Лж); А хто має на слово прийти? лиш | тато
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|

мама | бат’ко тоĭ шо | майе в’ін| чати з | бат’ком і там бе| ре с| войі | сестри

|

мама с| войі | сестри таĭ во| на таĭ то| во | тато / | мама моло| дого / х| лопца / і

цих | тато‿| мама / і там йак йе б| ратʼ:а ĭшли / ўсʼо / і догово| рилиси на ко| ли
таĭ ро| били (Лж); в’ід моло| дойі ро| дини ĭде п’ісла| нец ĭкиĭ ни| се кола| ч’і ту| да
п| роси йіх / шо ми п| росимо вас на с| лово / а в’ід| так | в’іт:и ĭде | тато | мама /
|

бат’ко ĭ | матка в’ін| чал’н’і / з | кожнойі ро| дини / | може ў | мами йе ĭк’іс

сест| ра чи ў | тата / ўс’і та| к’і | р’ідн’і (Тв).
Як називається початок весілля? | першойі д| нини | було зачи| нал’ниц’а /
при| несли ди| ревце / при| несли ну це ўс’о моло| диĭ приĭ| шоў при| н’іс ди| реўц’а
(Рдн); а ў су| боту | були ка| зали за| водини / нази| валие / а| ди / шо б| рали вʼід
моло| дого | капцʼі / а| бо чир| вики / а| бо | чоботи / даў| но та | чоботи | жоўтʼі
ро| билие та| кʼі шчи з кʼітич| ками то / то моло| дʼі // та тʼі | чоботи зо
д| войе‿т| ройе лʼу| диĭ / | четверо ĭдут / ни| сут до моло| дого / а вʼід моло| дого
ни| сут со| рочку ў су| боту ў| вечʼір до моло| дого / вʼід моло| дойі со| рочку
моло| дому / та оубʼі| зателʼно т| реба | було портʼа| ницʼі ĭ со| рочку ш | шети
моло| дому і | окраўку / і ши| ринʼку моло| дому | сʼіла | вʼішити моло| дому на
|

окраўку / то фус| тинка а то с полот| на | було та| ке си скла| дало у| чатверо

то ў шти| рʼох вуг| лах т| реба | було | фаĭно / во| но | було | вʼішите то до | пойаса
при| шиети / до | окраўки / ши| рокиĭ | пойас / | окраўка си нази| вала (Лж).
‘наречени(а)’: то| варишки / с| тарша д| ружка / так шо йе дв’і / не| се
о| ден в’і| нок / кола| ч’і / а од| на не| се там баир| в’інок / ĭ моло| да з | ними ĭде / це
друж| ки до к| н’ез’а / це моло| диĭ / моло| да кн’е| гин’а / а| ди | кажут кн’е| гин’а
ĭде / ўже до шл’| убу / кн’ез’ ĭде ўже до | загсу / но | б’ірши моло| диĭ / моло| да /
а даў| но кн’е| гин’а (Бл); та| ке ни | було йак ти| пер | робл’а / | д’іўчина | була ў
т’ім‿| о чол| в’ік моло| диĭ буў ўб| раниĭ ў со| рочк’і | доўг’і от / | пойасом
п’ідпе| резаниĭ ў | туфл’ах / моло| да та| к’е | мала в’і| нок | мала на голо| в’і / и /
|

р’ікл’а та| ка | була / со| рочка та| ка | доўга | в’ішита шо то| ди | було? //

моло| диĭ хо| диў за моло| дойу на | кон’ах / при| ход’а за моло| дойу моло| диĭ
посир| дин’і а два з бо| к’іў // А хто це були такі? б| рат’:а Його рідні брати чи
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чужі хлопці? йак| шо не| ма | р’ідних / то бе| реса там двойе| р’ідних так’е| во чи
су| с’ід’іў чи шо | али моло| диĭ бух насир| дин’і а два х| лопц’і | були з бо| к’іў / два
х| лопц’і / і це при| ход’а за моло| дойу при| ход’а / на во| рота / там йіх
ч’іс| туйут та| к’е при| ход’а до | хати ўби| рати моло| ду за ст’іў і пу| тому
зби| райут / | кон’і | були та| к’і зап| р’ажен’і / д| войе | кониĭ / | ф’іра / моло| да
с’і| дайе на ту | ф’іру / бе| ре | ʒер’кало у ру| ках і та| ко ĭде до моло| дого / на т’і
|

ф’ір’і // а та| ка | була ск| рин’а та| ка / то шо то | було? то н’і| чо ни | було

(Тп); у моло| дойі йе два х| лопцʼі / ци чо| тири х| лопцʼі це си ра| хуйут б| ракʼа / а
у моло| дого друж| би / тог| ди йак йа ĭшла ў друж| ки / йа | мала б| ратовʼі
причи| пити то / а йак ĭшла ў свʼітиў| ки і / то | мала д| ружбови приче| пити
|

букʼіт (Зб) А брати це були рідні чи могли бути чужі хлопці? мог| ли | бути

|

рʼіднʼі бра| ти / мог| ли | бути чу| жʼі / | али вʼін за б| рата / і ко| ли приĭш| ли з

|

церкови моло| диĭ з моло| доў / за| водʼе за стʼіў / то моло| диĭ / о| ден брат

|

наперед моло| дойі / а о| ден брат | назад моло| дойі / а моло| дого поси| лайут

|

далʼши / кла| дут таи| релʼі ску| повуйут (Зб).
Звертання до батьків наречених у день весілля: | кажут до| матор’ка

до| матор’ / ц’і шо | робл’а в’і| с’і| л’е / йе до| матор’ка до| матор’ ĭд’іт’ ту| да
до | хати / до| пустим при| ход’а ĭк’іс | л’уди / ну до | кого пок| л’ін | дати?
при| ход’а з кола| чами / з ви| ном чи з го| р’іўкоў / но чи| кайут на до| матор’а
(Др); с| ваха ве| лика / | мама моло| дого с| ваха ве| лика а на моло| дойі н’е лиш
моло| дого | мама с| ваха ве| лика а моло| дойі п| росто с| ваха (Км); | тато
ве| ликиĭ, | мама ве| лика / ве| ликиĭ бо | роби в’іс’і| л’е хот’ тоĭ | тато ве| ликиĭ
хот’ тоĭ (Чрп); | тато ве| ликиĭ і | мама ве| лика і | бат’ко ве| ликиĭ і | матка /
то| д’і ўс’і ве| лик’і (Гр).
‘весільні свідки’: | бат’ко з | маткоў в’ін| чал’н’і (Бз); то йе кум і ку| ма /
у | церкв’і с| в’ітит с| в’ічку кум і ку| ма (Бл); ў нас так | кажут | батʼко ве| ликиĭ
/ | матка ве| лика (Лк); лиш звер| тайутси йак йе | бат’ко / | матка / у моло| дойі
|

бат’ко по| винен | бути / а ў моло| дойі | матка / то це ўже | пан’і | матко /

|

пан’і | бат’ку (Кж) А кого брали за батьків? лʼу| бого | кого | хоче / от ти

|

майеш под| ружку і ти | хочеш би во| на те| бе вʼін| чала і ти бе| реш йі у
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батʼ| ки (Нп); так | б’ірши так | було шо йак йе м’іĭ | бат’ко / йак йе м’ій йа
|

майу с| вого | бат’ка / а| ди х| лопиц м’іĭ же| ниўса йа | майу | бат’ка / ти| пер

|

бат’ко | майе | сина / то ўже бе| реси | того | сина / | того | сина бе| реси за

|

бат’ка а йе так шо ни| ма ў | бат’ка д’і| тиĭ би| рут со| б’і чу| жих / | али так це

|

було шо це | бат’ков’і / це | бат’ков’і | д’іти | були | бат’ков’і // То має бути

пара? йак| шо йе та| к’е шо ĭ нежо| нат’і / йе шо х| лопец в’ін| чайе чи там с
сест| ройу чи з | мамойу чи | д’іўчина в’ін| чайе з б| ратом / бу| вайе | али | б’ірши
це маĭ | р’ітко бу| вайе (Тп).
‘подруги нареченої’: друж| ки / ĭкас та| ка маĭ з | р’ідних / то во| на
с| тарша д| ружка (Др); йе с| тарша д| ружка і йе свʼі| тиўка з д| ругойі
сторо| ни / йак сʼі| дайут за стʼіў то моло| да сʼі| дайе нʼе | першиĭ раз сʼі| дайе
моло| диĭ / свʼі| тиўка з од| ного | боку ĭ з д| ругого / по| тому д| ружка вʼід
моло| дойі / моло| да посеире| динʼі і д| ружка з| боку (Лк); моло| да / д’іў| чата шо
ĭдут з | нейу друж| ки йе с| таршиĭ д| ружба с| тарша д| ружка / а цеĭ с| таршиĭ
д| ружба ĭ д| ружка с| тел’а руш| ник п’ід | ноги йак во| ни бе| рут ш| л’уб чи там
ко| лис у с’іл’с| к’і | рад’і (Кж).
‘друзі нареченого’: ў | него друж| би / | к’іл’ко дру| жок | к’іл’ко друж| б’іў
/ бо то ĭдут до | цер’кви (Бл); друж| би і над | цими друж| бами йе о| ден
с| таршиĭ вата| жел / ко| лис буў о| дин вата| жел / д| ружба і вата| жел / у
|

мени | було йак йа вʼід:а| валаси отуту| во на перед| хатʼі // | али вʼід | дʼіўчини

ĭшли друж| би / а вʼід х| лопцʼа ватаже| ли / ти| пер би| рут і два| нацʼіт
ватаже| лʼіў (Лк); у моло| дойі с| тарша д| ружка вʼід рʼід| нʼі / а ў моло| дого
с| таршиĭ д| ружба вʼід рʼід| нʼі (Нп); друж| би / друж| бам да| вали бу| кети і
пла| точки / ту| то моло| да при| ч’іпл’увала ко| ли кот| риĭ лиш п| риĭди д| ружба /
даст про| п’іĭ і ўже | тому д| ружбови причи| пили бу| кет і | тихо (Др);
ватаже| ли це лиш йе два / а це бо| йари х| лопц’і ўже йе бо| йари / і во| ни /
моло| ду йак покри| вайут і ўни сп’і| вайут (Тп); йе д| ружба / д| ружба | майе
заво| дити / с| таршиĭ д| ружба // | зари | коло по| рога вʼін напе| редʼі / во| ни
зарʼа| дом с| тайут заво| дитини / | музика г| райе до за| воду / | музика г| райе / і
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вʼін хрес| тит на д| верʼі і | кажеи / даĭ | Божи ў | добриĭ час йак у лʼу| диĭ так і ў
нас / у шчас| лиеву го| дину розвесе| лʼім ро| диену! і так за| водʼаси за стʼіў (Лж).
‘дівчина, запрошена від молодого’: св’і| тиўка / | д’іўчина ма| ла з
ро| дини / з ро| дини бе| реси (Бл); а ў моло| дого йак йе ĭкас сист| ра | р’ідна /
|

перва сист| ра / з| начит во| на в’ід ш| л’убу / во| ни ĭдут з | церкви ци там до

с’іл’і| ради там йе св’іч| ки т’і / то та нази| валаси св’і| тиўка / св’і| тиўка бо
во| на | несла св’іч| ки / йі да| вали по| дарок / переў| йазували турпа| ном плат| ком
(Др); йе св’і| тиўка / од| на а| бо дв’і / дв’і св’і| тиўц’і / йак при| ходи /
прийі| жайе моло| диĭ за моло| дойу і ўже ко| ли за ст’іў за| вод’аси / то ц’і
св’ітиў| ки с| в’іт’а св’іч| ки над моло| дим і моло| дойу (Кж); св’і| тиўка це ўна
три| майе св’іч| ки / ĭдут до | в’інчан’а св’іч| ки три| майе при| ход’а на во| рота
часту| ватса ўна три| майе св’іч| ки / д’іўчина / за сто| лом св’іч| ки к| лалиси ў
кола| ч’і та| к’і | були ш| тири кола| ч’і бирв’ін| ков’і ве| лик’і і то к| лалоси т’і
св’іч| ки ў то / так шо св’і| тиўка / ĭдут за моло| дойу | таже св’і| тиўка
три| майе кола| ч’і / т’і| о св’іч| ки (Тп); а ў моло| дого свʼі| тиўка / свʼіч| ки не| се
з | церʼкви / а| бо | рʼідна сест| ра / а| бо вʼід | рʼіднойі сест| ри а| бо вʼід б| рата
(Нп); св’і| тиўка / моло| дого сест| ра (Пн).
Хто пече весільний хліб? | кухар’ка / йоĭ то та| ке перепл’і| тайеси йоĭ /
то кола| ч’і ти сп’і| ч’и то наĭ| г’ірша сп| рава / то п’ід| пук / йак моло| да г| руба
ўс’о! кола| ч’і не ўда| йуц:и / йе шо йа ш’іск’ раз п’ік| ла т’і кола| ч’і (Ус);
ж’ін| ки шо п’і| чут / то ўс’і ў| м’ійут кола| ч’і п’і| чи / і| накшойі | назви не| ма
(Бл); кола| чʼі | були два і тоĭ вʼі| нок на кола| чах / і | голубцʼі два | мусʼіли | бути
пʼі| чʼенʼі на кола| чах / два | голубцʼі / моло| да ĭшла до ш| лʼубу / пʼід па| ху
|

голубцʼі до | церʼкви / та| ке | голубчики пʼі| чене з | кʼіста / так йак кола| чʼі /

так | голубчики та| кʼі спʼі| ченʼі / два та| ко при| купцʼі / це а| би | жели во| ни /
йак | голуби / моло| дʼі / ўби| рали ў то у квʼіточ| ки з па| перу / сʼік| ли та| ке
дрʼіб| ненʼке таĭ ўби| рали | голубчики (Лж).
Хто такі свашки? у сваш| ки ĭшли мату| шʼі / | родичʼі / моло| дицʼі
ко| ротше (Лк); сваш| ки це ж’ін| ки з р’ід| н’і (К); то ўже запро| шали / ка| зали
пов’і| домили / і во| ни приĭш| ли п| рибран’і | фаĭно / приштраму| валиси / і
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приĭш| ли сп’і| вати моло| д’і до в’ін| ка / це та| ка | була ро| дина / но ĭк’іс йак ви
|

мали ĭкус та| ку | д’іўчину / а во| на ўже | виĭшла | замуж / з| начит ви йі

запро| шали до | себи у сваш| ки / на тих ка| зали сваш| ки / на тих ж’іно| чок / то
та| ких ста| рих ба| б’іў ни б| рали (Др); ў су| боту ў нас | шийут в’і| нок моло| дим
/ | матка / сваш| ки сп’і| вайут в’іби| райут бар| в’інок / к’іти| ц’і | робл’а /
к’ітич| ки / тому шо дл’а в’ін| ка ĭде ш| тири ки| тички / а по| тому шчи
розда| йе | мама су| с’ідам ўс’ім китич| ки // сваш| ки ж’ін| ки / ўс’і | майут | бути
ў фуст| ках пок| рит’і за сто| лом / ни | майе п| рава во| на | бути без | фустки / і
роз| в’ідниц’а ни | майе ĭти сп’і| вати на в’іс’і| л’е (Тв); сваш| ки | майут / і| дут і
|

майут | кожда | майе бам| бонʼіў / і ўни си вʼін| чайут / пʼіп звʼін| чайе / кру| гом

прес| толика | цего ў церʼквʼі йіх об| води / і йіх пʼіп / а у| ни | лоўйаси о| бойе за
фе| лон / і | батʼко‿| матка на| зад них і об| ходʼа три | рази о| тоĭ прес| толик / а
сваш| ки обки| дайут йіх бом| бонами обпсʼі| вайут / кон| фета! кон| фета це
по‿| рускому / ми з| найім даў| но бам| бони (Лж).
Хто прибирає покійника? з ро| дини / но це ўже хат| н’і / то кот| р’і там
відпро| ваǯуйут / ко| ли хтос у| мер / то в’ікли| кайут ко| го там | нести ци | т’іло
/ ци про| цес’ійу таке| о (Сл); це са| м’і с| войі уби| райут / так шо та| койі | назви
неи| ма (Бл); жʼін| ки йе / шо по| мийут ткʼіло таĭ ўб| рали (Нп); но йак л’у| дина
ўми| райе йак у вас оби| чаĭ? при| ход’а / до| р’ажували | чисто / йе та| к’і | пару
л’у| диĭ ж’і| нок т’і шо це | робл’а / це зап| рошували там з ро| дини / чо| тири
пйат’ чоло| в’ік / ж’і| нок / ўни при| ход’а / по| тому йім да| йут | кажут / т’і /
шо ку| пали | т’іло / п| рошу присту| п’іте до т| руни / да| йут по| дарки / ц’і шо
в’ід про| цес’ійі / допус| т’ім / тим | л’удим | тоже да| руйут / до про| цес’ійі
кла| дут рушни| ки / по кола| чеви / по рушнич| ков’і (Др); це су| с’іди | робл’ат’
|

або ро| дина (Кж); у нас ўс’і з| найут / ок| ремойі л’у| дини ни| ма (Гр); а| ди йак

йа | була | годна та ĭшла | мити мер| ц’іў / | кажут ĭд’іт’ та | ж’інка | мийе (Пг);
йа ни з| найу чи во| ни | майут | назву / | але | через тру| ну тим хто миў / ўби| раў
да| йут по| дарки (Вв); к| личут л’у| диĭ ўби| рати / пома| гати ўже то| ди ко| ли
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|

було пома| ган’а то са п’ік| ло дереў| це та пше| ник’і р’іх| туйеси до | церкови

так’і| во таĭ са к| личи ту шо з| найе та п’і| чут (Тп).
‘жалібниця’: | цего ў нас так ни | було / бо то с| войі припов’і| дайут / то
ко| лис та| ка | була припо| в’ідка шо | дала ку| м’і | руно | воўни таĭ ка| зала би
п| лакала за чулу| в’іком шо во| на не мог| ла п| лакати | али / | кумо би ви п| лакали
/ йа дам вам зв’іĭ полот| на і | руно | воўни! а та | ж’інка ни п| лачеи / а во| на
то| ди поди| виласи / | руно | мойе | руно / | дала‿м т’і за| дурно! а зв’іĭ полот| на /
|

буду п| лакати са| ма (Кд); ў нас йе шо сп’і| вайут та| к’і жал’із| н’і ц’і| во

п’іс| н’і / а то ни | було / с| войі | к’іл’ко п| лакали / а так то ни | було (Сл); це
|

можи | бути доч| ка / чу| же н’е / н’іх| то ни к| ликаў / це | можи си| д’іти

посто| йан:о доч| ка / ци не| в’істка / си| д’а там п| лачут / припов’і| дайут ĭк’іс
сло| ва за | татом чи за | мамоў (Др); та| кого ни| ма / ни наĭ| майут’ / це та| ки
с| войі доч| ка а| бо там ни| в’істка йак | була | добра | мама дл’а | нейі / а во| на
дл’а | мами то голо| сила (Кж); у нас ни|ма / н’е / ко|мед’ійі ни|ма |цейі / йак
ме|н’і за мо|йейу |мамойу |бан:о од|на йа з|найу (Гр); то лиш ў жи| д’іў так йе
(Тв); ў нас це забо| ронено у се| л’і / це у нас ни | робл’а (Вв); це ў нас ти| к’і ни
|

було / шо це к| ликати? хто | майе жал’ на | серци? / і та| ко так ў нас | було

то| ди і ти| пер / і хто го| лоси то ни ўс’і з| найут голо| сити / таĭ хто го| лоси
про| казуйе | фаĭно то йе доч| ка йе ни| в’істка йе сест| ра / йе | мама (Тп); Хто
сидить біля покійника? у нас йе / нази| вайет’с’а на при| вид:а при| ход’а / ко| ли
до мер| ц’а при| ход’ат’ | л’уди / в’ідда| йут’ | шану / | мол’ат’с’а / кла| дут
с| в’ічку і ки| дайут’ г| рош’і на | т’іло і по| тому си| д’ат’ і мер| ц’а п| рот’агом
|

того йак в’ін ле| жит’ у | хат’і йо| го н’іх| то ни ли| шайе н’і на од| ну хви| линку

од| ного (Вв); ко| лис чи| тали Псал| тирʼ / | була | жʼінка ци чоло| вʼік таĭ чи| тали
П

сал| тирʼ / у нас | цʼілиĭ | вечʼір чи| тали / псал| тирник (Нп).
‘гробар’: гро| бар’ / тоĭ шо за| копуйе л’у| диĭ (Мх); і тие| пер ў нас мо| гила

|

рʼідко ко| ли сло| бодна / усʼо лиш | диўлʼуси / ўже | йаму ĭде гро| барʼ ко| пати / і

са| мʼі молоднʼа| ки / са| мʼі молоднʼа| ки / тут | коло нас | маĭже | хата ў | хату
|

вʼіўмирали (НСт); ўже п’іш| ли т’і шо | йаму | в’ікопали / граба| р’і ўже п’іш| ли

/ граба| р’і ĭдут напос| л’ідку (Бл); чулу| в’ік тоĭ шо ко| пайе // Є у вас в селі
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такий чоловік? н’е не| ма / | мус’ут шу| кати а| бо с| войі би| рут та ко| пайут /
та| к’і йе ба| гато шо с| войі / бо чу| жиĭ гаĭ то (Сл); чо| тириста г| риўн’іў і
|

викопайут вам і ў дошч / йак ў не| году то | можна і пйат| сот (Гр).
Розкажіть, як люди святкували храм? на храм храм ро| били /

за| машчували п’іч об’і| затил’но то т| реба | було / мари| кан | начинка галуш| ки
/ замас| тити у п’іч / мака| ран / наĭ | буди мака| ран тоу| б’і / таĭ за| машчували
// | али су| с’іда ўже там / | Цил’а ти меш з| нати де Ра| х’іл’а | Зайацева там
|

коло | баби / таĭ | Цил’а / | мама йо| го / а ўна | була з Ма| майіўц’іў / таĭ

приĭш| ла сест| ра на храм таĭ | були | першойі д| нини / д| ругойі д| нини | рано
поўста| вали / ўна | живо з| лагодила / шчи та помог| ла таĭ у п’іч замас| тили
г’іўн’а| ком ко| роўйачим обмас| тили | дошку ту шо п’іч / а ўна шос | ходи /
|

ходи таĭ / ро| динко / йа ди| виласи ў п’іч / г’іў| н’ек ўже | в’ісох (сміється) / ўна

ўже го| лодна / ро| динко до сест| ри | каже ро| динко / г’ім| н’ек ўже / йа ўже
го| лодна / роз| тул’уĭ (Лж); храмо| в’і при| ход’а до | хати / а ми ма| л’і нас | було
дв’і сест| р’і / два бра| ти / нас | було | четверо і нам да| руйут / г| рош’і да| йут
// а ми так си | т’ішимо! // | т’ітка і | вуĭко Ми| хаĭло Дрон’ приĭш| ли / нас
надару| вали го| р’іхами та г| р’ішми (Др) На храм роблять танці? у нас н’е / у
нас ко| лис у чи| тал’н’і / бу| динок кул’| тури / чи| тал’н’а ко| лис нази| валаси /
то | була за| бава / вис| тава на храм / а те| пер ўже ни| ма н’і| чо бо то ўс’о
переĭш| ло на ра| д’анскиĭ стил’ / ни| ма н’і| чо / у | церкві йе / храмо| в’і со| б’і з
|

церкви / хто приĭ| шоў до | церкви ўсп’іў то ўсп’іў і роз| ход’аси по до| мам до

|

кого во| ни | майут і| ти (Кж); храм! | дуже ба| гато на| роду при| ходе с | сел’іў

на храм до | церкови / то ў | церков’і | поўна цер’ква л’у| диĭ! с ц’іх ўс’іх с’іл
кот| р’і маĭ б| лиско // пу| тому т’і | л’уди зби| райут і кла| дут йіх там та| к’і ў
|

церков’і зроб| лен’і сто| ли і кла| дут тих л’у| диĭ за ст’іў | йісти приĭ| майут

ўже | п’ісл’а с| лужби // А як кажуть на них? храм| йани / с’і| дайут за сто| ли і
там нар’іх| товуйут йі| ди ўс’і| л’акойі і там йіх приĭ| майут по| тому са
рос| ход’а (Тп); храм / та| киĭ с’х’ід ве| ликиĭ / у храм та| киĭ с’х’ід ве| ликиĭ буў /
так ба| гато сто| ронских лʼу| диĭ / | ф’ірами / маши| нʼіў не | було тог| ди | али
|

ф’ірами поприхо| дили / шчи жи| ди | були та пов’іво| зили ба| гато | цего
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та| кого / кон| фет / во| дички | цейі м’іне| рал’нойі / ўс’і| л’акойі / та| ка | була ў
скл’ан| ках / така ру| жева водичка / кр’у| шон та| киĭ / то так то б| рали / ĭ
кон| фет / і п’і| ч’ен’а і | того ўс’о| го / сто| ронск’і поприхо| дили на храм
ди| витиси (Лж). Хто організовує танці? ко| лис виби| рали | калфу / хто наĭ| маў
|

музику / | музика г| рала / г| рош’і зби| раў / бо то ĭ з чу| жих с’іл прихо| дили і

танц’у| вали (Гр); ĭ ти| пер | роблʼа | даниц / йе кал| фи / | вʼібранʼі х| лопцʼі /
вʼіби| райут х| лопцʼі | межи со| бойу с| таршого / два / два йе / х| лопцʼі
вʼіби| райут два кал| фи / і во| ни органʼі| затори | цего / зби| райут г| рошʼі і
пла| тʼа | музику (Лк); то ўже х| лопцʼі вʼіби| рали / маĭ за| можнʼішого бо
йак| би шос не ста| вало г| рошиĭ / то вʼін маў с| войі док| ласти (Нп); моло| д’і
х| лопц’і | того се| ла кот| р’і | в’ішли з | арм’ійі / з | вос’ка / то т’і х| лопц’і
ро| били | даниц / кал| фи // о| ц’і кал| фи / ца | музика на та| кому / | можи / ко| лис
то | вид’іли ў Лу| жанах // храм / а тут д’іско| тека! / моĭ / а то храм на т’і
то| лоц’і / шчи та то| лока ĭ со| годни йе ў Лу| жанах! / | молод’ / | ф’іри /
мото| ц’ікл’і / дес шчи мото| ц’іклі | були / хто ко| лесами / х| лопц’і зби| райут
д’іў| чат / по ш| тири‿пйат’ / хо| д’іт з | нами! // с’і| дайемо на | ф’іри / | йідем до
Лу| жан на храм // т’і кал| фи си| д’а | коло риш| тован’а / | музика на
риш| тован’у / во| ни ĭдут ĭк’іс х| лопц’і до| пустим з Берего| мета / з Лаш| к’іўки
/ з Непо| лок’іўц’іў / з | Орш’іўц’іў / зна| йомі ĭк’іс товари| ш’і д| руз’і / во| ни
застаў| йайут | музику / | музика г| райе марш там х| лопцам сто| ронским /
ви| тайаси! (Др); а йа | кажу / так чоло| в’ічи / стур| цуĭси | майиш | калфу //
шо‿шо? / йа | кажу | майеш | калфу / шо В’і| тал’іĭ | калфа? йа | кажу так /
урр| ра‿ур| ра! йа | майу | сина | калфу! а то в’ін ко| лис у | молодости калфу| ваў /
йа | майу | калфу / йа | кажу йа| киĭ ти дур| нен’к’іĭ чоло| в’ічи / | будеш
докла| дати г| рошиĭ // наĭ йа докла| ду | али ти не з| найеш шо то | калфа ў храм
/ ти це ни рузу| м’ійиш н’і| чо! (Мм); | було / це | мойа | баба роз| казувала шо там
ми | жили | дал’і т| рохи п’ід | л’ісом / п’ід | л’ісом | була та| ка то| лока на т’і
то| лоц’і гу| л’али | бос’і | наіт’ // а на Ви| ликдин’ | даниц ка| зали / то | мама
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|

кожна си| дит з | кошиком писа| нок / хто би| ре гу| л’ати | д’іўчину / а | мама

да| йе дв’і | писанки (Дж).
‘колядники’: ко| лис зби| ралиси ўсʼі | разом ĭшли вʼід | хати до | хати /
ĭде| мо / б| ратʼ:а / вʼід | хати до | хати с| войім б| ратʼ:ам‿това| ришам
заколʼаду| вати / це колʼадни| ки нази| вайутси (Нп); на Р’ізд| во по | хатах
|

бурса хо| дила / му| зики хо| дили і ка| зали / шо це | бурса ĭде по | хатах / де

д’іў| ч’ета / хо| дили / і ми си схо| дили і гу| л’али / | разом хо| дили х| лопц’і і
д’іў| ч’ета / кол’ідни| ки (Бл); приĭш| ла | бурса / зап| рошували йіх до | хати /
ро| били ст’іў | тато ĭ | мама таĭ приĭ| мали тих х| лопц’іў / а йак ни ĭшли за
ст’іў то в’іно| сили г| рош’і і ко| лач і дару| вали йім (Др); ўз| рослʼі | ходʼа вʼід
бе| рези / вʼіби| райут х| лопцʼі | тожи с| тарших / от на | нашʼім ку| тʼі два і на
тʼім ку| тʼі два / два бе| рези / от тʼі колʼі| дуйут на с| войіх ку| тах / а | нашʼі на
|

наших / це так вʼід| даўна ве| детʼсʼа / при| ходʼа пʼід вʼік| но і пи| тайутси

приĭ| майитие колʼа| ду вʼід бе| рези? А хто щи приходи колядувати? шчи вʼід
|

церʼкви | ходʼа / і | ходʼа х| лопцʼі ок| ремо до дʼіў| чат колʼаду| вати /

зби| райутси / йак нап| риклад | дʼіўчина | майе х| лопца / а з ним шче зо т| ройе
х| лопцʼіў ци | четверо / ци п| йатеро ĭдут колʼі| дуйут / | дʼіўчина би| ре до | хати
/ пригош| чайе йіх / ўни ў | хатʼі колʼі| дуйут / це ў нас і| де | сʼомого чис| ла / на
Свйатиĭ | вечʼір лиш | дʼіти хожут / і на Васи| л’а в’ід бе| рези ĭдут / на
Ма| ланку (Лк); а ц’і шо до | церкви | ход’а кол’аду| вати йак сп’іва| ки / та| кі
ве| лик’і ўже | л’уди та| к’і / ўз| росл’і / жо| нат’і то | кажут цер| коўна кол’а| да
хо| дила (Др); | ход’а | хата ў | хату / кол’а| да ĭде / кол’а| да паруб| к’іў і| де / і
кол’а| да стари| к’іў // стари| ки зби| райут на | церкву / а паруб| ки на | музику
(Гр); х| лопц’і з д’іў| чатами це моло| диĭ гур| ток нази| вайеси / | ход’ат’ / а так
б| ратство / сист| риц’і ж’ін| ки са| м’і то це сист| риц’і / а чолов’і| ки б| ратсто
(Кж).
‘учасники вертепу’: вер| тепники од’і| вайут’с’а йак ца| р’і (Вв); нас
ш’ішч і д’ід / | семиĭ д’ід / то буў | турок / ну пе| ребраниĭ / | турок / буў | калфа /
ц’і| л’індир / а | калфа це з та| ким к| ругом / з та| коў | корсоуў зак| рученоў / то
|

калфа / і ка| с’ір’ там у кас’і| р’а то ш| тири х| рестики на ро| гах у | шапці
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з| вер’ха / а ц’і| л’індр / то голо| ва йак | путн’а / а ц’і| л’індр | доўгиĭ | тайак
|

шило до к’ін| ца таĭ тут |поп’ід |бороду і|мили на |нитку (Лж); |д’іти ма|л’і

хо|дили з вер|тепом / та|ка зв’із|да зроб|лена / та|к’і х|лопц’і |п’ідростки йак
|

мали по штир|нац’іт по п’іт|нац’іт |рок’іў ро|били та|киĭ вер|теп / там

го|р’іло с|в’ітло / с|в’ічка на|в’ерно / і прихо|дили п’ід |хату і кол’аду|вали (Др);
з монасти|рем / монас|тир’ це чотири|кутник у |форм’і |церкви / чо|тири
|

майе та|ких пр’амо|кутних / йак би монас|тир’ з |вигл’аду / і на |палиц’і

дого|ри / там с|в’ічка си|дит зроб|лена з па|пер’у і тоĭ па|п’ір ў о|л’іĭ / |або
фо|нарик кла|дут ту|да це |хата та|ка |була / з тим / то |б’іл’ши г|рошиĭ
да|йут / кол’адни|ки приĭш|ли з монасти|рем (Тв).
‘сіяльники’: до |мене заўж|ди х|лопчики при|ход’а на Но|виĭ р’ік / йа
|

дуже |рада / т|реба шоб муш|чина |першиĭ приĭ|шоў Можуть прийти і

дівчатка? |було та|ке / а йа |кажу йім ч’о ви с’о|годн’і при|ходите / прий|д’іт’
кол’аду|вати / д’іў|чатам на Но|виĭ р’ік не |можна хо|дити (Вв); А що кажуть,
коли посівають? |с’ійу‿ |с’ійу / пос’і|вайу / з Но|вим |роком вас в’і|тайу /
|

пот’ім |с’ійут і |кажут / шоб з од|ного колос|ка |було |жита п’іўм’іш|ка /

ко|лопн’і по ко|л’іна / со|рочка по |земл’у / Вас би голо|ва не бо|л’іла (Рп).
Номінація людини за національністю
У селі жили лиш українці чи ще були інші національності? ў нас
|

можна ка|зати / шо ў си|лʼі |жили з |Полʼшчʼі три‿ш|тири чоло|вʼіки шо йа

з|найу / шо во|ни при|йежʼ:і / а то |решта укра|йінцʼі / і |були жи|ди / |було
жи|дʼіў нахо|дилоси ў |нашʼім си|лʼі вʼісʼімди|сʼат ти|пер йе шчи ў Чирнʼіў|цех
/ жи|ди йе // Поляки що робили? ў кар|йерʼі ро|били / ў ка|мʼінʼу ўни ро|били
тʼі по|лʼаки // А євреї? жи|ди |жили / та|ке / ўни |бʼірши тургу|вали Чим? |були
та|кʼі жи|ди / шо і |йаĭцʼа зби|рали по се|лʼі таĭ |несли до |того / |були та|кʼі /
шо мли|ни |мали / ў нас |було два|нацʼітʼ мли|нʼіў ў си|лʼі / цʼі мли|ни ўсʼі жи|ди
три|мали і ўден укра|йінец три|маў (Вс); во|ни штилʼу|вали / йім прихо|дило ў
Чернʼіў|цʼі / во|ни полу|чали / накла|дали / |Божи! то та|кʼі мага|зини ве|ликʼі
|

були / бумба|кʼіў / ўсʼого / што|фʼіў / турпа|нʼіў шо ти хоч там |було ў
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мага|зинʼі (Лж); були і жи|ди / і ри|муни |були / вʼід|так |рускʼі приĭш|ли /
ма|ґʼари прохо|дили |через |наше се|ло / |нʼімцʼі |були на с|тацʼійі / |через
с|тацʼійу пройі|хали (Нп); у |нашому си|л’і йе і укра|йінск’і і ру|мунск’і і |руск’і
йе і |н’імц’і йе / йе ўс’іл’ак’і ў нас // ру|муни ка|зали шо ми йе дур|н’і буко|винц’і
/ ру|муни даў|но ка|зали шо дур|н’і буко|винц’і / а |декотр’і ка|зали шо
буко|в’іна гра|д’іна / шо Буко|вина так йак го|род |фаĭниĭ |али |л’уди ни|добр’і /
на нас ка|зали (Мх); ми з|валиси укра|йінск’і / Укра|йіна / а ми буко|винц’і / бо
то Укра|йіна ту|да ку|да Л’в’іў / а це |наше су|да ця м’іс|цев’іст’ це Буко|вина
(Іс); в’ід Дн’іст|ра ту|да то Укра|йіна / а ми шче Беса|раб’ійа / а Кіцманський
р-н, Заставнівський це що? це ўже |Западна Укра|йіна (Лн); по|л’аки не |дуже
нас л’у|били // йак ми дес іш|ли ки|дали у нас йа|койус’ г|линойу (Дж); це ми ўс’і
гаĭ буко| винц’і то йе тут йа ни з| найу | к’іл’ко тут | нац’ійіў | було / | турк’і /
|

мар’ійа ĭкас те| рез’ійа | була / і | н’імц’і ĭ | аўстр’ійа / ру| муни тут | дужи

ба| гато / і ти шчи| таĭ шо з у| с’іх цих ст| ран’іў кот| р’і тут | були / ни з| найу
ч’о ца буко| вина та| ка | дужи | мила та | добра | кажут шо тут | силно на
|

наш’і буко| вин’і йе ўсе| го доб| ра // а| ди то з | кождойі стра| ни йе с| лово

ли| шене ну таĭ | видиш йе та| ке с| лово шо ни | майеш йак переі| начити / а йе
та| ке шо переі| начуйеси (К).
Про євреїв: йа то| б’і | кажу / во| ни | жили | коло цент| рал’нойі до| роги /
|

мали склеп / йак йіх | били / ваку| вали то | наш’і | л’удие там позахо| диели

подуш| ки заби| рали | коци / йіх в’іго| нили с хати / мурду| вали / так шо во| ни
|

дужи | були понев’і| рен’і | али з| разу / йак за ри| мун’іў во| ни | жили то ўни

|

добри | жили | фаĭно | жили ґазду| вали / н’і| кого ни збитку| валие | шоби ни

запла| тили шо де | роби ў | него / пла| тили / про| сили ĭд’іт ро| бити таĭ
пла| тили бо йа са| ма ў них ро| биела / йа ма| лоў ĭшла до ш| коли то ўна / д| виси
Ли| с’ун’о би ти приĭш| ла | рано / би ти ми| н’і ву| гон’ нак| лала у г| руб’і // йа
накла| ду ву| гон’ а ўна ми| н’і | булку з | маслом а то де? Божи! | булку з | маслом
|

мати то це | було ве| лике! / ве| лика зарп| лата! / йа ĭду до ш| коли ўже | майу

|

булку з | маслом // а ў поне| д’іўнок во| на ми| не ўстр’і| чайе шчи шос ми| н’і
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да| йе / тка | була | добра жи| д’іўка | Феĭґа / си нази| вала // а йак ўже приĭш| ли
|

руск’і / то ўна си переихриес| тила на | Фан’у (Лж).
А не обзивали один одного за національністю? ка|цап це ўже тут ни

|

було ку|да / це ўже буў ка|цап / а так то |кажи / за |кого во|на в’ід|далас’а за

моска|л’а // ну то ўже буў в’ін:и|чанин / бо в’ін мос|кал’ / бо в’ін /…/ а во|на
там за |кого |виĭшла |зам’іж? у|на |виĭшла |зам’іж за молдо|вана / то це
Гер|цайіўскиĭ ра|ĭон / Гли|боцкиĭ / молдо|ван // а за кого вона вийшла заміж? за
/…/ Соки|р’анскиĭ ра|ĭон басара|б’анин / бо це бу|ла Беса|раб’ійа // а за |кого
|

виĭшла |зам’іж? за |гуцула / |Вижницкиĭ / Пу|тил’іўскиĭ ра|йон // ни так

да|леко / |али це ўже / за |кого во|на |виĭшла |зам’іж? за |гуцула з
І|ванофран|к’іўшчини / Стан’іс|лаўшчини / тог|ди ни |було І|вано‿Фран|к’іўс’ка
// ўс’о / с|в’іта не|ма / ота|ке це бу|ло (БП); у|с’і хто |б’ілиĭ а ни |чорниĭ / з
д|ругойі |област’і це ўже |були моска|л’і (Гр).
А переселенці були? у нас н’і|де /…/ ти|пер си за|ч’ели поби|рати ĭде до
Стеце|ви / до Крас|тавец х|лопец ци |дґ’іўчина / а ў нас |цего даў|но ни |дужи
|

було / це ни даĭ |Боже би |дґ’іўчина дес з се|ла іш|ла а|бо там х|лопец би ĭшоў /

це даў|но |цего ни |було // а ти|пер / ўс’о ў си|л’і / ўс’о та|ко // а кот|ра ўже
|

була з д|ругого се|ла / таĭ ўже це ўз’аў а|бо йа|кус бо|гачку з |полем ўже до

се|ла а|бо ўже таке|о (Пдв); |були та|к’і / шо х’і|ба би в’ід|даласи / до|пустим
тв’іĭ х|лопиц у|з’еў у |Ленк’іўцех / а|бо ў Лу|жанах / а|бо ў Шипин|цех / а|бо ў
Дуб’іў|цех / но та|ко / |були та|к’і / шо прихо|дили ска|зати ў нев’іст|ки у |наше
си|ло // Не переїжджали до вас? |цего ни |було аж / йак буў кол|гоз / то
приво|зили гуцу|лок д’іў|чат на ро|боту (Мм); ў нас чу| жих ни| ма / | шоби | були
з д| ругих дер| жав’іў ци шо / а | наших ба| гато / т| риц’іт’ л’у| диĭ ў нас
|

в’ійіхали ў д| руг’і дер| жави / т| риц’іт’ л’удиĭ (Брд).
Риси людини
Т’і | даўн’і | л’уди / во| ни | були ни та| к’і ў| чен’і / | али | були роу| зумн’і / ўс’о

роузу| м’іли / з| нали / пророку| вали // | нав’іт’ буў | д’ідо / йа ўже ро| била ти| пер
при Со| в’ецк’ім Со| йуз’і ро| била секрета| рем / ў | мени у| часток буў / а там
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о| ден | д’ідо на гор| б’і / а в’ін но| сиў | волос отокоу| во таĭ | дуже куче| р’евиĭ / а
йа ўсе п| риĭду до | него таĭ | кажу | вуĭку / а ч’о ви ни п’ідстрижи| теси / йек
чоулоу| в’ік? / а в’ін ми| н’і лиш ска| заў / йа це за| помнила ц’і сло| ва і ти| пер
соу| б’і | думайу / в’ін ска| заў гаĭ‿гаĭ! п| риĭде та| киĭ час / | будут і| ти ви ни
|

мети з| нати / чи то ĭде чоулоу| в’ік / чи то ĭде | ж’інка // шо так | будут

но| сити / ну ди| в’ітси йак то йе / | д’іĭсно! л’у| дина йак з| найe / йак шос
пророку| вала (БП); йа | була ма| лен’ка то | коло | мого | тата жиў чоло| в’ік /
|

дуже | б’ідниĭ | але г| рамотниĭ буў / | р’ідко | були г| рамотн’і | л’уди / таĭ до

|

мого | тата | дужи ĭшли | л’уди на поси| ден’ки // ко| лис та| ко | веч’ір шо?

ти| пер | диўл’аси ў тили| в’ізор а ко| лис шо мог| ли ро| бити? // а в’ін
роз| казуваў шо | майе | бути // а ми / ў | мени шчи брат йе / ми у| бойе | були
ма| л’і таĭ | радимси / на пи| чи сиди| мо // а в’ін | кажи / | видиш Ми| хаĭле приĭ| де
та| ке ў| ремйа шо | дужи не| навист’ | буди / | будут та| к’і жи| л’ізн’і пта| хи /
у| вес’ св’іт | буде об| сотаниĭ д| ротом / на| род пом’і| шайеса / | будут хо| дити
по| латан’і // таĭ ўже ба| лакайут о| бидва / ну йак по| латан’і? бу| де та| ка
б’ід| нота таĭ | будут ла| татиси? а се | бачиш шо? це ти| пер л’у| дина та| ка //
|

обшим шо в’ін ка| заў то ўс’о ўже с| поўнилоси (Вр).‘гарний’: йа тобʼі с| кажу

/ шо йа | дʼіўчина / | дʼіўка / дʼі| вочила // таĭ то так ма| лиĭ снʼіг буў / а ту| да
ўдо| линку / а то | шо | були парка| ни? / пло| ти горо| женʼі! / таĭ |верби таĭ ўсе
ў два | роки вер| бу ру| байут таĭ пло| ти го| родʼа // таĭ | кажи раху| вати / так
йак ти | дʼіўчина а| ну це сп| робуĭ ко| лис на Анд| рейа // приĭш| ла | коло п| лота /
де плʼіт го| рожениĭ таĭ / нʼі о| ден / нʼі два / нʼі три / нʼі ш| тири / нʼі пйетʼ /
нʼі шʼіштʼ / нʼі сʼім / нʼі | вʼісʼім / диў| йатиĭ йа| киĭ! // а йа пʼіш| ла / ме| не
зас| тавили / дʼіў| чата смʼі| йалиси таĭ ми| не зас| тавили // ти| пер пло| тʼіў
ни| ма / во| на ўже не | буди | мати де (сміється) // а йа пʼіш| ла со| бʼі таĭ
раху| вала диў| йатиĭ / такиĭ | дужи | фаĭниĭ | количок шо | фаĭниĭ / рʼіўне| нʼкиĭ ! //
а ўни | кажут / иĭ / йа| киĭ то| бʼі | фаĭниĭ си ўдаў / а| ну д| ругиĭ раз / по‿п| раўдʼі
д| ругий раз тим | пендом // за| чала йа вʼіт:и раху| вати / а! кри| виĭ! / кри| виĭ
буў / ка| лʼіка дру| гиĭ чоло| вʼік / а | першиĭ б| равиĭ / | фаĭниĭ буў! / куче| рʼавиĭ /
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|

чорниĭ | чупир та| киĭ / йак би ĭму наро| биў / ту| то си позави| вайут | кучирʼі /

моц буў кучи| рʼавиĭ / ко| лис | було | модно шоб куче| рʼавиĭ / | чорниĭ і | дужи
куче| рʼавиĭ / | чорниĭ | чупир і | чорнʼі | очʼі / а ли| це | бʼіле / румнʼаниĭ / чир| вониĭ
та| киĭ буў шо ну ў ли| це! (Лж). Коли хвалять якусь дівчину, як кажуть? | фаĭна
/ ўрод| лива / | мудра отаке| во // а то ко| лис та| ка | була / з| найеш / йак йе та| ке
од| но роз| кажу / | була од| на ко| лис / йак йа д’і| вочила / таĭ приĭш| ла | мама на
|

танц’і / | хочи зак| ликати дон’| ку / таĭ | кажи х| лопц’ам | в’ікликати з к| лубу /

таĭ | кажи / х| лопц’і / зак| личтие нам ту Га| нушку / | вуĭно / кот| ру Га| нушку? /
а ту / | фаĭну / ту | фаĭну / | вуĭно / тут йе Гану| шок ба| гато | фаĭних / та ту /
наĭк| рашчу! // так та Га| нушка | фаĭна і ўже ста| ра / і | кажут Га| нушка
|

Фаĭна / це на ўс’і / на ц’і| лиĭ кут Д’і| мич:е і | Заболот’іў / ўс’і | кажут то

Га| нушка | Фаĭна // і так шо ту наĭк| рашчу / ту Га| нушку | фаĭну (Зб); | фаĭна
на ци| ле си| ло / у нас | була од| на та| ка | фаĭна | д’іўчина / ў| чиласи ў
ун’іверси| тетк’і а то | було та| ке ве| лике тог| ди / ти| пер ўже ба| гато си ўчут
ў ун’іверси| тетк’і / йоĭ! во| на та| к’і та| ка | фаĭна на ци| ле си| ло! (Зб); це ни з
укра| йінскойі | мови / це | фаĭниĭ з йа| койіс | заĭшлойі | мови / у нас | фаĭниĭ | гарниĭ
(Ус).
Чи порівнюють зовнішність людини з чимось / кимось? ну та л’у| дину
н’і з | йакоў тва| риноў ни | можна зр’іў| н’ати // йак | можна ска| зати? // шче
деко| ли | кажут / шо йак| шо не | фаĭна л’у| дина / | кажут йак | малпа страш| на
// це та| ке | кажут / но а | б’ірши шо | можут зр’іў| н’ати? // з йа| коўс
тва| риноў ни зр’іў| н’айеш л’у| дину / це ни | можна (СК).
‘статурний’: | фаĭниĭ / а ка| зали і ф’іґу| ровиĭ / ф’іґу| ровиĭ? йа ни | чула
|

цего // з| найу шо | фаĭниĭ / а ти| пер воп| шч’е ĭкиĭс лекси| кон та| киĭ бан| д’іцкиĭ

у моло| д’ож’і // жар| гон шо ми ни з| найемо н’і| чо со| б’і (Лк).
‘білява людина’: во| на опи| сала / шо тоĭ | Ван’а | б’ілиĭ / то блин| д’ін ни
з| найу шо це йе | наіт’ не розу| м’ійу / а цеĭ йак па| н’енка ў | мени / шо цеĭ
|

дохтор’ / в’ін | фаĭниĭ // а тоĭ | кажи насто| йашчиĭ | пол’ак / бо смаг| л’авиĭ

|

чорниĭ худош| чавиĭ / но тоĭ с| таршиĭ насто| йашчиĭ | пол’ак / йак то во| ни

|

кажут | л’ашчик чи йак? // то во| ни по‿с| вому | кажут / так йак то ко| лис
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ка| зали шо ш| л’ахта // а тоĭ ви| сокиĭ / а цеĭ чор| н’авиĭ / а т’і два г| руб’і
од| нак’і / лиш тоĭ о| ден на ли| це | б’іл’ши на | тата / а цеĭ | б’ірши на | мени /
|

али по | росту од| нак’і / по груби| н’і од| нак’і (Вс).
‘чоловік з бородою’: у нас / з| найіти / так нʼіх| то ни | ходи з боро| доў /

тоĭ | мʼісʼацʼ | ходʼе / тих | сорок денʼ ни | голʼутси йак | родичʼі ўмрут / ни
|

голʼутси до | того ў| бʼіду / | жертвуйут / а так ни| ма / це ў| ченʼі | лʼуди з

бо| родами | ходʼе // йа так ди| виласи / ў нас йе там ўго| рʼі / шо во| ни жи| йут /
вʼін при| ходи / шо | майе | бороду / вʼін т| рохи ў| чениĭ / так пере| важно / ви
|

добри з| найіти / ўсʼі ў| ченʼі з бо| родами (Рдн); е/ тоĭ ву| сач / ў нас ни | було

|

цего / це | зари ўс’а моло| д’ож ўс’і з | вусами | ран’ч’и то | було дес два

чоло| в’іки з | бородами | були на си| ло / йа| к’і хо| дили до | церкви во| ни со| б’і
поли| шали | бороди та| к’і бо ади| во а| ди йе два| нац’іт а| постол’іў у| с’і з
|

бородами ну таĭ во| ни так хо| дили во| ни со| б’і це позаво| дили йіх це хтос

застаў| л’аў? / | було три чи ш| тири | л’уди ў нас та| к’і боро| дач’і (Зл);
липу| вани / то йе ў | Б’іл’і К’ір| ници липу| вани / ти| пер во| ни ўже то а кот| риĭ
ста| риĭ / | кождиĭ раз ц’і липу| вани | мали | борду ве| лику | мали | чупир (Чрп).
‘глухий, який недочуває’: г| лухман варти| к’іўскиĭ / ў нас йе си| ло йід| но
шо | кажут шо глу| х’і там | л’уди (Врн); ў нас шчи | кажут г| лухман
варти| к’іўскиĭ / йа | тоже не дочу| вайу / | мойі | д’іти йак прийі| жайут та
|

кажут: „Мамо / ти шо ў Варти| к’іўцах ро| диласа?!” бо там ў

Варти| к’іўцих | дуже ба| гато глу| хих л’у| диĭ / так шо спо| кон в’і| к’іў ше
в’ід| коли йа за| помнила з | д’ецтва так | кажут і так во| но п’іш| ло п’іш| ло і
так ў нас от г| лухман варти| к’іўскиĭ / це у ўс’іх | селах тут у нас так
нази| вайут (Пр).
Зневажливі назви для кривої людини: йа та| ке ни з| найу нʼіц / ни з| найу
ни| чо / | шоби це ка| зати на сла| бих лʼу| диĭ / це йе у| роǯенʼі та| кʼі | лʼуди / шчо
ти йім | будиш ка| зати? / йа ни з| найу / це та| кʼі | лʼуди / шо у| ни | майут на ўсе
|

вʼідповʼідʼ / йа ни з| найу / йа | бойуси то б| рати до у| ваги / ĭка лʼу| дина

ўро| диласи / та| ка йе і так сприĭ| мати // то наĭ Бог бо| рони дур| нойі лʼу| дини і
шчи пʼійа| кʼіў цих пар| шивих / йак то пйе / до | чого пйе шчи ĭ дур| не! / а та| ке
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ĭке ўро| дилоси та| ке йе! / сла| бу лʼу| дину ĭ| койіс ти то | будеш | кутати / ну з
пʼійа| ком / то йе страш| не! / з пийа| ком ни| чо ни мож зро| бити / то йе
страш| не | горе! (Рдн); то см’і| йеси шо ни собра| жайе / но це йак созда| йе
при| рода / йак Бог даў (Рд); з| найіти | лʼуди обе| режно с| таўлʼаси / бо ти / йак
на д| ругого шос с| кажиш / | дивис:и / а ў | теби бʼі| да | вʼілʼізла / ни | кажут / ни
|

дужи шос | хочут ка| зати (Рдн); це г| р’іх прози| ватис’а т’і ка| л’ічк’і а| бо т’і

/ а| бо т’і // во| на і так ўже ка| л’ічка (Тп); то ни мож ка| зати шос зле / бо це
в’ід | Бога | дано (Бн); н’іх|то ни диву|ваўси // тут о|ден та|ки су|с’ід м’іĭ
см’і|йаўси / в’ін хо|диў до |школи / |ґ’іўчинка ро|дима |була ка|л’ічка на |ножку /
ну таĭ нал’а|гала на |ножку / а в’ін ўсе йі на пе|рерв’і йак |в’ідут / ĭди ти /
кри|вуле / ĭди ти кри|вуле // по|тому в’ін йак си ўже|ниў / то |ґ’іўчинка у |него
ўро|диласи ка|л’ічка на |ногу (Мм).
‘худий’: ти| пер з| найіти це ўсʼо це | хʼімʼійа / барабулʼі тро| йенʼі
жуком / | паша на | поли то ўсʼо ти| пер цʼа хʼімʼійа / та ĭкиĭс ти| пер на| род
стаў дрʼіб| ниĭ / ма| лиĭ / | ранʼчи маĭ | бʼіршʼі / | були та| кʼі | моцнʼі | були / та| кʼі
|

були / ти| пер та| ких ни| ма / | мало ти| пер тих ве| ликих та| ких | ростом

ви| соких // то | були | ростом вʼі| сокʼі / та| кʼі | моцнʼі (Іс); та шо | будут
ка| зати / йак во| но са| раку та| ке стош| чене // таĭ | жʼінка / таĭ чоло| вʼік / то
ўсʼо од| но с| лово | майе / то ти| пер ба| гато чоловʼі| кʼіў та| кʼі йе / ба| гато
чоловʼі| кʼіў шо вісихают / бо то | кур’е / гоу| р’іўка с:и| хайе / | суши / по ли| цу
з| моршки / а | т’іло вʼіси| хайе ўсʼо / а то розпу| хайеси ота| ке | черево / та| кʼі
моло| дʼі / отакево| о (Чрш).
‘людина з великими губами’: а | кажут / шо та| киĭ чоло| в’ік / то
|

добриĭ йа| киĭ | майе г| руб’і | губи / а кот| риĭ | майе тон| к’і | губи / кот| ра

|

ж’інка | майе тон| к’і | губи / то | дужи ў| ритна / иĭ! / та| ка за| пишнена / | али

ĭка ў| ритна / до| питлива ўм’ійе си запи| тати ĭ у| м’ійе в’ідпо| в’істи / а
чоло| в’ік | майе г| руб’і | губи / ви ни ди| в’ітси / шо гу| батиĭ / в’ін | майе | бути
|

добриĭ (Ус); йак з| лосниĭ / то вар| ґатиĭ / а йак маĭ | добриĭ / то гу| батиĭ // А

чого кажуть варгатий? бо на | губи | кажут | варґи | часом (Брд).
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‘людина з великими зубами’: клан| цата // А чому так? то| го шо | зуби
ве| лик’і / а н’е то зу| бата і так | можут ска| зати (СК); клан| цатиĭ / бо | зуби
ве| лик’і (Тп); | б’іл’ше клан| цата по‿п| ростому (Вв); кланца| ки та| к’і ве| лик’і
ў | него (Брд); зу| батиĭ шчи на | того | кажут / хто сва| ритси (Брд).
‘беззуба людина’: | цего ни бу| вайе | шоби моло| да л’у| дина ўже ни | мала
зу| б’іў / а с| тарша / йак пов’іпа| дайут | зуби / то ў про| тези (СК); ти| пер
кла| дут | чил’уст’і / так шо ўже ни | ход’е (Лк).
‘людина з малими вухами’: |кажут шо йак |вуха ма|лен’к’і / то |дужи
роу|зумниĭ / а йак ве|лик’і / то йа ўже ни з|найу / ĭде копи|л’ук / бо |вуха
ма|лен’к’і / бо в’ін бес |тата ўро|диўси / |али роу|зумниĭ (Ус).
‘лівша’: | дужи | моцниĭ / та л’у| дина шо на | л’іву | руку | робит | дужи / ў
|

мени чоулоу| в’ік буў страш| ниĭ л’і| вак / ко| сиў / | наіткʼ м’іг ко| сити / ко| сиў на

п| раву / ко| сиў на | л’іву | душчи (Ус).
‘лисий’: со| годни мо| рози надво| р’і / т| реба раху| вати | лисих / мо| роз
надво| р’і би си пере| с’іў / би буў | меншиĭ т| реба раху| вати | лисих (Зб);
приĭ| шоў чоло| в’ік | лисиĭ / а ў нас | кажут ни ли| жи мако| г’ін йак| шо тре
|

бабка ў ма| к’ітр’і мак / бо | будеш | мати | лисого чоло| в’іка / ни ли| жи! // а то

приĭ| шоў чоло| в’ік і | ж’інка / а ўна | кажи / | т’от’у ви шо ли| зали мако| г’ін шо
ў вас | лисиĭ чоло| в’ік?! (Тв).
‘гарно одягнений’: а йа йак ў Чер| н’аўского к’ін| чиў / ку| пили ми| н’і
кос| тк’ум / кос| т’ум кра| ватку | фаĭно / та| киĭ у| же йак пан // йа пш’оў на
|

даниц / а на | даниц ми| н’і | кажут ти шл’ах| тун заби| раĭси | в’ідси / бо то

хо| дили ў порк’а| ницах таĭ ў та| к’і со| рочк’і / йа п| шоў до| дому таĭ | кажу
|

мамо ми| н’і | кажут шл’ах| тун // А шляхтун на кого казали? у нас та| ко йе /

йа вам пойас| н’у йак / | були так у нас | л’уди од| н’і | були ш| л’ахта / а д| руг’і
мужи| ки і по| л’аки | були // Шляхта це були українці? укра| йінц’і / во| ни | були з
мужи| к’іў / і то так розви| вали ворож| нечу м’іж л’уд’| ми /от нап| рим’ір
|

танц’і / ц’і шл’ахту| ни ни ĭшли на | танц’і а ро| били бал’ / ок| ремо / йа | тожи

хо| диў на бал’ / йа ўже хо| диў ў кос| т’ум’і йа со| б’і пан буў / йа ĭду на | даниц
ĭди на бал’ ц’і ўже кри| ч’а // кри| чали д’іў| ки // та йа шо | робл’у / | тажи йа
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маў так / ко| ли ўже це | було йа приĭ| шоў до| дому | кажу | мамо ми| н’і це
|

кажут шл’ах| тун / шо ро| бити? / | мама | кажи ку| пи бом| бак3 / йа п’ішоў даў

|

мам’і пйет’ | соток кушту| вало / | мама | в’іткала полот| но / | ц’оц’а Фро| з’іна

ца ми| н’і ўшила со| рочку та| ку з цир’| ками на до| лин’і | коло | ґатк’іў
цир’| ками / тут ми| н’і зро| била к| в’ітку / ну йа п| шоў на | даниц то д’іў| к’и
ўс’о | диўйаси // | кажу | видиш // ку| пиў со| б’і ку| шину / доро| гу / ку| шина
кушту| вала п| йет’сот // та| ку | фаĭну ку| шинку / капи| л’ух та| киĭ / йа хо| диў
йак пан // Інф.2 (жінка): в’ідр’із| н’алис’а | од’агом / бо | н’ібито ш| л’ахта / ну
д’іў| чата ўби| рали су| к’енку / сп’ід| ничку / б| л’узочку | гарну там / а ўже
|

н’ібито му| жичка то ўби| рала / а то шо ни | гарниĭ | од’аг? / то та| ку

|

горботку / та| ку со| рочку | вишиту / йак ўби| ре ну йак к| в’іточка (НСт); ў нас

|

ран’ши шо йа заз| нала но| сили та| к’і | доўг’і чуп| ри / чоло| в’іки / і со| ломн’ениĭ

капи| л’ух і та| киĭ | доўгиĭ | чупир / а хо| дили ў порт’а| ницах н’е ў ш| тан’ах / у
ш| тан’ах йак в’іĭ| на ĭшла / ру| муни тут | були / то ўже но| сиели шта| ни /
с| подн’і / | кажим с| подн’і на ц’і б| р’уки / це с| подн’і (Лк).
‘чепуруха’: йака | дужеи нар’а| жайеси / | хочи | перед ус’і| ма | вигл’ад’іти
в’ітр’ішку| вата / а йак і| де / шо | кажи / зби| райешс’а шо на | в’ітр’ішки
ĭдеш? / на | в’ітр’ішки / це з| начит пока| зати се| бе ў| с’ім / шоб на | нейі
в’ітр’іш| чалиси (Гр); та| ка / шо | дужи си минд| рит йак на| р’ажуйеса | фаĭно /
це минд| ритса (Тп).
‘неохайний, обдертий’: та| киĭ дран| тивиĭ / шо ўже ни | можеш шос
су| бʼі ку| пити? / ўже ни ту| во ч’о та| кому хо| дити дран| тивому / | тоже
|

кажут та| ка оуб| дерта / дран| тива / ч’о| го / шо то ни мож | лʼіпши? (Зб);

л’і| нивиĭ / л’і| нуйеси | наіт’ з’іб| ратиси (Брд); це йе два с| мисли / с| тарец
йак| шо в’ін /../ а не| р’аха йак| шо не | хоче / не| р’аха це су| часне с| лово (Гр).
‘курець, той, хто багато палить’: ж’ін|ки ко|лис не ку|рили // то ти|пер
ў|з’алиси д’іў|ки та ж’ін|ки ку|рити / а ко|лис де / |Божи боро|ни / |цего ни
|

було.ў си|л’і |цего ни |було / мо|жи / дес і |було / а йа ни з|найу (Мм), фарди|ґуни
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ĭ фарди|ґуни |ʒиґар за |ʒиґаром (Лк), йі наĭ пес ли|це ў|сере тим ж’ін|кам шо
|

кур’а (Пг), ж’ін|ки ко|лис не ку|рили / |л’уди |добр’і / це де ко|лис! (СтВ).
‘мрійник’: ко|лис |мало ўжи|вали та|ких сл’іў / ко|лис |тешча ска|зала шо

|

д’ецкиĭ |розум ми|н’і за шо? йа ку|пиў к’іно|камеру |першиĭ у си|л’і / а йа |майу

д’і|теĭ йе на п|л’іўц’і в’ід |ш’ідис’ет диў|йетого |року / ўс’і |випуски ў |мени на
вос’|мимит|роўц’і / ну таĭ ч’о йа |витратиў г|рош’і |зам’іс’т’ |того шоб
по‿ха|з’аĭски |думаў а ў |него |д’ецкиĭ |розум / а йа помс|тиўс’а на т’іĭ п|л’іўц’і
не|майе йі|йі / ўс’і йе а йі|йі ни|ма! (Рх).

