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Семантична опозиція горі – долі в говірках південно-західного
наріччя української мови
Реферат: Лексеми горі та долі виражають значення протилежності, проте здебільшого зберігають
тотожність семантичної організації. У статті на приладі аналізу понад 300 мікроконтекстів
функціювання лексем, засвідчених у діалектологічних джерелах (передусім у записах живого
мовлення, діалектних словниках та текстах від ХІХ століття і дотепер), виявлено особливості
семантики та граматики лексем, які у текстах виконують функції прислівників та прийменників.
Окреслено повноту та точність лексикографічної інтерпретації та змодельовано семантичну
структуру лексем у говорах південно-західного наріччя.
Ключові слова: семантика, мікроконтекст, прислівник, прийменник, говори південно-західного
наріччя української мови
Abstract: The semantic горі – долі opposition in the South-Western dialects of the Ukrainian
language. While the lexemes горі and долі express opposite meanings, they mostly retain the identity
of a semantic entity. The article analyses more than 300 micro-contexts of the function of these lexemes
from dialectological sources. The semantics and grammar of lexemes are studied in the light of the
functioning and action of the words in “live” contexts where they act as adverbs and prepositions. This
article reviews lexicographical interpretation of words. The semantic structure of lexemes in the SouthWestern dialects of Ukrainian language is modelled.
The analysed units represent the semantics and features typical of the South-Western dialects of the
Ukrainian language. The sources of research are dialect dictionaries and texts (from 19th c. until now),
regional linguistic atlases, records of the dialectal speech made by the author and other researchers. The
dialectal data are provided in comparative tables of the lexemes’ semantics.
Keywords: semantics, micro-context, adverb, preposition, South-Western dialects of the Ukrainian
language

Аналізована семантична опозиція, що є фрагментом базової просторової опозиції „ВЕРХ – НИЗ”, слугує для опису орієнтації об’єкта у просторі, для просторової кваліфікації частини об’єкта, а також формує систему координат мовної
картини світу.
Лексеми горі та долі, які активно функціюють у діалектах південно-західного
наріччя української мови, викликають зацікавлення передусім щодо особливостей семантики та граматики. Дослідження актуальне з огляду на такі моменти, як: повнота
та точність лексикографічної інтерпретації, потребу узгодження дефініцій у словни-
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кових статтях, відповідність дефініцій „живим” контекстам слів, а також формування
семантичної структури лексем, беручи до уваги їхню „опозиційність”.
Джерелами розвідки слугували передусім діалектні словники й тексти із території поширення говорів південно-західного наріччя від ХІХ ст. (Яків Головацький, Михайло Мосора, Володимир Шухевич, Володимир Гнатюк, Антін Онищук,
Іван Верхратський, Іван Панькевич, Євменій Сабов та ін.) і дотепер.
Аналіз майже 200 мікроконтекстів фіксації лексеми горі і понад 100 лексеми
долі, засвідчених у діалектологічних джерелах, дав змогу виявити діалектні фонетичні особливості, зокрема варіативність голосних (гóр(′)í / гоур′í / гурí / гóри /
гóрé – дóл′í / доул′í / долý / доулý / дулý / дóло), що відображають специфіку мовлення носіїв говорів. Спорадично виявлено в бойківських говірках варіант орí
(Свєнціцький 1913, 124). Також зафіксовано акцентуаційну варіативність горí –
гóрі, дóлі – долí.
Прислівники горі, долі є результатом „адвербіалізації форм давального відмінка
(напряму)” (Німчук 1978, 389). Проте цікавим є припущення Іларіона Свєнціцького про те, що форма горі є прикладом „локативу”, який „буває деколи без
приїменника” (Свєнціцький 1913, 125). Це міркування наштовхує на думку, однак, не про локатив, а про втрату в у прислівникові вгорі: вдолині й горі, горі ци
в долині, зважаючи на неусталеність написання прислівників разом і окремо, зокрема в різночасових діалектних текстах.
Як засвідчує більшість діалектних словників, горі репрезентує значення ‘угору’, ‘угорі’1 (Головацкий 1982, 486-487: „нар<ечие> вверхъ”, „вверху”, „на высотахъ”; Мосора, 30: „в горі”; Кміт 1934-1939, 48: „до гори”; Онишкевич 1984, І,
185: „догори”; Пиртей 1986, 73: „вгору; вверх, в горішню частину”; ГГ, 47: присл.
„догори, вгорý”; Горощак 2004, 45: „w górę, do góry”; Піпаш, Галас 2005, 38:
присл. „уверх, вгору, нагору”; Астаф’єва, Воронич 2014, 376: „присл. вище відносно місця перебування [щодо напрямку руху], проти течії ріки”; Rieger 1995,
55: „w górze”, „do gory”; Janów 2001, 72-73: „w górze, ku górze”; Неґрич 2008,
52-53: „уверх”; Турчин 2011, 68: „присл. угору, вверх, по ходу”; ГПЗН, 149:
„угорі”; УГПЗН, 208: „вгору”; Шило 2008, 95: „угору”; Гнатишак 2017, 131:
„зверху, верхами”; Желеховський, Недільський 1885, І, 153: „adv. на висоті, на
вершині”, „до вершини, – рікóю вгору проти течії”; Гр., І, 311: „нар<ечие> вверхъ”;
СУМ, ІІ, 130: „присл., діал. угору” [за Іваном Франком та Іриною Вільде]).
Значно „скромніше” лексикографічно представлено слово долі (Головацкий
1982, 521: „нар<ечие> внизъ, на низъ”; Rieger 1995, 45: „na dole, z dołu”; Пиртей
1986, 88: „вниз, внизу, в долішню частину”, „уздовж”; Кміт 1934-1939, 63: „на
долину [у долину]”; Онишкевич 1984, І, 226: „чим, рідше чого ‘вниз’”; „без додатка ‘внизу’”; Турчин 2011, 86: „присл. вниз, уздовж”; „внизу”; Желеховський,
Недільський 1885, І, 195: „adv. стрімко вниз; внизу; на землі; – рікóю вниз за
течією”; Гр., І, 417: „нар<ечие> внизу, на землѣ, на полу”; СУМ, ІІ, 358: „присл.
1) внизу, на землі, на долівці; 2) вниз, додолу, на землю, на долівку”).

1

У лапках („”) процитовано значення за оригіналом.
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Як частиномовні омоніми – прислівник і прийменник – аналізовані слова
кваліфікують тільки три із опрацьованих словників (пор.: Николаев, Толстая
2001, 87; Сабадош 2008, 51; Матіїв 2013, 104).
На підставі аналізу мовних ілюстрацій, мікро- та макроконтекстів, які дають
змогу окреслити значення слів, виявлено лише по 40% вживання горі і долі
як прислівника, натомість у більшості цитат аналізовані слова функціюють як
прийменники.
Прислівники горі / долі
Аналізовані лексеми виражають значення протилежності, проте здебільшого
зберігають тотожність семантичної організації.
Прислівники горі / долі можуть виражати динамічну характеристику – напрямок, траєкторію руху – або статичну – вказівку на верхню або нижню частину
предмета.
Д и н а м і ч н и й а с п е к т й орієнтацію ‘угору / униз’ відображають прислівники місця, які репрезентують кілька значень (див.: таблицю 1).
Таблиця 12. Семантика прислівників горі / долі (динамічний аспект)
ГОРІ

ДОЛІ

1) ‘у напрямку догори; знизу вгору’
<піднімати, дивитися>

1) ‘у напрямку вниз; зверху вниз’
<опускати, знімати, падати, кидати>

Гор′í нóгу (бойк.) (Онишкевич 1984, І, 185)
Дивúс′а гор′í (бойк.) (Онишкевич 1984, І, 185)
Бы горóх горí ішóў а шýміл обы́ долö(в) пáдаў
(зак.) (Верхратский 1899, 148; УЗГТ, 196)
До другого кінця ступатня присилений шнурок,
що іде відси горі, дальше жолобом колїсцяти
у долину (гуц.) (Шухевич 1899-1908, ІІ, 162)

Меч дол′í (бойк.) (Онишкевич 1984, І, 226)
Бувáйут такú, шчо самú т′éгайем сáни ўгóру
і спускáйемо сам’í собóў дóл′і (бойк.) (Онишкевич 1984, ІІ, 201)
Та-м упáў доулý из гордóвом [‘велика бочка’] (зак.)
(УЗГТ, 368)
Іс по н′ому на нéбо ... // скрутивим ... мôтузóк
таĭ дôлÿ́ зл′ізáву [...] таĭ так им упáў дôлÿ́
і застр′áгим до шúйі ў зúмл′у (зак.) (УЗГТ, 88)
Опустúў рýку дулý (зак.-гуц.) (УЗГТ, 167)
Pazd’|îr’ia pad|e dol’|î a pak pot|omu na dr|uh’i
t|erlycy d|očysta |učmыchaieme (зак.) (УЗГТ, 245)
У складі фразеологізму метати долі ‘знімати,
скидати (одяг)’: Меч |реклик [‘піджак’] ду|лу та
под′ ви|чир′ати (зак.) (Сабадош 2008, 71); пор.:
дати долов ‘знімати (одяг, старку з молока
тощо)’ (лемк.) (Hnát 2003, 46)

2
Пропоновані таблиці авторка уклала за діалектними матеріалами. Цитати подано за джерелом,
у квадратних дужках – [...] – наведено значення для маловідомих слів, у кутових – <...> – пропущений фрагмент, невідомий із контексту.
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2) ‘у напрямку до верхів’я дерева’
<вилізати>

2) ‘у напрямку з верхів’я дерева’
<падати, злізати>

Як пöдöйшóў [‘виліз’] горí, як го укусúла єднá
пчолá, а вöн кáже: кусь бóжа мáтка, Бог тя
даў! (зак.) (Верхратский 1899, 128; УЗГТ, 183)
А|бы нар|вати чири|шин′, т|реба |л′істи гу|р′і,
на |дерево (зак.) (Сабадош 2008, 51)

Як трéтя укусúла, тогды́ кáже: кусь бóжа
мáтка, чорт тя даў! і с тым дольí з дýба
упáў (зак.) (УЗГТ, 183)
Кум не кум / а ш чирúшн’і доулý! (зак.) (УЗГТ,
362; Сабадош 2008, 71)

3) ‘у напрямку до вершини гори’
<іти, їхати>

3) ‘у напрямку із вершини гори’
<спускати>

Вие ніи |виеґ’ілиі, ку|да буў тоĭ аў|тобус, шо
лиі|ше по|йіхаў го|р’і – до Вер’хо|виениі циі леиш
до Йіево|рова? (гуц.) (Астаф´єва, Воронич 2014,
376)
Взьив накупив всьиких уборів для жинки и для
неї, купили фиру, тай пишли горі (гуц.)
(Шухевич 1899-1908, V, 120)
Ти сиди на дорозї и абис не пустив нікого нї
горі, нї долів (гуц.) (Шухевич 1899-1908, V,
164)
Дивлю сї – є слїд маленької дитини на снїгу,
пішла горі... (гуц.) (Онищук 1909, 58)

Ти кімнато моя, новая, А в грубім бору рубана,
Долі вершечком спущена, Крайом – Дунайом
сплавлена! (нддн.) (Левинський 1908, 103)

4) ‘у напрямку проти течії річки’
<плисти, вертати, черпати>

4) ‘у напрямку за течією річки
<плисти, вертати, пускати>

Трéба ўз′áти тот жмýток травы́ ĭ пустúти
йі дол′í водóў // ус′áка травá плынé дол′í водóў
/ а та травúчка гоур′í (бойк.) (УЗГТ, 140)
Усї трава піде долїў рікоў, а одно зело буде
плисти горі... (гуц.) (Онищук 1909, 45)
Иди, чоловіче, у ріку, зачери менї води у сю
коноўчинку... Він там єму уже доповіў, як би
начерпати – відаў горі, протіў води – и тот
пішоў (гуц.) (Онищук 1909, 109)
У складі фразеологізму як вода горі верне
‘ніколи’: Пречиста взьила Ісуса, а Ісус сказав
до коня: Абис сї тогди наїв, як вода горі
верне! – Від того часу кінь ніколи не може
наїсти ся (гуц.) (Шухевич 1899-1908, ІV, 225)

Пструги на терло підхоґет горі рікоў тай
тогди сї їх бе остами; потому вертає риба
долі тай паде у ветри (гуц.) (Онищук 1912c,
167)

4а) ‘у напрямку до верхів’я річки;
уздовж річки проти течії’ <іти>
В’ін п’і|шоў го|р′і, а у|на удо|лину (гуц.) (КСГГ)

Динамічний характер дериватів доповнюють і посилюють дієслова руху: піднімати, вилізати, іти, їхати – опускати, злізати, знімати, падати, кидати, лягати, сідати та ін.
Просторові прислівники можуть характеризувати ситуацію у с т а т и ч н о м у
аспекті, репрезентуючи загальне значення ‘угорі / унизу’ – ‘у верхній частині’ /
‘у нижній частині’ (див.: таблицю 2). Вони слугують засобом просторового опису
– опису місця розташування суб’єкта щодо інших об’єктів.
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Таблиця 2. Семантика прислівників горі / долі (статичний аспект)
ГОРІ

ДОЛІ

‘у верхній частині; угорі, уверху’

‘у нижній частині; унизу’

Хата має зруб і звід; усе, що зводиться горі
до купи (бойк.) (Кміт 1934-1939, 90)
О я туду, туду – тай на рік буду – та ци
горі, ци в долині ци на буковинї (бойк.)
(Свєнціцький 1913, 152)
Лиш вершóк трéба, на н’у <на копúц’ý>, горí,
на кул ужé кладé (КГ)
В’íшали на в’інкы́ так гôр′і (зак.) (УЗГТ, 104)
Через зиму осїдає ся сїно під тягарем снїгу
і дощу так, що острева стирчить далеко горі
над стогом (Шухевич 1899-1908, ІІ, 171)
Шо, а не ка|заў йа, шо т|реба пи|сати го|р′і
(гуц.) (КСГГ)
Ти зазулько мартова, покажи ми ворота: чи
горі, чи долів, чи посередині (і в котру
сторону полетить – туди щастя) (гуц.)
(КСГГ)
Дивит сї – а то иде сива кобила горі, муром
(гуц.) (Онищук 1909, 54)
Топорище яворове горі оповите писаною
мосяжною бляхою (гуц.) (Шухевич 1899-1908,
ІІ, 289)

Мôтузóк быў кýртыĭ / а йа ўсе звúр′хы
преирывáву / а дôл′í / дотóчуву (зак.) (УЗГТ,
88)
Є у мéне на пядь мотýзка, льíзу бо я тым,
а отó кýртоє, імúў я з горы прирывáти а долö́
дотóчувати. Но так лéдви я ýдти ізльíз (зак.)
(УЗГТ, 196)
Бóчка з р′íўнойі ґінтини на капýсту, вýшча
ўгор′í, дол′і шúрша (бойк.) (Онишкевич 1984, І,
334)
Такúй будúнок грýбый ... / доул′í комóра /
а ўгоур′і лáты / а там лáта так′í ф′ійоўкú
и там кукурýзу ... клáли (зак.) (УЗГТ, 288)
Zhore szirsze, dołu uższe (лемк.) (Rieger 1995,
45)

Прислівник горі репрезентує, окрім указаних, значення:
– ‘ у верхньому кінці села’: Йа жи|йу го|р′і (КСГГ; „верхній кінець села” –
коментар В. Курильчука);
– ‘у горах’: Го|р′і ўже дош|ч’і заку|рилис′а (гуц.) (КСГГ); Гори с′і курúт [‘стелислота буде (бойк.) (Онишкевич 1984, І, 397); Гори сі курьит, слота
тися туманом’]
буде (бойк.) (Франко І, 584; „коли над горами підіймається мряка, віщують слоту” – коментар І. Франка); Уже д|ва |рок’і пра|ц′уйу го|р′і тракто|ристом (гуц.)
(КСГГ); А самы́ĭ с′а лúшит гоурí <з> в’іўц′áми (бойк.) (УЗГТ, 146); Хіж’í у тот
час лем на тóму бóц’і пут’á бýли / гоур’і / а атíх хижóх нúже пут’á ш’і тодú
неи бýло // а от тіміт’óва гоур’í тотó пóле бýло йеднóго мад’áрс’кого капітáна
(зак.) (УЗГТ, 366); Там горі, у Зеленици, одна не мала більше ґітий лиш одно; Там
горі в оден чоловік, шо – кажут – шось зробиў, то єго сестру гет закривило
(Онищук 1909, 22, 117);
– ‘вище щодо місця перебування’: Оден <воўк> мене з переду задуреї – суне
сї ид минї, а другий из заду, а три горі посїдали, як пеньки (Онищук 1909, 25);
Кувала ти зазулечка в саду на озници, / Ой имили Уштулюка горі в Йиблоници
(Шухевич 1899-1908, ІІІ, 208);
– ‘у верхів’ї річки’: Перебрані ковбки кладуть на зарінок, а як той повний,
пускають „гать”, якою горі заставлена ріка; Головатиця [...] жиє особливо горі
в Черемоши (Шухевич 1899-1908, ІІ, 181, 223).
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Кілька прикладів ілюструють вживання горі як прислівника с п о с о б у д і ї :
– ‘на рівні ноги <стати, піднятися>’: Встань ґáздо гóре, бѣлий день на
двóре, Встань волóйкôмъ дáти, часъ пôйтú орáти (пд.-зх.) (Головацкий 1982,
486); Эй устáнь горѣ господарéйку, Эй вы́йди собѣ єй до стайнéйки, Въ твоей
стайнúцѣ бóже дáнья [‘дар’]; Корóвойки ся и положúли (пд.-зх.) (Головацкий 1982,
507); Станьмо гóре і помодльíм ше за дáрі бóжі (Гнатюк, 68);
– ‘дибом, стійма, на задні ноги <стати, піднятися> (про коня)’: Коні собіж
зцапили сї и зньили сї горі (гуц.) (Онищук 1909, 13, 95);
– ‘головою вверх <покласти>’: Іd γọ́r’i, no ta ne bdút upróval [‘униз’] klástı, aj γọr’í
[„головой хоронят покойника” – коментар] (бойк.) (Николаев, Толстая 2001, 154).
В. Гнатюк у говірці бачванських руснаків зафіксував сполуки гóре за столом,
гóре от стóла, у яких горе вжито зі значенням ‘на почесному, чільному місці’:
І пан староста вíдзі, же уж готóве, станьę гóре за столом (Гнатюк, 68); Старші староста стáнę гóре от стóла і так прегвáрі... (Гнатюк, 58).
Прийменники горі / долі
Конструкції з прийменниками горі та долі формують моделі прийменника
з певними іменниками в орудному відмінкові; оказіонально – у родовому: бойк.
гор′í сéли (Кміт 1934-1939, 49), зак. дулý бéрега (УЗГТ, 151).
Найчисельнішу групу формують сполуки, що виражають п р о с т о р о в і відношення, указуючи на напрямок угору (горі селом, горі горою, горі деревом та
ін.) (див.: таблицю 3).
Таблиця 3. Семантика прийменників, утворених за моделлю „горі / долі + селом”
ГОРІ
+ сел ом
‘вказує на напрямок до верхнього кінця села’
Ĭшла гур′í сеилóм старá Мóрґіта (зак.) (УЗГТ, 59)
Горí селóм ідéме (зак.) (УЗГТ, 204)
Хтось біжúт галь-пáль горí селóм (бойк.) (Матіїв
2013, 93)
Ой ішов я гóрі селóм та й ся заталапав (бойк.)
(Матіїв 2013, 166)
Пішли парібци горі селом (лемк.) (Пиртей 1986, 73)
|
Гор’і се|лом по|йіхав ав|тобус (нддн.) (Шило 2008, 95)
О я ішов орі селом, дурнї ся дивили – де зарвали буки
в руки мало ня не били (бойк.) (Свєнціцький 1913, 147)
Ой я ішов гурі селом, всягда ся світило – де я мав ся
повернути, там ся загасило (бойк.) (Свєнціцький
1913, 151)
Гой два нас з товаришем, / Та два нас, та два нас, /
Та не ходім горі селом / Та не робім галас (Шухевич
1899-1908, ІІІ, 132)
Ой, по два нас з товарúшем, По два нас, по два нас.
Та не ходíм горí селóм, Та не робíм гáлас (гуц.)
(Неґрич 2008, 52-53)

ДОЛІ
‘вказує на напрямок до нижнього кінця
села’
Дол′í силóм (бойк.) (Онишкевич 1984, І,
226)
Хтось ґúндає долí селóм (бойк.) (Матіїв
2013, 116)
Гáля вже потéпла пéлехами [‘поволочитися’]
долí селóм (бойк.) (Матіїв 2013, 337)
Фурдúт [‘бігти, швидко йти’] ґаздúня долí селóм
віт хáти, абú ни робúти (бойк.)
(Матіїв 2013, 491)
Nes|e som|ar v|ôuka dôl|î sel|om (бойк.)
(УЗГТ, 241)
Дóло сéлом невелúчка рíка плúла (лемк.)
(Пиртей 1986, 88)
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У деяких реченнях (Тот паробок лем си походжат, то горі селом, то доло
селом (лемк.) (Пиртей 1986, 73), Гей, мам йа косу, але з ньом не кошу, Гори севом, дово севом На параду ношу (лемк.) (Турчин 2011, 68)) поєднано обидві моделі „горі селом” + „долі селом”, виражаючи значення ‘туди-сюди’.
Прийменники, утворені за моделлю „горі / долі + водою”, виражають по два
значення (див.: таблицю 4). Варто зазначити, що другий компонент – іменник
вода – узагальнює різні назв водойм, а саме: ріка (річка), потік (поточина), скіна
‘потік’, а також топоніми (Дунай, Чорний Черемош, Прут).
Таблиця 4. Семантика прийменників, утворених за моделлю „горі / долі + водою”
ДОЛІ
+ в о д о ю (річкою, потоком...)
1) ‘вказує на напрямок проти течії річки’
1) ‘вказує на напрямок за течією річки
<плисти, вертати, пускати>
<плисти, вертати, пускати>
Пструг сúльна рúба: на нéрест вúпливе горí любúм
Трéба ўз′áти тот жмýток травы́
звóром [‘стрімка течія з водопадами’] (бойк.) (Матіїв 2013, 178)
ĭ пустúти йі дол′í водóў // ус′áка травá
Пструги на терло підхоґет горі рікоў тай тогди сї їх плынé дол′í водóў / а та травúчка гоур′í
бе остами; потому вертає риба долі тай паде
(бойк.) (УЗГТ, 140)
у ветри (Онищук 1912c, 167)
Плавáчку [‘обрізки дерев’] пущáли долí водóв
Ой зачьили каченята горі водов плити: / Вже
бес плав’я́ника (бойк.) (Матіїв 2013,
Дмитреюк у Фурдизї, нема шо любити! (Шухевич
352)
1899-1908, ІІІ, 240)
Сплáўл′уваў дéрево дол′í водóў (бойк.)
В часї терла, коли риба іде горі водою, з великої води
(Онишкевич 1984, І, 226)
у потоки, „лóжать” рибарі у плитких місцях потоків Спускáлис′а дóл′і р′íкоў (бойк.)
„йúтірі” вєзані з прутя (Шухевич 1899-1908, ІІ, 226)
(Онишкевич 1984, І, 226)
Риба, що іде горі рікою, не може перебрати ся через
Павйанойе пéро долí Дунáйом пíшло
наложене сучє (Шухевич 1899-1908, ІІ, 226)
(бойк.) (Онишкевич 1984, ІІ, 33)
Головатиця хоче їти горі водою, але сучє смереки
Валами [‘хвилі’] валит вода доло ріком
тягне її у долину (Шухевич 1899-1908, ІІ, 224)
(лемк.) (Пиртей 1986, 38)
Трава підет з водов в долину а ключ-зїльи поплинет
Йик зачьили каченяти долї водов
горі водов; против води и можна би го взьити
плисти: / А куди йдеш, Николайку? –
и вітвирати замки, йикі хто схочет (Шухевич
Йду до війта пити! (гуц.) (Шухевич
1899-1908, V, 258)
1899-1908, ІІІ, 228)
І це со|б’і поч’и|рез до|рогу йак з|л’ізло по ц’і беи|рез’і,
Ті Гуцули, що живуть над більшими
|
через до|рогу и ў шкарп на за|р’інок і п|росто до
ріками, „плáвлять” ковбкú, що йдуть
р’і|к’е і го|р’і во|доў п’іш|ло (гуц.) (КСГГ)
водою, або пускають ся лїтом долї
ріками з дарáбами (гуц.) (Шухевич
1899-1908, І, 37)
Вода позбирала їх <гір> вершки, як
і збирає до нинї, та уносить материал
із них з собою долї ріками, через що
значно обнижує їх (гуц.) (Шухевич
1899-1908, І, 13)
ГОРІ

2) ‘вказує на напрямок до верхів’я річки;
уздовж річки проти течії’ <іти, бігти>

2) ‘вказує на напрямок від верхів’я
річки;
уздовж річки за течією’ <іти, бігти>

166

Тетяна Ястремська

Ой тожь то’мь ся находúла горѣ тымъ потóкомъ,
Ой тожь то’мъ ся налюбúла милого пôдъ бóкомъ
(Головацкий 1982, 487-488)
Пушов гур′і с′кінôв [‘потік’] (зак.) (Сабадош 2008, 51)
Ĭшоў гур′í пóтоуком (зак.) (УЗГТ, 149)
Ідучи дальше горі Чорним Черемошем приходимо до
„Буркута” (Шухевич 1899-1908, І, 16)
Йде він горі рікоў тай рибарит (Онищук 1909, 55)
Єму стало якос льично тай уже не йде туди, але пішоў
горі рікоў и зайшоў у другу скалу (Онищук 1909, 93)

А дол′í тоў поточúноў ростé смерекóва
(бойк.) (Онишкевич 1984, ІІ, 231)
[‘смерека’]
Vîn dô|lî p|otokom ut’îk|au (зак.-бойк.)
(УЗГТ, 241)

Досить значну групу формують прийменники, утворені за моделлю „горі /
долі + горою” (див.: таблицю 5), що зумовлене передусім їх поширенням у говірках, носії яких заселяють Карпатські гори. При цьому іменник гора „заміняють”
інші діалектні назви, зокрема: верх, скала, ґрунь ‘гірське пасмо’, стрім ‘крутий
схил гори’, сьтінá ‘прямовисний схил гори’, óблаз (облазчиком) ‘скеля, круча’,
бéрег ‘схил гори’, а також умовно зараховуємо до цієї групи слово рúзи –
‘спеціальний жолоб для спускання дерева з гори’.

Таблиця 5. Семантика прийменників, утворених за моделлю „горі / долі + горою”
ГОРІ

ДОЛІ
+ г о р о ю (верхом, берегом...)
‘вказує на напрямок до вершини гори’
‘вказує на напрямок з вершини
гори’
Пôшла мила горѣ горовъ, Nе повѣла горѣ котровъ; Пôшла
Т′і кол′адни|к’и нас йак в’із|мут /
мила въ зеленый гай Якъ си сдумавъ барзъ мî ей жаль
до|л′і |берегом та пока|чайут /
(Головацкий 1982, 361)
наб|йут с′|н′ігом аш на доу|рогу
Горí горóв ітú лéкше, чим півпéрек (бойк.) (Матіїв 2013, 347)
пока|чайут (бойк.) (ГПЗН, 18)
Щи-сь ни став дéртися горí вúрьхом, а вже пухтúш (бойк.) Мидвíт кáже // йа не гóден / бо
(Матіїв 2013, 396)
йа / кáже / т’ашкúй чулувíк гурí
Дúвляся у вікнó, а Фúдір риґúйдає [‘іти’] д хáті горí вúрьхом
бéрегом / але дулý бéрегом
(бойк.) (Матіїв 2013, 402)
гóден-им (зак.-лемк.) (УЗГТ, 288)
Я вже бес тóї сúли, абú-м ся дер за тобóв горí сьтінóв
Луб из смиреки лупє и сєде голий
(бойк.) (Матіїв 2013, 451)
на луб – обернут міскоў йд землі
А на тім світ′і майут повішенники смеріча наóстріт′
– тай долї скалоў зїде (гуц.)
чатини д горі т′ігати за сувершок горí гороў тáгне, то
(Онищук 1912a, 49)
галуз′á запúнат (бойк.) (Онишкевич 1984, І, 158)
Поливáльщик поливáв водóв рúзи,
Hori berehom na werszok ide (лемк.) (Rieger 1995, 55)
та штуки лиш фурдíли долí нúми
Горí горóў цорконьíло, а в долúну не хотьíло (вöз) (зак.)
(бойк.) (Матіїв 2013, 367)
(УЗГТ, 202)
Ци гóден бы-с’ ут’ікáти гурí бéругом? // ой йой / ци годен
// а мидвíт кáже // йа не гóден / бо йа / кáже / т’ашкúй
чулувíк гурí бéрегом / але дулý бéрегом гóден-им (зак.-лемк.)
(УЗГТ, 288)
Lemkus vyjde hor’i berežkom a už funet’ (лемк.) (Hnát 2003, 42)
Але потому той піднїс бук ударити – а міх оберне сї тай
горі скалоў... (гуц.) (Онищук 1909, 94)
Він, нибощик, метаў сї горі ґрунем, аби туди ґістаў сї на
ґрунь, аби виґіў далше (гуц.) (Онищук 1909, 124)
Пішли горі облазчиком попід цариночку (гуц.) (Шухевич
1899-1908, ІІІ, 230)
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Зафіксовано також фразеологізм піти горі горов, який Онишкевич подав як
цитату до слова горі: Тодú прúйде, колú гор′í горóў водá підé (Онишкевич 1984, І,
185), тобто в напрямку вгору.
Конструкції, утворені за моделлю „горі / долі + деревом”, містять видові назви дерев – смерéка, вільха, лíска ‘ліщина’, гачýґа ‘високе хвойне дерево’ (див.:
таблицю 6).

Таблиця 6. Семантика прийменників, утворених за моделлю „горі / долі + деревом”
ГОРІ

ДОЛІ
+ деревом

‘вказує на напрямок вгору – до вершини
дерева’

‘вказує на напрямок униз – із вершини дерева’

Дери, не дери, ай горі дубом c′а бери, бо
бурило [‘ведмідь’] роздер... (бойк.) (Онишкевич
1984, І, 77)
То кози ходили горі гачуґами так, як білицї
(гуц.) (Онищук 1909, 66)
Віхопит сї „той” <чорт> – осина єму – из
корінї; віхопит сї и – горі смерекоў... (гуц.)
(Онищук 1909, 71)
А кіт усьикіми голосами зававорит тай горі
вільхоў (гуц.) (Онищук 1909, 95)
Раз пішла одна жінка у горіхи тай підлізла
горі лїскоў, а чирвак – ни дивуйти – ухопиў сї
на шию и обвиў сї тай душит... (гуц.)
(Онищук 1912a, 53)

Спус|тиў шта|ны / то|то <сраў> до|л′і
сме|рекоў / лоп / лоп / лоп / лоп / ў|пало на
о|гêн′ (бойк.) (ГПЗН, 31)
Тот |выĭн′аў |бобик / та ĭ то|то <с′ц′аў> до|л′і
сме|рекоў / то на о|ген′ ц′ап / ц′ап (бойк.)
(ГПЗН, 31)
Але воўк такі захопиў зa ноги и покирвавиў
тай кроў пішла долї вільхоў. То церез то
вільха чирвона (гуц.) (Онищук 1909, 25)

На напрямок угору / униз – уздовж похилої площини – вказують прийменники горі / долі, поєднуючись з іменниками – назвами доріг (шляхів сполучення) чи
місцевостей (поле, ліс, долина, полонина та ін.), пор.: таблицю 7.
Опрацьовані джерела фіксують також інші моделі – поєднання прийменників
горі / долі з назвами частин тіла та внутрішніх органів (нога, плечі, хребет, гартанка), назвами одягу (сорочка), частин будинку (стіна, вікно), предметів побуту
(піч, стіл), пристосувань (сходи, драбина, перелаз) тощо, виражаючи такі значення:
– ‘уздовж; вказує на спрямованість дії по довжині чогось (у напрямку від ніг
до голови (горі) чи навпаки (долі))’: Лüг, та горí хребтóм му ремíнє здер с кóжи;
здер і томý горí хребтóм ремíнь (зак.) (УЗГТ, 197); Вовньаны волоки – вовньаньі
шнурки, служать до обуви ходаків, а в зимі навить по литстьанцьі [sic!] горі
ногою, вартніші за панчохи; вживають переважно жінки (Кміт 1934-1939, 34);
Ta toγdɷ́ totɷ́ xodakɷ́, a toγdɷ́ γọr’i nọγọ́w totɷ́ volókɷ (Николаев, Толстая 2001,
87, 224); Такúй плов бов смачнúй, що лиш шлю́ґнув долí гартáнков (Матіїв 2013,
522); М’іх вúсит дол′і плечúма (Онишкевич 1984, І, 224); В’іўчар′í смолúли сорочкы́ і водá ст′ікáла доул′í нúми ўпрóвал (бойк.) (УЗГТ, 146);
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Таблиця 7. Семантика прийменників, утворених за моделями „горі / долі + дорогою”,
„горі / долі + полем”
ГОРІ

ДОЛІ
+ д о р о г о ю (штрекою, путем)
Йде мій лю́пко горí штрúков [‘залізниця’], лúґаючи
Иванко товды узявъ зайду на плечû, и недай!
слúни (бойк.) (Матіїв 2013, 529)
долѣ путём (зак.-лемк.) (УЗГТ, 262)
Ідé панúч гор′í штрéкоў тай патúчк’и стрýже Поб’íг дол′í дорóгоў (бойк.) (Онишкевич 1984,
(бойк.) (Онишкевич 1984, ІІ, 391)
І, 226)
+ п о л е м (лісом, долиною, полониною та ін.)
Простіцько [‘навпростець’] гóрі пасвисками (лемк.)
Та дúвится <медвідь> долí пóлем чи йдут
(Пиртей 1986, 324)
молодúці (бойк.) (Матіїв 2013, 390)
Кедъ быхъ ’го я не любила, я быхъ не блудила:
На|пудиўс′а [...] у|с′о / по|б’іг до|л′і |л′ісом /
Горѣ тыми долинами в’ чужий край не плыла... то|ты шче |дал′ше поўт′і|кали (бойк.) (ГПЗН,
(зак.) (УЗГТ, 253)
32)
Ішóв-им горí збирьóм [‘зрубана ділянка лісу’], а дúча
Та й такъ помалу, долу городомъ спустилася
лиш зафýкало (бойк.) (Матіїв 2013, 104)
идъ хижѣ (зак.) (УЗГТ, 258)
Ой зáйду [‘вижену пасти’] я сúві вóли та й горí
ланáми (бойк.) (Матіїв 2013, 152)
Ужé лемзúт [‘швидко іти’] Áнна горí ланáми (бойк.)
(Матіїв 2013, 254)

– ‘угору / униз; вказує на напрямок вгору / униз’: Дереся горѣ стѣнами, ожъ
улѣзе на вызôръ, та скочить утты, обы ся забивъ (зак.) (УЗГТ, 255); Іде Мар’я
горі драбиночкою (Гр., І, 311 (за Я. Головацьким)); Хватнýв за шквáрки – та
й долí схóдами (Матіїв 2013, 520); Пáска вы́кысла / потеиклá дул′í п’ічоў (бойк.)
(УЗГТ, 123);
– ‘через; вказує на предмет, місце та ін., над яким спрямовано рух, дію’: Ой
ішов я горі селом горі перелазом, Якас біда мене втьила по плечох три рази (гуц.) (Шухевич 1899-1908, ІІІ, 109-110); Минї то вже не дивниця Горі вікном утікати, Горі
вікном утікати, Під острішком ночувати (гуц.) (Шухевич 1899-1908, ІV, 197);
<Чоловік> пішоў у лїс [...] тай відтіў приходит воўком. И зачиў він скакати горі
копєком [‘копиця’], а она вилами єго, тай прігнала біду гет (Онищук 1909, 131); Ид
минї приходиў явис пес скажений, тай скакаў горі копєком, тай я єго вилами
прогнала (Онищук 1909, 131);
– ‘вказує на поверхню’: Ой май старосто сором – подивис′а горі столом; На
западі по три пили, Ми по штири заробили (Кміт 1934-1939, 49; пор.: Онишкевич 1984, І, 185).
Незначну групу формують прийменники, що виражають о б с т а в и н н і відношення способу дії:
– горі джеґом ‘назовні внутрішнім боком; навиворіт’: Один мельник перевернуў кожух на собі горі джеґом и сховаў сі під міст (гуц.) (Онищук 1909, 23);
– горі кантом ‘кантом, ребром угору’: Dočku treba obernuti kantom hor’i
(лемк.) (Hnát 2003, 57);
– горі дном ‘дном угору’: Перевертают они тоту судину горі дном, на ўсї
боки, – вода не вісипає сї... (гуц.) (Онищук 1909, 109); Як би имиў лилика и поклаў у новий горнец, так аби поклаў тот горнец горі дном (гуц.) (Онищук 1909,
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27); Коритце перевернути горідном [sic!] и лишити цирез ніч на дворі (гуц.)
(Онищук 1912a, 99);
– горі корінням ‘корінням угору’: Якос пішов Арідник у лїс з вівцьими, сїв на
вівороти (смереці, віверненій горі коренем), тай грає (гуц.) (Шухевич 1899-1908,
V, 2); Як яблінку переверне (вітер) горі корінєм, то кажут, шо мусит ґазда або
ґаздинї умерти (гуц.) (Онищук 1909, 41).
Кілька прикладів демонструють о б ’ є к т н і відношення, вказуючи на:
– об’єкт, вище якого відбувається дія; над: Від′ [‘нечиста сила’] ідé горі мнов (бойк.)
(Кміт 1934-1939, 31; „коли говорять про страхів, особливо вночі” – коментар
Юрія Кміта; Онишкевич 1984, І, 125);
– поверхню (наприклад, шкіри): Го|р′і мноў мо|рос про|б’іх, та|ка ми с|туд′ін′
(гуц.) (КСГГ);
– місце біля (стосовно особи): Мар′іка лиш гур′і Йуром сидит (зак.) (Сабадош
2008, 51), Як залíг чоловíк, то сидíла-м горí ним піврóку, пóки бíнний ни вмер
(бойк.) (Матіїв 2013, 104); Вун за мноў ходúў / йак тоутá т’ін′ / на виечурнúц′ах
лиш гоур′í мноў с′а чýхтаў / деи йа / там і вун (зак.) (УЗГТ, 156).
Прийменник долі у сполуці долі собоў: Йа лúпнуў [‘глянути’] дол′í собóў (Онишкевич 1984, І, 410), імовірно, вказує на напрямок згори вниз.

Складні прислівники з компонентами горі- / доліФорми аналізованих прислівників входять до складу складних прислівників на
зразок горíзнáч – долíзнач, горíлиц′ – долíлúц′, горíнúц′ – долінúц, горíніж –
долíніж, горидýба.
Прислівники із компонентами горі- / долі- часто вживають зі значеннями: ‘обличчям догори <лежати, впасти, плисти>; горілиць’ та ‘обличчям униз, до землі
<лежати, впасти>; долілиць, ниць’, а саме:
– горíзнáч (зак., лемк.) – „очевидно, результат контамінації прислівників
горілúць і навзнак” (ЕСУМ, І, 566): Там соубí л’агнýў гоур’ізнáч’ / та леижúт’
(УЗГТ, c. 359); Хлопец плине горíзнач (Пиртей 1986, 73; пор. також: Турчин 2011,
68; Пиртей 1986, 73; Горощак 2004, 45; Желеховський, Недільський 1885, І, 153;
Гр., І, 311); + долíзнач (лемк.) (Пиртей, 88).
– горíлиц′ (зак., бойк., гуц., гуц.-бук.) – „складний прислівник, утворений
поєднанням прислівника (?) горі ‘вверх, угору’ і основи іменника лице у прислівниковій (історично — прикметниковій) формі лиць” (ЕСУМ, І, 566): Тільки „вихопить ся” — зійде, сонце, стріляють у него, потім кладуть ся горілиць на землю,
укривають лице хусткою і засипляють (Шухевич 1899-1908, ІV, 215); А він каже:
Льигай горілиц на землю; Льигає недужий на ліжко горілиць и так лежит доки
не скінчит си злічене (Шухевич 1899-1908, V, 106, 243); Horiłyć pławaw (Janów
2001, 72-73); Ле|жати го|рʹілеиц’, то ле|жати спи|нойу до зем|лʹі; Йа |лʹублʹу с|пати горʹі|лиц’; Ле|жаў-йім горʹі|лицʹ, як не|божчик (КСГГ); Єк моя донька переходила потічок, коза її дуркнула, і вона горілиц на каміне (БГС, 105); |Стефко
ле|жав го|р’ілиц (Шило 2008, 95; див. також: Головацкий 1982, 488; Кміт 1934-

170

Тетяна Ястремська

-1939, 49; Онишкевич 1984 І, 185; Астаф’єва, Воронич 2014, 377; Желеховський,
Недільський 1885, І, 153; Гр., І, 311; СУМ, ІІ, 130) + долíлúц′ (зак., гуц.): Як
уродит сї долї́лиць — то буде умирати, як горілиць — то буде жити (Онищук
1912a, 98); Йа |л′убл′у с|пати ду|лулиц′ (Сабадош 2008, 71; а також: Піпаш, Галас
2005, 50; Желеховський, Недільський 1885, І, 195; Гр. І, 417; СУМ ІІ, 359; ЕСУМ,
ІІ, 106)
– горíнúц′ (бойк., зак.) – „результат видозміни форми горілúць під впливом
форми [долінúць] ‘вниз лицем’, утвореної з прислівників (?) долі ‘внизу’ і ниць
‘вниз лицем’, синонімічної з долілúць; зміна горілúць у горінúць стала можливою
після затемнення первісного значення ниць” (ЕСУМ, І, с 567): Одúн близню́к
спит горінúць, а дрýгий ‒ на бóці (Матіїв 2013, 104; пор.: Головацкий 1982, 488;
Кміт 1934-1939, 49; Онишкевич 1984 І, 185; Гнатишак 2017, 132; Желеховський,
Недільський 1885, І, 153; Гр., І, 312) + долінúц′ (пд.-зх.) (Желеховський, Недільський 1885, І, 195; пор.: ЕСУМ, ІІ, 106)
Іншу групу формують прислівники із семантикою ‘униз головою; догори ногами; сторч, сторчма <ставати, перевертатися>’:
– горíніж (гуц., бук.), що утворене внаслідок „видозміни давнішого *горініж
(пор. горілиць), складного прислівника, утвореного з прислівника (?) [горі] ‘догори, вверх’ і основи іменника нога в формі давніх невідмінюваних прикметників
(пізніших прислівників) на -ь” (ЕСУМ, І, 565): Раз аби був ухóпив, колú перевернýвс′а горíніж. Боже боронú, абú йей перевернýв горíніж (КГ; КСГГ); А той
хлопчик граєси, стає горініж, лігає на землю (БГС, 74; пор.: Гр., І, 311) + долíніж
(Гр. І, 417 („нар. ногами внизъ къ землѣ”));
– горидýба (горидýбъ) (пд.-зх.) (Головацкий 1982, 486 („на голові ставать, ногами вверхъ”)), де друга частина -дуба, очевидно, пов’язана із дубá, дýбом ‘сторч,
догори ногами’ (Желеховський, Недільський 1885, І, 207), які є результатом видозміни слова дúбом (дúбки) ‘тс.’ ЕСУМ, ІІ, 138).
Засвідчено також прислівник горíдолів зі семантикою ‘уверх-униз; сюди-туди’
(Піпаш, Галас 2005, 38) та складений гу|р′і-ду|лу ‘тс.’: Ой ци йду гу|р′і-ду|лу, неи
|
витко н′і|кого, |серце ми с′а роспу|кайе |ж:ал′у вели|кого (Сабадош 2008, 51). Те
саме значення реалізує також конструкція то горі, то долі, наприклад: Звід
<в оборозі> треба заєдно зсувати то горі, то долі (Онишкевич 1984, І, 295);
Річ, що шкодит здоровю, нпр. оборіг є для ґазди збавú-здоровьє, бо звід треба
зáєдно сувати то горі, то долі (Кміт 1934-1939, 88).
Висновки
На підставі аналізу мікроконтекстів уживання слів горі / долі в говірках південно-західного наріччя можна дійти висновку, що, як засвідчують опрацьовані
джерела, лексеми поширені передусім у бойківських, гуцульських, закарпатських
та лемківських говірках.
Аналіз лексикографічних інтерпретацій аналізованих слів дав змогу виявити
помилки чи неточності у визначенні частиномовної належності слів. Можна при-
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пустити, що слова вгору, догори, вверх, як і горі, долі, підсвідомо сприймаємо як
прислівники, і навіть у складі конструкцій на кшталт горі селом, горі дном тощо.
Дослідження міжчастиномовних омонімів – прислівників і прийменників – семантичної опозиції горі – долі „витягнуло на поверхню” проблему повноти структури контексту, імовірність пропущеного додатка: Горі, рибки, горі, горі бистров
водов (Гр., І, 311 (за Я. Головацьким)); Трéба ўз′áти тот жмýток травы́ ĭ пустúти йі дол′í водóў // ус′áка травá плынé дол′í водóў / а та травúчка гоур′í
(УЗГТ, 140); Усї трава піде долїў рікоў, а одно зело буде плисти горі... (Онищук
1909, 45); Пструги на терло підхоґєт горі рікоў тай тогди сї їх бє остами; потому вертає риба долі тай паде у вєтри (Онищук 1912c, 167).
У визначенні семантичних та граматичних (окреслення моделі прийменникової конструкції) особливостей визначальними є не тільки повнота цитованого матеріалу, а й належна інформативність цитат. Зокрема йдеться про приклади із
полісемічним словом берег, яке активно вживають носії говорів на позначення
берега річки і гори, схилу гори, як-от: Корóвы с′а зблы́цкали [‘брикатися’] дулý бéрега
(зак.) (УЗГТ, 151); Ўна пішлá дол′í бéрегом / бо неидáлеко бы́ло ўже сеилó (бойк.)
(УЗГТ, 137); I|dut dol|û b|erehom, ved|ut koz|u (зак.) (УЗГТ, 238); Казáў ... / ôбú_м
гур’í биригáми не ходúла (бойк.) (УЗГТ, 144); Пу|шôв ду|лу |берегом (зак.) (Сабадош 2008, 71). Також конструкція зі словом звір – долí звóром (Онишкевич 1984,
І, 226), яке в бойківських говірках може номінувати ‘провалля’, ‘водопад між горами’, ‘великий непрохідний ліс з яругами і вертепами’ і ‘потік’ (Онишкевич
1984, І, 300).
Важливою є також посилена уваги дослідника до структури й семантики речення, застосування широкого „діапазону розпізнавальних знаків”, як-от: особливості сполучуваності, позиція слова щодо інших компонентів, розділові знаки
(наприклад, |л′істи гу|р′і, на |дерево; иде сива кобила горі, муром; начерпати –
відаў горі, протіў води; по|йіхаў го|р’і – до Вер’хо|виениі тощо (детально див.:
Глібчук, Добосевич 2016, 12-13)), хоча для діалектних текстів – особливо різних
часових зрізів – характерна й орфографічна, і пунктуаційна неусталеність.
У деяких випадках з’ясувати значення допомагає макроконтекст, який „орієнтує” читача у цитованому просторі: |Йеден <анеиґ|дот> по|в’іда о |газ′д|і / |котриĭ
|
ішоў до |церкви п’ід |гору / а |паскы маў веи|лик’і і |т′ашк’і / бил с|тарим чло|в’еком / не маў |сили / |жеби йіх дви|гати |гор′і (лемк.) (ГПЗН, 147); Панок розвйизав
<міх>, Иван вілїз и панка у міх завйизав. Сам пішов горі. Жиди пана утопили.
Тимчасом Иван наймив череди, шо йшла з полонини и жене против жидів (гуц.)
(Шухевич 1899-1908, V, 155), Пöшлú в льіс там кум указáў циганúнови пчóли на
дýбі, та циганúн ýўшoў убирáти („= вийшов вибирати” – коментар І. Верхратського). Як пöдöйшóў горí, як го укусúла єднá пчолá, а вöн кáже: кусь бóжа мáтка,
Бог тя даў! (зак.) (Верхратский 1899, 127-128; УЗГТ, 183) та ін., тому найдостовірнішим джерелом дослідження діалектних матеріалів є тексти зв’язного мовлення.
Неоцінéнне значення мають коментарі експлоратора, наприклад: В’ін п’і|шоў
го|р′і, а у|на удо|лину (КСГГ; „вгору, проти течії” – коментар В. Курильчука), Йа
жи|йу го|р′і (КСГГ; „верхній кінець села” – коментар В. Курильчука), |Буду ĭти
го|р′і до сест|ри (КСГГ; „горішній бік села” – коментар М. Зеленчука); хоча ча-
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сом і коментар є недостатнім: Йа ко|ли-м про|дала |хату го|р′і то приĭш|ла до|л′іў
(гуц.) (КСГГ (Кваси Рахів.), „вгорі” – коментар) – ‘у верхньому кінці села’ чи
‘у гірській місцевості; у горах’; И|ду го|р′і ў |Бистриц′у (гуц.) (КСГГ; „догори,
уверх села” – коментар) – ‘угору у верхній кінець села’ чи ‘угору до села, розташованого вище щодо місця перебування’?
Дослідження семантичних особливостей назв просторової опозиції підтвердив
потребу в широких контекстах, міні-текстах, які демонструють семантичну поведінку лексем і дають змогу не помилитися у дефініції. Контекст також допомагає чітко визначити частиномовну належність слів, їх граматичні особливості, що
має важливе значення для лексикографічної інтерпретації слів – для формування
словникових статей та формулювання дефініцій.
Умовні скорочення
бойк. – бойківські говірки
гуц. – гуцульські говірки
зак. – закарпатські говірки
лемк. – лемківські говірки
нддн. – наддністрянські говірки
пд.-зх. – говірки південно-західного наріччя
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