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Отже, кореферентність є текстовою категорією. Кореферентні пари і ряди 
в системі художнього твору виконують відповідну змістову і стилістичну 
функцію, є важливими (різнорівневими) чинниками зв’язності тексту. 

У наступних наукових працях є необхідність проаналізувати семантичний 
та лексичний рівні кореферентів у художньому тексті, а також вплив цих 
мовних одиниць на формування ідіостилю письменника чи поета. 
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У статті запропоновано нові підходи до лексикографічного опрацювання лексики 
сучасного мовлення мешканців одного села. Разом із апелятивною лексикою у словник 
введено й оніми (прізвища, вуличні прізвиська, мікротопоніми). Окрім фразеологізмів, подано 
також узвичаєні вислови. У статті вміщено першу частину лексем, які починаються на 
літеру К. У кожній словниковій статті подано максимальну кількість прикладів-цитат із 
розмовного діалектного мовлення, особливо при тих значеннях, які можуть відрізнятися від 
значень певної лексеми у літературній мові. 
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говірка, село Стрúгáнці. 
 
Осташ Л., Осташ Р. Лексика села Стриганцы как объект лексикографической 

обработки. К. 1 (КАБÁК – КАПЕЛЮ́Х) 
В статье предложено новые подходы к лексикографической обработке лексики 

современной речи жителей одного села. Наряду с апеллятивной лексикой в словарь введены 
онимы (фамилии, уличные прозвища, микротопонимы). Кроме фразеологизмов, помещаем 
также обиходные изречения. В статье разрабатывается первая часть лексем, 
начинающихся на букву К. В каждой словарной статье приведено максимальное количество 
примеров-цитат из разговорной диалектной речи, особенно при значениях, отличающихся 
от значений данной лексемы в литературном языке. 

Ключевые слова: диалектология, лексикография, фразеология, диалектная речь, говор, 
село Стрúгáнцы. 

 
Ostash L., Ostash R. Lexis of Stryhantsi village as objekt of lexicographical processing. 

K. 1 (КАБÁК – КАПЕЛЮ́Х). 
New approaches to lexicographical processing of modern speech lexis of residents of a 

separate village are suggested in the article. Onyms along with appellative lexis are introduced into 
the vocabulary (surnames, street nicknames, microtoponyms). Common phrases are also presented 
in addition to idioms. The article contains the first part of lexemes that begin with K letter. Each 
dictionary entry provides the maximum number of examples-quotations in the vernacular dialectal 
speech, in particularly, in the meanings which may differ from the meanings of the given lexeme in 
the literary language. 

Keywords: dialectology, lexicography, phraseology, dialectal speech, dialect, the village of 
Stryhantsi. 

 
Метою запропонованої статті є лексикографічне опрацювання лексики 

сучасного мовлення мешканців одного села. Об’єктом дослідження обрано 
говірку села Стрúгáнці Тúсменицького (діалектне стриганецьке – 
Тисменéцького) району Івано-Франківської області (Україна). Говірка міститься 
на південному заході наддністрянського діалекту. Село розташоване в 30 км від 
обласного центру – міста Івано-Франківська (якщо їхати через Рóшнів, Клубі ́вці, 
Тúсменицю). Вважається, що воно засноване у 1624 році. Село значиться на 
карті французького інженера-картографа Левассера де Боплана з 1650 року. 
Сусіднє село Рóшнів – набагато давніше, у писемних пам’ятках згадується з 
1387 року. Із Стриганцями сусідять також села Дóвге, Поберéжжя (діалектне 
стриганецьке – Поберéжі). 

Структура словникової статті. Реєстрові слова подано великими 
літерами жирним шрифтом за українською абеткою. Після реєстрового слова у 
квадратних дужках наведено транскрипцію з обов’язковим позначенням 
наголосу та інших звукових особливостей лексеми. У мовленні стриганчан 
ненаголошений звук [е] звучить невиразно, часто наближаючись до [и] або [і]. 
Характерною особливістю говірки є те, що часто один і той же мовець може 
вживати будь-яку з цих паралельних фонетичних форм. Тобто при вимові 
лексеми селó ‘вид населеного пункту’ можливі такі фонетичні варіанти: селó 
[сеи|ло], силó [си|ло], силó [сие|ло]. Із цієї ж причини, указуючи на середній рід 
у словникових статтях, присвячених прикметникам і дієприкметникам, 
указуємо (в ненаголошеній позиції) через скісну риску подвійну вимову, 
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наприклад: КАВО́ВИЙ [ка|вовиĭ], -а, -е/-и, прикм. 1. Який стосується кави. 
2. Який має колір, аналогічний до кольору кави. Детальніше варіанти -е/-и не 
розшифровуємо, хоча слід мати на увазі, що, окрім указаних, можливі ще 
проміжні варіанти: звук [е], наближений до [и], та звук [и], наближений до [е]. 
Знак наголосу у транскрипції ставимо перед наголошеним складом. Після 
квадратних дужок подано ремарки: для іменника – вказівка на закінчення 
родового відмінка однини, вказівка на рід (ч., ж., с., при іменнику спільного 
роду – сп. р.); для дієслова – вказівка на частиномовну належність слова та на 
вид (док., недок.); для прикметника – вказівка на частиномовну належність. 
Прикметники подано у формі чоловічого роду, після того через коми вказано 
закінчення жіночого та середнього родів; для інших частин мови – вказівка на 
частиномовну належність. Якщо слово багатозначне, викладено всі відомі 
авторам значення лексеми. Ці значення відокремлено арабськими цифрами. 
Омоніми подано в окремих статтях із числовим позначенням індексу справа. 
Якщо реєстровим словом є вуличне прізвисько, то у словниковій статті 
вказуємо основні похідні форми прізвиськ членів сім’ї, не розписуючи детально 
всі можливі варіанти антропонімоформул, у яких можуть уживатися ці основні 
форми. Докладніше про функціонування вуличних прізвиськ у Стриганцях див. 
[1]. 

Загальні умовні скорочення: бот. – ботанічне; вл. н. – власна назва; вул. 
– вуличне; див. – дивись; дієсл. – дієслово; док. – доконаний вид; ж. – жіночий 
рід; займ. – займенник; заст. – застаріле; зб. – збірне; згруб. – згрубіле; 
зменш.-пестл. – зменшувально-пестливе; знач. – значення; ім. – іменник; інд. – 
індивідуальне; мн. – множина; недок. – недоконаний вид; неозн. – 
неозначений; означ. – означальний; перев. – переважно; перен. – переносне 
значення; прикм. – прикметник; присл. – прислівник; род. – родове; ч. – 
чоловічий рід; ♦ – фразеологічні одиниці; ◙ – узвичаєні вислови. 

К 
КАБА́К [ка|бак], -кá, ч., заст. Шлюз, через який дим із печі виходив на 

горище і там просочувався крізь стріху назовні (там, де були відсутні димарі). 
КА́БАН 1 [|кабан], -а, КАБА́Н [ка|бан], -á, ч. Вл. н.: прізвище: Кáбан 

Тетя́на, клúчут Тáці, по-вýличному Ю́ська, бо її ма́ма називáлисі Ю́ська. 
КА́БАН 2 [|кабан], -а, ч. Вл. н.: інд. і род. вул. прізвисько. 
КАБА́НЧИК [ка|банчик], -а, ч. Вл. н.: інд. і род. вул. прізвисько. Дружина 

– Кабáнчикова. 
КАБЛУ́К [каб|лук], -á, ч. Каблук. 
КАБЛУЧО́К [каблу|чок], -кá, ч. Зменш.-пестл. до КАБЛУ́К. 
КÁВА [|кава], -и, ж. (напій) кава: Зáкім я дої ́ду, то ти ще мóжеш двáціть 

кáвів вúпити. ◙ ячмíнна кáва – кава, виготовлена із зерен ячменю. 
КАВА́ЛЄР див. КАВА́ЛЬИР. 
КАВÁЛОК [ка|валок], -лка, ч. 1. Кусок, відрізок (дерева, тканини і т. ін.). 

2. Шматок хліба: Я влóмлю собí кавáлок хлíба. 3. Частина земельної ділянки, 
поля. ◙ кавáлки, перен., тільки у мн. – грубі, непристойні жарти, непристойні 
анекдоти: Нáшо ти менí ті кавáлки розповідáєш? Я не хóчу тóго слýхати! 
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КАВА́ЛЬИР [ка|вал΄иер], -а, КАВА́ЛЄР [ка|вал΄еир], -а, ч. 1. (стосовно 
дівчини) залицяльник, парубок, який залицяється до дівчини, зустрічається з 
нею на побаченнях: Мій Рóмко [син – Авт.] – то такúй гі ́дний кавáлєр. Він 
попросúв її ́ мáму, щоб її відпустúли [дівчину разом із хлопцем на літній 
відпочинок – Авт.]. 2. (стосовно заміжньої жінки) коханець. 

КАВАЛЬЦЮВÁТИ [кавал΄ц΄у|вати] дієсл., недок. 1. Розрізувати що-
небудь на частини, шматки. 2. перен. Ділити що-небудь на частини, шматки. 
Див. ще ВІДКАВАЛЬЦЮВÁТИ, ПОКАВАЛЬЦЮВÁТИ. 

КАВÁЛЬЧИК [ка|вал΄чик], -а, ч. 1. Зменш. до КАВÁЛОК. 2. (про 
тканину, хліб, скло і т. ін.) шматочок, кавальчик: А слóїк йомý з рук бабáх, і – на 
дрібнí кавáльчики. 

КА́ВКА [|каўка], -и, ж. (назва птаха) галка. ◙ чóрний, як кáвка – кольору 
оперення галки (кавки). 

КАВО́ВИЙ [ка|вовиĭ], -а, -е/-и, прикм. 1. Який стосується кави. 2. Який 
має колір, аналогічний до кольору кави. 

КАВУ́ ́ ЛІ: ◙ кáвулі гнýти; кавýлі гнýти – розповідати щось веселе, 
жартівливе. 

КАВУ́Н [ка|вун], -á, ч. 1. (баштанна сланка рослина з великими їстівними 
плодами) кавун. 2. (круглий соковитий плід цієї рослини із солодкою червоною 
серединою) кавун. 

КАВУНЬИ́ТКО [каву|н´иетко], -а, КАВУНЄ́ТКО [каву|н´еитко], -а, ч. 
Зменш.-пестл. до КАВУ́Н. 

КА́ГЛА [|кагла], -и, ж. (отвір у димоході (до стелі), який закривають при 
потребі металевою заслінкою для збереження тепла в приміщенні) кáглá. 

КАГЛЄ́НКА [каг|л´еинка], -и, КАГЛЬИ́НКА [каг|л´иенка], -и, ж. (те, чим 
затуляють каглу) каглянка (із жартівливої пісеньки) А дівчúна кáшу ї ́ла і до 
мéне дзюбонíла. І казáла: тýду-рýду, як вúросту – твóя бýду. Як вúросла, 
відповíла: а ти чóрний, а я бíла, а ти чóрний, як каглє́нка, а я бíла, як панє́нка. 

КА́ДКА [|кадтка], - и, ж. Вид дерев’яної бочки. 
КÁЖДИЙ [|каждиĭ], -а, -е/-и, КÓЖДИЙ [|кождиĭ], -а, -е/-и, займ., означ. 

1. (один з усіх, узятий окремо; будь-який з цього ряду; всякий) кожний: а) Вонá 
кóжду хáту обмúє, шо там рóбисі ‘вона любить обмовляти всіх у селі’; б) Та 
то дéвіть дітúй, на кóждого бáйда хліб́а, то хліб лишé фúркне. ◙ за кáждий 
раз – а) щоразу, кожен раз; б) дуже часто; ◙ кáждий (кóждий) Бóжий день – 
щодня, кожного дня, регулярно: Та він п’є [спиртне – Авт.] кóждий Бóжий 
день! ‘та він п’є щодня!’. 2. у знач. ім. кóжний, кóжен, -жного, ч. Будь-яка, 
всяка людина: а) Та то кáждий мóже зрозуміт́и; б) У нáшому селí такí лю́ди, 
шо кáждий хóче вúставити себé: ось то я ‘у нашому селі такі люди, що кожен 
хоче похвалитися, що він найкращий’. 

КАЗÁТИ [ка|зати] дієсл., недок. 1. (передавати словами думки, почуття 
тощо) казати: а) Йогó вже не відпускáют з робóти [тут: не відпускають 
швидше з роботи, щоб він встиг на один із автобусних рейсів і зміг доїхати 
додому в село]. Кáжут: ти бíльше ї ́здиш, ніж рóбиш; б) А чолові ́к кáже: 
Оксáна віб́ави Лéсю і сі бýде вчúти ‘а чоловік каже: Оксана виростить свою 
дочку Лесю і потім буде навчатися в інституті’; в) (із розповіді жінки похилого 
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віку, яка у 1934 році прийшла у с. Стриганці за невістку): Мóя свекрýха булá 
дýже скупá жíнка. І все менí казáла: як вíп’єш молокó, то з ним вíп’єш всьо – і 
сир, і сметáну, і мáсло. І не дозвольúла менí пúти свíже молокó, а всю півнúцю 
заставльúла молошньúтами на кваснé молокó. ♦ Приказка: Казóв пан: кожýх 
дам. Тéпле йогó слóво – а) про невиконану обіцянку; б) даремні надії, що хтось 
виконає свою обіцянку; ◙ немá шо казáти – немає аргументів для заперечення: 
Фáйна кравáтка, фáйна! Немá шо казáти; ◙ шо то казáти? – безсумнівно: Ір́а 
хотíла блúжче до свóї мáми [перебратися жити – Авт.], бо то є свóя мáма, шо 
то казáти!; ◙ як йомý (їй, їм) кáжут? – яке його (її, їхнє) вуличне 
(індивідуальне, родове або родинне) прізвисько? 

безособова предикативна форма на –но: кáзано. ◙ і спíвано, і кáзано 
(кому) – насварено (кого), прочитано мораль (кому): (дружина до чоловіка) А як 
прийдéш нúні додóму п’я́ний, то будé тобí і спíвано, і кáзано. 

2. Говорити: а) Від Катерúна ще кáжут Катерúнка. То вже тáгі дрібні ́ше 
клúчут; б) Та я лíпше змовчý. Бо бýдут казáти, шо сидúт бáба вдóма і 
переймáєсі всім. 3. Розповідати: Рóмко казóв, що там так дешéво-дешéво. Вонú 
взьúли квас, чі ́пси і ще щось – і заплатúли дéсіть грúвень, так дешéво!; 4. 3-тя 
ос. мн. Ходять чутки; розповідають: а) Йду до Нóвака, бо зломúло ми сі вчéра 
кісє́, а кáжут, що в нéго мóжна купúти, бо він кісє́та рóбит; б) Ми з нив рáзом 
до шкóли ходúли, потóму дóвгі рокú не вúділисі, а тепéр, кáжут, вона приї ́хала 
і за мнов відпúтуваласі. 5. Наказувати: А свекрýха налльúла всі молошньúта, шо 
булú в хáті, молокóм, і менí кáже: “Не смій зачіпáти!”. 6. Відповідати на чиєсь 
прохання; пояснювати: Їх [дітей – Авт.] ще не приймáют до шкóли. Ще кáжут, 
що не мáют років́. 7. Визначати: Абúс булá на ту годúну, шо вонá казáла ‘щоб 
ти прибула туди на той час (о тій годині), який (яку) вона тобі визначила’. 
8. Нагадувати: Він не дýже сі квáпи робúти, трéба йомý казáти по пйить рáзи. 
9. (про кого) називати (кого): Скоморóвський Івáн, по-вýличному – Вусáтий, а 
про всю родúну кáжут – Вусáті. 10. (що) називати: Ми поносúли ячмін́ь на 
стрих. А колúсь на стрих казáли під. Цікáво, від чóго це слóво, вонó ж наверхý, 
це ж стрих. Див. ще СКАЗÁТИ. 

КА́ЗИТИСІ [|казитис і́] дієсл., недок. 1. (впадати в лють, скаженіти, 
шаленіти) казитися. 2. Нервуватися. 3. (перев. про дітей, молодь) бешкетувати, 
дуріти. ◙ кáзитисі з жúру – коверзувати, дуріти з розкошів. Див. ще 
СКА́ЗИТИСІ. 

КА́ЗУС [|казус], -у, ч. Прикрий випадок; незвичайна пригода. ◙ наробúти 
кáзусу – завдати клопотів (комусь), наробити шкоди. 

КАЛАБА́НІ [кала|бан і́], -і, ж. Калюжа: а) Він залі ́з в калабáню та й 
чúсто обмастúвсі ‘він заліз в калюжу і цілком забруднився’; б) Я йшов тогдú 
якрáз кóло калабáні, і менé машúна затрóцькала. Наз. мн. калабанí: Надворі ́ 
дощ, всю́да калабані ́. Пóки дійшóв до шкóли – чúсто сі затрóцькав. Див. ще 
КАЛУ́ЖА. 

КАЛАТÁТИ [кала|тати] дієсл., недок. (часто й сильно бити, стукати 
чим-небудь) калатати. 

КАЛАТÁТИСІ [кала|татис´і] дієсл., недок. (дуже битися, стукати (про 
серце), колотитися) калататися. 
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КА́ЛИН [|калин], -а, ч. Вл. н.: 1. Некорінне стриганецьке прізвище. 
Первісно – із сусіднього села Побережжя. 2. Інд. і род. вул. прізвисько. 
Дружина, дочка, невістка – Кáлинка, Кáлинова; син, зять – Кáлин, Кáлинів. 
Рід, родина – Калинú. 

КАЛИ́НА 1 [ка|лина], -и, ж., бот. 1. (кущова рослина родини 
жимолостевих, що має білі квіти й червоні гіркі ягоди) калина. 2. Ягоди, плоди 
цієї кущової рослини. 

КАЛИ́НА 2 [ка|лина], -и, ж. Вл. н.: жіноче ім’я. 
КАЛИНЧУК [калинчук], -á, ч. Вл. н.: некорінне стриганецьке прізвище. 
КАЛІЧІ́ТИ [ўкал і́|ч’іти] дієсл., недок. (процес), ВКАЛІЧІ́ТИ [кал і́|ч’іти] 

док. (результат процесу) 1. Поступово ставати калікою. 2. перен. Втрачати 
здатність тверезо оцінювати обстановку і приймати відповідні рішення; дуріти. 
♦ вкалічíти на гóлову – (згруб.) здуріти: Ти чо кидáйишсі камíнім? Ти шо – 
вкалічíв на гóлову? ‘ти чому кидаєшся камінням? Ти що – здурів?’. 

КАЛУ́ЖА [ка|лужа], -і, КАЛУ́ЖІ [ка|луж’і], -і, ж. 1. Калюжа. 2. Брудна 
вода. Див. ще КАЛАБÁНІ. 

КАЛЬО́ШІ [ка|л΄ош’і], кальóш/кальóшів, мн. Калоші. ◙ то вже йúнча 
пáра кальóш – це вже інша справа; якщо так, то це інша справа. 

КАЛЯМА́Р [кал΄а|мар], -рьú, ч., заст. Чорнильниця. 
КÁМЕНИЦІ [|камеиниц і́], -і, КÁМИНИЦІ [|камиениц і́], -і, ж. 

Індивідуальний житловий будинок у місті (перев. про давні будівлі). 
КАМИНЕ́Ц [ками|нец], -цьú, ч. (зменш.-пестл. до КÁМІНЬ) камінець. 
КАМІ́НІ [ка|м’ін і́], -і, с., зб. Каміння: Ти чо кидáйишсі камі ́нім? Ти шо – 

вкалічі ́в на гóлову? ‘ти чому кидаєшся камінням? Ти що – здурів?’. 
КАМІННÁ КИРНИ́ЦІ [кам’ін|накирниц і́], Каміннóї Кирнúці. Вл. н.: 

мікротопонім: назва джерела, розташованого в лісі Шквериш на території села 
Стриганці. 

КАМІННИ́Й [кам’ін|ниĭ], -á, -é, прикм. Який виготовлений із каменю або 
стосується його. 

КАМІ́НЧИК [ка|м’інчик], -а, ч. (зменш.-пестл. до КÁМІНЬ) камінчик. 
КА́МІНЬ [|кам’ін ]́, кáменю/кáминю, ч. Камінь. ◙ водá кáмінь тóчит – 

досягнення результату завдяки довготривалим зусиллям; ◙ сидіт́и кáменем 
(кáминем) – а) перен. сидіти тихо; (про дітей) не бешкетувати; б) образно. Не 
втручатися не у свої справи: Ті вчúтельці трéба сидíти кáменем і не таля́пати 
язúком. 

КАНАДИ́ЙСКИЙ [кана|дийскиĭ], -а, -е/-и, прикм. (який стосується 
Канади) канадський. 

КАНАДИ́ЄЦ [кана|дийец], -дúйці, ч. (житель Канади) канадець. 
КАНА́ДНИК [ка|надник], -а, ч., заст. Людина, яка в часи Польщі 20–30-х 

років ХХ ст. їздила в Канаду на заробітки. 
КÁНІ [|кан і́], -і, ж. (хижий птах родини яструбових, схожий на шуліку; 

знищує гризунів) каня. Чекаючи на дощ, каня видає пискливі звуки. ♦ чекáти 
(кого, на кóго-, що-небудь), як кáні на дощ – дуже сильно чекати на чий-
небудь прихід або на здійснення чого-небудь: (із розмови мами з сином) Ти де 
затахтарúвсі? Я йогó чекáю, як кáні на дощ, робóти пóвно, а він десь 
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валанцáєсі. Це давній фразеологізм, який знаходимо ще в «Палінодії» Захарії 
Копистенського: и южъ на то, якъ каня на дожчь, чекали, всю іерархію, 
зуполную, святыню, митрополита православного (1621 р. Коп. Пал. 1066). 

КАНТИ́НА [кан|тина], -и, ж. Комірчина. 
КАПАРÁ [капа|ра], -ú, ж. 1. Бруд, грязюка. 2. Довготривала дощова 

погода, яка викликає багато грязюки. 3. перен. Прізвисько людини, яка довго і 
невміло виконує яку-небудь роботу. 4. перен. Неакуратна людина, капарник. 
5. перен. Щось неприємне, незручне, тривожне; те, що завдає багато клопотів. 
◙ кýпа капарú – дуже багато клопотів, сильна неприємна життєва ситуація 
(створена мовцеві кимось іншим); ◙ наробúти капарú; наробúти багáто 
капарú – своїми невмілими або навмисними, підлими вчинками створити 
кому-небудь неприємну життєву ситуацію, завдати багато клопотів і т. ін. 

КАПАРИ́ТИ 1 [капа|рити] дієсл., недок. 1. Як-небудь, халтурно, невдало, 
невміло виконувати якусь роботу, виготовляти якусь річ, партачити. 2. Невміло 
або надто довго варити страву. 3. перен. Невміло, невдало проживати своє 
життя. 4. перен. Бідувати: Так він капарúв весь свій вік ‘так він бідував усе своє 
життя’ (або ж залежно від контексту розмови: ‘він прожив усе своє життя не 
так, як хотілося (чи планувалося)’). Див. ще ДОКАПАРИ́ТИ, 
ПРОКАПАРИ́ТИ, СКАПАРИ́ТИ. 

КАПАРИ́ТИ 2 [капа|рити] дієсл., недок. (кого) прилюдно або поза очі 
ганьбити кого-небудь, неславити, обливати брудом. 

КАПА́РНИЙ [ка|парниĭ], -а, -е/-и, прикм. 1. (який не дотримується 
порядку, не кладе речі на свої місця і т. ін.) неохайний. 2. Який не дотримується 
гігієнічних вимог при приготуванні їжі. 3. Який виконує якусь роботу невміло, 
невдало, неякісно. 4. (про умови праці) несприятливий; нужденний. ◙ капáрна 
погóда – несприятлива, довготривала дощова погода, яка унеможливлює 
виконання сільськогосподарських робіт або будь-яких робіт надворі взагалі. 

КАПА́РНИК [ка|парник], -а, ч. Людина, яка виконує якусь роботу невміло, 
невдало. 

КАПА́РНИЦІ [ка|парниц і́], -і, ж. Невміла господиня (перев. стосується 
вміння тримати порядок у хаті і варити страви): Він не хотíв то ї ́сти, шо вонá 
наварúла, бо він знáє, що вонá капáрниці, і йомý сі збрúдило. 

КАПА́РНО [ка|парно] присл. 1. Незручно, в поганих умовах: Тогдú пáдов 
дощ і булó дýже капáрно мандибýрку брáти. 2. Неякісно: Ну й капáрно мулярі ́ 
ста́йню ви́мурували. 3. У ролі присудкового слова: Надворі ́ капáрно ‘надворі 
стоїть погана погода’. 

КАПА́РСТВО [ка|парство], -а, с. 1. Неакуратність. 2. Безпорядок, нелад. 
3. Бруд, антисанітарія. 4. Погані умови для праці. 

КАПЕЛЮ́Х [капеи|л΄ух], -а, КАПИЛЮ́Х [капие|л΄ух], -а, ч. Капелюх. 
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РЕЛІКТОВІ ЯВИЩА В ХОЛМСЬКИХ ГОВІРКАХ 

 
У статті висвітлено наявність залишків деяких реліктових явищ, які наявні у 

фонетичній та морфологічній системах говірки села Березна на Холмщині: перехід [е] в [а], 
протетичні приголосні, форми двоїни, повна нестягнена форма прикметників. давні форми 
минулого та майбутнього часів. Аналіз виявляє як спільні риси з іншими говірками південно-
західного наріччя, так і відмінності. 

Ключові слова: Березно, Холмщина, говірка, наріччя, фонетика, морфологія. 
 
Осташ Н. Реликтовые явления в холмских говорах. 
В статье освещены остатки некоторых реликтовых явлений, функционирующих в 

фонетической и морфологической системах говора села Березно на Холмщине: переход [е] в 
[а], протетические согласные, формы двойственного числа, полные нестянутые формы 
прилагательных, давние формы прошлого и будущего времен. Анализ выявляет как общие 
черты с другими говорами юго-западного наречия, так и отличия. 

Ключевые слова: Березно, Холмщина, говор, наречие, фонетика, морфология. 
 
Ostash N. Relic phenomena in the Kholm local dialects. 
The article discusses some of the remains of relic phenomena operating in the phonetic and 

morphological system in the speech of the residents of the village of Berezno, Kholm province: the 
shift of [e] into [a], prosthetic consonants, the dual form, full uncontracted form of adjectives, 
ancient forms of the past and the future. The analysis reveals both common features and differences 
with other local dialects of south-western dialect of the Ukrainian language. 

Keywords: Berezno, Kholm province, dialect, local dialect, phonology, morphology. 
 
Діалектне мовлення зберігає багато явищ, які в сучасній мові вже не 

функціонують. Саме ці реліктові елементи, що виявляє скарбниця живого 
народного мовлення, допомагають нерідко з’ясувати, пояснити сьогодні ті 
зміни, що відбулися в мові. 

Холмські говірки є складовою частиною південно-західного наріччя 
української мови. Мета статті – з’ясувати деякі реліктові явища, виявлені в 
мовленні мешканців села Березна на Холмщині. Про історію зазначеного села, 
його мешканців, про історію вивчення холмських говірок ішлося в наших 
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