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Вступ
Курс української діалектології відіграє особливу роль у підготовці
спеціаліста-словесника, оскільки під час його вивчення значно
розширюються знання про різні форми існування мови – діалектну і
літературну. Його мета – дати студентові глибокі теоретичні знання про
структуру діалектної мови, її територіальну диференціацію, сформувати
навики практичного аналізу діалектних явищ.
Завершує цей курс діалектологічна практика, розрахована на
104 год. Під час її проведення студенти повинні поглибити свої знання з
української діалектології, ознайомитися з конкретними говорами і
говірками української мови, з’ясувати їхні фонетичні, морфологічні,
синтаксичні та лексичні особливості.
Діалектологічна практика дає студентам перші навики роботи в
польових умовах, прищеплює їм знання та вміння, потрібні для майбутньої
педагогічної та наукової діяльності.
Записи діалектного мовлення є свіжим і в багатьох випадках
надійним джерелом для вивчення української діалектології, історії
української мови.
Мета і завдання практики
Мета практики – закріпити знання із української діалектології,
зібрати діалектні матеріали за пропонованим питальником. Це дасть змогу
увести в науковий обіг новий фактичний матеріал, суттєво сприятиме
поглибленню лексикологічних, семасіологічних, етимологічних та інших
досліджень української мови.
Унаслідок проведення практики студенти повинні:
знати, до якого діалекту в загальній системі (класифікації) говорів
української мови належить говірка визначеного населеного пункту,
детально ознайомитися з фонетичними, морфологічними, синтаксичними,
лексичними особливостями конкретної говірки;
вміти застосовувати на практиці методи збирання діалектних
матеріалів, виявляти характерні особливості говірки, записувати діалектні
матеріали, користуючись
фонетичною транскрипцією, добирати
інформаторів;
набути навичок аналізу діалектних явищ.
У кінці практики студенти повинні написати звіт філологічного та
історико-краєзнавчого змісту, присвячений районові та населеним
пунктам, у яких збирали діалектні матеріали. Характеристику конкретної
говірки доцільно виконати за таким планом:
назвати, до якого наріччя та говору належить конкретна говірка;
відобразити географічне розташування села, його віддаленість від
районного центру, місце населеного пункту на діалектологічній карті;
описати історію села, походження його назви, кількість жителів;
зібрати мікротопоніми села за поданим нижче питальником;
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виявити фонетичні, морфологічні, синтаксичні особливості говірки;
зібрати лексику говірки за поданим нижче питальником;
записати на аудіокасету зразки діалектних текстів і відтворити їх
фонетичною транскрипцією;
навести дані про інформаторів (прізвище, ім|я, по батькові, рік
народження, місце народження, освіта, фах).
Зміст практики
Загальне ознайомлення з обстежуваною говіркою
Під час підготовки до практики її учасники повинні ознайомитися з
історією регіону, в якому розташований визначений для обстеження
населений пункт, вказати, до якого говору він належить.
Студенти, прибувши на місце, повинні детально ознайомитися з
фонетичною та граматичною системою говірки. Для цього їм потрібно
уважно прислухатися до мовлення місцевих людей, виявляти характерні
особливості говірки, визначати регулярність цих рис, якою мірою вони
притаманні мовцям різних вікових груп. Значну допомогу у швидшому
ознайомленні із загальною мовною ситуацією на селі можна одержати від
учителів-словесників місцевої школи.
Добір інформаторів
Дуже важливим є добір інформаторів. Ними повинні бути типові
носії говірки обраного для обстеження населеного пункту, які довго не
перебували поза своїм говірковим оточенням, не працювали тривалий час в
інших селах або містах, люди з добрим слухом, без мовних вад,
розвиненим мовним чуттям, які були б у змозі розповісти, чим говірка
їхнього села відрізняється від говірок сусідніх сіл, що її споріднює і з
якими саме селами, що в цій говірці вже зникає, і які саме явища з’явилися
порівняно недавно. Оповідач повинен також бути знавцем матеріальної і
духовної культури своєї місцевості. Не лише сам інформатор, а також його
батьки повинні бути уродженцями цього села. Студенти повинні збирати
діалектні матеріали за спеціально розробленим питальником. Для
забезпечення повноти, правильності відповідей на всі питання доцільно
обрати декількох оповідачів.
Зібрані матеріали повинні відображати динаміку мовних змін у
системі говірки, тому необхідно добирати інформаторів із різних вікових
груп.
Опитування
Перед заповненням питальника студентові-практикантові треба у
доступній формі детально розповісти своїм інформаторам про значення
для науки діалектологічних досліджень, пояснити, що народна мова зазнає
змін, спричинених багатьма факторами.
Збирання лексики народних говорів
пов’язане зі значними
труднощами, що зумовлено передусім надто широким колом понять
народної матеріальної та духовної культури, у чому записувач повинен сам
добре орієнтуватися, щоб грамотно поставити інформаторові питання й
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одержати на нього правильну відповідь. Для забезпечення більшої
достовірності відповідей важлива співпраця двох збирачів, один з яких
веде бесіду, а інший записує матеріал. Перевагу також треба надавати
опитуванню в присутності кількох ( трьох – п’яти) інформаторів. Це давало
б змогу усувати складності, непорозуміння, сумніви тощо й одержувати
повнішу і достовірнішу інформацію.
Дуже важливо, щоб студенти були уважними до синонімічного
багатства діалектної мови. Особливо це необхідно в таких випадках: а)
коли в сусідніх селах
уживають інші назви; б) коли оповідачі
повідомляють лише літературну назву; в) коли записи проводять у зонах
перехідних говірок.
У випадку, коли оповідачі не можуть дати відповіді або вона
видається не зовсім переконливою, треба за допомогою додаткових питань
з’ясувати справжню ситуацію в обстежуваній говірці (відповіді нема, бо
нема поняття; немає родової (загальної) назви, а вживають лише видові
найменування; поняття нема, але назва відома з сусідніх говірок чи
літературної мови тощо).
Усі сумнівні відповіді та моменти, коли від основних оповідачів не
вдалося одержати переконливих відповідей або коли ці оповідачі щось
пояснювали невпевнено, треба уточнити у кількох інших місцевих жителів
чи вчителів-словесників.
Записування діалектних матеріалів
Перед початком записування збирачі діалектного матеріалу,
ознайомлюючись з особливостями говірки, повинні визначити, чи немає
мовних відмінностей в окремих частинах населеного пункту, чи є
відмінності, зумовлені віком та іншими чинниками. Водночас студенти
повинні записати і такі матеріали, що стосуються населення цього пункту,
національного складу, з’ясувати, як відбувалося його заселення (чи
дозаселення), історичні відомості про нього (з різних переказів,
документів), зафіксувати колишні назви села, зміни цих назв, колишній і
сучасний адміністративний поділ. Обов’язково треба зазначити
віддаленість населеного пункту від найближчого міста.
Усе записане треба паспортизувати.
Записувач діалектного матеріалу весь час повинен дбати, щоб
зібрати найтиповіше для місцевої говірки. Отже, він не повинен вдаватись
до підказування (безпосереднього чи навідного) певних форм чи слів.
Відповідальність студента-філолога під час збирання говіркового
матеріалу надзвичайно велика. Хоча діалектні матеріали можуть бути
перевірені чи проконтрольовані сторонньою особою в тому самому
населеному пункті, де відбувається запис, проте в разі повторного запису,
навіть від тієї самої особи, можливі відхилення. Отже, записувач повинен
бути дуже обережним і точним.
Відповіді інформаторів студент повинен послідовно записувати
фонетичною транскрипцією з обов’язковим збереженням нумерації питань
у питальнику. Не можна залишати питань без відповідей. Коли в
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обстежуваній говірці нема назви (відповіді), оскільки нема реалії чи
поняття, про яке йдеться у певному питанні, про це так і треба зазначити.
Варто під час відповідей, особливо коли йдеться про якісь специфічні чи
рідковживані назви, реліктові слова, подавати записаний транскрипцією
контекст (речення), який би відображав вживання цих слів.
При назвах-відповідях, які самі по собі однозначно не відтворюють
граматичний рід (типу путь, жолудь) чи якусь іншу граматичну ознаку,
треба наводити відомості й про відповідну його граматичну
характеристику. Необхідно намагатися фіксувати детальні відомості про
стилістично марковані слова-відповіді (згрубіле, зневажливе, лайливе,
пестливе, сороміцьке тощо).
Усі відповіді на питання,
додаткову інформацію, зауваження
оповідачів студенти повинні фіксувати чітко, виразно і розбірливо. Крім
цього, необхідно подати аудіозапис зібраних матеріалів, а також
відтворити їх у звіті фонетичною транскрипцією. Звукозапис має ряд
переваг, бо графічно відтворити всі особливості діалектного мовлення
неможливо. Як слушно зауважує П.Ю. Гриценко, “звучання мови може
передати тільки саме звучання, а найдосконаліша транскрипція відтворює
лише образ звучання”1.
Фонетична транскрипція
Усі записи відповідей на питання, а також ілюстрації у вигляді
речень та словосполучень живої розмовної мови треба подавати
фонетичною транскрипцією, у якій, крім звичайних букв української
азбуки (а, б, в, г, ґ, д, е, ж, з, и, і, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш),
використовують ще такі знаки:
іе – нелабіалізований дифтонг переднього ряду північноукраїнських
говорів, що вживають у певних позиціях як рефлекс давніх е, ѣ : [п’іеч ] ;
уо, уі, уи, уе – лабіалізовані дифтонги переднього ряду
північноукраїнських говорів, що вживаються як рефлекс давнього о у
новозакритих наголошених складах: [куон′], [стуел], [стуил];
ÿ – лабіалізований [ і]: [кÿн′], [стÿл];
ы – нелабіалізований звук середнього ряду високого піднесення, що
поширений у частині карпатських говорів: [сы|ны];
ыо – лабіалізований [ ы ]: [быок], [|мыоло];
ао – лабіалізований [а]: [|заоўтра];
еи – звук вищого піднесення і вужчий, ніж [e] ; середній між [е ] та
[и ], але ближчий до [е ]: [сеи|ло];
ê – закритий і напружений голосний е [дêн′] ;
ие – звук нижчого піднесення і ширший, ніж [и ], середній між [ и ] та
[е ], але ближчий до [ и ]: [виеш|невиǐ];
иі – звук, проміжний між [ и ] та [і ], але ближчий до [ и ]: [миі|н′і];
іи – звук, проміжний між [ і ] та [и ], але ближчий до [ і ]: м’іи|н′і];
1

Говірки Чорнобильської зони: Тексти / Упорядн.: П.Ю.Гриценко та ін. – К., 1996. – С.7.
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іе – звук переднього ряду високого обниженого піднесення:
[чи|тайіеш];
оу – звук проміжний між [о ] та [ у ], але ближчий до [о ]: [коу|жух];
уо – звук проміжний між [у ] та [о ], але ближчий до [у ]: [куо|жух];
ў – нескладовий [у ]: [воўк], [хо|диў];
ǐ – нескладовий [i]: [краǐ], [|син′іǐ];
V – передньоязиково-зубна дзвінка африката: [Vе|лениǐ];
U – передньоязиково-ясенна дзвінка африката: [|хоUу];
B – боковий ясенний сонант: [хо|диBа], [моBо|да];
с″, з″, ц″, дз″ - дорсально-палатальні с′, з′, ц′, V′, що відомі у деяких
південно-західних говорах: [ |с″іно];
зс, жш, бп, дт тощо – частково оглушені дзвінкі приголосні: [хл′ібп];
сз, шж, пб, тд тощо – частково одзвінчені глухі приголосні:
[молот′д′|ба].
Довгу вимову приголосних та голосних позначають двокрапкою:
|
[жи т′:а], [|з′іл′:а].
Напівм’якість приголосних позначають знаком апострофа: (’)
[|б’ілиǐ].
М’якість приголосних позначають знаком мінути ( ′ ) праворуч угорі
після літери: л′, с′, р′.
Місце наголосу виділяють довгою вертикальною рискою, яку
ставлять перед знаком приголосного, що передує голосному наголошеного
складу, а коли в наголошеному складі немає попереднього приголосного,
то безпосередньо перед літерою голосного:[|муха], [го|дина],[ |арка].
Нероздільну вимову двох слів передають дужкою, що сполучає
останню букву попереднього слова й першу наступного: [наш´л′іс].
У разі записування ілюстрацій (речень, тексту) коротку паузу
позначають знаком (/), а довгу паузу в кінці фрази - знаком (//), питальну
інтонацію - знаком запитання (?).
Власні назви (імена, прізвища, прізвиська, назви міст, сіл, кутків,
річок, урочищ, гір тощо) треба писати з великої букви.
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ПИТАЛЬНИК
Історія села та його мікротопоніми
I. Записати сучасну назву села, утворити форми родового та
місцевого відмінків.
II. Чи була стара назва села? Як пояснюють її місцеві жителі?
III. Як називають себе мешканці села? Як називають поодинокого
мешканця села? Записати форми родового та місцевого відмінків однини і
множини.
IV. Як називають село жителі сусідніх населених пунктів?
V. Як називають мешканців села люди із довколишньої місцевості?
VI. Який прикметник від назви села використовують його мешканці
та люди із сусідніх населених пунктів?
VII. Як називаються частини, кути, кінці села? Чим мотивовані ці
мікротопоніми?
VIII. Записати назви присілків, хуторів. Якщо можливо, з’ясувати
їхнє походження.
IX. Який рельєф місцевості навколо села?
X. Як називають:
1) гори;
2) перевали;
3) хребти;
4) ущелини;
5) скелі;
6) печери;
7) рівнини;
8) долини;
9) полонини;
10) поля;
11) пасовиська;
12) сіножаті;
13) ріки;
14) струмки;
15) джерела;
16) водоспади;
17) озера;
18) ставки;
19) болота;
20) ліси;
21) сади.
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Сімейні звичаї та обряди
Лексика весільного обряду
Як називають:
1. Обряд, під час якого посланці від молодого йдуть до батьків
дівчини укладати попередню угоду про шлюб: сватанки, слово, визнавки,
згодини, змовини, брання рушників..?
2. Посланців від молодого до батьків дівчини: старости, свати,
сватачі, посланці..?
3. Обряд знайомства батьків молодого (молодої) з житлом,
господарством своїх майбутніх сватів: розглядини, обзорини, змовини,
поглядки, пецарі, запоїни..? Чи не розрізняються назви залежно від того,
хто до кого йде на оглядини – родичі нареченої до родичів нареченого чи
навпаки?
4. Обряд, за яким дівчина і хлопець, що мають намір одружитися,
оголошуються нареченими: змовини, руковини, намова, сватанки,
сватання, злагода, руковини, рукодаїни..?
5. Повідомлення священика в церкві про одруження: оповіді,
церковні заповіди, церковна оповідь, заповіди..?
6. Дівич-вечір, обрядову вечірку в молодої напередодні весілля:
вінки, вінкоплетини, дружбини, головиця..?
7. Батьківське благословенство: благословенство, благословіні,
благословеня, прощінє..?
8. Урочисте одягання молодих у весільний одяг: убиранє, збиранє,
споріжінє, виріжінє..?
9. Обряд, під час якого батько, узявши за руку молодого чи молоду,
заводить їх уперше за стіл: заводини..?
10. Обряд одруження та святкування з цієї нагоди: весілє, весіля,
шлюб, свадьба..?
11. Співати весільних пісень під час звивання вінків для молодої та
молодого: ладкувати, ладити, гладкати..?
12. Одружуватися, брати шлюб: женитися, дружитися, братися..?
Навести форми недоконаного і доконаного виду. Чи немає відтінків у
значенні ?
13. Виходити заміж (про дівчину): віддаватися, піти заміж, замуж..?
14. Церковний шлюб: шлюб, слюб, вінчання, проща..?
15. Молоду дівчину, що одружується: молодуха, відданиця, княгиня,
молода..? Чи не називають її по-різному до весілля і під час весілля?
16. Молодого хлопця, що одружується: наречений, князь, жених,
молодик..? Чи не називають його по-різному до весілля і під час весілля?
17. Молодят, подружжя, що недавно побралося: молоді, молодани,
новоженці..? Навести також окремі назви для чоловіка і жінки.
18. Дівчину, яка на запрошення молодої бере участь у весільному
обряді: свашка, дружка, друхна..?
19. Значення сваха: 1) жінка, яка, добре знаючи весільні обряди,
порядкує на весіллі; 2) жінка, яка займається сватанням, влаштуванням
шлюбів; 3) невістчина або зятева мати; 4) дружка на весіллі; 5) мн. взаємна
9

назва жінок, що уклали між собою якусь комерційну угоду.
20. Значення свашка: 1)у весільному обряді заміжня сестра молодого,
а коли її нема, то інша найближча родичка, яка виконує на весіллі певні
обовeязки; 2) дружка на весіллі.
21. Дівчину, що тримає свічку під час вінчання: світилка, світиўка..?
22. Хлопця, який на запрошення молодого бере участь у весільному
обряді: дружба, князь, сващак, дружко..?
23. Неодруженого учасника весілля, молодого хлопця, який виконує
певні доручення (наприклад, коли треба нести дари до молодого чи
молодої, барвінок – до молодого, деревце – до молодої і т. ін.): ходаш,
кодаш..?
24. Значення сват: 1)невістчин або зятів батько; 2) боярин, товариш
молодого, який є головним розпорядником на весіллі; 3) взаємна назва
чоловіків, що уклали між собою якусь комерційну угоду.
25. Учасників весілля, гостей на весіллі: весільчани, весіляни,
сватові..?
26. Непрошених гостей: запорожці, підвесільні гості, підвесільники,
підхватчики, халявщики..?
27. Музикантів на весіллі: музики, гудаки, веселики, банда..?
28. Господиню, кухарку на весіллі: ґаздиня, кухарка..?
29. Жінку, яка випікає коровай: коровайниця, кухарка..?
30. Старшого на весіллі, розпорядника: сват, староста..?
31. Дружину розпорядника весілля: старостина, сваха, свашка..?
32. Групу молодого і молодої, які виконують основні обрядові дії:
весільний поїзд, почет, дружина, бояри..?
33. Перегородження дороги весільному поїздові молодого: рогатка,
залога, брама..?
34. Осіб, які перегороджують дорогу весільному поїздові: заліжники,
торгаші, нахалявники,баричники..?
35. Осіб, які виконували обряд пов’язування намітки: приданки,
закосяни, свашки..?
36. Посаг, віно: придане, дівизна, придаш..? Чи не розрізняються
назви залежно від того, що саме дають батьки?
37. Давати віно, посаг: вінувати, упосажувати..?
38. Викуп за наречену: перейми, ворітна, пропій, перепій..? Скільки
викупів є на весіллі у селі? Чи є окремі назви для кожного з них?
39. Обряд дарування молодим грошей та іншого: повниця, дари,
складка, пропій..?
40. Святковий білий хліб з різними прикрасами, який печуть на
весілля: коровай, курувай, доля..?
41. Різні види весільного хліба: дивень, теремок, полюбовники,
шишки, гуски, калачики, лижень, гільце..? Описати вигляд та призначення
кожного виду хліба, який печуть на весілля.
42. Маленьке деревце ялинки або смереки, яке встромляють у
коровай: рістка, гільце, вільце, теренце, шишка, райське деревце,
тривольцеве галуззя..?
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43. Прикрашену верхівку смерічки чи ялиці, що слугує для
виконанння певних обрядових дій: деревце, весільне деревце, прапір,
весільна хорогва..?
44. Букети, які дружки чіпляють учасникам весілля: букет..?
45. Танці на весіллі: полька, гуцулка, аркан, коломийка..?
46. Легке, звичайно довге покривало з тюлю або мережива як
весільний головний убір нареченої: фата, хвата, намітка, вельон, велін,
шлаєр..?
47. Весільна сукня: весільна сукенка..?
48. Обряд перевдягання молодої перед шлюбною ніччю: чипчини,
чіпчини..?
49. Обряд шлюбної ночі: комора..?
50. Обряд демонстрації цнотливості нареченої після шлюбної ночі:
перезва..?
51. Поправини після весілля: від’їдини, відгризини, поправіни,
поправка, повесільне, пирожини, пополочіни..?
52. Післявесільний обряд, під час якого молоде подружжя з
найближчим родичами чоловіка відвідує батьків дружини: колачини,
хлібини, честь, дякування, розхідний борщ..?
Лексика, пов’язана з народженням та хрещенням дитини
Як називають:
1. Вагітну жінку: тяжка, груба, беременна, у надії..?
2. Жінку під час пологів або відразу після пологів: породілля,
поліжниця, положниця..?
3. Процес, коли жінка родить дитину: пологи, полог, роди,
породи, злоги..?
4. Жінку, яка приймає дитину в породіллі, допомагає під час
пологів: баба, баба-повитуха, пупорізка, моша..?
5. Обряд очищення породіллі: зливки, зливання, обливання..?
6. Немовля, грудну дитину: немовлятко, пригрудча, запазушна
дитина, цицькова дитина..?
1. Годувати дитину груддю: годувати, плекати..?
2. Жінку, яка годує груддю дитину: годівниця, пестунка, пістунка,
мамка..? Чи не розрізняються назви для жінки, яка годує свою і чужу
дитину?
3. Бавити (дитину): няньчити, пестувати, пестити, дитинарити..?
4. Дитину: дітина, дітвак, дзєцко..?
5. Близнят: близнюки, двійнята, пунєта..? Наведіть форму однини.
6. Провідування породіллі: одвідки, отвєдки, родини..? Чи
розрізняють назви залежно від того, хто провідує породіллю?
7. Хрестини: похрестини, хрещіння, звіздини, хавтури..?
8. Хрещеника: хресник, хреснувець, фін..?
9. Хрещеницю: хресниця, хресна, фіна..?
10. Хрещеного батька: хресний тато, нанашко, батько, татко..?
11. Хрещену матір: хресна мама, нанашка, хресна, матка..?
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12. Пострижини, традиційне відзначення річниці від дня
народження дитини: обтинання, рубання..?
13. Дівочий різновид пострижин: заплітання..?
Лексика поховального та поминального обрядів
Як називають:
1. Переставати жити: умирати, конати, доходити, часувати,
кінчатися..? Чи немає відмінностей у значенні?
2. Перестати жити: умерти, скінчитися, лунути..?
3. Померлого чоловіка: небіжчик, небощик, мрець, мерлець,
вмерлець..?
1. Померлу жінку: покійниця, небіжчиця, небішка..?
2. Обряд проводів і поховання тіла померлого: похорон, похорони,
опровід, проводи, погріб, схов..?
3. Віддавати тіло померлого землі: ховати, хоронити, прятати,
погрібати, загрібати..?
4. Воду, якою миють покійника: мертва..?
5. Домовину: труна, трумна, деревище, дубовина..?
6. Шматок тканини, яким покривають покійника, труну:
покрив, покрівець, натрумник..?
10. Яму для поховання померлого: яма, гріб, гробовище,
гробова яма..?
11. Обрядовий обід за упокій померлого після похорону: поминки,
тризна, помин, поминуха, обід, комашня, діди, горячина..?
12. Значення коливо: 1) пшенична, яєчна або рисова каша з солодкою
підливою, яка готується на поминки; 2) обрядова вечеря перед колядками;
3) переддень релігійного або побутового свята.
13. Обід у сороковий день після смерті: сорочини, сороковини,
сороковина, сороковка, сорок день..?
Лексика, пов’язана з дією магічних сил
Як називають:
1. Віру в існування надприродних сил, віщування,ворожіння, долю:
забобон, передсуд, передсуди, суєвір’я, суєвірство, ворожини, віра,
бабанина, бабанищі..?
2. Того, хто вірить у забобони: суєвірний, віруючий,
вірующий, затурканий..?
3. Особливим магічним поглядом накликати нещастя,
хворобу на когось, завдати шкоди кому-, чому-небудь: зурочити,
наврочити, призорити, призирити, пристріти, урікнути, урікти, вректи,
вречи..?
4. Насилання хвороби кому-небудь поглядом: вроки, урок,
урік, навроки, пристріт, призор..?
7. Відьму: відюха, відюга, відь, чередінниця, босорканя, босорка..?
Які є відмінності в значенні?
6. Людину, що лікує різними нетрадиційними способами,
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в тому числі з використанням магічних дій та обрядів: знахар, знахур,
знатник, заговора, примівник, шептун, шептій, ведун..? Які є відмінності в
значенні? Чи використовують окремі назви залежно від спеціалізації
(травник, костоправ, кровопускатель)?
8. Знахарку: знахурка, знатниця, баба, бабка, шептуха, шептуня..?
Чи є відмінності в значенні?
9. Людину, що займається чародійством і може завдати
шкоди людині: чаклій, чарівник, чародій, характерник, ворожбит,
відьмак, мольфар, химородник..? Чи не розрізняють назви щодо сфери
прикладання дій чаклуна (що робить, на що впливає)?
10. Чаклунку: чаклівниця, чарівниця, характерниця, химородниця,
ворожіля, чередінниця..? Чи немає семантичних відмінностей?
11. Ворожити: гадати, бобонити, мондикати, мольфарити..? Чи не
розрізняють назви від того, як ворожать?
12. Дух померлого, що привиджується людям: привиддя,
мара, примара, поява, потороча, страшко, мана, помана, нечисте..? Чи
немає семантичних і стилістичних відтінків у значеннях?
12. Чорта: біс, диявол, дідько, люципер, сатана, осинавець, щезник,
злий..? Як уявляють інформатори цю ворожу людині силу?
13. Домовика: похатник, господар, хованець, служка, вихованок,
годованець, щасливець, хохлик, бабак, лелека..? Як уявляють інформатори
цю міфологічну істоту? Чи може це створіння мати жіночу подобу? Якщо
так, то як її називають: домовичка, доманя..?
14. Злобну людині істоту, наділену здатністю перевтілюватися,
прибираючи вигляд та голос певних дівчат чи молодиць, щоб заманювати
чоловіків: лісниця, богиня, мамуна, лісна..? Які обереги існують від неї?
15. Демонічну істоту, що має образ старого дідугана з величезними
бровами і довгими віями: вій, шолудивий Буняк..?
16. Людину, яка може перевтілюватися у вовка: вовкулака, вовкун,
вовколаб, перевертень..?
17. Міфологічну істоту у вигляді молодої вродливої дівчини: нявка,
повітруля, лоскітниця, лісна, мавка, бісиця..? Чи є відмінності у значенні?
18. Душі дітей, які померли нехрещеними: потерчата, страдчата..?
19. Дитину, підмінену нечистою силою: обмінчук, обмінник..?
20. Злих демонічних істот, які відбирають сон у людей,
особливо у маленьких дітей: нічниці, ночниці, крикси..?
21. Злий дух, що, як зірка, падає з неба та відвідує людей,
прибираючи вигляд рідних: перелесник, летавець..?
22. Міфічного велетня-людоїда у вигляді вкритої вкритої шерстю
людини з собачою головою: песиголовець, бесиголовець, сироїд..?
13. Покійника, що виходить з могили, аби висмоктувати з людей
кров: упир, опир, упирь..?
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Українська календарна обрядовість
Як називають:
1. Вечір перед Різдвом: Світий вечір, Багата кутя, Вілія, Коляда?
2. Обрядову страву, яку готують на Свят-вечір: кутя, кутьо,
пшениця?
3. Різдвяний обрядовий хліб: корочун, крачун, керечун, кречун..?
4. Солодкий напій із сушених фруктів: узвар, озвар, вар, відваруха,
сушка, сушеня, кислиця, квас..?
5. Інші страви, які готують на Свят-вечір? Поясніть їхнє значення.
6. Сніп із жита, пшениці або вівса, який ставлять на покуті: дідух,
колідник, коляда..?
14. Різдво: Рождество, Ріство..?
15. Форми вітання на Різдво: Христос ся рождає! Христос родився !..
- Славім його! Славіте його!..
9. Ялинку, яку ставлять на Різдво чи Новий рік: яличка, гільце,
гильце, деревце, деревко, віха, рай, пайонк..?
16. Вертеп: шопка, стаєнка, каплиця, бетлегем..?
17. “Живий” вертеп, специфічний фольклорний театр?
костюмованих виконавців: іроди, героди, королі, ангели пастирі, чорти..?
18.Традиційні новорічні обряди з використанням масок: Маланка,
Меланка, Коза..?
19. Учасників новорічних обрядів, що змінюють свій зовнішній
вигляд за допомогою незвичайного одягу або масок: перебрані,
перебиранці, цигани, ряджені..? Як називають перебраних персонажів?
14. Групу людей, яка з колядками та віншуваннями обходить село:
братство, партія, ватага, колядники..? Чи розрізняють назви залежно від
того, хто колядує?
15. Вечір напередодні 14 січня, коли святкують Новий рік за старим
стилем: Щедрий вечір, Багатий вечір, Багат-вечір, Меланки..?
16. Першого відвідувача хати ( на Різдво, Новий рік, Введення), який
за народними віруваннями, повинен принести щастя господарям: полазник,
полезник...?
17. Особу, яка у перший день Нового року ходить від хати до хати,
символічно сіючи зерно і бажаючи господарям щастя,
здоров’я:
посипальник, засівальник, посівач..?
18. Вечір напередодні Водохреща: Друга кутя, Голодний свят-вечір,
Голодна кутя..?
19. Церковне свято 19 січня на пам’ять про хрещення Ісуса Христа:
Водохреща, Водохристя, Водосятіє, Хрещення, Йордань..?
20. Форми вітання на Водохреща: Христос хрещається! Христос
Хрестився! – В ріці Йордані...
21. Свято, що припадає на 15 лютого, коли, за народними
уявленнями, зима зустрічається з весною: Стрітеннє, Зимобор, Громниці..?
22. Масляний тиждень напередодні Великого посту (кінець лютого –
початок березня за старим стилем): Масниці, М’ясниці, Масляниця, Сирна
неділя..?
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23. Великий піст: Велике пущіння, Запусти..?
24. Свято, що припадає на 7 квітня: Благовішінє, Благовісник..?
25. Неділю, що припадає за тиджень до Великодня, в цей час
у церкві освячують вербові гілки: Вербна, Шуткова, Квітна, Цвітна,
Лозова, Бечкова, Баськова неділя..?
26. Вербові гілки, призначені для освячення в церкві: верба, шутка,
бечка, лоза..? Запишіть повір’я, пов’язані з чудодійною силою освячених
вербових гілок.
27. Середу перед Великоднем: Чорна..?
28. Четвер перед Великоднем: Страсний, Чистий, Живний четвер..?
29. Суботу перед Великоднем: Великодна, Страсна субота..?
30. Християнське весняне свято на честь Воскресіння
Ісуса Христа: Паска, Пасха, Великодень, Велиґдень..?
31. Значення паска, пасха: 1) Великдень; 2) великодній хліб?
32. Записати назви інших страв, які готують на Великдень. Пояснити
їхнє значення.
33. Пофарбоване куряче яйце, призначене для освячення:
галунка, мальоване яйце, крашене яйце, волосємно, волочебне, писанка,
мальованка, сливка..? Чи немає відмінностей у значенні?
20. Великодні гуляння: гаївки, гаїлки, гагілки, ягілки..?
35. Великодню дитячу гру, учасники якої намагалися розбити
якнайбільше яєць суперника: цокання, цоканє, навбитки..?
36. Великодні парубочі ігри: бити лупака, піп, чорт, харлай, шила
бити, кашу варити, довгої лози..? Описати ігри, які відбуваються у вашому
селі.
37. Великодні дівочі ігри: шум, жельман, кострубонька, мак, кривий
танець, вербова дощечка..? Описати ігри, які відбуваються у вашому селі.
38. Тиждень по Великодні: Світлий..?
39. Понеділок по Великодні: Світлий, Волочівний, Поливаний,
Обливаний..?
40. Четвер по Великодні: Рахманський, Нявський..?
41. Першу неділю по Великодні: Провідна, Опровідна, Гробки..?
42. Тиждень після Провідної неділі: Проводи, Поминки,
Поминальний тиждень..?
43. Свято на честь Трійці, яке відзначають на п’ятдесятий день
після Великодня, прибираючи хату всередині і ззовні зеленню: Зелені
святки, Зелена неділя, Клечальні свята, Клечальна неділя, Свята неділя,
Трійця, Тройця, Глетчані святки..?
44. Зелені гілки з листям, якими на Зелені свята прикрашають хату,
подвір’я: клечання, май..?
45. Прикрашати хату, подвір’я зеленню: маїти, клечати, косичити..?
46. Понеділок на свято Трійці: Клечальний, Зелений понеділок,
На Бога-сина..?
47. Вівторок на свято Трійці: Клечальний, Зелений вівторок,
Богодухів день..?
48. Дівочі обрядодії на Зелені свята: водити “Тополю”, водити
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“Вербу”, водити “Куста”..?
49. Перший четвер після Трійці: Русалії, Русалчин великдень,
Нявська неділя, Русальні розигри,
Розигри, Мавський великдень,
Мертвецький великдень..?
50. Свято, що припадає на 7 липня: Івана, Івана Купала, Купайла..?
51. Ритуальне дерево, яке посідає центральне місце в купальському
обряді: марена, купайлиця, купайло, гільце..?
52. Записати повір’я, пов’язані зі святом Івана Купала.
53. Записати прислів’я, приказки і народні прикмети, пов’язані зі
святом Івана Купала.
54. Піст, що починається через тиждень після Зелених свят:
Петрівка, Петрів піст, Розигри, Розгари, Дядини..?
55. Святкувати Петра: петрувати, петрати..?
56. Обрядове печиво, що готують на Петра: мандрики, мандриґи..?
57. Записати прислів’я, приказки і народні прикмети, пов’язані зі
святом Петра.
58. Свято, що відбувається 19 серпня: Спаса, Спас, Преображеніє..?
59. Свято, що припадає на 28 серпня: Перша Пречиста, Марії,
Першої Богородиці, Успеніє Богородиці..?
60. Свято, що припадає на 21 вересня: Друга Пречиста, Другої
Богородиці, Осенина..?
61. Свято, що припадає на 27 вересня: Здвиження, Здвижіння,
Чесного Хреста..?
62. Записати прислів’я, приказки, народні прикмети, пов’язані зі
святом Покрови, яке припадає на 14 жовтня.
63. Свято, що припадає на 4 грудня: Видення, Введеніє, Третя
Пречиста..?
64. Записати звичаї, які супроводжують свято Андрія (13 грудня).
65. Невеликі круглі тістечка, які пекли на свято Андрія: балабончики,
балабушки, баламухи, бундзики..?
66. Релігійне свято на честь якогось святого або якоїсь релігійної
події (наприклад, спорудження церкви або на честь святого, іменем якого
названа церква): храм, храмове свято, празник, престол, престольний
празник..?
67. Постити, дотримуватися посту, не їсти скоромного: постувати,
пісникувати, додержувати посту..?
68. Священика: піп, панотець, парох, ксьондз, отець..?
69. Оселю священика: резиденція, попівство..?
70. Дружину священика: попадя, їмость, паніматка..?
71. Парафію (церковно-адміністративну організацію): парофія,
парохія, приход, приходство..?
72. Парафію (парафіян): паства, приход, миряни, парохіяни..?
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Трудова обрядовість українців
Як називають:
1. Толоку, одноразову безплатну гуртову допомогу сусідів, родичів,
знайомих у складній роботі (за частування): клака, клаква, мирщина,
пособини, обиденщина, помирок, охота, навхочина, хвущина..? Чи не
розрізняються назви залежно від виконуваної роботи? На які саме роботи
запрошують учасників допомоги?
2. Значення толока: 1) одноразова безплатна гуртова допомога у
важкій або складній роботі (за частування); 2) земля, неорана протягом
одного чи кількох років; 3) поле, яке лежить під паром і служить випасом;
4) взагалі вільна ділянка біля села, де збиралася молодь гуляти; 5)
громадський ліс; 6) топтання; 7) тік, гарман; 8) потрава, спаш; 9) галас,
шум; 10) обжинки..?
3. Обряд і частування перед початком будування хати: закладини,
зводини, в’язання
закладчини, закладщини, закладчина, окладини,
протесів, зав’язь хати..?
4. Записати звичаї, повір’я, пов’язані з вибором місця для нової хати
та часом початку будівництва.
5. Записати ритуали, які виконують майстри та господарі під час
закладин хати та в процесі її будівництва.
1. Новосілля : перехідчини, входини..?
2. Обжинки, відзначення кінця жнив: дожинки, обкоски, вінець,
вінчини, обрізки, завивання бороди, толока..?
3. Останній сніп, який вeязали на святі обжинок: дідух, дід,
іменник..?
4. Обряд завивання спасової бороди (“бородою” слугувала невелика
кількість нескошених колосків, які залишали в полі, розраховуючи таким
способом забезпечити урожай наступного року): завивання спасової
бороди, перепелиця, коза..?
10. Проводи на полонину, традиційне свято, приурочене до літнього
вигону худоби на гірські пасовища: полонинський хід, проводи в
полонину..?
11. Записати звичаї, повір’я, пов’язані з вигоном худоби на літні
пасовища.
12. Вечірні зібрання молоді, на яких у будні поряд із розвагами
виконували певну роботу, а в свята – влаштовували гуляння:
вечірки, вечірниці, досвітки, супрядки, посиденьки..? Чи є відмінності у
значенні? Від чого вони залежать?
13. Спільну роботу заміжніх жінок (прядіння, вишивання і т. ін.
у зимові дні: оденки, годенки, уденки..?
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Народні назви місяців
Як називають:
1. Січень: студень, просинь, просинець, сніговик, тріскун, вогневик,
льодовик, щипун, сніжень, лютовій..?
2. Лютий: січник, лютовень, крутень, зимобор, криводоріг, бокогрій,
казибрід, межень..?
3. Березень: март, марот, березіль, капельник, протальник, сочень,
соковик, красовик, палютий, полютий..?
4. Квітень: цвітень, краснець, лукавець, снігогін, водолій, березень..?
5. Травень: май, пісенник, травник, місяць-громовик..?
1. Червень: гнилень, гнилець, гедзень, червивий місяць..?
7. Липень: бидзень-білень, косень, сінокіс, дощовик..?
8. Серпень: копень, густир, хлібочол, жнивець, зоряничник,
спасівець, барильник, городник, кивень..?
9. Вересень: маїк, сівень, бабське літо..?
10. Жовтень: грязень, хмурень, листопадник, зазимник, весільник..?
11. Листопад: падолист, напівзимник, грудкотрус, листопадень..?
12. Грудень: хмурень, стужайло, студень, лютень, мочавець,
мочарець..?
Як інформатори пояснюють народні назви місяців?
Тематика діалектних текстів
1. Українське весілля та його етапи (сватання, заручини,
вінкоплетини, вінчання тощо ).
1. Хрестини.
2. Похорон та поминання померлих.
3. Різдвяні свята.
4. Великодні свята.
5. Зелені свята.
6. Свято Івана Купала.
7. Ворожіння на свято Андрія.
8. Парубочі забави на свято Андрія.
9. Храмове свято в селі.
10. Свято обжинок.
12. Толока.
13. Будівництво хати.
14. Освячення хати, входини.
15. Вечорниці.
16. Історія села.
17. Походження назви села.
18. Церква.
19. Народні умільці.
20. Знахарство, зцілення.
21. Відьми, упирі, домовики, вовкулаки, русалки та інші демонічні
істоти.
22. Ігри, розваги.
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ЗВІТ
Село Наконечне I ([сеи|ло Накоу|нечнеи |Першеи Йавоу|р′іўс′коуго
ра|йону Л′|в’іўс′коуйі |облас′т′і] – офіційна назва, [cие|ло Наку|нечние
|
Першеи] – місцева назва) розташоване за 5 км на південний захід від
районного центру м. Яворова [|Йавоуроува]. Про Наконечне I не можна,
однак, говорити, не згадавши Наконечного II, яке є фактичним
продовженням Наконечного I. Жителі Наконечного I називають Наконечне
II просто [д|ругие], а старше покоління – [к’і|нец] чи [ку|нец]. Мешканці
Наконечного II кажуть на Наконечне I [|першие].
Історичних відомостей про те, коли і ким село засноване, немає. Хоч
на підставі розкопок, які проводили тут кілька десятиліть тому, можна
вважати, що люди жили в цій місцевості ще з часів кам’яного віку. Потім,
мабуть, через неродючість ґрунтів вони відійшли трохи на північ. Після
довгої перерви нашу територію заселили знову приблизно в XII – XIV ст.
Напевно, тоді виникло Наконечне I. Зрештою, сама назва Наконечне
свідчить про те, що воно засноване одночасно або пізніше від виникнення
м. Яворова. Це назва поселення, яке виникло на околиці, тобто на кінці
міста. Є й інша версія походження назви села. Кажуть, що тут була кузня, в
якій виготовляли наконечники для стріл і списів.
“Першим” село стало значно пізніше, коли на захід від нього
виникло поселення теж із назвою Наконечне. Тоді лише почали розрізняти
Наконечне Перше і Наконечне Друге.
Дуже правдоподібною є легенда про заснування Наконечного
Другого. Оповідають, що польовою дорогою, яка проходить за 2 км на
північ паралельно до Наконечного Першого (її називають [Йа|рослаўск’иǐ
гус|тиниец]) проходили козацько-татарські війська на Люблін і Варшаву під
час визвольної війни 1648-1654 рр. під проводом Б.Хмельницького. Деякі
із хворих та поранених вояків залишились на лікування, а відтак тут і
осіли. Є ще й відомості, що дозвіл на поселення кримських татар у
Наконечному II дав польський король Ян Собеський. Він підписав з
кримсько-татарським правителем Піреєм договір про поселення в землях
Речі Посполитої татарських ремісників і селян. Донині, як пам’ять про ті
далекі часи, збереглись козацькі прізвища: Козак, Дудко, Кунанець, Линда.
Татарські прізвища в XIX ст. зукраїнізував о. Юліан Плятек: наприклад,
Бек на Бик, Бей на Бий та ін. Татарське населення асимілювалось із
місцевими жителями.
Типовими рисами характеру мешканців сіл є наполегливість,
упертість, енергійність, імпульсивність, гордість, що межує із
зарозумілістю. Жителям Наконечного II притаманна завзятість, навіть
войовничість, тому люди з довколишніх сіл зрідка називають їх кінчанами
[к’ін′|чани / к’ін′|чанин / к’ін′|чанина / к’ін′|чанка / к’ін′|чанк’и /
к’ін′|чан′ск’иǐ], а частіше звуть татарами, татарвою чи татарським
насінням.
Жителів Наконечного I називають піняґами чи пеняґами [п’і|н′аґ’и /
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п’і|н′аґ’іў / (на) п’і|н′аґах]. В однині – [п’і|н′аґа / п’і|н′аґ’и / (на) п’і|н′аз′і чи
(на) п’і|н′аґуви. Особу жіночої статі називають [п’і|н′аUиха]. Назва піняґи
має давню історію. Це фонетична видозміна у процесі історичного
розвитку слова паняни, яке тепер у групі говірок навколишніх сіл повністю
затратилося. Панянами наконечняків [накоунеич|н′ак’и / -к’іў/ (на) -ках /
накуониеч|н′ак / -ка / (на) -ку чи (на) -куви / накуониеч|н′анка / -к’и / (на)
н′ц″і] - так вони самі себе називають – назвали тому, що Наконечне I
ніколи не належало панові, а його мешканці самі собі були панами.
Перехід паняни в піняги схематично можна зобразити так: [па|н′ани →
па|н′аґ’и → пеи|н′аґ’и → пи|н′аґ’и → пиі|н′аг’и → п’і|н′аґ’і].
Національний склад сіл тепер практично однорідний – українці. У
минулому тут у невеликій кількості проживали євреї та поляки. Євреї у
переважній більшості загинули під час Другої світової війни, а поляки
емігрували в Польщу. Ті представники національних меншин, що
залишилися, повністю асимілювались із місцевим населенням.
У селі розвинене гончарне ремесло, яке побутувало тут із невідомих
часів (під час розкопок археологи знайшли гончарні вироби із III–IV cт. н.
е.). У Наконечному I живе нині чудовий майстер-гончар Андрій Черкас.
Його продукцію купує, мабуть, увесь Яворівський район. Так само ще
зовсім донедавна процвітало писанкарство, виготовлення іграшок,
ювелірних дерев’яних виробів. До 1939 р. у Наконечному I навіть діяв
музей дерев’яної яворівської дитячої іграшки наконечнянського типу. А
неповторна наконечнянська писанка взагалі відома на весь світ. Це один із
видів яворівської писанки. Та сьогодні, на жаль, писанкарством
займаються поодинокі майстри. Крім того, у Наконечному I плетуть
кошики, виготовляють сита, решета, дерев’яні ложки тощо.
Ці ремесла занепадають. Якщо спитати будь-якого пересічного
мешканця, яким є основний сучасний промисел населення, то кожен вам
відкаже: [|ґеиндиел′]. Наконечняки мають дуже тісні торгово-економічні
зв’язки із сусідньою Польщею (до польсько-українського кордону всього
якихось 12-13 км). Крім того, через обидва села проходить міжнародна
автомагістраль, яку селяни називають [ас|вал′том], [гус|тинцеим]. На іншу ж
сільську дорогу, яка є центральною, але піщаною, у Наконечному I кажуть
[сеи|ло].
Обидві дороги із заходу на схід ведуть до роздоріжжя між Яворовом
і Наконечним. Воно зветься [Бе|тонкоуйу], бо асфальтована дорога
переходить у бетоновану, тобто вимощену бетоновими плитами. Сільські
вулиці не мають назв, зате їх мають частини села, своєрідні мікрорайони,
яких у Наконечному I чимало. Наприклад, одна із них зветься [М|линиска].
Назва свідчить про те, що колись у цій частині села був розташований
млин. Із протилежного боку ближче до м. Яворова є [Забуо|лотуо]. Мабуть,
відколи заснували Наконечне, ця місцевість завжди була заболоченою. За
Заболотом розташована Гірка – трохи підвищена місцевість, центр
Наконечного I. Тут є середня школа, а навпроти – дерев’яна церква
Успення Пресвятої Богородиці, яка до 1939 р. була греко-католицькою, в
радянські часи стала православною, а ось уже, мабуть, із десятиліття, є
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автокефальним православним храмом. Недалеко від школи і церкви
(через якихось 50 м) також у центрі села розташований кооператив
продовольчих товарів і предметів першої необхідності “Верес”. Біля
магазину на роздоріжжі між центральною дорогою “силом” і
автомагістраллю наконечняки збудували пам’ятний хрест на честь
незалежності України.
Крім перелічених об’єктів, на Гірці по той бік автотраси є ще й
швейний цех “Оксана”, який називають [ш|пул′коуйу], дитячий садок
“Ромашка”, будинок “Просвіти”, клуб, у приміщенні якого діють
бібліотека [б’іб|л′отиека] і пошта.
Далі частина села після Гірки – Загора [Загуо|ра]. Тут розташована
ферма власника кооперативу “Верес” О.Кунанця. Фірма “Верес” оперує
земельними наділами, які колись належали колгоспу.
Частина села Загумінки [Загу|м’інк’и] ще донедавна була кутом, адже
“загуменками” чи “загумінками” по селах називають кілька якихось дворів,
розташованих трохи віддаленіше від основної маси осель. Наконечне
розбудовується із кожним роком так, що тепер у ньому й кутів нема.
Є ще й досі майже незаселена одна місцина. Це узбережжя річки
Шкло. Найстарше покоління називає його [Моунасти|рискуо]. Монастир
стояв на болотистому ґрунті, який через часті річкові повені перетворився
на трясовину. Святиня провалилася в безодню. Легенда оповідає про
рибалку, вудка якого зачепилась за хрест – маківку потонулої церкви.
Бідолаха про те не знав. Довго намучившись із уловом, почав клясти.
Пізніше побачив хрест, що ледь-ледь виглядав із води. Надумав попросити
помочі у Бога, та вже було пізно: через прокльони все лише загуркотіло і
пішло на дно.
За річкою Шкло, на березі якої стояв монастир, лежить мальовниче
село Поруденко [Поуру|денко]. Крім Поруденка, Наконечне має ще інших
сусідів – села Роснівку, Черниляву Яворівського району Львівської області
та м. Яворів.
Говірка села Наконечного I має низку фонетичних, морфологічних,
синтаксичних, лексичних особливостей.
Фонетичні особливості говірки:
1) дорсально-палатальна вимова приголосних звуків: [с″і|даǐ],
[ц″в’іт];
2) поширені протетичні приголосні [й ], [л ], [в ]: [луо|тава] –
(отава), [лап|но] – (вапно), [|Йірка] – (Ірка), [|воку] – (око), [ву|сика] –
(осика);
3) сильне укання, тобто [о ] в ненаголошеній позиції
переходить в [у]: [зу|зул′а], [ ку|гут], [ |тату] , [ву|ни];
4) оглушення дзвінких приголосних у кінці слів і перед глухими
приголосними: [фт′ік], [|зарас];
5) ствердіння приголосних у суфіксах –ськ-, –цьк-: [мли|ниска],
[вус|к’иǐ];
6) вживання –ейк-, -ойк-, -есейк- замість –еньк-, -оньк-, -есеньк-:
|
[б’і леǐк’иǐ], [ |д′ітуǐк’и];
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7) ствердіння [т′] у формах першої особи однини і третьої особи
множини, а також у другій особі множини наказового способу: [|ходит],
[вие|дут], [ру|б’іт], [сп’іт];
8) ствердіння [ ц′] у суфіксі –ець тільки у формі називного відмінка
одн.: [х|лопиц], [|н′імиц];
9) поширені звукосполуки [х’ие], [к’ие]: [ |х’иетриǐ], [|к’иенути].
Морфологічні особливості:
1) іменники колишніх а–, ја–основ в орудному відмінку однини
мають закінчення –ом, –ем, рідше –оў, –еў: [ру|ком], [зием|лем], [ру|коў],
[зием|леў];
2) спорадичне вживання давнього двоїнного закінчення: [ру|кама],
[пу|л′ема] (полями);
3) форми другої особи однини наказового способу дієслів з
утраченим особовим закінченням:[ восґґ], [ лґасґґ];
4) прислівники із суфіксами –і-, -у- :[ |фаǐн′ǐ], [|малу], [бу|гату];
5) усічені форми кличного відмінка імен людей: [Ук|сан′], [Ромк],
[Ма|рус″], [Ми|кол′], [На|тал′];
6) наявність енклітичних форм займенників у давальному і
місцевому відмінках: [на ти г|рушку], [вуз″|м’іт си пу |йапкуви].
Синтаксичні особливості:
1) використання сполучника жи ( жу) в значенні що: [в’ін при|н′іс
то/ жу ти га|дала];
2) використання сполучника жибис ( жубис) в значенні щоб: [а
|
|
жибис на воч’і ние |вид′іла];
3) частка ся (сі) не має усталеного місця: [ йа с″і ў|мила];
4) використання прийменника без у значенні через: [бис |хату], [бизс
|
л′іту].
Отже, аналіз фонетичних та морфологічних особливостей говірки
села Наконечного I дає підстави стверджувати, що вона має
наддністрянські та надсянські діалектні риси, а тому належить до
перехідних говірок від наддністрянських до надсянських галицькобуковинської групи говорів південно-західного наріччя української мови.
Зразок оформлення питальника
Сімейні звичаї та обряди
Лексика весільного обряду
1. [с|ватан′е];
2. [пуслан′|ц′і];
3. [ухо|пиў гарбу|за];
4. [уг|л′адини];
5. ....................
6. ....................
23

Тексти як джерело діалектологічних досліджень
Важливим джерелом дослідження народних говорів є діалектні
тексти, бо саме вони допомагають фахівцям ліпше пізнати фонетичні,
морфологічні, синтаксичні, лексичні особливості того чи іншого
говіркового масиву. Упродовж 1998-2005 рр. під час діалектологічних
практик на Бойківщину, Надсяння, а також у своїх рідних селах, які
репрезентують різні говори і говірки південно-західного наріччя
української мови, студенти-україністи записали на аудіокасети
надзвичайно цікаві діалектні матеріали, за допомогою яких можна
відтворити не лише мовні риси говірок, а й особливості духовної та
матеріальної культури діалектоносіїв. Значну частину аудіозаписів було
затранскрибовано та опубліковано у двох книгах “Говірки південнозахідного наріччя української мови. Збірник текстів” (упорядник Н.
Глібчук; Львів, 2000), “Українські говірки південно-західного наріччя.
Тексти” (упорядник Н. Глібчук, Львів, 2005).
Говірки південно-західного наріччя і надалі заслуговують на увагу
дослідників як архаїчні і багаті своєю інформацією про розвиток
української мови, тому студенти-україністи під час діалектологічної
практики повинні дуже відповідально виконувати поставлені перед ними
завдання, розуміти значення польових досліджень говіркового мовлення
для діалектології, лінгвогеографії, історії мови, етнолінгвістики.
Варто відзначити, що обстежені говірки нерівнозначні щодо свого
функціонального статусу та історії. Якщо бойківські та наддністрянські
говірки не зазнали відчутної трансформації, то із середини ХХ ст.
надсянські та лемківські говірки через позамовні, а саме політичні,
причини піддались руйнуванню. Надсянські говірки значною мірою
звузили ареал побутування через відселення діалектоносіів унаслідок
операції “Вісла”. Більше того, лемківські говірки сьогодні в Україні
існують як острівні вкраплення в межах інших діалектів. Саме загроза
дальшої зміни структури цих говірок, а то й повного їх зникнення, повинні
стати рушієм діалектологічних досліджень.
Наддністрянські, надсянські, бойківські говірки зазнали певних змін
під впливом літературної мови та екстралінгвальних чинників, проте
досить добре збережені в розмовно-побутовій сфері. Під час попередніх
діалектологічних практик нам вдалося записати діалектні тексти
переважно від представників старшого покоління, проте, спілкуючись під
час діалектологічних експедицій із експлораторами різних вікових груп,
спостерігаємо архаїчні діалектні риси на різних мовних рівнях і в
молодших діалектоносіїв, наприклад, на фонетичному рівні – широке ы
(сын, бык), звужене ê (дêн′, пêн′) в говірці села Волосянка Сколівського рну Львівської області, укання (ву|но, ку|лис″), дорсально-палатальну вимову
приголосних звуків з′′, ц′′, с′′, V′′ у багатьох наддністрянських та
надсянських говірках (б|лис″ко, дес″), на морфологічному рівні – форми
орудного відмінка однини іменників колишніх а-основ в багатьох
наддністрянських говірках (ру|коў, но|гоў); на синтаксичному рівні –
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прийменникові конструкції безс |полеи, безс |хату у надсянських,
наддністрянських говірках, к |соб’і, д |хаті у бойківських говірках. У
затранскрибованих текстах представлено чимало архаїчних діалектних
явищ, які можуть стати об’єктом різноаспектних лінгвістичних
досліджень.
Поспілкувавшись із представниками різних вікових груп, можемо
стверджувати, що психологічно діалектоносії молодшого віку не
налаштовані проти говірки, навпаки, володіючи нормами української
літературної мови, експлоратори в своєму говірковому оточенні не
цураються діалектних норм, які, на відміну від норм літературної мови, не
закріплені в словниках та правописі, а виробляються традиціями життя
говору, передаються від покоління до покоління, сприймаються як
природні.
Більшість діалектоносіїв може чітко розрізнити риси літературної
мови та реґіональні особливості своєї говірки, крім цього, окремі
інформатори намагаються з філологічного боку оцінити свою говірку,
розповісти, чим вона відрізняється від сусідніх говірок, вказати її мовні
особливості.

Зразки запису діалектних текстів у фонетичній транскрипції
Надсянські говірки
с. Наконечне Перше
Яворівського району Львівської області
Село Наконечне Перше розташоване за 5 км на південний захід від районного центру м.
Яворова. Рік заснування – 1359. Кількість жителів – 1151. Площа – 214 га. Це назва поселення,
яке виникло на околиці, тобто на кінці міста. Є інша версія походження назви села. Кажуть, що
тут була кузня, у якій виготовляли наконечники для стріл і списів. Першим село стало значно
пізніше, коли на захід від нього виникло поселення теж із назвою Наконечне.
Правдоподібною є легенда про заснування Наконечного Дру-гого. Оповідають, що
польовою дорогою, яка проходить за 2 км на північ паралельно до Наконечного Першого
проходили козацько-татарські війська на Люблін і Варшаву під час визвольної війни 1648–1654
рр. під проводом Б. Хмельницького. Деякі із хворих та поранених вояків залишилися на
лікування, а відтак тут осіли.
У цих селах розвинене гончарне ремесло, писанкарство. До 1939 р. у Наконечному
Першому діяв музей дерев’яної яворівської дитячої іграшки наконечнянського типу.
У Наконечному Першому є дерев’яна церква Успення Пресвятої Богородиці, середня
школа, магазини.
Біля села Наконечного Другого збереглися сліди раннього слов’янського поселення
черняхівської культури (III–V ст. до н. е.).
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Інформатор Мельник Іван Степанович, 1923 р. н., освіта 7 кл.
Спогади про війну
ў деив’іт|наǐц′ітім |роц′і |вибухла зноў в’іǐ|на / і реивоу|л′уційа с|тала //
поу|л′ак’іў на
тоу х|т′іли Укра|йіни / ту х|т′іли |Пол′скоуйі // т|риста
|
кон′ух насту|пили на |Йавоур′іў / а ў |Йавоуроуви на цвинта|ри |руск’ім
поу|били поу|л′ак’ў / ўс′іх /
поумеи|тали йіх аўто|матами / |маǐжеи ўс′іх
ноу / ǐден дес′ ўт′ік / поу|л′ема ўт′ік / а |решта ўс′о // |т′ашко |било |жити /
|
дужеи веи|лик’і поу|датк’ие |били / за думу|ве / маў´іс′ |лишку / |миску / ўс′о /
то нази|вали рухоу|мос′ц′і / пла|ти / гу|сиǐ / ку|риǐ / но х’і|ба дв’і / три
три|маў / то ўс′о поу|датк’ие пла|тили / а поу|датк’ие |год′і |било |витримати //
ў т|риǐц′іт деиў|йатім |Пол′ска пруг|рала с|короу // за р′ік мие|не ў|з′али доу
|
в’іǐска / за|везли нас ў Моул|дав’ійу / бу|гато нас х|лопц′іў // ту|ди так с′і ни
жи|нили / йак ти|перка / маў д|ваǐц′іт′ с′ім / т|риǐц′іт′ л′іт / м’іх с′і жи|нити / а
д|ваǐц′іт′ пйат′ / тоу то |била малоу|л′етка // так ми пружи|вали / за|р′іпку
н′іґ|де ни´|било / ше там хто ру|биў ў нас на Накоу|нечні / ру|шата ру|били /
йід|н′і ру|шата / д|руг’і оупал|к’ие / ў д|руг’ім Накоу|нечнім поу|лупис′ка / то
та|к’е шоу на в’ізс клаў / |доўг’е |било / з лоу|зини п|лели / то на в’ізс к|лали /
|
с′ідало і доу |м’іста йіз|дили / так пружи|вали // |вибухла в’іǐ|на н′і|мецко /
|
пол′ска / ґа|л′оп проуг|раў |пол′ак в’іǐ|ну // насту|пили |н′імц′і // |н′імц′і ми|не
ў |сороук |перш’ім |роц′і заб|рали до |в’іǐска / у Мул|дав’ійу // ру|били´смо
л′оут|н′іско ноу|ве / і´ ў´|сороук |перш’ім |роц′і / ў ни|д′іл′у пам’і|тайу / но
ни з|найу йа|ку / з|дайеіс′і / ў |липни |било то / ареид|ром наш ў Мол|дов’ійі
збоум|били / ми с′і пие|тайеім с|войіх коуман|д′ір′іў/ шо то йе? / а нам
пу|в’іли / то |руск’і // ми ўс′і на Ду|наǐск’і за|л′іў п’іш|ли с′і ку|пати / биў
вих’ід|ниǐ ден′ / ў ни|д′іл′у // надлеи|т′іли н′і|мецк’і самоу|л′оти / ǐ
аўтоу|матоум поу |л′уд′ом / поу нас / ми ўс′і пуўт′і|кали ў виноуг|радт /
пуху|валис′і / |алеи бу|гато |било´ǐ |ранеиних / боу |с′ійаў аўтоу|матоум / тоу
так на|дармо аўтоу|матоум неи |с′ійаў // ми |кажеим / |шо´йест? / а ўни нам ў
пу|лудни пу|в’іли / воǐ|на / воǐ|на // но ку|рат ў сам воу|б’ідт н′іх|то бу|йаўс′і
ǐти / п’іш|ли |пару х|лопц′іў з |ведрами / йід′|н′і ху|пили воу|б’ідт / а д|руг’і /
|
бомба ў|пала ў коу|т′ол / і ўс′о // ни|ма шо воу|б’ідати / во´|так |било //
|
били´смо ў тих боу|йах с′ім ден′ / за с′ім ден′ наш батал′|йон заǐ|шоў на
р′і|ку |Уман′ / ши|рока р′і|ка // о|так йа проужи|ваў ў в’іǐ|н′і // а йуш |дал′і нас
пуса|дили на |пот′ах / да|ваǐ |дал′і / за|йіхали´смо ў |Рак’іў / йакґ ду
Воу|деси / |Рак’іўка / а там т|руп’іў / йакґ за|ч’ели боум|бити / |л′уди пу
дру|тах |вис′іт неижие|ви / ми здоуǐ|мали л′у|диǐ з дроутіў / |серце с′і
к|райало // заǐшли´смо п’іт Воу|десу / Та|т′іǐска |била с|тациійа / там йак ў
сам воуґ|зал ў|дариело / а л′у|диǐ |поўно |било // |т′ашко |било нам |жити //
заǐ|шли´смо доу Воу|деси / на воубоу|рону с|тали / три|мали два |м’іс′іц′і на
воубоу|рон′і //за два |м’іс′іц′і ми м’іну|вали скла|ди / |нав’іт′ і з|б’іж’е / ўс′о
м’іну|вали / па|лили беин|зиноум воубли|вали / так то ўс′о гоу|р′іло / бо ни
да|мо |германоуви заб|рати/ а |л′уди з |голоуду |гинули / поу|межи нас іш|ли
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|

д′іти ма|ли |так’и / проу|сили ку|сок х|л′еба / |даǐтеи х|л′іпц′і / |даǐтеи
х|л′іпц′і // а ми са|ми |мали / і то |мус′іў в’ідир|вати ǐ´ді|тин′і |дати //
заǐш|ли´смо доу Микоу|лайіва / ǐшли´смо |п’ішк’ие / на р′і|ку Бух заǐш|ли /
там с|тали/ буў |веч’ір / а |н′імеиц боум|бит пеиреип|раву / а йі|ден складт
буў поу|рожниǐ / ўс′о |в’іǐско поул′і|гало / но |т′іл′ко оф’і|цери с|лужбу
три|мали / |рано ўс|тали / да|ваǐ |дал′і т′і|кати // заǐш|ли´смо доу Роус|това /
там |в’іǐска та|когоу |било / |танк’ие / п’і|хота / биў |дужеи веи|лик’иǐ б’іǐ / но
|
н′імец пеиреи|м’іх / і |руск’і / і н′і|мецк’і поугоу|р′іли / поу´кроу|в’і
ху|дили´смо / йак поу воу|д′і // заǐш|ли´ смо ў Крим / |зиму пеиреит′іг|нули /
поу т|рупах ми пеиреиху|дили р′і|ку / о|так / ди|тино / |било // поу в’іǐ|н′і йа
ǐше три |рок’і проуру|биў ў |шахт′і / |т′ашко |било // ми|не зат|римали / ни
х|т′іли пус|тити ми|не / |мав’´ім |рускоуго |доброуго тоу|вариш’е / а тоу|вариш
|
кажеи / йаґ би ти з |дому лист д′іс|таў / ти би поу|йіхаў доу|дом // ку|рат ми
|
нин′і гу|воримо / а на д|ругиǐ ден′ доу |менеи п’іс|′мо приǐш|ло / йа ду|дом
п’іс|лаў і доу |менеи приǐш|ло // ми|не с′і пи|тайут |мама с |татом / чи ти йе
|
суUеиниǐ / чи шо / жи ти на У|рал′і зис|таў? / йа |пишу / йа ни йе |суUеиниǐ /
|
алеи зат|римали на роу|боту / так йа проуроу|биў три |рок’иі / і зноў ми|не ни
|
хочут пус|тити / напи|саў йа доу Моуск|ви / |мама ста|ра / |татоу с|тариǐ / неи
|
майут с к’им |жити // з Моуск|ви приǐш|ло / |тогу чоулоу|в’іка в’ітпус|тити
доу|дому / і йа при|йіхаў доу|дом // ўс′о поугоу|р′іло / а йа |б’ідниǐ |сироута /
|
тато ўмер / |мама ў|мерла / а йа ни маў |нав’іт′ де гоулоу|ви приклоу|нити /
воужие|ниў йа с′і / воужие|ниўс′і // нас|таў коул|госп / йа ў коул|госп’і роу|биў /
коул|госп ми|не поурату|ваў / |хату´м поус|тавиў / |потім са|раǐчик поус|тавиў /
|
|
д′іти´м п’ідгоуду|ваў // син
вимуруваў с|таǐн′у / |кухн′у/ так йа
проужие|вайу доу|нин′і / |видиш / то ўс′о на |мойіх плеи|чох / штука|турка / йа
сам штука|туриў // йак веир|нуўс′і / ни маў де |жити / |бив’´ім ў б|рата / брат
мие|не |вигнаў / п’і|шов’´ім доу сеист|ри / сеист|ра |добра |била / но сеист|ри
чоулоу|в’ік ниез|далиǐ биў / шо йа |буду три|маў? / на|шо? / і йа так ду
|
б’ідноуйі |сироути п’і|шоў / ўна |б’ідна |била / н′і |тата ни |мала / н′і |мами ни
|
|
мала / но |мала ма|лен′ку сеист|ричку // йа с′і доу
тойі с|таршоуйі
воужеи|ниў / і так’´ім с′і пу|малеин′ку дуруб|л′еў / о|так //
Записала Різник Ярослава
с. Плешевичі
Мостиського району Львівської області
Село Плешевичі підпорядковане сільраді с. Поповичі, розташо-ване за 20 км від
райцентру і за 19 км від залізничної станції Мостиська Друга. Кількість жителів – 193. Площа –
141,4 га.

Інформатор Процак Микола Іванович, 1926 р. н., освіта 6 кл.
Панські бараки
|

хочу роуска|зати ма|лен′ку іс|тор′ійу за сеи|ло Поу|повиеч’і // ву|но |було
|
дуже ма|ле тоу|то сеи|ло // ку|лис″ даў|но ǐше йак пану|вала ў нас |Аўстр′ійа /
за Аўст|р′іǐскоуйі ім|пер′ійі / |были па|ни тут // |мали ф’іл′|вароук / і т|реба
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было роуб’ітние|к’іў / і пан назбие|раў та|к’их б’ід′н′а|к’іў / коут|рийе неи
|
мали с|войіх хат / с|вого гоуспоу|дарства / і поубуду|ваў йім та|к’і ба|рак’і
міжш |Цикоувом і Поу|повиечами / і там насеи|лиў тих л′у|деǐ / |шоби воу|ни ў
н′о|го ру|били // тоǐ |хут′ір назие|вали |Пан′ск’і ба|рак’і / так тоу|то |було /
|
л′уди ру|били / ў д|ругу с″в’ітоу|ву в’іǐ|ну / ў|з″али тоǐ |палац спа|лили / пан
ўт′ік / а |л′уди / ну шо |мали ру|бити? // таґ |были на тих ба|раках // |потім
приеǐш|ли |руск’ійі доу нас / ну і зат′аг|нули ў коул|госпи // |л′уди неи |мали
ру|боти / та´ǐ п’іш|ли доу коул|госпу / а тоу|ти ба|рак’і / |тогоу сеи|ла
Поу|повиеч’і |були дес″ так с´п’іў к’і|ломеитра в’ідт нас // ну і поу|тому воу|ни
за|чали тоу|ти ба|рак’і пу|малеин′ку роузбие|рати // йіх |було |можеи |б’іл′шеи /
ў оуд|нім ба|раку |булоу чоу|тири с″імйі / то назие|вали |Пан′ск’і ба|рак’і / ну і
|
потім леи|генда та|ка п’іш|ла с |тогоу/ шо тоу|ти ба|рак’і наз|вали
Деиў|йатиеч’і / поучоу|му? / поутоу|му шо ў тих ба|раках нароу|дила /
нароу|дила |ж’інка |дев’іт′ д′і|тиǐ / і так п’іш|ла |назва Деиў|йатиеч’і / ўже
ба|рак’і нее гуву|рили / а гуву|рили Дееў|йатиеч’і / Деиў|йатиеч’і / і так п’ішло
і п’ішло // йак|шо коул|госп буў за |руск’іх / поу|тому за|чали
пеиреисеи|л′атиес″і ў сеи|ло / і за|ч’ели ті ба|рак’і / ті ґуспу|дар′і / кут|рийе там
|
были / руб’ітние|к’і / ба|рак’і рузбие|рали / ну і там дес″ шос″ дулу|жиў
т|роха / і пус|тавиели соу|б’і ха|ты / с|войі / с|войі ха|ты пус|тавиели |колоу
Поу|пович / і с Поу|пович за|ч’ели зат′і|гати шо рас |дал′ше / шо рас |дал′ше /
так шо ті ба|рак’і с″і з|нишчиели / о / і пубуду|валиес″і гет б|лиш:е тих
ба|рак’іў // а ǐше оус|таўс″і неи|рушеиниǐ ў в’іǐ|ну сп’іртза|вот // тоǐ пан маў
сп’іртза|вот / виеруб|л′аў сп’ірт // тоǐ за|вот буў ў |ц′ілоус″ц″і / там |была
кан|тора / |былоу там пубу|довано дв’і кла|дови / там три|мали зеир|но /
йач|м’ін′/ п|росо три|мали / ру|били гу|р′іўку // ву|ни / тоу|ти |руск’і ру|били
шос″/ а |потім ў|з″али то скасу|вали / ў|з″али ту апара|туру ўс″у з|нишчиели /
і там тоу|то пуп|р′етали / п’ідтладу|вали / і ǐше пубуду|вали оу|ден |корпус і
там зру|били дім інва|л′ідіў / о / і так |нав’іт′ гуву|рили деиў|йатиец″к’иǐ дім
інва|л′ідіў / деиў|йатиец″к’иǐ за то / жи |ж’інка там |мала |деўйітеиро д′і|тиǐ / і
так ву|но с″і назие|вало Деиў|йатиеч’і / ну і так ву|но |було гет аш
доу´теи|перка // а теи|перка ǐше |дехто |кажеи деиў|йатиец″к’иǐ дім інва|л′ідіў /
а то насп|раўд′і йе дім поу|повиец″к’иǐ// сеи|ло ўже неи іс|нуйе / поутоу|му шо
розиб|рали ти ба|рак’і / там де ба|рак’і |були / за|ч’ели воу|рати і |с″ійати
з|б’іж’е / то назие|вайут теи|пер Поу|повиеч’і //
Мікротопоніми села Поповичі
ти|пер |хочу руска|зати ǐше про сеи|ло Поу|повиеч’і іс|тор′ійу / за то /
шоу ву|но та|к’е веи|лик’е с|тало / |хочу ска|зати за Ма|рушку // йе оу|ден
к’і|нец Деиў|йатиеч’і / а д|ругиǐ Ма|рушка // ку|лис″ даў|но / йак та|тари
напа|дали / ǐшли та|тари ту|диǐка / забие|рали ху|добу / забие|рали з|б’іж’е і
пеиреи|важноу мулу|дих д′іў|чат // так ву|ни ǐшли / гет аш п’іт Кра|ковоум
дес″ |були / так гу|вор′іт |л′уди / с Поу|повиеч |л′уди ўт′і|кали ў л′і|сы с
ху|добоуйу / і дес″ за оуд|ноў |д′іўчиеноуў та|тари леи|т′іли / дес″ чи на коу|ни
|
йіхали // ву|на ўт′і|кала / ву|на ўт′і|кала ў л′іс / боу там б|лис″ко буў л′іс / |алеи
ўже доу |л′іса ву|на неи ўс|п’іла / поутоу|му шо |были йі|йі ў|лапали / і ву|на
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шо? // там буў та|к’иǐ ста|вок ма|лен′к’иǐ п’ідт |л′ісоум / і |были |вербы / і ву|на
х|т′іла с″і заху|вати і ў|л′ізла ў´|вербу / а та |верба |була ста|ра / дуп|л′ана /
дуп|ло |мала / д′і|ру ў´|соб’і / і ву|на сху|валас″і / і ўни ху|дили к|ликали /
Ма|рушка! / Ма|рушка! / за неў / поу|тому назие|вайеіс″і Ма|рушка тоǐ
к’і|нец // |ран′ше там |була с|туд′н′а / |вербы / і ма|лен′к’иǐ ста|вок / |ну´і
поу|тоу|му тоу|ту |вербу |в’ітеир залоу|маў і наǐш|ли |кос″ц″і // там / п|раўда / ту
Ма|рушку знаǐш|ли // поу|тому там за|ч’ели с″і |л′уди буду|вати / і так
за|ч’ели засеи|л′атис″і гет ажш доу |тогоу |л′ісу // та Ма|рушка |була ў тіǐ
|
верб’і за|душеина / о / так і наз|вали тоǐ краǐ сеи|ла / Ма|рушка / са|м’і
Поу|повиеч’і йе |центûр / а з оуд|ногоу к|райу йе Ма|рушка / а з д|ругоуго
Деиў|йатиеч’і // ну Поу|повиеч’і ти|перка роузбуду|валис″ / там йест млин /
ш|кола воус″мие|р′ічна / йест л′і|карн′а / йе інтеир|нат / та|ка то іс|тор′ійа с
поу|повиец″коугоу сеи|ла //
Історія Марійки та Андрійка
|

було то ǐше за |пан′скоуйі |Пол′ш’ч’і / ку|ли |Аўстр′ійа роус|палас″і / і
ўс″і на|роди х|т′іли |мати сву|йу деир|жаву / |ну´і пу|л′ак’і за сву|йе /
укра|йін′ц″і за сву|йе / і поу|чалас″і |воǐна м’іжш укра|йін′ц″ами і пу|л′аками /
|
але |доўго та |воǐна неи трие|вала / тоу|му´шо пу|л′акам пумуг|ли з |Анґл′ійі /
с Ф|ранційі йа|к’іс там доуброу|вол′ц″і / і заб|рали |нашу Галиечие|ну ажш поу
са|му р′і|ку Збруч / |ну´і запану|вала |Пол′ша // а тут йе |м’істоу
Пеи|ремиешл′о / то |м’істоу / там бу|гатоу |було реим’існие|к’іў/ ш|коли |были
веи|лик’ійі / |были ґ’ім|назиійі / і там |булоу бу|гатоу сту|дентіў / |було д|войе
сту|дентіў / сту|дент і сту|дентка / сту|дент Анд|р′іǐкоу / а сту|дентку з|вали
Ма|рус″а // ву|ни с″і |добреи ў|чили / Анд|р′іǐко ўже зак’ін|чиў оус|тат′н′:іǐ
курс і маў |йіхати дес″ на п|рактиеку / а Ма|рус″а |була на р′ік му|лочша і
|
мала ǐше с″і ў|чити оу|дин р′ік / ку|ли |були ка|н′ікули / |урл′оуп / йак то
ку|лис″ ка|зали / і на ка|н′ікули Ма|рус″а п’ішла доудому / і в’ін риехту|ваўс″і
там на п|рактиеку |йіхати / |але приху|диў доу |нейі / неи приху|диў / а
приейіз|диў на ру|вер′і // пус|тавиў |ровеир п’ідт парка|ном// пус″і|дали
ву|бойе п’ідт |йаблун′у // |була та|ка |йаблун′а веи|лика / |ну´і там гуву|рили / і
в’ін йі п’ідт|казуваў |дешо поу на|уц″і/ о / |ну´ і поу|тому йаґ ўже змеир|калоу /
поуздоу|ровиўс″і / с″іў на с|вогоу |ровеира / і пу|йіхаў ў с|тороуну |тогоу |м’іста
Пеиреи|мишл′і / а |йіхаў / тоу ўсе ву|на с″і пие|тала / ку|ли прие|йідеиш? / а в’ін
ка|заў / тоу|ди і тоу|ди / ву|на ўже йі|го чеи|кала п’ідт тоў |йабл′інкоў на
|
лавоуц′:і / прие|ходеи тоǐ ден′ / |дивиес″і / в’ін |йіде / прие|йіхаў / пугуву|рили
су|б’і / таґ |було шос″ |к’іл′ка рас // ту|д′і йаґ в’ін |йіхаў / оуд|ногоу |разу /
ву|на пие|талас″і / ку|ли прие|йідеи / а в’ін йі ска|заў / шо ў п|йатниец″у чи
ку|ли там // |ну´і ву|на йак|рас |тогоу д′н′а чеи|кала йі|го / а в’ін дес″ там буў
за|н′атиǐ і на гу|дину в’ін неи прие|йіхаў / а прие|йіхаў т|роха п’із′|н′ішеи //
ву|на |дивиец″с″і ў с|тороуну |тогоу |м’іста і нуд′|гуйе // |кажеи / шо йе / жи
Анд|р′іǐка неи|ма? // ву|на |дивиец″с″і / а то |циганка ǐде / зу|бачиела
|
д′іўчиенку / шо си|дит на |лавоуц″:і п’ідт |йабл′інкоуў і пр′а|муйе п|ростоу доу
|
нейі / |добриǐ ден′!/ |д′іўчиенко / та |добриǐ ден′! / даǐ йа тоу|б’і поуга|дайу /
та шо ти меи|н′і там |будеиш воуроу|жити? / неи хоу|т′іла / неи хоу|т′іла / а|ле
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ў|мовиела |циганка |д′іўчиену воуроу|жити / за |дес″іт′ йа|йец // ну та´ǐ п’іш|ла
|
д′іўчиена доу |хати прие|несла |дес″іт′ йа|йец / |дала ті |йаǐц″і / |циганка ў|з″ала
|
руку і гу|ворит / та|койе / с″а|койе / та|койе / с″а|койе/ нагуву|рила ц″і|лу
|
купу ареиш|тантіў / а |д′іўчиена неидур|на / |думайе су|б′′і / то´жш неип|раўда /
шо ти гу|вориш? / с″і|пайе |руку / |хоче |видеирти / а |циганка гу|воре / йа
ту|б’і |точноу ўс″о с|кажу / дупла|ти меи|н′і ше зулу|тогоу // та|к’і г|рош’і
тоу|ди |были / |пол′ск’і / а ўна н′е / го! го! го! / ти забу|гатоу |хочеиш / за
неип|раўду // ў|з″ела |с″іпнула |руку і неи |дала воуроу|жити / а |циганка с″і
роуз:лоус|тила і |каже / б’і|да |буде ту|б’і / даǐ йа ти поувоу|рожу / шо? шо? /
йа|ка б’і|да? / тоу|та |каже / забие|раǐс′′і / |циганко / йа воуроу|жити неи |буду / а
|
циганка тоу|д′і на |йаблун′у поу|казуйе / |бачиш / шо там йе? / ну і шо?/
|
лис″т′е йе // оус|тан′:іǐ лиес|ток ў|паде / так ти поум|реш // і |циганка п’іш|ла /
а тоу|та ў|з″ала м’іт|лу / і за |циганкуў / ǐше |циганку х|т′іла |вибиети м’іт|лоў /
а |циганка ў|т′ікла / та´ǐ веир|нулас″і і |потім за|ч’ела |кайатиес″а / |каже / чо
йа дур|на да|вала |циган′ц″і воуроу|жити? / на|шо меи|н′і |тогоу |было? // |с″іла
ў|з″ела к|нишку / шос″ там х|т′іла пеиреиг|л′анути / а ўсе на |думц″і тоу|то йе /
на|шо йа да|вала воуроу|жити? / та´ǐ за|була ў с|тороуну |м’іста
поудие|витиес″і / чи |йіде Анд|ріǐ // ву|на за|думалас″і надт тим / рас / Анд|ріǐ
прие|йіхаў на ру|вери / оутвоу|р′ейе |ф’іртку / там пузду|роўкаўс″і з неў / і
|
виде / шос″ ние та|койе / |каже / шо то / Ма|рус″е / с|талоус″і / жи ти шос″ неи
та|ка? // в’ін з неў пугуву|риў / п’ітка|заў де|шо поу на|уц″і / ву|на с″і
пие|тайе / чоу|му так |п’ізноу? / а в’ін |каже / жи маў сп|рави / |майе |йіхати за
гра|ниц″у / хт′іў шос″ за|лагоудиети / та´ǐ н′і|чо / поуздоу|ровиеўс″і з неў і
пу|йіхаў // в’ін йі ка|заў / ку|ли при|йіде / ву|на з|нову чеи|кала // та´ǐ ўже
ву|на зноў за|думана / ўже ву|на н′іц неи |думайе / но проу тоǐ лиес|ток / шоу
ў|паде оус|тан′:іǐ / і шоу ўмие|рати |буде / та´ǐ |думала / ў|з″ала си доу
гоулоу|вы і захуру|вала // ну тоǐ но с″і доу|питуйе / |шо´йе?/ а ву|на неи |хоче
с″і приез|нати / ну та´ǐ н′і|чо / |веч’ір / змеир|кайе / в’ін пу|йіхаў /
поуздоу|ровиеўс″і / та йаґ з|викл′і / ше рас приейі|ж:айе/ |доўго то неи
трие|мало / |може ден′ / а |може два / |хоче з|нати / |шо´ йе?// так си |д′іўчиена
ў|з″ала доу гоулоу|вы / шо´|рас |г’іршеи / захуру|вала і л′іг|ла ў |лішко /
|
нав’іт′ з |лішка неи ўста|йе // тоǐ прие|йіхаў доу |д′іўчиени / а бат′|к’ие ў |поли /
|
мама с |татом // |там |была ґуспу|дарка / ву|на ў |хат′і леи|жит / в’ін заǐ|шоў і
|
каже / |шо´йе / Ма|рус″і? / ти меи|н′і ска|жи / шо с тоу|боў йе? // йа |хора / ну
а чоу|му ти |хора? / |шо´йе? / ну´і´ву|на с″і з ним тоургу|вала і ў|з″ала
на|решт′і ска|зала му п|раўду / жи воуроу|жила / шо ву|на |буде ўмие|рати /
на|шо ти ту |йіздиш доу |мене? // йа ш|коли неи за|к’інчу // йа |буду
ўмие|рати / а ти соуб’і йід′ на п|рактику / ту|б’і т|реба |йіхати / оǐ! / шо´ш ти
нароу|била? / |нашо ти воуроу|жила?/ |але ти неи в’ір |циган′ц″і / ву|на
неип|раўду |кажеи / ву|на б|решеи // так // йа |буду ўмие|рати / даǐ меи|н′і
споу|к’іǐ / меи|не |сил′ноу гоулоу|ва боу|лит // н′е / |кажеи / йа неи поу|йіду / йеід′
доу|дому / йа |хочу си поу|лежати / йа неи з|найу / шо |буде |дал′ше / меи|не
гоулоу|ва боу|лит / йа с″і заг|ризла // |але в’ін ўз″аў і поу|йіхаў / стаў си |колоу
|
тогоу ру|вера і |думайе / шо ру|бити? / і на|думаў / поу|йіхаў с|короу
доу|дому // шо в’ін |робит′? / на|ходеи ку|сочок / сантие|метр′іў |можеи
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д|ваǐц″іт′ д|роту і т|рох’и зачеи|каў / |жиби |фаǐн′і з|меркло / і в’ін веир|тайес″і
на|задт ў то сеи|ло |Вишиетиеч’і с″і назие|валоу / неида|лекоу |тогоу |м’іста
Пеи|ремишл′і / |може / к’іл′оу|метр′іў ш’іс″ц″ / с″ім // прийіж’|’ейе/ ўс″о
тие|хон′коу // ву|на леи|жит ў |лішку // тоǐ поума|лен′ку / ўз″аў в’ін |тогоу
д|ротиеку / оу|дин лис|ток убие|райе / таґ |жиби |було |видноу доу в’ік|на /
беи|ре тоǐ д|ротик і тоǐ лис|ток оубк|ручуйе / оубмоу|таў доуў|кола / |жиби в’ін
неи в’ідеир|ваўс″і / п|робуйеі |с″іпати / |с″іпайеі / зна|чиц″с″і / в’ін
трие|майеіс″і / |добреи / та´ǐ пеиреихреис|тиўс″і // |Божеи / доупоумоу|жи
Ма|р′іĭц″і |вижити // та´ǐ н′і|чо / ўз″аў соу|б’і ру|вера / |виǐшоуў на доу|рогу і
поу|йіхаў / |тайа |раноу проубу|дилас″і / чи там с|пала / чи неи с|пала неи
з|найу / |але |перша |черга дие|витиес″і ў в’ік|но / |вос″ін′ п’ідт|ходеи
дес″´неи´|дес″ ўже зачие|найе |лис″т′е |падати // тоǐ поу|йіхаў ў І|тал′ійу / чи
де? / за гра|ниц″у маў |йіхати на п|рактику / а тоу|та ўже та|ка |хора с|тала / з
|
лішка |нав’іт′ неи ўста|йе / йісти неи |може // |дивиес″і / глие|бока |вос″ін′ //
шо´|рас |лис″т′е оу|падуйе / а ўна н′іц / но с″і ў в’ік|но |дивит / шо´|рас
|
мен′ше |лис″т′е // а йі шо´|рас |г’іршеи // чим |мен′ше |лис″т′е на |йабл′ін′ц″і /
тим |д′іўчиен′і |г’іршеи / |так´шо ву|на ўже заг|ризлас″і / гет поу|жоўкла |чистоу
с |тогоу ў|с″огоу / жи ву|на |буде ўмие|рати // ну та´ǐ ўже нас|тали му|розы /
с″н′ігх поу|чаў |падати / |видноу / жи ўже зие|ма/ ку|ли |в’ітеир поу|дуйеі / йі|йі
тоу|ди |м’іцноу ст|рашноу на душ’і // вос″ / вос″ лиес|ток ўпа|де / |в’ітеир йі|го
зва|лит / ажш застоуг|нала / так поудие|вилас″і / йоǐ / |каже / шо´жш то |будеи? /
шо´|рас |мен′ше |лис″т′е / ше |дес″іт′ / ше д|ваǐц″іт′ / так приеǐш|лос″і / жи тоǐ
оу|дин лис|ток оус|таўс″і / ну та н′і|чо // ву|на шо? / Бох меи|н′і доупоу|м’іх /
тре с″і му|лити доу |Бога // за|чала с″і му|лити / |кождиǐ ден′ |молиец″с″і //
лис|ток трие|майес″і // ву|на |дивиец″с″і / зазие|райеі ў в’ік|но / лис|ток
трие|майес″і / ву|на |дал′ше |молиец″с″і // так тоу|то |було ажш доу
р′іс″д|в’аних с″в’ат // на Р′іст|во / з|викл′і йаґ на В’і|л′ійу / тре шос″
п’ідладу|вати// |наш’і |д′іўчиенка ўже ўс|тала на |ноги з |лішка // бат′|к’ие йі
|
кажут / видиш / |д′іўчиено / Бох теи|бе неи за|буў / і так ту|б’і зду|роўл′і
да|йе / му|лис″ доу |н′ого / му|лис″ / т|реба му|литис″ // ву|на |молиец″с″і / |ну´і
|
череис Р′іст|во /пеиреи|жили шо // Ма|р′іǐка ўже с|тала ху|дити поу |хат′і / то
ўже над|в’ір вие|ходит // і таґ зи|ма ми|нула / приǐш|ли веилеи|кодниійі
с″|в’ата // йаґ´з|викл′і / Хриес|тос воуск|рес! / с″п’і|вайут ў |церкв’і / ў су|боту
оус″в’і|тили йа|йічка / |паску / і |кажеи |мама / Ма|р′ǐц″у / |можеи / п’і|деш з
|
нами доу |церкви?/ неи|хаǐ |л′уди |вид′іт / неи|хаǐ с″і поу|див’іт / жи ти
жи|йеш / а сла|ба |была // та |добреи / |мамоу / на Веи|лиґдеин′ |раноу ўс″і
т|ройе п’іш|ли доу |церкви / п’іш|ли доу |церкви / а Анд|р′іǐ прие|йіхаў на
|
урл′оуп / і |думайеі // тре пу|йіхати доу Ма|р′іǐк’і / пудие|витиес″і / йак йі|йі
здоу|роўл′е / шо ву|на |робит / маў |йіхати ў су|боту / |але |думайе си / ўже
|
веч’ір / пу|йіде ў неи|д′іл′у |раноу / йак|рас на Веи|лиґдеин′ / |раноу с″іў на
ру|вера і |йідеи / прие|йіхаў // зайіж|Uайеі на поуд|в’ір′і / |дивиец″с″і на тоǐ
лиес|ток / лиес|ток йе / |шо´йе? // приеǐ|шоў доу ха|лупы / там |пукайе /
|
дивиец″с″і / ха|лупа замк|нена / дес″ з|боку там |бавиелиес″і чу|жийе |д′іти //
в’ін пие|тайе / неи з|найітеи / де ґус|подар′і с |тойі ха|лупы? // п’іш|ли доу
|
церкви / а Ма|рус″а йак? / та зду|рова / п’іш|ла доу |церкви // ну і в’ін |дужеи
поура|д′іў / о / |лекше му с|тало на ду|ш’і / шо в’ін |робит? / ру|вера пус|тавиў
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п’ідт |хату і |виǐшоуў соу|б’і на ду|рогу і |дивиец″с″і ўб’ік |церкви // в’ін соу|б’і
пума|лен′ку ǐде ду|рогоуў / спацеи|руйеі / ноу|га с ноу|г’і / п’ід|ходит // о /
|
кажеи / |можеи / с|короу |виǐдут с |церкви // |дивиец″с″і / чи неи|ма / ажш
|
дивиец″с″і / і|дут |л′уди // о / йаґ |л′уди і|дут / там і Ма|рус″а |п’іде //
|
дивиец″с″і / Ма|рус″а ǐде / і Ма|рус″а зу|бачиела / п’із|нала Анд|р′ійа //
|
кажеи / |тату/ |мамоу / то Анд|р′іǐ / йа|к’иǐ Анд|р′іǐ? // ту|б’і с″і шос″
прие|вид′іло // та н′е / Анд|р′іǐ / |кажеи / йа го п’із|нала // |мама´ǐ |тато
пр′а|муйут п|ростоу доу |него / ў|з″али приев’і|талиес″і / соу с″|в’етами і таґ
|
дал′ше // |мама |кажеи / ху|ди / ста|риǐ ду|дому / а ти |донеичкоу / пугуву|ри з
Анд|р′іǐчиекоум / сту|дентоум с|войім / і |потім доу ха|лупы заǐ|ди / в’із″|ми
Анд|р′ійа доу ха|лупы // та´ǐ п’іш|ли / ну і ву|ни за|ч’ели ǐти і на ду|роз″і
спеиреи|ч’ейуц″с″і // ву|на |кажеи / жи ти меи|не оус|тавиў / п’і|шоў с |хаты / а
в’ін |кажеи / жи ти меи|не проуг|нала / спеиреи|ч’ейуц″с″і / спеиреи|ч’ейут / |але
|
потім |кажеи // Бох доупоу|м’іх меи|н′і // два|наǐц″іт′ ра|зіў на н′іч йа
му|лилас″і доу |Бога / |жиби меи|н′і пуз|волиў |жити / |вижити і ту ш|колу
зак’ін′чити // Анд|р′іǐ |кажеи / так Ма|рус″у / |Богу т|реба му|литис″ і
|
д′акувати |Богу / |але |тому поу|д′акуǐ / хто доупоу|м’іх |Богу / а ку|му
|
д′акувати? / меи|ні поу|д′акуǐ/ шо? шо? / ту|б’і поу|д′акувати? / а то за шо? /
ту|б’і поу|д′акувати? / а то за шо? / шо йа ту|б’і доупоу|м’іх на |ноги
п’ід′|н′атиес″і / йаґ|би неи йа / ти би / |можеи / пу|мерла // та ти дур|ниц″і
гу|вориш / та неи гуву|ри |тогоу // чим ти меи|н′і доу|кажеиш? // шо ти |хочиш
доука|зати? // так доука|жи / йа ту|б’і |зарас доу|кажу // хап йі|йі за |руку і
|
т′агне / |т′агне / ху|ди! / ху|ди! / де ти меи|не |т′агнеиш? // ху|ди! / йа ту|б’і
доу|кажу // та´ǐ |т′агнеи ў с|тороуну йі|йі ха|лупы / зак|ручуйеі на поуд|в’ір′е //
|
кажеи / |видиш тоǐ лиес|ток? / да|ваǐ дра|бину // |нашо? // да|ваǐ дра|бину //
пума|лен′ку п’ішла поу дра|бину // в’ін йі с|тавит′ на тоу|ту га|луз″ / де тоǐ
лиес|ток йе // |кажеи / л′із″ / пудие|вис″і / шо? шо? / ти |хочеиш / |жиби йа
|
рушила лиес|ток? / |жиби в’ін ўпаў і йа пу|мерла? / та н′е / |кажеи / л′із″ і
пудие|вис″і // йа неи пу|л′ізу // л′із″ // йа ту|б’і пуз|волиў |жити / і йа ту|б’і
прие|казуйу / л′із″ і пудие|вис″і // Ма|рус″а / шо ру|бити? // пума|лен′ку поу
дра|бин′і |л′ізеи / |вил′ізла/ |дивиец″с″і з йід|нойі стоуру|ни / |дивиец″с″і з
д|ругоуйі стоуру|ни // |шо´йе? / пудие|вилас″і на Анд|р′ійа / пудие|вилас″і на
лиес|ток / і |кажеи // то ти? / йа / йе |доказс?/ а Ма|рус″а с|лабне / б|л′ідне /
б|л′ідне і ў|пала / |та´йаґ´би неижие|ва / |мертва // в’ін йі п’іт|хопиў /
Ма|рус″у! / Ма|рус″у! / шо с ту|бойу? / пан′і|оǐцеик! / пан′і|маткоу! / да|ваǐте
ву|ды! / вуды! // поувиел′і|тали бат′к’и / |шо´ йе? / ти йі|йі ў|дариў? / та н′е //
да|ваǐте ву|ды! / пулеи|т′іла |мама / ву|ды х|л′упайут / трут чоу|ло / с|тариǐ доу
|
негоу |кажеи / ти / хартие|з″ако / шо ти йі зроу|биў? / та йа ту|б’і |зара дам // а
Ма|рус″а приедие|вилас″і на |вочи і |кажеи / неи ру|шаǐтеи йі|го/ неи ру|шаǐтеи
йі|го / в’ін йе |добрыǐ // за|ч’ела п|лакати і ў|лапала йі|го за карк / |сил′ноу
стиес|нула і за|ч’ела п|лакати // ста|рийеі неи з|найут / |шо´йе / |кажут / шо с″а
с|талоу? / н′і|чогоу / пан′і|оǐцеик! / беи|р′іт за |ноги Ма|рус″у / занеи|семо доу
ха|лупы / йі|йі с|тане |лекшеи / йа вам ўсе роус|кажу // ну´і´|таґ зру|били / ну і
пулу|жили йі|йі на |лішко // ву|на приеǐш|ла доу |т′ами / ну і за|ч’ели там
гуву|рити // в’ін роуска|заў/ йак то |було / ну і |потім / по тім ўс″ім /
з|викл′і / йак на с″|в’ата / поус″|н′ідали // о / в’ін маў дв’і неи|д′іл′і ур|л′опу /
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обпгоувоу|рили / шоп поужеи|нитис″і // зроу|били / веис″і|л′е / поужеи|нилис″і /
і ту|д′і в’ін йі ска|заў / |жиби ти неи да|вала н′і|йак’им цие|ганам воуроу|жити /
боу ву|ни ти |можут так навоуроу|жити / жи ти неи |будеиш |жити //
Різдвяні свята
ку|лис″ |було веи|село / с″|в’ата с″в’атку|вали |ц″ілиǐ р′ік // приеǐш|ло
Р′іст|во |с″омоугоу |с″ічн′і // на п’ід|логу оубоуўйаз|ковоу к|лали су|лому/ на
стіл к|лали |с″іноу / доу веи|чер′і оубоуўйаз|ковоу |мус″іли з″|йісти си
оуп|латоук / назие|вайут ти|перка п|роскур // |с″іли доу веи|чер′і / ўс″і
пувеи|чер′іли / зноу|ва пуму|лилис″і // з д′і|теǐ / хто быў / збие|рали |лошк’і /
ви|делка і ўйа|зали |с″іноум доу|купи / на та|ку уста|нову / жи йаґ´|буде
|
пастиес″і ў |поли ху|доба / |жиби ху|доба неи л′і|тала / |жиби ў|куп’і
|
паслас″і //
кул′аду|вали //
поу|тому
прие|ходиес″і
Ноу|виǐ
р′ік /
е |
у у |
у|
|
у
у|
|
шти р наǐц″іто го с″ічн′і // на Но виǐ р′ік ху дили по но вому л′іт′і / то
назие|вали / |д′іти / пеиреи|важноу х|лопчиек’иі ху|дили та|тус″кати / і
крие|чали //
та|тус″ / |ма|тус″ /
пус″|т′іт нас доу |хати //
ми ў коу|ротк’их коужуш|ках /
нам |холоудноу поу ´ноуш|ках //
ну на|решт′і гоус|подар в’іч:ие|ниў і пус|тиў доу |хати х|лопчиек’іў // |буде с″і
|
добреи гоуспоу|дарка |вела / заху|дили / поуздоу|ровили //
пума|гаǐ Б’іх на ш’|ч’ес″т′е / на здоу|ров’і /
на тоǐ Ноу|виǐ р′ік /
жибп вам с″і роу|дило
|
житоу / йак коу|питоу /
пшеи|ниц″і / йак рука|виц″і /
оу|вес / йак куд|латиǐ пес /
куку|руза / йак па|луза /
г|рачка / йак |пачка //
пув’інчу|вали // а гоус|подар оубоуўйазс|ково маў ў |хат′і ў |кутиеку б’іч’/
ба|т′іх // йак|шо тоу|то ска|зали / в’ін браў тоǐ ба|т′іх і поу ноу|гах/ поу
|
чобоутах биў / а ву|ни |мус″іли заг’ир|зати / та йак |кон′і / г’і:´га:´|га:! /
|
жиби |кон′і здоу|ровийеі |были і |фаǐн′і // то |було |дужеи веи|селоу /
пеиреи|важно |д′іт′ам // так чеи|кали тих с″в’ат // на Йар|дан′ |несли с″в’і|чену
|
воду / о // поу|мили чоу|ло / |випили соу|б’і |тойі ву|ди/ поу|мили |голоуву /
ну´ і´|решта т|рошка соу|б’і на|л′аў ў фл′аш|чину/ |жиби ц″і|лиǐ р′ік
збеир′і|галас″і на ў|с″ак’иǐ ви|падоук // а на |решту / шо зоус|талас″і / б|рали
му|к’и і роу|били та|койеі р′і|дон′коуйеі |т′істо і роу|били х|рестиек’і на
с″|т′інах // поучие|нали зи´с|ходу / на ўс″і ш|тири с|тороуни / роу|били
х|рестиек’і ў |кожд′іǐ к’ім|нат′і і ў |с″ін′ах /о // а йак |руск’і приеǐш|ли / то ўс″о
занеи|халоус″і // |воду с″в’і|тили |колоу |церкви / |л′уди ǐшли поу ту с″в’і|чену
|
воду / кс″онV в’ітп|равиў/
поу|тому ǐшли доу|дому / роу|били та|ку
цеиреи|мон′ійу / та|к’иǐ з|вичаǐ буў //
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Великодні свята
на веилие|код′н′ійі с″|в’ета |тожеи с″в’і|тили |паску ў су|боту // на
Веи|лиґдеин′ поуоу|б’ідали / то с″і за|ч’ело |зарас с чеитвеир|га // ў чеит|′вер′
ма|лийеі |д′іти |мали та|к’ійеі кала|талк’і поу|роблеині / |бус″к’і ў нас то
назие|вайут / та|к’і |бус″к’і / ка|лат / ка|лат / ка|лат ў чеит|вер′ // ў п|йетниец″у
ўже йак плашчеи|ниц″у |вит′ігнули / |була та|ка поуста|нова / жи б|рали
хлоупа|к’іў / ш’іс″т′ чи |в’іс″ім / б|рали та|к’ійеі мун|д′іри воу|йен:ийеі /
шаб|л′і / і стоу|йала |варта / жи|ва |варта / ў ноу|гах і ў гоулоу|в’і /
поу´йеид|ному чоулоу|в’іку / поу´йеид|ному |войіну // тре |булоу |вистоуйати
дв’і гу|дин′і / н′і|чогоу не м|рукати // н′і|чогоу |т′іл′к’иі стоу|йати// поу|тому за
дв’і гоу|дин′і приехоу|дила з|м’іна / коу|мандуйучиǐ там к|рикнуў / |зара
п’ідтм’і|н′али / двох п’іш|ло на |йіхн′е |м’ісце / таґ бис ўс″і с″|в’ета |булоу // а
п’ідт |церквоуйу ўден′ / Веи|лиґдеин′ / |першиǐ ден′ |тожеи к|ликали
гала|г’іўк’ие // д′іў|ч’ета с″п’і|вали / а х|лопц″і роу|били та|к’і п’іра|м’іди/
Vв’і|ниц″і назие|вали ў´нас // |в’іс″ім хлоупа|к’іў за |ремеина / поу|лапалиес″а
за кар|к’иі ру|ками / ш|тири хлоупа|к’иі на|верха |вил′ізли / |потім ǐше на|верха
та|к’их ма|л′ен′к’их два / шобп т′ага|ру неи |булоу веи|ликоугоу / і зроу|били
та|ку п’іра|м’іду // |потім хоу|дили кру|гом |церкви і с″п’і|вали / Хриес|тос
воуск|рес! // то ўже |д′іти на то чеи|кали / то |булоу |весеило / |дужеи |весеило
|
булоу / о / а д′іў|ч’ета с″п’і|вали гала|г’іўк’ие //
Зелені свята
на зеи|лені с″|в’ета парубп|к’иі з д′іў|ками |вибрали |м’ісцеи /
нап|рикладт ў´|поли / йак |пасли ху|добу // оуд|но |м’ісцеи неи |рухали / а|га /
то |будеим запуш|чали соу|б’і тра|ву на зеи|ленійі с″в’ета // то назие|вали на
Зеилеи|ніўку / там неи гу|нили |пасти / тра|ва шобп п’ідроус|ла т|рошк’і // і
поу|тому ку|пали ў´|земл′у к|руглоуйеі та|койеі / та|куйу |йаму / йак|рас на
коу|л′іна / |жиби л′у|дина |с″іла соу|б’і на |земл′у / а |ноги зап|хала у тоу|ту
|
йаму // |викупали с|ходи/ і |тими с|ходтками заху|дили доу с|поду / доу |тойі
|
йами // а нап|роти тих с|ходоук зру|били хрест // |м’іс″іц″ / з″|в’ізди / о
та|койеі / то поувиек|райували на тра|в’і / доу |тогоу ǐше ўбие|рали зеи|леним /
б|рали |липу / л′іш|чину / ўс″о доуў|кола ўб|рали // так т|рошка |дал′ше в’іт
|
тогоу / |жиби неи зава|жало / йак с″і|дали / ўс″о ма|йіли / ну і там приену|сили
з |дому ўс″о / шо т|реба / йа|йічка / сыр / |маслоу / ўс″ак’і на|питк’і /
гус|тилис″і // то |булоу |дужеи |весеило / спраў|л′али Зеилеи|ніўку // д|ругиǐ разс
|
Петра прие|ходит / Пеит|р′іўка / |тожеи виебие|рали та|ку са|му д′і|л′анку / |алеи
ўже неи к|руглу / йаґ зеилеи|ніўка / а пеит|р′іўка ўже |була на к|вадрат /
квад|ратна / і то са|мойе / |ноги |жиби |були ў зеим|ли / |жиби соу|б’і с″іў / і
|
тожеи оуб|майували доуў|кола зеи|леним / |потім |тожеи с″і гус|тили на |тому /
пеиреи|важно |молоут′ / ста|рийеі н′і / пасту|хиі / кут|рийеі ў |поли |пасли/
парубп|к’иі / д′іў|чата / л′у|били та|койеі виеруб|л′ати / то |булоу |дужеи
|
весеило / |зарас |тогоу неи|ма / ўс″о занеи|палоу //
Записала Касіян Галина
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Наддністрянські говірки
с. Надичі
Жовківського району Львівської області
Село Надичі – центр сільради, розташоване за 13 км від райцентру м. Жовкви і за 3 км від
залізничної станції Куликів на лінії Львів-Рава-Руська. Перша писемна згадка – 1493 р.
Кількість жителів – 372. Площа – 91 га. Сільраді підпорядковані населені пункти Виднів,
Гребінці, Звертів, Кошелів, Нове Село, Стронятин, Сулимів.
У селі є школа, бібліотека, магазин.

Інформатор Цеприк Ганна Василівна, 1922 р. н., освіта 4 кл.
Різдвяні свята
на Р′ізд|во / йаґ ми |були |д′іти / ўже гоу|нили / чеи|кали / неи моуг|ли
доучеи|катис″і // а ўже на са|миǐ С″в’і|тиǐ |веч’ір / на |першиǐ / |шестоугоу
|
с′ічн′і / тоу |баба / |мама ўже ўста|вали ра|несеин′ко / гоуту|вали два|наǐц″іт′
страў / |йісти неи |дали // тре |булоу |постиети |ц″ілиǐ ден′ // |вечеиром / |з″ірка
на |неб’і зас″і|йала/ ўже ǐшли с″і|дати доу веи|чер′і / поус″і|дали доу веи|чер′і //
|
бат′коу приеноу|сиў соу|лому / д′і|дух / п’із″|н′іше ўже ми поус″і|дали доу
веи|чер′і / поувеи|чер′іли / кул′іду|вали // кул′ідние|к’ие / преихоу|дили |поуп’ідт
|
в’ікна / х|лопц″і / виеноу|сили |йаблука / гоу|р′іх’и / г|рош’і / пампуш|к’и /
виеноу|сили йім над|в’ір // С″в’і|тиǐ |веч’ір пеиреиǐ|шоў / а тоу|ди ўноу|чи /
|
перша чи д|руга / ча|сом п|йата / ўже ǐшли доу |церкви / на |саме Р′ізд|во //
йак то |булоу веи|село / а на|роду! / кул′іду|вали ў |церкв’і / в’ітп|равиелоус″і /
то |булоу йа|к’их ш|тири гоу|дин′і // |потім йак приехоу|дили доу|дому зноў
с″і|дали доу с|толу / с″|н′ідали / воу|б’ідали / кул′іду|вали / три дни с″в’ат
с″в’атку|вали // коу|лис″ таґ´гу|р′іўк’ие неи |пили / йак ти|пер / на |самиǐ
пи|рет час|ник зуб|ц″ами |йіли / а тоу|д′і сеи|ледтц″і |були / ва|рениек’и /
гулуп|ц″і / ку|т′а / |сушеин′і груш|к’ие / |йаблука ва|рен′і / гри|би / боршч /
|
мало |бути два|наǐц″іт′ страў / пампу|х’ие / за|виван′ц″і / то |булоу на
веи|черу // а ўже на с″|в’ата / то ўже мйас|не |булоу // на д|ругиǐ С″в’і|тиǐ
|
веч’ір так |само гуту|вали / йаґ на |першиǐ/ т′іл|ко |ц″ілиǐ ден′ неи |постиели /
|
пили воу|диц″у / |переидт оу|б’ідоум / чи коу|ли / і тоу|ди ўже |можна |було с″і
на|йісти // поу веи|чер′і ху|дили шчеидру|вати д′іў|чата |поп’ідт |в’ікна / а
ў|раноу / |дос″в’іта ǐшли доу |церкви / |воду с″в’і|тили / на р′і|ку ху|дили /
ру|били хрест з |леду і с″в’і|тили |воду на р′і|ц″і / тоу|ди приеǐш|ли доу|дому
ўже б|рали воу|диц″у і кру|пили / кру|пидлоу ў |руку і ўс″о оубкру|пили/ і
гоу|рот / і сат //
Великодні свята
на |Вербну неи|д′іл′у ǐшли доу |церкви // йе та|к’і цеирк|ви / жи неи|сут
с|воуйі ті кв’іт|к’ие // а йе та|к’і цеирк|ви / шо там п’і|де пала|мар′ на
с″іноу|жет′ / на|р′іже / поус″|в’іте / а |л′уди ǐдут доу ми|рован′а // а в’ін
|
кождоуму да|йе // то назие|вайес″і К|в’ітна неи|д′іл′а / то йе лоу|за та|ка с
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та|к’ими |бас″ками // на К|в’ітну неи|д′іл′у ўже ўс″і ǐшли доу |церкви / і
ста|ре / і ма|ле / ǐшли // і ўже в’ітп|равиелоус″і / і таґ в’ід|булос″і // |потім ўже
ў Веилие|кодниǐ чеит|вер страс″т′ с″і п|равиела // |л′уди ǐшли |вечеироум / там
ўже страс″т′ / два|наǐц″іт′ йеи|вангеил′ійіў // та|кош ўс″і |л′уди ǐшли на
страс″т′ // то зак’ін|чилоус″і ўноу|чи // ў п|йатниец″у ўже |раноу
плашчеи|ниц″і // І|сус Хриес|тос поу|мер // ǐшли |л′уди / так |самоу п’іст /
в’ітп|равиелоус″і // |винеисли плашчеи|ниц″у / поулоу|жили на преис|тол′і /
ц″ілу|вали / доу|дому ǐшли // так´|само ст|рогиǐ п’іст // а ў су|боту ўже
пеик|ли |паску // ми пеик|ли ў |нашоуму сеи|л′і ў чеит|вер / боу ў нас |церкви
неи|ма / то ми ноу|сили с″в’і|тити ўже ў су|боту |паску // і ўже гуту|валиес″і
доу Веилие|код′н′і ц″і|лиǐ ден′ // а на Веи|лиґдеин′ ўже ўста|вали так |самоу /
ше доу|ран′е да|лекоу |булоу / ǐшли доу |церкви / п|равиелоус″і |доўго //
приǐш|ли доу|дому / поус″|н′ідали / тоу|ди ўже ǐшли на га|йіўк’ие п’іт |церкву /
|
бавиелиес″і га|йіўк’ие / а поу´оу|б’ід′і ўже на цвин|тар / за поу|мерших
му|лилис″і / і так с″|в’ата пеиреиǐшли //
Забави на Андрія
на Анд|р′ійа ху|дили на |в’ікна |сипати лен / ми |с″ійали поу |в’ікнах і
с″п’і|вали //
Анд|р′ійу / Анд|р′ійу /
йа на |тебеи лен |с″ійу /
|
димкоуйу воу|лочу /
боу йа |замужш ǐти |хочу //
|
с″ійали / п’іш|ли |хата ў |хату / |ц″ілеи сеи|ло пеиреиǐш|ли / пеиреи|с″ійали /
наб|рали ў к’иешеи|н′і |лену і |с″ійали // йоǐ! / йаґ йід|ногоу |разу за |нами |баба
та|ка ста|ра г|нала // ми поуўт′і|кали / ажш ў коу|мору нас поухоу|вали /
ка|зала / жи ми йі в’ік|но з|били // то |була |пол′ка // а ми п’іш|ли доу |нейі / а
воу|на / |видноу / неи х|т′іла / г|нала за |нами // а на Анд|р′ійа тоу ше ху|дили
ду|рогу |сипали // йак ху|диў х|лопеиц доу |д′іўчиени / а ку|лис″ ми |терли
кунуп|л′і / теир|м’іт′е та|к’е |булоу / а|бо тра|чин′е б|рали // і так в’ідт |тойі
|
хати |тогоу х|лопц″е |висипали теир|м’іт′е доу |хати |тойі |д′іўчиени //
Збитки на Івана
на І|вана х|лопц″і роу|били та|к’і |чучала / роу|били |чистоу йак
чоулоу|в’ік / і д′іў|чатам на ст|р′іху с|тавиели // |раноу ўс|тали / |див’іц″с″і /
І|ван сие|дит на ст|р′іс″і / д′іў|к’ие с|короу ўста|вали / тоǐ´|во / йа рас ўс|тала
ў|дос″в’іта / |диўл′ус″і ў в’ік|но б|рама оут|вореина // |татоу накоу|сили
коун′у|шини коу|ровам / то на |воз″і |було / а неи|ма |воза надвоу|р′і // йа
ўс|тала / п’іш|ла поудие|вилас″і / а в’ізс ў р′і|ц″і // ту´|во |була р′і|ка // в’ізс
пус|тили ў р′і|ку // то так поужарту|вали // йа п’іг|нала / |татоу с|пали ў |шоп’і
на |с″ін′і / |тату! ху|д′іт! / |воза неи|ма надвоу|р′і! // |татоу запр′іг|ли |кон′і /
|
кон′і так р′і|койу |йіхали / і аш там |колоу приес″іл|ка |вийіхали і за|йіхали
доу|дому //
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Храмовий празник
на Миекоу|лайа ў нас буў п|разник // ў нас ў кап|лиц″і с″і п|равило //
|
тіл′ко на|роду |було / а |були жи|ди / |кождиǐ маў с|толик / шос″ проуда|ваў /
тоу х|рестиек’ие / тоу меин|телиек’ие / тоу цу|к’ерк’ие / ўс″о проуда|вали таґ´
доу|рогуйу // а ми ху|дили доу кап|лиечк’иі на с|лужбу |Божу // |потім
зним|к’ие ру|били / |потім ху|дили на |тан′ц″і доу Греи|бениц // ў Греи|бен′ц″ах
|
музиека |була / п|ростоу |сереидт |села тан′ц″у|вали // і ми так п’іш|ли / гет
дие|вилиес″і // ми ше ма|лі |були / дие|вилиес″і / так п|разник пеиреиǐ|шоў /
Миекоу|лайа //
Весілля
на веи|с″іл′а тоу х|лопеиц поусие|лаў староус|тіў // доугоувоу|рилис″і на
йа|к’иǐ ден′ с|тароусти // приеǐ|шоў / ўз″аў два чоулоу|в’ік’ие і сам моулоу|диǐ //
приеǐ|шоў с|тароуста / поус|тавиели гоу|р′іўк’ие / заку|сили і п’іш|ли доу
к|с″онVа / доу с″в’аш|чен:ика на |запоув’іди // ў неи|д′іл′у с″в’аш|чен:ик
|
вигоулоусиў |опоув’ід′т′ // йід|ну неи|д′іл′у / д|ругу / т|рету/ три |опоув’ід′і //
ўже веи|с″іл′а / ну на веи|с″іл′а гоуту|валиес″і / друш|к’ие / друж|би // а
прие|йіхаў моулоу|диǐ доу моулоу|дойі ўже з д|ругоуго сеи|ла / тоу|ди х|лопц″і
чеи|кали на |него // ўже зроу|били роу|гатку та|ку / зроу|били б|раму // а тоу|ди
ўже виема|гали ў |него |викуп // да|ваǐ |дес″іт′ |л′ітр′іў гоу|р′іўк’ие / чи пйат′ чи
ск’іл′ко там/ поугоу|дилис″і / в’ін даў гоу|р′іўку // тоу|ди пус|тили йі|го /
тоǐ´|во // |п’іс″л′а ш|л′убу доу |церкви п’іш|ли / в’ін|чалиес″і / а ўже |п’іс″л′а
|
в’інчан′е приехоу|дили / гоус|тилис″і / с″п’і|вали // |веч’ір моулоу|дим
дару|вали / хто шо м’іх // і тоу|ди забие|раў |д′іўчиену на д|руге сеи|ло / і
ўс″о // йак ше моулоу|да |мала ǐти доу ш|л′убу в’ін|чатиес″і / то ўна
к|лан′алас″і і с″п’і|вали //
поуклоу|нис″і / д′іўчие|нон′ко / іш|че´рас /
поуклоу|нис″і с|войіǐ |мам’і зи´сто´|рас /
|
доўго т|войа мат′і|нон′ка чеи|кала /
зак с″і т|вогоу поуклоу|нен′ка д′іж|дала //
ну тоу то |мам’і / |потім |бат′коуви / сеистр′і / поуўтоу|р′алоус″і / с″п’і|вали //
|
виǐшла над|в’ір / |вивеили йі|йі / тоу|ди воу|дицеийу поукроу|пили і с″п’і|вали //
кроу|пи нас / мат′і|нон′ко / с″в’а|ченоуйу воу|дойу /
с″в’а|ченоуйу воу|дойу / п|равоуйу ручеин′|койу /
|
доброуйу долеин′|койу //
і п’іш|ли на в’ін|чан′е // а ше йаґ´йі|йі ўбие|рали ў |хат′і / воу|на сие|д′іла на
ст′іл′|ци чи на к|р′сл′і / то с″п’і|вали йі|йі ў|с″ак’і п’іс″|н′і // воу|на і п|лакала
неи´|рас / ў|с″ак’і п’іс″|н′і с″п’і|вали //
на |наш’ім поуд|в’ір′у зеи|ленаста |сосна /
спога|даǐ / д′іў|чино / при к’ім ти вие|росла //
при сво|йім ба|теǐку / при сво|йіǐ ма|т′ін′ц″і /
спога|даǐ / д′іў|чино / йак то |добре |д′іўц″і //
з |нашоуго пуд|в’ірйі леи|т′іли ка|чата /
к|расниǐ тоǐ в’і|ночоук / сп|лели гоу д′іў|чата //
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|

нин′і йі|го сп|лели / а |заўтра зиў|йане /
спога|даǐ / д′іў|чино / с ким доу ш|л′убу с|танеиш //

йаґ´бу|деш ста|вати / |будеш приес″а|гати /
шчонаǐк|раш’ч’і ц″|в’іти |будут´т′а спа|дати //
йак воу|ни т′а с|падут / то неи поузбие|райеіш /
са|ма си / д′іў|чино / |дол′і неи ўга|дайеіш //
Записала Оверко Ольга
с. Побужани
Буського району Львівської області
Село Побужани – центр сільради, розташоване за 6 км від райцентру і за 13 км від
залізничної станції Красне. Рік заснування – 1433. Кількість жителів – 1034. Площа – 427,4 га.
Сільраді підпорядкований населений пункт Ланерівка.

Інформатор Пристанська Євгенія Іванівна, 1935 р. н., освіта 7 кл.
Весілля
ў нас у сеи|л′і Поубу|жанах |робл′ат так веис″і|л′а // начие|найеіс″і
веис″і|л′а // ў п|йатниец″у плеи|тут |д′іўчиен′і в’і|нок / с|ходиес″і боу|гатоу
д′іў|чат / с″п’і|вайут / плеи|тут в’і|нок / то в’інкоуп|летиени назие|вайеис″і //
сие|д′ат |ц″ілиǐ |веч’ір / да|йут йім веи|черу / то назие|вайеис″і
в’інкоуп|летиени // на д|ругиǐ ден′ / |заўтра ўже веис″і|л′а ў моулоу|дойі //
деиў|йата / деи|с″ата гоу|дина / йак то поучие|найес″і звие|чаǐно // моулоу|ду
са|д′ат на поу|садт / на к|р′іслоу / да|йут йі|йі |подушку // воу|на с″і|дайеі на
|
подушку / і оуд|на л′у|дина / чи |ж’інка / чи |д′іўка ўбие|райе йі|йі / доуў|кола
|
нейі стоу|йат д′іў|чата і ж’ін|к’ие та|к’і / жи с′п’і|вайут // с″п’і|вайут // а |тайа
оуд|на ўбие|райе / ўбие|райут йі|йі ў |б’ілу су|к’енку / в’і|нок / ўс″о // і воу|на
ўже |вибрана/ ў |хат′і с″п’і|вайут // веи|село / оуд|ним с|ловоум / поучие|найеіс″і
веис″і|л′а // і воу|на ўже |з″ібрана // прийіж|Uайе ўже моулоу|диǐ / моулоу|диǐ
при|йіхаў / при|ходеи доу |хати зи с|войіми веи|с″іл′ними і з|воде йі|йі с
поу|саду // воу|на йі|го / а в’ін йі|йі поуц″і|луйе / і зи´ ўс″і|ма веи|с″іл′ними ў
|
хаті поуц″і|луйуц″с″і / з |бат′коум / з |мат′ірйу насампеи|рет / і зи´ўс″і|ма
|
гос″ц″ами / і вие|ход′ат над|в’ір / вие|ход′ат над|в’ір / ста|йут ўс″і веи|с″іл′н′і
кру|гом/ і |мати к|ропе воу|дицеийу / доуў|кола три |рази ǐде / |мама йіх
к|ропе / к|ропе і ўс″і с″п’і|вайут |п’іс″н′у //
час доу ш|л′убун′ку с|тати /
три |рази прис″і|гати /
три |рази рас поу |разу /
|
переит с″в’і|тим оуб|разоум //
і вие|ход′ат ў б|раму / і ǐдут |п’ішк’ие // ў нас ў сеил′і ǐдут |п’ішк’ие //
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моулоу|да |гарноу |з″ібрана // моулоу|диǐ ǐде зи´с|войіми сваш|ками / а
моулоу|да ǐде зи´с|войіми // йаґ два веис″і|л′а / воу|ни ше чу|ж’ійі ўс″і / а
с|ход′іц″с″і ў |церкв’і/ но і с″п’івайут //
|
сив’і |кониек’ие / |сив’і /
споучие|ваǐте ш’е ў |сил′і /
|
жиби´с″те за|йіхали /
ку|да´с″те зага|дали /
п’ідт гоу|ру кру|туйу /
у ту |церкву с″в’і|туйу /
там |будеимо стоу|йати /
три |рази прис″і|гати /
три |рази рас поу |разу /
|
переит с″в’і|тим оуб|разоум //
ну і с″в’аш|чен:ик ви|ходе і воу|ни в’ін|чайуц″с″а // ў нас цеир|коўне так с″а
випоуў|н′айе / йак ў|с″уда // да|йут шл′убп / в’ін|чайуц″с″а // і воу|ни
чоулоу|в’ік і |ж’інка // ви|ход′іт зи´с″в’і|тойі |церкви / моулоу|да моулоу|дому
пеиреикла|дайе |бук’іт на п|равиǐ б’ік / боу воу|на ўже йі|му с|тала |ж’ін′коуйу /
і ви|ход′ат над|в’ір/ к|лан′айуц″с″а |церкв’і / моулоу|да |к’идайе цу|к’ерк’иі
|
д′ітим // |д′іти |дужеи ха|пайут // ўже йіх |Госпоуд′т′ Богх зв’ін|чаў / о / ви|ход′ат
с |церкви / |п’іс″н′у с″п’і|вайут //
с″і|чені бурач|к’и / с″і|чені /
ми ўже на|в’ік’и злу|чені /
ǐдут доу|рогоуйу доу моулоу|дойі // ў моулоу|дойі ўже |виǐшла |мама / на
поу|роз″і / с х|л′ібоум / ўже |буде ви|тати / о // ну і пеиреи|пили /
поуздоу|ровилис″і / поуц″ілу|валис″і / йак то с″і на|лежит / о // |мама тоу|ди
випроува|Uайе йіх ўс″іх на поуд|в’ірйа // ше г|райут му|зик’и / і ўже
с″п’і|вайут |п’іс″н′у / шо воу|ни ўже з|в’інчані // тоу|ди / оугоу|лошуйе
|
музика / йак то ти|пер йе / і ўже с″і|дайут за стоу|ли / г|райут / і с″п’і|вайут /
і йі|д′ат / і |дал′і г|райут // поуда|руйут моулоу|дим/ ту йе те / шо ў|с″уда /
поугу|л′айут ше / і моулоу|диǐ забие|райеі моулоу|ду на ни|д′іл′у на своу|йе
веис″і|л′а / о // ну і ў моулоу|догоу воу|ни ўже чоулоу|в’ік і |ж’інка // воу|ни
|
разом обиед|войе ў|с″уда / тан′|ц″уйут |разом // то ўже воу|ни оуд|но //
|
бат′ко / |мати да|руйут і |решту ўс″а роудина / і за|к’інчуйеіс″і веис″і|л′а //
Ворожіння на Андрія
ў |нашоуму сеи|л′і Поубу|жанах буў та|к’иǐ оуб|р′адт // то |було с″|в’ато
Анд|р′ійа / трие|наǐц″ітоугоу г|руд′н′а / с|ход′іц″с″і доу оуд|нойі |хати д′іў|чата і
х|лопц″і / ўден′ пеи|чут пиер′іш|к’ие / на´сеиреи|дин′і |хати с|таўл′ат стіл / і
кла|дут ті пиер′іш|к’ие доуў|кола стоу|ла // с″м’і|йац″с″і / воу|рожат / при|вод′іт
доу |хати пса // пес с″і|дайеі п’іт сту|лом і п’ідл′і|зайеі доу тих пиер′іш|к’іў //
коут|ройі |д′іўк’ие пиер′і|жок з|лапаў / тоу та |д′іўка |тогоу |року |п’іде |замуш //
|
кажда |майеі св’іǐ пиер′і|жок / і |кажда с″і на тоǐ пиер′і|жок |дивит / кут|риǐ
йі|йі // а пес вил′і|зайе поума|лен′ку с´п’іт сту|ла і так // оу|ден поу|н′ухайе / а
оу|ден ха|пайе // ўс″і с″і реи|гочут / ўс″і с″м’і|йац″с″і // оу|та |д′іўка ўже |п’іде
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|

замуш // зноў пес вил′і|зайе с´п’іт сту|ла / |н′ухайе / тоǐ поу|к’инуў / тоǐ
поу|к’инуў / аж тіǐ |ді′ўц″і з|лапаў // зноў ўс″і с″і с″м’і|йат // таґ |було / |може /
чоу|тири / пйет′ ра|зіў // |регоути / с″|м’іх’и / веи|село / с″м’і|йац″с″і // тоу|ди
д|руге // налие|вайут та|р′ілку воу|ди і |к’идайут з бар|в’інку три лиест|к’и // то
йе |д′іўчиена і х|лопеиц / а оу|ден лиес|ток пус|тиǐ / йак поук|рут′ат воу|дойу /
тоу тоǐ лиес|ток / кут|роǐ |д′іўчиена і х|лопеиц / тоу |ц″ілиǐ час х|лопеиц за
|
д′іўчиеноуйу |гоне / |ц″ілиǐ час / доу |тогоу т|ретоугоу лиес|точка с″і ни
приў|йазуйе / а поувеир|нути |воду на д|ругиǐ б’ік / тоу буде |д′іўчиена за
х|лопцеим л′і|тала // і ўс″і с″і на то |диўл′ат / с″м’і|йац″с″і // т|ретеи ше /
кла|дут |перстеин′ на |земл′у / на дие|ван чи на х’ід|ник / і ўс″і с″і|дайут на
|
земл′у / а |д′іўчиен′і |вочи заў|йайут хус|тиноуйу / тіǐ |д′іўчиен′і / кут|ра
на|м’іреина |менчеи / |б’іл′шеи |замуш ǐти // заў|йазуйут йі |вочи і воуна
|
мацайе / і воу|ни в’ітсу|вайут тоǐ |перстеин′ / а воу|на |хоче з|лапати йі|го / тоу
с″|в’ітлоу ку|лис″ |гасло / так с″і с″м’і|йали // на|решт′і ўже п’іт|сунут йі|йі тоǐ
|
перстеин′ і воу|на ўже з|лапе // ўс″і с″і нас″м’і|йали тоу|ди с″і т|рошка
поуприǐ|мали / поу|сид′іли /поу|йіли / і на тім к’і|нец //
Записала Козуб Галина
с. Новосілки
Буського району Львівської області
Село Новосілки – центр сільради, розташоване за 16 км від районного центру Буська і за
5 км від залізничної станції Задвір’я. Перша згадка – 1476 р. Кількість жителів – 519. Площа –
304,4 га. Сільраді підпорядковані населені пункти Дунів, Кудирявці і Лісок.
У Новосілках є школа, клуб, бібліотека, медпункт, магазини, відділення зв’язку.
У селі провів останні роки життя (1841–1843) український письменник М. Шашкевич.
Біля села досліджено два кургани епохи бронзи та періоду Київської Русі.

Інформатор Врублевська Ганна Степанівна, 1934 р. н., освіта 7 кл.
Весілля
ў нас веис′і|л′а почие|найес″а ў п|йатниц″у / коу|ли поучие|найут |нести
соу|рочку в’ідт моулоу|дойі доу моулоу|дого // і|дут друш|к’ие в’ідт
моулоу|дойі / друж|би в’ідт моулоу|дойі / д′і|воч’і друж|би / йіх назее|вайут /
неи|сут соу|рочку в’ідт моулоу|дойі // моулоу|диǐ поу|винен |дати |викуп за
соу|рочку / друж|би ста|райуц″с″і соу|рочку ўк|расти / шоубп моулоу|диǐ неи
пла|тиў за |нейі г|рош’і / йак|шо друж|би роу|с″:ійан′і ў моулоу|дого / неи
|
можут ўк|расти соу|рочку / тоу|д′і моулоу|диǐ |мусеи |дати |викуп / |алеи
пеиреи|важно та|к’і друж|би ў нас йе еинеир|г’іǐн′і / жи соу|рочку ўкра|дут //
оп|ходис″і |т′іл′ко ў зас″|т′іл′у/ с|тав’іт гоу|р′іўку / |воду / ну там ўс′о / шо
гоу|туйут на веи|с″іл′а / |п’іс″л′а |тогоу роус|ход′іц″с″і ўс″і по
до|мах /т|рошк’ие в’ітсип|л′ейуц″с″і // ў су|боту поучие|найес″і веи|с″іл′а //
приейі|ж:айут музие|канти / ўс″іх гос|теǐ стр′і|чайут |маршами // і|де
моулоу|диǐ доу моулоу|дойі / |майе с соу|бойу друж|би / с|вашк’ие / |перша /
д|руга / йа|к’і п’ідт |руку веи|дут йі|го доу моулоу|дойі // а переит´|тим / н′іш
ǐде
доу
моулоу|дойі /
в’ін
поу|винен
поупроу|сити
моулоу|диǐ
благоуслоу|вен′ство ў с|войіх |родич’іў // с″і|дайут бат′|к’ие / |д′ідо / |баба /
40

х|рес′н′і |родич’і / в’ін кла|н′айес″і своу|йім |родичам / |п’іс″л′а |тогоу / коу|ли
ўклоу|ниўс″і / п|росит благоуслоу|вен′ства ўс″іх гоус|теǐ / йа|к’і стоу|йат на
поуд|в’іру / кла|н′айес″і / с ўс″і|ма ц″і|луйеис″і і ǐде доу моулоу|дойі // коу|ли
при|ходеи доу моулоу|дойі / вие|ходеи та|ка пеи|ребрана |бапка / |гарна та|ка
моулоу|да / ў та|к’іǐ |марли за|мотана / з живоу|том / |кажеи / йоǐ / а чо ти
меи|не неи ўп’із|наў? / ти доу |менеи хоу|диў / а чо´ш ти меи|не теи|пер
ли|шиў? / ну поутоур|гуйуц″с″і т|рошка // ви|ходеу доу |н′ого моулоу|да
справеид|лива / йу|го / при|ходеи доу |н′ого / кла|н′айес″і воу|на йі|му три
|
рази / в’ін йі|йі три |рази / приш’ч’іп|л′айе бу|к’ет моулоу|дому / д|рушк’ие
д|ружбам // і |мама оуп|ходеи йіх / оук|ропл′уйе с″в’а|ченоуйу воу|дойу // тоу|д′і
ǐдут доу |росписк’иі / доу ш|л′убу // ну |п’іс″л′а ш|л′убу при|ход′іт за стіл / а
|
мама / де в’ідбу|вайес″і веи|с″іл′а / с х|л′ібом і |с″іл′:у за|водит моулоу|д′ат доу
|
хати // |пот′ім за|ход′іт ў па|латк’иі / йак теи|пер с|тав’іт/ боу веи|с″іл′а ў
ха|тах с″і неи в’ідбу|вайе / а ў па|латках // за|ход′іт доу |хати / доу па|латк’иі /
ну і там ўже с″і поучие|найе веи|с″іл′ниǐ оуб|р′ат / зачие|найес″і звие|чаǐно з
моу|литви / о / ўс″і |гос″ц″і ста|йут і |мол′іт моу|литву / |Оч:е наш і
Боугоу|родице // тоу|д′і ўже присту|пайут хто доу |чогоу / хто доу гоу|р′іўк’ие /
хто доу воу|ди / і звие|чаǐно |г’ірко с″п’і|вайут моулоу|дим // |пот′ім
тан′|ц″уйут / доу|ходеи аш п’іт к’і|нец″ доу крие|вогоу |тан′ц″у // при|в’ітуйут
моулоу|ду |пару // ну на веи|с″іл′у / йак на веи|с″іл′у / друж|би д|рушкам
с″п’і|вайут / друшк’ие д|ружбам / та|к’иǐ пеиреис″|п’іў //
|
наш’і д|рушк’ие неи с″п’і|вайут /
бо р′ід|кийі |зуби |майут /
т|реба х|р′іну зам’і|сити /
д|рушкам |зуби зал′і|пити //
а друш|к’ие в’ітс″|п’івуйут //
па|рупче / па|рупче /
чим с″і веилие|чайеіш? /
чи неи |тими соуроуч|ками /
шо йіх поузие|чайеіш? //
|
але / |можеи /ви неи з|найіте / шо то та|койе йе кри|виǐ |танец? // кри|виǐ
|
танец / то йе то са|мойе при|в’ітуван′е моулоу|дих / а ў нас с″і назие|вайе
кри|виǐ |танец // с|тав’іт стіл / за стіл с|тав’іт моулоу|дого / нап|ротиў |н′ого
с|тав’іт кл′ош зи соу|лотк’им / с|тав’іт гоу|р′іўку / соу|лотку |воду / кла|д′ет з
|
боку староус″|ц″іну / кла|д′ет йі на коу|л′іна та|р′іл′ / та|к’иǐ веи|лик’иǐ та|р′іл′ /
шоп с″і |дужеи г|рошеиǐ ў|л′ізло і сал|фетку вие|шивану / теиш та|ку веи|лику /
шобп |було ў´шо г|рош’і завие|нути // і староус″|ц″іна си|дит на т′ім к|р′іс″л′і /
а моулоу|да стоу|йіт // |роб’іт та|к’е веи|лик’е |колоу / і моулоу|да стоу|йіт на
сеиреи|дин′і і чеи|кайе // кри|виǐ |танец с″і поучие|найе із д|рушк’ие і д|ружби /
і|де д|рушка гу|л′ати / при|в’ітувати моулоу|дих / |п’іс″л′а |нейі д|ружба / то йе
|
перша д|рушка / |першиǐ д|ружба / д|руга д|рушка/ а |потім ўс″і |гос″ц″і ǐдут
і йім с″п’і|вайут //
а ви / |гос″ц″і / неи жар|туǐте /
шо |майеите / поуда|руǐте /
п|хаǐте |рук’ие доу к’и|шен′і /
вит′і|гаǐте |поўн′і ж|мен′і //
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а ви / |гос″ц″і / неи жар|туǐте /
поу сто |рубл′іў поуда|руǐте /
т|реба |лишк’иі / т|реба |миск’иі /
|
будеи |V′ецкоу / тре коу|лиск’иі //
а ўже йак с″і завеи|де на кри|вим |танци / йаґ зач|нут пеиреис″|п’івувати / то
|
год′і стри|мати // с″п’і|вайе д|рушка д|ружбови//
йа ду|мала / шоу то д|ружба /|можна гоу л′у|бити /
а то |кусок патие|ка / шо ў п|йецу па|лити //
неи с″п’і|ваǐ / неи с″п’і|ваǐ / боу то так неи |будеи /
|
вил′ізла ти вош на п|леч’і / |гаўкайе на |л′удие //
а йа |так’их с″п’іва|к’іў |вид′іла´м на |ринку /
шоу сие|д′іли / |вуш’і |били / скла|дали ў тоур|бинку //
йа поу|йіду доу Сам|бора / |купйу си коу|лотку /
йа та|куйу с″п’і|вачку зак|рийу ў ви|хотку //
си|дит д|ружба за стоу|лом / на |лок’іт′ п’іт|перс″і /
чи с″п’і|вати в’ін неи ў|м’ійе? / чи ше неи на|жерс″і? //
си|дит д|рушка за стоу|лом / доу д|ружби воур|коче /
ўже би |нин′і |зам’іш ǐшла / но в’ін йі неи |хоче //
д|ружбон′ку / друж|бон′ку / |марна т|войа ўт|рата /
|
марна т|войа ўт|рата / боу д|рушка смар|ката //
|
п’іс″л″а кри|вого |тан′ц″у пеиреи|гул′уйе моулоу|да |вел′он // беи|ре д|ружба
моулоу|ду гу|л′ати // с|тав’іт к|р′ісло / на к|р′ісло кла|дут поу|душк’ие // тоу|д′і
д|ружба |першиǐ гу|л′айе // в’ін гу|л′айе наў|колоу |тогоу к|р′ісла / гу|л′айе /
ста|райес″і поуса|дити моулоу|ду на к|р′ісло / на поу|душк’ие // в’ін поуса|диў
моулоу|ду на т′і поу|душк’ие / ви|ходит свеик|руха з д|рушками з′н′і|майут з
моулоу|дойі |вел′он / а свеик|руха завие|вайе йі|йі ў хус|тину // воу|на ўже
|
б’іл′шеи неи |д′іўка / а ўже |ж’інка // тоу|д′і моулоу|да ўста|йе с к|р′ісла /
пеиреи|гул′уйе |вел′он с ўс″і|ма друш|ками / йа|к’і йе п|рошеин′і на веи|с″іл′а /
ўс″і моулоу|д′і д′іў|чата / ўс″іх беи|ре п’іт веи|л′он / шобп ǐшли за неў |зам’іш /
так |само / йак і воу|на // пеиреигу|л′айе з д′іў|чатами / тоу|д′і к’и|дайе /
оубеир|тайес″і плеи|чима доу ўс″іх гоус|теǐ / і к’и|дайе |череис |голоуву / |череис
|
себеи ўзат |вел′он // друш|к’ие стоу|йат і чеи|кайут / коут|ра скоу|р′іше соу|б’і
з|лапайе / коут|ра з|лапайе скоу|р′іше |вел′он / то з|разу ǐде за моулоу|доў
|
зам’іш // |п’іс″л′а |тогоу моулоу|диǐ беи|ре моулоу|ду на |рук’ие // г|райут
музи|канти вал′с д′л′а моулоу|дих / і тоу|д′і коу|ли с″і |танец к’ін|ч’ейе /
моулоу|диǐ беи|ре моулоу|ду на |рук’ие і неи|се доу |хати / коу|ли ви|ход′іт с
|
хати / там ше поугу|л′айут оу|дин / два |тан′ц″і / і зап|рошуйут гоуспоу|дин′і /
кум’іст|рини / та йак ў |нас |кажут за стіл / оус|тан′:іǐ стіл / поу|дали ўже ўс″о
там / |бул′бу / боршч / шо там неи |дали за |ц″ілиǐ ден′ / і коу|ли с″і
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поугоус|тили / ўс″і ўста|йут і ста|роста благоуслоу|вит ўс″іх / моулоу|дих/ і
гоуспоу|дин′ / і музи|кант′іў // с″п’і|вайут м|ногайа |л′іта / на тім с″і к’ін|чайе
веи|с″іл′а// |п’іс″л′а |тогоу му|зика доу´|рана / моулоу|д′ош с″і |бавеи / ста|рийе
|
ноги на п|леч’і / ǐдут доу|дом л′і|гати с|пати // а поуп|равиени ў поунеи|д′ілок /
ǐдут скли|кайут ше су|с″ідіў / кум’іст|рин скли|кайут на поуп|равиени // на
поуп|равиенах йуш кум’іст|рина / неи кум’іст|рина/ та моулоу|ду ўчит /
ў|чора´с си|д′іла // |д′іс″еǐ ǐди оупслу|говуǐ ўс″іх / |д′іс″еǐ ноу|си / |та´йаґ ми
тоу|б’і ноу|сили ў|чора / воу|на |ходе і ўс″ім роуз|носе //
Записала Врублевська Марина
БОЙКІВСЬКІ ГОВІРКИ
с. Волосянка
Сколівського р-ну Львівської області
Село Волосянка – центр сільради, розташоване на річці Славці за 35 км від районного
центру м. Сколе і за 8 км від смт Славського. Уперше документально це поселення згадане в
1572 р. Історичних відомостей про заснування села немає. Кількість жителів – 1437. Площа –
276, 2 га. Сільраді підпорядковані населені пункти Хащованя, Ялинкувате.
Є легенди про походження села. Згідно з першою, колись на території Волосянки були
високі трави, які мали назву волосяня. Згодом цю землю почали заселяти перші жителі, а назва
трави стала назвою села. У другій легенді розповідається про дівчину, яка мала розкішне довге
волосся. Рятуючись від турків, вона перебиралася через болото і втопилася. Згодом це болото
заросло травою, яка нагадує волосся тієї дівчини.
Гордістю й окрасою села є новозбудований храм св. Миколая Теплого. У старій
дерев’яній церкві села зберігається дзвін із часів татарської навали.
У селі будують нову школу, старій дев’ятирічній школі більше 50 років.
У селі є сільрада, пошта, клуб, магазини.

Інформатор Павлюк Парасковія Андріївна, 1914 р. н., неписьменна
Казка про мудрого Соломона
буў кн′аз′ ў даўни|ну / і маоў йе|дыного |сына / а|Bе йак сы|нок с′а
ў|родиў / |т′іл′ко тры з′|в’ізды зас′в’і|тыBи ў |неб’і // сы|нок маоў |жити два і
п’іў |року // а ко|Bыс′ ў даўни|ну ни |быBо ма|шин / а хо|диBи |к’ін′ма
деир|жава ў деир|жаву / ĭшBи то на два / то на три |рок’ие // ко|н′а |мус′іў
нагоду|вати / зви|чаĭно ўс′о // сын ў|родиўс′а / і кн′аз′ по|йіхаў на на|раду ў
д|ругу деир|жаву // ўже маоў х|Bопчик два і п’іў |року / шче ни ц′і|Bого // а
ко|Bис′ ж’ін|к’ие но|сиBи |ч’іпц′і на гоBо|в’і та|к’і / так с′а в’і|таBи / і |маBи ў
ро|б’ітниĭ дêн′ хо|дыти ў ч’іп|ц′ах / і до |цêр′кв’і д|руг’і |маBи // і |выпраBа
со|б’і ца|риц′а ч’і|пêц′ / |доста |партиц′ у|с′ак’их / у|с′ак’их / так в’ідт |вуха до
|
вуха / то|то во´|так ма|хаBа і поBо|жиBа на пар|кан // но і |в’ітêр′ |дуйе і
|
партиц′ами ма|хайе // а д′і|тына так |ходит і |т′ішиц′:а |тому // то ўже два
|
рочк’ие / ўже на т|рет′іĭ пеиреисту|пиBо // і ца|риц′а |выĭшBа с |хаты і до
д′і|тыни// шчо ти / |каже / так с′а с′|м’ійеш? / іс |чого? / шчо ти так с′а
ди|вуйеш? // а СоBо|мон |каже так / бо / |каже / йа с′а ди|выў / йак от |в’ітêр′
о|тыми |партиц′ами ма|хайе / коBи|хайе / і та|кыĭ ў |ж’інк’ие |розум / |т′іл′к’ие
ў |ж’інк’ие |розуму ў гоBо|в’і / ци ў о|тых |партиц′ах // і во|на с′а о|б’ідиBа і
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тог|ды с|Bуги |маBи йо|го у|быти // в’і|ц′:а ў|дома ни|ма / бо на на|рад′і// і
тог|ды так із|вечеиру ў|з′аBи гаĭду|к’ие і веи|дут д′ітва|ка п’ідт л′іс / за |м’істо /
у|быти // і |майеіте меи|н′і при|нести м’і|зын:иĭ |паBец із |н′ого / йаґ ўб|йете / і
йе|зык / шчо ви ўже йо|го у|быBи / шчо йо|го ўже неи|ма // |добре / п’іт|ход′ат
п’ідт |л′іс так п’ідт|веч’ір′ і тог|ды він до них |каже / с|Bухаĭте / х|Bопц′і / ви
веи|дете меи|не у|быти / з|найу / а|Bе йе з |нами пес // а ў пса та|к’иĭ йа|зык / ім
л′у|дыни // то йе|дын / а |пал′чик м’і|зин:иĭ со|б’і в’із′|м’іт / мо|йіĭ |мам’і
принеи|с′іт / а ви меи|не ни ўбы|ваĭте / а йа ў |м’істо ни п|риĭду // во|ни
|
кажут / то|то / жал′ д′і|тыну / неи|вин:а д′і|тына / а йаґ мы с′а |вернеим /
|
верне’ц′:а цар′ до|дому / нас |п’ібйе // йа ў |м’істо ни п|риĭду/ йа |п’іду ў
с′в’іт // зро|быBи / ў|з′аBи ў н′а в’ідру|баBи |пал′чик/ ў|быBи пса / ў|з′аBи
йе|зик і веир|нуBис′а до|м’іў // |даBи кн′аж|н′іĭ те / шчо во|на ка|заBа // а
д′іт|вак згоBод′|н′іў і ў р′ад|нын′і // ко|Bис′ та|кого ни |быBо / йак ти|пêр′ /
коB|готк’ие / то ти|пêр′ то|то так// і тог|ды іздр′і|маўс′а п’ідт йа|кымос′
|
корчиеком / зас|нуў го|Bоден // но ку|ды |буде ĭты? / |дивиц′:а наў|коBо / но
с′а ў |м’істо ни |вернеи / бо ни |вернеис′а // заĭ|шоў |дал′і ў л′іс / |дивиец′:а /
шчос′ там с′а бBиш|чит / йа|кас′ |з′ірочка с′а бBис|тит // і в’ін і|де на то|тот
бBиск/ а там |жийе |баба // а ко|Bис′ ў даўни|ну |л′уди |жиBи по т|рыста / по
ш|тыриста |рок’іў / по сто / ў даўни|ну / шче до Хрис|та // і там |жийе |баба /
жеи |майе сто |рок’іў / то|та ба|ба / шчо там ў т′іĭ ха|тын′ц′і / в’ін на то|то
с′|в’ітBо приĭ|шоў і |баба йо|го ў|з′аBа / пообпти|раBа / загор|нуBа /
погодо|ваBа йо|го і поBо|жиBа с|пати // н′іц с′а ни пи|таBа/ бо д′і|тына //
|
рано збу|дыўс′а і тог|ды с′а баба з′|в’ідайе / чо|го то? / йак то? // і в’ін
роска|заоў / так і так / меи|не |мама |маBа ў|быти / |тата ни|ма / п’і|шоў на
на|раду ў деир|жаву // так ўс′о |баб’і роска|заоў // і ўже до|ходиет м’іĭ т|рет′іĭ
р′ік і йа |майу ўми|рати // |бабпц′у / |каже / |буд′т′те |Bаска / та ви і так у|же
|
дуже ста|рен′к’і / сто |рок’іў йі´с′|те про|жыBи / шче пйади|с′ат |майеіте /
|
даĭте меи|н′і тих пйади|с′ат |рок’іў / шчо шче |майеите |жыти / а|бы йа
про|жыў // і |баба с′а змиBо|сердит / та так / та´ĭ так б’і|дуйу са|ма беизс
|
роду // на то|б’і / д′і|тынко / тих |мойіх пйеиди|с′ат |рок’іў / шчо йа |майу
|
жыти / да|йу то|б’і / |добре // і |баба ў|мерBа // но і зви|чаĭно заĭ|шоў ў сеи|Bо /
та´ĭ д′і|тыну |кажде при|горне / та´ĭ пого|дуйе / та´ĭ ў|д′іне // та´ĭ п’ід′іĭ|шоў
ўже т|рошка |вышче // ўже так´|о / ўже стаоў ско|тарити / стаоў зви|чаĭне
со|б’і // приĭ|шоў цар′ із т|рет′ого |року / з′|в’ідайец′:а / де сын? // но гаĭду|к’ие
ни по|в’ідат / у|мерBо та´ĭ у|мерBо / а|Bе йо|го |сêр′це в’іш|чуйе / йо|го
|
сêр′це / шчо в’ін дес′ |жийе // |добре / а|Bе ни |буде цар′ жо|ну ўбы|вати / бо
то|то / в’ін цар′ / а|Bе йо|му та|к’иĭ |дуже жал′ // і тог|ды до|ходит йо|му /
шчобп му ў маĭстерс′|к’і зро|быBи зоBо|тиĭ пBугх // і ўс′і з дир|жави |маBи
приĭ|ты / |кождыĭ / кот|рыĭ с |того |року / шчо йо|го сын / а|бы си з′|в’ідаў /
шчо |буде тот пBугх кошту|вати / но об’іĭ|шоў ц′і|Bу дир|жаву і х|Bопц′іў
ўс′іх сих пеиреипи|таоў / і ĭдут ўже неида|Bеко |м’іста / веир|тайуц′:а ўже/
х|Bопêц с |к’ін′ма // у|же маоў ш’іс|нац′ат′ |рок’іў / СоBо|мон // і тог|ды
п’іт|ходит до |каждого // тог|ды в’ін |каже так / госпо|дар′і / йак о|тот пBугх
на|оре п|риĭде йар′ / зоBо|тыĭ пBугх на|оре / гос|подар′ по|с′ійе пшеи|ниц′у /
на|д′іĭде дожU / пшеи|ниц′і с′а ў|родит / і|з′іĭде / ў|родиц′:а/ і тог|ды пBугх
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шчос′ |буде кошту|вати // а йак в’ін на|оре / а ў|паде по|года / гос|подар′
на|с′ійе пшеи|ниц′у / зеир|но |высхне / пта|х’ие за|берут / та´ĭ ни´б|де
кошту|вати плугх нич // та´ĭ запы|саBи і п’іш|Bи // при|ход′ат до ца|р′а /
прочи|таоў / то м’іĭ сын // |висBаў |воĭско / а в’ін на си|л′і / та´ĭ |кон′і заг|наоў
со|б’і ўже до с|таĭн′і / |воĭско веир|нуBос′а // тог|ды ўже шчо |буде ро|быти? /
тог|ды ўже по|радиўс′а із |ными / та ни´б|де ца|риц′і ка|зати // запро|сыў
|
гос′ц′і / з двох дир|жаў кн′а|з′іў / но / веи|Bыку за|Bадиў бал′ / а ў маĭстерс′|к’і
роска|заоў маĭст|рам зро|быти деиреиў|йан′і Bиш|к’ие два і п’іў |метра / і
заBо|жиў у|с′і сто|Bи ў у|с′іх па|Bацах / і |маBи |йісти / і за |к’ін′ц′і |маBи
деир|жати / Bиш за |к’ін′ц′і / но йак |воз′ме ў рот?/ п’і|шоў цар′ іс ца|рицеў ў
св’іĭ по|к’іĭ / |думайе / шо |будут ро|быти |гос′ц′і? / та´ĭ си|д′ат / ўже
погоBод′|н′іBи / но ни|в’іл′но ў|з′аты б|Bишче / а за ко|нêц/ а тот СоBо|мон
то|то знаоў і тог|ды ўб’ігх / ўб’ігх ў зал′ і тог|ды |каже / |гос′ц′і / ви беи|р′іт за
ко|нêц |Bышку і да|ваĭте д|ругому / т|ретому і |йічте / |бы´с′те по|йіBи // і
ўт′ік // за|ходе цар′ // ўс′о пус|те і ўс′і |сыт′і / ўс′о з′|йіBи // тог|ды шчо? /
з′|в’ідаўс′а / а буў / |каже / х|Bопчик та|к’иĭ / та|к’иĭ ў |ґат′иех? / буў
х|Bопчик // тот зBо|миў |рук’ие / то м’іĭ СоBо|мон // і так неида|Bеко за
|
м’істом буў стаў // і тог|ды ўже неи ĭшоў н′і|куды в’ідт |того |м’іс′ц′а // стаоў
|
коBо с|таву / та´ĭ |рыбпка / та йіс′ц′ / бо |жити т|реба / л′у|дына жи|ва /
|
рыбпку со|б’і |Bовит // тог|ды заг|наоў цар′ наBо|выти |рыбу рыба|к’іў іс
с|таву/ с |того // приĭш|Bи рыба|к’ие Bо|выти |рыбу // він |каже // ви п’і|д′іт
по|в’іUте ца|р′ов’і / шчо наĭ |выпус′ц′ат |воду іс с|таву і тог|ды ви |рыбпку
приенеи|сете // тог|ды с′а веир′|нуBи і по|в’іBи ца|р′у / шчо так і так / там
та|к’иĭ чоBо|в’ік ў та|к’іĭ о|деж’і так нам роска|заоў // то|то м’іĭ сын // і тут
зро|биBис′а та|к’і йа|к’іс′ дож’|Uі / вихр′ веи|Bик’иĭ / ў|мерBа ца|риц′а / і
тог|ды йак похо|ваBи / тог|ды в’ін приĭ|шоў до|м’іў і ўкBо|ниўс′а |татов’і /
ўпаоў на ко|л′іна / попро|сиў про|бачеин′а // цар′ у|т′ішиўс′а / п|риĭн′аоў / і
цар′у|ваў |фаĭно / і ўжеи|ниўс′а // но ўже цар′ ўмер / |бат′ко / бо ста|рен′к’иĭ
буў // в’ін |дуже з л′уд′|ми |фаĭно / |дуже йо|го шану|ваBи і в’ін л′у|деĭ //
т|ройе д′іто|чок маоў // а в’ін за|буў / шо йо|му т|реба ўми|рати / шчо ўже
при|ходит р′ік // нага|даўс′а / шчо ро|быти? / тог|ды |каже |ж’ін′ц′і / |выBади
меи|н′і |йісти / |выBади г|рошеĭ / |выBади ўс′о // ўчуў / шчо йа|кас′ дес′
деир|жава та|ка безс л′у|деĭ / дес′ йе та|ка деир|жава / та|ка зеим|л′а йе / за
|
мореим да|Bеко // і в’ін то|то |буде |йіхати |тамк’ие / а|бы неи ўмер і
|
выBадиўс′а ўже ў |човеин // і при|йіхаBи / при|ходит / йе та|к’иĭ степ / та|к’иĭ
л′іс // приĭ|шоў ўже там |човеин до |того |береига / а |л′уди там таґ |дуже
|
робйат / ру|байут л′іс // а в’ін приĭ|шоў і стаоў про|сыти тих л′у|деиĭ // |каже /
|
л′удие / помо|ж’іт меи|н′і заб|рати чоў|на / ми |будемо |жити // |л′уди |кажут /
н′і / ми неи з|робыме то|то / чо|му? / бо ми |робыме // но а шчо´жш ви
|
робыте? // приĭ|шоў |ангеиB з |неба і ска|заоў / ш’чо´ бы´с′ми зро|быBи
тру|ну / шчо тут п|риĭде |мудриĭ СоBо|мон ўми|рати / тот тог|ды уже неи
веир′|таўс′а до чоў|на / |каже / то йа приĭ|шоў у|же / |выд′іў / шчо ко|нêц′ //
зро|быBи тру|ну і ко|нêц′ //
Записали Вербицька Лідія, Веселова Зоряна
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Інформатор Гриців Анастасія Назарівна, 1941 р. н., освіта 7 кл.
Вечорниці
г|раBи на ск|рипку / бас // х|Bопц′і ĭшBи ў |коBо / тан′ц′уваBи ў кол′і //
тог|ды б|раBие со|б’і д′іў|ч’ат чи там ж’і|нок і тан′ц′у|ваBи коBо|миĭку // ў нас
|
дуже по|ширена |быBа ко|Bомиĭка / |танец // і с′п’і|ваBи х|Bопц′і / д′іў|чата
с′п’і|ваBи / ви|гадуваBи ў|с′ак’е / с′м’і|йалис′а // ну та|к’е з|найеите / йак то
даў|но ко|Bис′ |быBо // то неи то / шчо ти|пêр′ моBо|д′ожш п’і|де с′у|да / ту|да /
а |ран′ше таґ´|быBо // то|д′і ўс′і / ну йаґ ўже потан′ц′у|ваBи / веич’ор′|ниц′і
ĭшBи дв’і / го|дину // йак хто маў кот|риĭ х|Bопêц′ |д′іўчиену / прово|жаў
до|дому / а неи маў/ та ĭшоў сам / ч’ие |д′іўч’инка іш|Bа со|б’і са|ма до|дому //
ну/ бат′|к’ие ст|рого на|казуваBи / шчобп на то|ту го|дину о|на |быBа ў|дома /
бо з|найеіте та|к’е / ў|с′ако бы|ваBо та´ĭ так веичор|ниц′і прохо|диBи //
Весілля
а то|то / а ви|с′іл′а |тожеи / збие|раBиес′а / та´ĭ так обп|ширно неи
|
быBо // |быBа со|б’і моBо|да ў укра|йінск’іĭ |форм’і // ну йі|йі завие|ваBи ў
та|к’е |б’ілеи поBот|но / ўно б’і|BиBо ў нас назие|ваBос′а/ но / ти|пêр′ |вел′он
од′і|вайут // ну´ĭ |тожеи ви|с′іл′а гу|л′аBи до д′н′а // го|р′іўк’ие неи |быBо
ба|гато / пот|рош’к’ие |пиBи / за|куска |быBа старо|даўна та|ка / неи та|ка
типи|р′ішна // тан′ц′у|ваBи до д′н′а ўже со|б’і / тан′ц′у|ваBи // п|йаних неи
|
быBо /неи ва|л′аBис′а / та|к’е |быBо вис′і|л′а // |пот′ім моBо|диĭ прие|ходиў ізс
|
дому / ізс с|войі |хаты заби|раоў моBо|ду до |себеи і ўже ў |н′ого вис′і|л′а
к’ін|чаBос′а // ўже там тан′ц′у|ваBи у моBо|дого // і п’із′|н′ішеи то|то поBот|но
з моBо|дойі з′|н′аBи і зави|ваBи ў хус|тину / на |гоBову к|BаBи // в’і|нок
п|BеBи так// схо|диBис′а моBо|дойі |родич’і / йа|к’і моBо|дого / до моBо|дого
|
хаты і п|BеBи в’ін|к’ие з бир′|в’інку / і ўкBа|даBи ко|сич’к’ие йа|к’іс′ у
в’і|нок// і ў тих в’ін|ках моBо|да ĭшBа на ви|с′іл′а зап|рошуваBа // із
бир′|в’інку в’і|ночок // моBо|диĭ |тожеи // моBо|дому у в’і|нок іш’|ч’е
ўкBа|даBи о|вес / ну з|найеітеи / то / шо рос|те на |пол′і / о|вес / а моло|д′і н′і //
там та|к’і |буBи рушни|к’ие |вышит′і ў моBо|дого і ў моBо|дойі // і ўни
хо|диBи по сеи|Bу зап|рошуваBи там ро|дину / су|с′ід′іў на вис′і|л′а у
в’і|ночках з бир′|в’інку // і ту |маBи бу|к’ет із бир′|в’інку / бо ко|Bис′ неи
|
буBо |та´йак ти|пêр′ / шчо ўс′о со|б’і ку|пиў та|к’е преик|раснеи / а ко|Bис′ так
|
быBо / з|найеітеи / йак у се|л′і / так / но // так у нас в’ін|к’ие п|BеBи у
моBо|дого |хат′і // |ладтканк’ие |ладткаBи // то |быBа ў нас та|ка |выд′іBеина /
ну та|ка / кот|ра з|наBа / з|найеітеи / с|вашка / наз|ваBи йі с|вашка / бы то ўна
|
ладткаBа моBо|дым ну ў|с′ак’і ладткан|к’ие то|ты приес′|п’івуваBа йім // так
|
быBи / зби|раBис′а с|вах’ие / |ладткаBи // то|д′і ўже добие|райе со|б’і ж’і|нок /
бы йі пома|гаBи / п’іт′:а|гаBи там// |дужеи |доста ў|с′ого з|найут // ўни |маBи
|
зошит / со|б’і за|писано / ўни со|б’і с′а ди|вили ў зо|шета / і |ладткайут/ неи
так з|найеіте / бо с′а забы|ваBи так// веи|лик’е с′|в’ато там / ци Рождеист|во /
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ци Водох|рес′т′а / ци там Но|виĭ р′ік / Ва|сил′а / та |кажут/ тоĭ |будут і|ти
там / і|ти свата|ч’і // |буде / нап|рикладт / тот ци тот там Ва|сил′ / ци йа|к’иĭ /
п’і|де с|ватати / |каже / то|ту Ма|р′іĭку / |каже / так // то в’ін браў со|б’і
ч’оBо|в’іка с|таршого / муш’|ч’ину / і тог|ды і|шоў с тим Васи|л′ом до |тойі
Ма|р′іĭк’ие / і ўже там ук|лан′уваBис′а / і |кажут / мы приĭш|Bи до вас
куп|л′ати чи там теи|Bичку / чи там шос′ // так со|б’і з|найеіте / шутко|ваBи//
ну там ў нас та´ĭ йе / йак си спо|добайеіте / та´ĭ чо|му / та´ĭ куп|л′аĭте / но //
і ўни ўже то|д′і зас′і|даBи / старос|ти то|ти ўже / ш’ч’о с|ватаBи |д′іўку /
зас′і|даBи за с′т′іў і ўже гово|риBи / чи би ви нам / |каже / с|войу |д′іўчину
Ма|р′іĭку |даBи та´ĭ за |нашого Васи|л′а? / а так неи |быBо / йак ти|пêр′/
ш’ч’о ў к|луб’і ўни с′а позна|комиBи / ци ў к|луб’і / ци на |тан′ц′ах с′у|ды /
ту|ды / а то|д′і жеи|ниBи ста|р′і д′і|теĭ // а|га / |мойе |поBеи о|деи / а
попри´|мойеі |поBеи |того Васи|л′а |поBеи / от і нам с′а / |каже / нам с′а
па|руйе |поBеи / і мы со|б’і д′і|тиĭ пожи|н′ім / і |буде |наше |поBеи ўс′о
до´ко|пиц′і // так / таґ´|быBо / д′іў|чата / неи´|так / йак´ти|пêр′ / си п’іш|Bа ў
клубп / а там ми|н′і си спо|добаў тот / а йа йо|му с′а спо|добаBа / |мамо / йа
ви|хоUу |зам’іжш / тот меи|не с|ватайе / а то так неи´|быBо / ту йак ш’ч’е
|
поBеи |коBо |нашого |пол′а / |буде нам |добреи ро|бити / так / так // ўни с′а неи
дие|виBи / ци та Ма|р′іĭка |л′убит Васи|л′а а|бо Ва|сил′ Ма|р′іĭку / |поBеи
|
быBо //
Хрестини
ў|родиBа |ж’інка д′і|тину / та´ĭ там ў с|к’іл′к’ие д′н′іў ў|з′аBи / та´ĭ
п’іш|Bи до с′в’аш|чен:ика / та´ĭ згово|риBи / |оч:е / пеиреихрис′|ц′іт ми|н′і
д′і|тину // та´ĭ назби|раBи ку|м’іў // ти|пêр′ ку|м’іў су|губо два/ та хто
хо|че / а|Bе пеиреи|важно ў|с′уды лиш д|войе ку|м’іў / х|ресна і х|ресниĭ / і
ўже´ĭ до нас то|то д′іĭш|Bо ў сеи|Bо / а |ран′ше |нав’іт′ |быBо ку|м’іў
по´|сорок / |сорок / |сорок // ку|м’іў |быBо |сорок // |кождиĭ кум / ку|ма /
|
сорок йіх |быBо // да|ваBи к|рижму і ўс′о // пеиреихрис|тиў с′в’аш|чен:ик
д′і|тину і ўни тог|ды повеир|нуBис′а до|дому // гос|тину там д|руг’і кухар|к’ие
за|BадиBи / бо |будут с′і |гостити / |куми г|раBи / гу|л′аBи / г|раBи на т′ім / на
ск|рипц′і / на |бас′і/ гу|л′аBи до´д′|н′а / хреис|тини ĭшBи до´д′|н′а //
Зведення хати
і с′в’а|тиBи ус′о во|доў с′в’а|ченоў / з|найеіте| / би не´|даĭ |Господи/
ди|йавол с′а там неи приси|Bиў до |хаты / а|бо´ш’ч’о // с′в’а|тиBи і к|лаBи /
йаґ заў|йазуваBи |хату |дереивом / то п’іт |угол к|BаBи і пш’е|нич’ку
с′в’а|чену // і г|рош’і к|BаBи / би ба|гат′і |быBи // ў нас і ти|пêр′ с|таўл′ат / йак
побу|дуйут / йак ўже з′д′іĭм|л′ат // во|но то|то пос|таўл′ат / тог|ды і|дут у л′іс /
|
вырубайут та|ку ма|лиĭку смеи|р′ічку// йі|йі прик|рас′ат |л′енточками і
ко|сичками / і кла|дут на|самиĭ вêр′х // неи з|найу / у вас |того ни|ма / бо ви
|
може зи Л′|вова са|мого // ко|сиц′у/ йак пос|таўл′ат ко|сиц′у / тог|ды
гос|подар беи|ре бу|тилку / за|куску і ви|носит там´|такоĭ на то|ту |хату / і там
поBи|вайут то|ту ко|сиц′у //
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Про чаклунів
з даў|н′іших ча|с′іў |быBи ў нас ворож|быти / |быBи // от о|на то|б’і
йаґ´ў|з′аBа / йак ко|рова п’іш|Bа / о|на ў|з′аBа |того с′|л′іду / бо|Bота |того / ўна
то|б’і таґ´зро|биBа / ш’ч’о т|войа ко|рова ўже то|б’і моBо|ка неи |даBа
на´|вêч’ір′ / а ти|пêр′ ўже з |мойі вêрст|ви / то|ты мо|лоч’ш’і ўже н′іц неи
|
в’ір′ат і ни|чого неи з|найут / йа вам |кажу / нич неи з|найут // от ко|лис′ і
д′іў|чатам вы|лаUуваBи / ўби |зам’іжш ни |виĭшBа / і х|Bопц′ови / ўби с′а неи
ўжи|ниў / і вы|BаUуваBи // йак со|б’і хо|диў до |тойі |д′іўчиени х|Bопиц′ / а
|
дал′і ш’ч’ос′ йо|му так / в’ін Bи|шиў то|ту |д′іўчину / п’і|шоў до д|ругойі / з
д|ругойу с′а ўжи|ниў / і то|та |нав’іт′ мог|Bа |д′іўчина так йо|му зро|бити / ш’ч’о
в’ін ізс с|войоў |ж’інкоў неи м’іх с|пати / ну / ви розу|м’ійеіте // йа|кос′ /
д′іў|чата / от у нас быў та|к’иĭ п|рикладт / был / был // на пйат′ |рок’іў йо|му так
зро|биBа / ш’ч’о в’ін ізс с|войоў |ж’інкоў неи м’іх с|пати / то |нав’іт′ ок|ремо
со|б’і с|паBи / йаґ брат і сеист|ра / а ў пйат′ |рок’іў / йак |виĭшBо ўс′о / в’ін у|же
п’і|шоў до |ж’інк’ие // о|так з|наBи |виладити //
Про шептуху
ск’и|дайут і |угл′а |пал′ат / і до во|ди с′в’а|ченойі |ход′ат // йе / і ти|пêр′
йе та|ка |бапка / ш’ч’о |може / з|найеіте / ш’ч’ос′ пошеип|тати // по|шепче /
по|шепче/ тог|ды |каже // ĭди і помас|ти д′і|тину с′у|ды / йак|шо |майе
ў|рок’ие / с′у|ди |гоBову / |ногы / ўс′о / і ўно |н′іби в’іт|ходит / так //
Про родовід
неи по|в’ім вам // |даўне сеи|Bо / |дужеи |даўне / йоĭ // та |ту |мойі ба|бы /
д′і|ды/ п|рад′іды |жиBи / і на т′ім са|м’ім |м’ісци йа с′а Bи|шиBа тут |жити //
он |дочку |дома |зам’іжш |видаBа / і ўна с′а |Bишит ту / |оди ма|л′і йі|йі |д′іти //
меи|не нази|вайут Лазо|риха за´|то / ш’ч’о м’іĭ |тато буў На|зар′іĭ / а ў сеи|л′і /
з|найеіте/ |ран′ше неи к|BикаBи На|зар′іĭ/ а |Лазор / а´ĭ так во|но меи|не´ĭ
наз|ваBи // і |мойа |мама |быBа Лазо|риха / і йа Лазо|риха / і ти|пêр′ ў |меинеи
дон′|ка |Л′уба / і |Л′уба / |кажут / Лазо|ришина / о|так ўже бу|де ĭти //
Збитки на Андрія
йак Анд|р′ійа прихо|диBо / а йак ш’ч’е йа|кас′ та|ка гу|л′ашча |быBа/
з|найеіте/ |д′іўчина / так йі на |хату |висадиBи і туа|лет / і в’ізс / і ш’|ч’о´стеи
х|т′іBи // та|кого з|битка ро|биBи // і п|рапор по|в’ісиBи / йа|кус′ там т|р′апку
на па|тик намо|таBи / та´ĭ по|в’ісиBи // но бо с′а од′|н′і з|BостиBи / ш’ч’о з
ним неи |хоче хо|дити / а ўна хо|диBа со|б’і з д|ругими // так збитко|ваBис′а
т|рох’ие з д′і|вок // так на Анд|р′ійа / но з|найеіте в’ізс шо то х|Bопц′і
|
выт′агнут на |хату / на |самиĭ |вер′шок пос|таўл′ат // та |д′іўчина ўже ўна
|
маBа / бо |бат′ко йі да|ваў // ш’ч’е з|найеите / |каже / ти ш’ч’о меи|не
попо|зориBа на ўс′о сеи|Bо? // та то|б’і / |каже / в’ізс |висадиBи на |хату / так /
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ко|Bис′ таґ´|быBо //
Весілля
ўна хо|диBа на веис′і|л′а про|сити так / ў нас |буBи д′іў|чата / ш’ч’о і
|
д′іти |маBи / з|найеіте / до веис′і|л′а / зап|Bетеина // та´ĭ йі роспл′і|таBи
в’і|нок // з в’ін|ка пар|тиц′і |дуже |вис′іBи // йі |косу росп|летут / рош|чешут / і
ўже ўна так хо|диBа / ĭ´на в’іс′і|л′у |быBа / ажш |док’ие неи пос|тавит йі
моBо|диĭ на гоBову п|рим’ітку / ну то|то на |гоBову та|ку |парточку // ўже
тог|ды можш |быBо йі|йі роспл′і|тати // так у нас |быBо ко|Bис′ // маў п|раво
рошчеи|сати а|бо моBо|диĭ / а|бо |мама моBо|дойі / так / рош’|ч’ісуваBи / так //
а моBо|да неи |маBа п|рава п’і|ти / йак в’ін|к’ие |йійі |виBи /в’ін|к’ие ў
моBо|дого // о|на неи |маBа п|рава ту|ди п’і|ти / о|на |быBа |дома / ш’ч’ос′ со|б’і
ро|биBа / ро|боту йа|кус′ / а там йі|йі в’ін|к’ие |виBи і гу|л′аBи / а ўна |мус′іBа
|
быти |дома// та|к’иĭ буў з|вичаĭ / ну / т|рох’ие неи|фаĭниĭ буў з|вичаĭ // Богх йі
з|найе / чи то так // ти|пêр′ у|же і |моBод′т′ по|в’іруваBа ў |Бога т|рох’ие /
з|найеіте / так / за моBо|доў іш|Bо //веис′і|л′а |быBо у моBо|дого і ў моBо|дойі
наразс // з|бират моBо|диĭ с|войу ро|дину / с|войі су|с′іде / то с′а нази|ваBо
про|п’іĭ // і|шоў про|п’іĭ до моBо|дойі за моBо|доў / і йак сва|ты іш|Bи /
забие|раBи йі і ўс′о // про|п’іĭ і|шоў / |ладткаBи ладткан|к’ие // ш’ч’е ĭ ти|пêр′ і
ко|Bис′ с|тавиBи у нас б|раму // ко|Bи с|тавиBи йі|йі / то|ты друж|би с′а
Bо|миBи / |маBи с′а ўBо|мити в ото|ту б|раму // моBо|ду йо|му з|берут та|ку
йа|кус′ / йа|когос′ мужи|ка з|берут і |вывеидут // ци та|ка ? / |кажут // н′і / в’ін
|
каже / то неи ўна / то|д′і дружш|к’ие вы|вод′ат моBо|ду справеид|Bиву то|ту /
ш’ч’о |майе |быти// так / таґ |быBо // |ран′ше су|губо йиед|на / д|ружба і
д|ружшка/ а п’із′|н′ішеи / ото|то тог|ды / у то|тих ро|ках ш’іздис′а|т′ох / то
|
нав’іт′ і по с′ім |быBо // а|га / ро|биBи ў сеи|л′і // му|зик’ие |быBи с|войі / |маBи
ск|рипку і бас / і ўта|ка ў нас |быBа ко|Bис′ му|зика // і|шоў со|б’і на |тыждêн′
ско|р′іше чи на |к’іл′ко // ка|заў там / чи ти там м’іĭ кум / а|ну би вы до
|
менеи / у |менеи веис′і|л′а / чи |дочка |зам’іш ви|ходит / чи там сын |жениец′:а /
ўби вы з|наBи / ўби вы приĭш|Bи до |мене г|рати // і ўс′о // му|зика приĭ|шоў /
ко|Bи ўже там йо|му пBа|тиў //
Святий вечір
го|туйут ст|раву // |майе |быти два|нац′:ат′ страў // і |гоBупц′і / і ро|с′іл /
і |бул′ба / і гры|бы / і ку|т′а / і го|рох / і куп|л′айут там |рыба / обоўйас|ково
т|реба два|нац′:ат′ страў // хл′іп пеи|чут / кеиреичу|ны / хл′іп / но / і то|д′і ўже
зва|р′ат / то|д′і ĭде|ме на к|Bадбиешче / у |кого хто ўмер / за|пал′уйеме йім
с′в’іч’|к’ие на |кожд′і мо|гил′і / |кождиĭ гос|подар на с|войі ро|дин′і /
за|пал′уйеме с′в’іч’|к’ие/ звеир|тайемес′а с к|Bадбиешча і с′і|дайеме ўс′і за
с′т′іў / роз|Bожуйеме за с′т′іў і йі|ме / |т′іл′ко на о|Bив’і / на о|л′ійі // за|носиме
д′іду|ха / за|носиме со|Bоми на п’ід|Bогу / бо І|сус с′а у со|Bом’і ў ста|йен′ц′і
ў|родиў // за|носиме на п’ід|Bогу д′іду|ха // |д′іти у со|Bом’і шу|кайут гры|бы /
ма|л′і ўта|к’і / йе та|к’иĭ Bис|ток / а|бо´ш’ч’о // і |каже / йа знаĭшоў гры|ба /
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|

п’іду ў л′іс/ |будут с′а меи|н′і |вести гры|бы // ви|чер′айеме / д′іў|чата / то|д′і
ўс′і то|т′і Bиш|к’ие зў|йазуйеме до|купи / а|би´с′ / йак ко|рови |п’ідут / а|би с′а
неи розгу|биBи / а|би с′а три|маBи ўс′і ко|рови |купк’ие // тоў со|Bомоў / ш’ч’о
на п’ід|Bоз′і / так // д′іў|чата / |мийуц′:а ў коп’іĭ|ках у нас на С′в’а|тиĭ |вич’ір′ /
а ў ва|реник’ие кBаде|ме коп’іĭ|к’ие / а|ну / хто наĭ|де ва|реник? // кеиреи|чун /
то йе хл′іп та|к’иĭ / пече|ме веи|Bик’иĭ кеиреи|чун // тог|ды / йак у нас
нази|ваBи п|р′адиво з′і л′ну / з|найеіте / то с′а пр′а|де / ш’ч’о ко|Bис′
ро|биBи´с′ме то|ты сороч|к’ие / та´ĭ шта|ны / та´ĭ ус′о ко|Bис′ даў|но //
наўх|рест тоĭ кеиреи|чун пеиреиў|йазуйеме / і тог|ды |того п|р′адива би|рут і
тог|ды / чи ў |кого йе чи|р′ак / чи прос|туда / с|пал′уйут тот чи|р′ак / а|би в’ін
неи бо|л′іў / ўби с′а роз′іĭ|шоў / так // та ш’ч’е |в’ір′ат у то|ты |даўн′і
забо|боны / |в’ір′ат //
Колядники
на Р′ізд|во ў нас і|дут ўс′і |рано до |цêр′кви // там с′в’аш|чен:ик
в’ітп|равит с|Bужбу |Божу і тог|ды там у |цêр′кв’і огоBо|шайе / ш’ч’о бу|дут
хо|дити кол′адни|к’ие і вир|тепы // бу|дут хо|дити / |би´с′те / х|Bопц′і
моBо|д′і / ў|би´с′те хо|диBи / ў|би´с′те неи ро|биBи йа|кого з|битка /
|
таґ´би´с′те |фаĭно// кол′адни|к’ие за|ход′ат / кол′а|дуйут |кождому
ко|л′адтку / |кождому / і |д′ітим / і ми|н′і / і с|таршим // тог|ды ўже
покол′а|дуйут / ми пос|тавиме п’іў|л′ітру / ўни с′а по|гос′ц′ат / і тог|ды ўже
ĭдут с |хаты до |хаты // вир′|тепи |тожеи |ход′ат / позби|райуц′:а х|Bопц′і ў
чор|ты / ў жы|ды / і та|ку |нос′ат ста|йенку ш’ч’е / де І|сус Хрис|тос
у|родиўс′а // два пасту|х’ие |нос′ат ста|йенку то|ту з І|сусом Хрис|том / |тожеи /
хто |хоче / зап|рошуйе йіх до |хаты / хто за|хоче / н′і // дайе|ме |тожеи г|рош’і /
і кол′адни|кам г|рош’і да|йут/ бо ўс′о ĭде на |цêр′кву / то|ты г|рош’і ўс′і ĭдут
на |цêр′кву // вир′|тепи |тожеи зби|райут г|рош’і / |тожеи да|йут до |цêр′квие //
гоBо|ва |цêр′квие ўже йім |вид′іBит на та|ку кол′ад|ницку гос|тину |пару
|
рубл′іў / а там у вир′|тепах / на вир′|тепску гос|тину/ ў|би´с′а по|гостиBи
т|рох’ие / му|зика г|райе / ўс′о / |Сура і жит / ўс′і с ко|соў / так / д′і|тиĭ за
|
ногы / ш’ч’о |хоче йіх п’ітко|сити ко|соў // |ход′ат / |ход′ат / а то ў нас /
з|найеіте / так по|д′іBеино / йак вам ска|зати // нап|риклат / |каже /
сеиреид′|н′анска |фаўка / ну |к’іл′ко там ў тоту |фаўку ўходит хат / то так с′а
нази|вайе / но то|та о|коBиц′а / де то|ты кол′адни|к’ие |майут прохо|дити /
|
каже / там ри|ш’іцка |фаўка / там сеиреид′н′анска |фаўка / і та|к’иĭ у
сеиреид′|н′ан / та|к’иĭ у |фаўц′і с|таршиĭ / беи|реза нази|вайут |того / ш’ч’о
|
ходит с|таршиĭ // ну ў нас на с′т′іў накла|дайут ў|с′ак’их страў / і майо|нези /
і |гоBупц′і / ну / хто ш’ч’о |майе / хто коўба|су / пеиреи|важно ў нас то|то
с|войі с|вин′і |р’іжут / та ўже |майут ўс′і і коў|баси / і шин|к’ие / і то ўс′о
накBа|дайут на с′т′іў / хто |майе |йабBука / хто |майе зак|ручеин′і |йабBука /
в’іткри|вайе / да|йе / |гос′ц′ат кол′адни|к’іў / да|йе йім г|рош’і і ўни ĭдут
|
дал′ше до |хаты //
Записала Гнидин Галина
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Інформатор Сокіл Ярослава Василівна, 1954 р. н., освіта середня
Похорон
у нас ў сеи|л′і / йак л′у|дина ўми|раBа / то на т|ретиĭ дêн′ хо|ваBи / а|Bе
два |вечеири в’ітпраў|л′аBи // чи|таBи саў|тыру і наĭ|маBи д′а|к’іў // йім
пBа|тиBи за то // а парас|тас в’ітпраў|л′аBи д|ругого д′н′а // даў|но |кождиĭ
|
похорон го|Bос′ат // ў нас і |зарас ўсе го|Bос′ат // п|Bачут так за по|мерBим /
шо ажш зим|л′а здри|гайец′:а // гоBо|с′ін′а то йе |дуже |даўне / во|но шче ў нас
збиреиг|Bос′а // ў нас ни|ма та|кого |похорону / та|койі л′у|дини / шоп у|мерBа
бизс гоBо|с′ін′а // ў нас ўс′а ро|дына с|ходиц′:а / го|Bос′ат // |д′іĭсно та|кого
жа|л′у заўда|йе / шчо ажш зим|л′а п|Bаче / йак хо|вайут л′у|дыну // шо|бы ни
с|паBи |л′уди |коBо по|мерBого/ йак чи|таBи сал|тыру / жибп в’ітп|равиBи /
по|тому Bи|шаBис′а |родич’і / а су|с′іди чи б|Bиз′с′к’і / йа|к’іс′ с|тарш’і |л′уди
|
быBи дупа|ка // то засти|л′аBи йе|дын д|ругому |очи / заў|йазуваBи / і по|тому
ўда|р′аBи по |зад′н′ім |м’ісци / |кажут / хто ти|бе ў|дариў / |майе в’ідтга|дати //
йак неи ўга|даў / то шче д′іста|ваў // а|бо шче |кажут пеи|чы гуса|ка / а|Bе то
неи так пеик|Bи / а п|росто |назва та|ка // так |само о|дын д|ругому
заў|йазуваBи |очи / та´ĭ йе|дын |каже / с′т′іĭ / шчо |робиш’? / тоĭ
в’ітпов’і|дайе / гуса|ка пеи|чу / а ч’о|му с′а неи пеи|че? / бо з |н′ого маз′ неи
ти|че / а ко|Bы поти|че / тог|ды поти|че / поVеибеи|ныт / пореипеи|ныт /
по|цапкат / по|л′апкат / йак Пеит|ро П|р′аниек’іў зс |Марйоў Ст′і|пан′іўноў
заго|вор′ат / і до к’ін′|ц′а // ци б|раBи |мертвого за |ногу / приўйа|заBи |нытку
і так |рухаBи / а|би нал′а|кати д|руг’іх / так шо|би п|росто неи др′і|маBи // ўже
ти|пêр′ |того ни|ма // в’ід|мерBо / а|Bе го|Bос′ат //
Вибір кумів
ко|Bис′ ку|м’іў виби|раBи за с|татком / за чеис|нотами // то |мус′іў |бути
|
фаĭниĭ/ би маў |пару // х|ресна |мама |мус′іBа |бути та|ка по|р′адна / бо
ка|заBи / же то д′і|тин′і ўс′о пеиреи|носиц′:а // |маBа |мати |пару / неив’і|д:аних
неи б|раBи д′іў|чат / с по|р′аднойі ро|дыни ўсе б|раBи // а ім|йа с′в’аш|чен:ик
призна|чаў сам пеиреи|важно // йак шчос′ быў |нав’іт′ з|Bостиўс′а / то да|ваў
д′і|тин′і та|к’е ім|йа / йак в’ін сам хт′іў // і неи |маBи п|рава пеи|речити //
ко|Bис′ та|к’иĭ з|вичаĭ // |заразс ўже |того ни|ма // |заразс йак ў|родиц′:а / то на
тоĭ дêн′ / шчо припа|дайе по цêр′|ковному йо|го хрис′|ц′ат // |майе два іме|на
за|писуйут //
Різдвяні свята
ў нас так |фаĭно на Р′ізд|во // ў нас р′із′д′|в’ан′і с′|в’ата наĭвеисеи|л′іш’і //
так чеи|кайеіш тих с′в’ат / ўс′а ро|дына / хто з|найе з|в’ітк’и / ўс′і
з′йіж|Uайуц′:а / ўс′і чеи|кайут |того с′|в’ата / то так |йакос′ уро|чысто /
|
весеиBо / |нав’іт′ йак |майеіш йа|к’ес′ |горе і забу|вайеіш на х|вил′ку / бо
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чи|кайеіш |того с′|в’ата так / йаґ |Бога з |неба // чи|кайе|ш |тойі х|вил′і / ко|Bи
ва|риц′:а ви|чир′а // тоў|чут мак / |д′іти |майут пеиреи|важно дро|ва но|сити /
го|туйут с′в’іч’|к’ие за|пал′увати // |ход′ат на ц|винтар′ / по|тому ўже с′і|дайет
ўс′а ро|дына |разом // наĭс|таршиĭ / хто ў ро|дын′і йе / за|носит с′н′іп до
|
хаты / д′і|дух нази|вайут йо|го / ў нас с′н′іп п|росто за|нос′ат до |хаты /
со|Bому с|тел′ат // по|тому кудтку|дакайут / шобп |куры |несBис′а /
кудтку|дак / кудтку|дак / неи|су |йаĭц′а / бо зна|хожу / бо то так // гри|б’іў
г|л′адайут // і|де |паBиц′оў шу|кати / і ц′у |паBиц′у в’ін |носит |ц′іBе |л′іто/
шу|кайучи йіх / і |кажут / шо зна|ход′ат // ўс′і два|нац′:ат′ страў і то на
о|Bыв’і // ў нас ро|с′іў та|к’иĭ йе / то йа неи з|найу / ў д|ругих |сеBах йо|го
на|пеўно неи ва|р′ат // то ка|пуста в’ід|вареина і ту|да гри|б’іў да|йут /
п’ідт|бываниĭ та|к’иĭ // но неи тоĭ ро|с′іў / шо |кур′ачиĭ нази|вайец′:а / а то
та|к’иĭ п’іс|ныĭ // і |бул′ба с´п’ідт Bу|пыни обоўйас|ково до |н′ого ĭде //
|
гоBупц′і с |тертойі |бул′бы та|к’і |даўн′і / ў нас з |рысу неи призна|йут /
|
пол′ск’і / |кажут // го|рох чи там ка|пуста / пиро|гы обоўйас|ково // медт
да|йут / ку|т′а / ўс′і два|нац′:ат′/ |пот′ім і|дут йед′|н′і до д|ругих кол′аду|вати /
до |родич’іў обоўйас|ково// кол′і|дуйут до´|ран′а / |покы до |цêр′кви неи
т|реба ĭти// а по|тому ĭдут ўс′і на Р′ізд|во ў|дос′в’іта |рано / |шеста дес′
го|дына // ўс′і поп’іди|маBис′а / позас′|в’ічуваBи йаBин|к’ие / і ўс′і ўже
пос′п’і|шайут мо|Bитис′а // |пот′ім ўже в’ітпо|чиBи / по|гостиBис′а // на
Р′ізд|во ўже коўба|су можш |йісти / і зби|райуц′:а кол′адни|к’ие / кол′адни|к’ие
|
ход′ат по г|рупам / то нази|вайеіц′:а |фаўк’ие / по |фаўках роз|быт′і во|ны /
дво|р′аны йе / вир′|шаны / сеиреи|дына // то так под′і|BиBи / на вир′ш|ку
жи|вут вир′|шаны / дво|р′аны / там / де |пан′ск’иĭ дв’ір / так йіх нази|вайут / і
так во|ни в’і|д:аўна шче збеирег|Bис′а // ў |кожн′іĭ |фаўц′і йе бе|реза і
приес|тава // бе|реза / в’ін ви|де / зас′|п’івуйе / в’ін почи|найе ко|л′адтку / а
д|руг’і х|Bопц′і ўже п’ідтт′е|гайут // прис|тава / в’ін г|рош’і зби|райе на
|
цêр′ков’ // по|том с′в’аш|чен:ик ого|Bошуйе / шо вони приз|начеин′і /
позби|раBи г|рош’і/ з|даBи / с′в’аш|чен:ик |вичитаў / кот|ра |фаўка с|к’іл′к’ие
да|йе на |цêр′ков’// ми та|ку |цêр′ков’ побуду|ваBи / шчо / |Боже / на ўс′у
|
обBас′ц′ кра|са та|ка / с пйат′|ма |бан′ами / веи|Bика / і Vв’і|ниц′а йе // од|на
|
цêр′ква ў нас на го|р′і / а та ў нас ў |центр′і //
Храмовий празник
ў нас |дуже |фаĭно на п|разник // ў нас на|роду зап|рошуйут ў|досту/
с′в’аш|чен:ик’іў / бо то т|реба с′в’аш|чен:ик’іў зап|рошувати // шче ко|Bис′
|
ран′ше / то при|ходиBи із Закар|пат′а / |Боже / йа|ка то кра|са / йа |быBа
ма|Bа / памйа|тайу / йак йа шче |виĭду над|в’ір / і|дут іс про|цес′ійами / с
|
фанами / с хоруг|вами із Закар|пат′а цêр′|коўниĭ хор і|де на д|руге си|Bо на
п|разник // йак то |фаĭно / |Боже / ду|ша |радуйеіц′:а / чи дошч / чи по|года /
во|ни ўсе ĭшBи до нас// ў нас п|разник’і |был′і два ў |роц′і // на С|паса / і
йі|ден п|разник буў / |дуже |л′уди ўми|раBи / шче |наш’і то запро|вадиBи на
Преис′в’а|тойі йеўха|рис′т′ійі / |Чесного |т′іBа і к|рови // цêр′|коўн′і п’іс′|н′і
с′п’і|ваBи/ по|том на|зат ĭшBи / |гостиBис′а і ў нас // |л′уди запро|шуйут / бо
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то йе с′в’а|тиĭ о|б’іт / зап|росыме л′у|дыну / Бох то|б’і в’і|д′:ачит // то неи
та|к’иĭ / п|росто |с′іBи і по|йіBи / а то с′в’ат|ковиĭ о|б’іт / то Бох приĭ|ме//
с′в’аш|чен:ик’ие |пот′ім о|б’іт |робл′ат / с′|в’ат′ат |воду / на С|паса / |йабпка /
|
овоч’і / ф|рукти / а |быBо то моска|л′і закасу|ваBи / заборо|ныBи / а|Bе |пот′ім
в’ідно|виBи //
Старовинний одяг
ў нас у ВоBо|с′ан′ц′і збеи|р′ігхс′а |дуже |даўн′іĭ |од′агх // ко|Bыс′ са|м’і
ро|биBи сук|но та|к’е / |быBи йо|го і |шиBи |уйуш’і / то та|к’е / йаґ |зарас /
тêпê|р′іш’н′і курт|к’ие // хода|к’ие |маBи вар|Uен′і / вар|Uен′і то |выпраўBеин′і
с теи|л′ачойі ш|к’іри і ўзи|м’і т|рох’ие студе|но ў них / а|Bе шчо бу|Bо
ро|быти? / нап|хайут ту|да со|Bоми та´ĭ |ход′ат // а чоBов’і|к’ие |маBи
бун|дух // кот|р′і за|можн′і |ґазди / кот|р′і за|можн′і / то но|сиBи та|к’і
кожу|х’ие / а|Bе то неи |кождыĭ маў ко|жух / х’і|ба та|к’і бо|гат′і / а |б’ід′н′і
хо|диBи ў |уйуш’і / с′іра|чинах // хо|Bошн′і/ чоBо|в’іч’і та|к’і |ґат′і / шта|ны /
то нази|ваBи хо|Bошн′ами / а со|рочка чоBо|в’іча |даўна / то |маBа та|к’і на
ласт|к’ие / йак тêпê|р′іш’н′і / йа |вид′іBа та|к’і з
п|Bечаох / та|к’і
до|машн′ого поBот|на іл′н′а|ного // ж’і|ноча так |само // х’і|ба на с′|в’ато |маBи
тон|к’е поBот|но п’ідтб’і|Bене / г|рубе / то на´шчод′|н′а но|сиBи / а тон|к’е
х’і|ба но|сиBи до |цêр′кви / обу|ваBис′а ў хода|к’ие / і то / йак неи |маBа / то
|
несBа п’іт пBи|чом / а |коBо |цêр′кви с′а ў|зуBа / посто|йаBа на с|Bужб’і /
хода|к’ие п’іт пBе|че і на|зат / бо неи |маBи йіх / |дуже |т′ашко л′уди |жиBи //
ж’ін|к’ие но|сиBи та|ку сп’ід|ниц′у / фар|тух нази|вайец′:а / по´сеиреи|дын′і
|
вышита у|зором а|бо та|к’ими Bис|точками с к|в’ітами / то нази|ваBос′а
|
Bыства / |зарукаўк’ие і |обпшиўку к|BаBи / на |боц′і |розсп’ірка // а со|рочка
|
быBа |даўна з |розBамами / то неи |кожна ў|м’іBа |розBами |шити / |розлами /
то та|к’иĭ у|з′ір // зби|раBи йі|йі і фаўду|ваBи і по|том йіг|Bоў ро|биBи та|к’і
в’ізеи|рунк’ие / на|носиBи / і то |дуже |фаĭно вигл′а|дайе // ў нас йед|на |ж’інка
ў|м’іBа ро|бити // меи|н′і зро|быBа та|ку со|рочку / а|Bе с|коро´ĭ по|мерBа /
ўже по|тому йа´ĭ неи наў|чиBас′а // |тоже но|сыBи на гоBо|в’і |ч’іпц′і //
за|м’іжн′а |ж’інка но|сиBа ч’і|пêц′ / то йе гоBоў|ниĭ у|б’ір / в’ін ду|же
|
даўниĭ // ў нас йе коBеик|тиў та|к’иĭ фол′к|лорниĭ ў сеи|л′і / |Фес′ц′а / йа ным
|
доўшиĭ час кеиру|ваBа // і ми тоĭ |од′агх зби|раBи / пов’ід|ноўл′уваBи
п’іс′|н′і / об|р′ади |наш’і і |йіздиBи по Укра|йін′і // до сп’ід|ниц′і обоўйас|ково
ĭшBа |п’іўка / |запаска / а|бо |низом виши|ваBас′а / а|бо х|рестиком // ў|дол′і
|
маBа та|к’і |Vв’інк’ие |вишит′і / ро|быBи |р′асы / |торок’ие // |п’іўка / то бу|Bа
|
дуже |даўна // д′іў|чата но|сыBи на гоBо|в’і с|нурк’ие // йак|шо во|на
|
д′іўчина / неив’і|д:ана / неиза|м’іжн′а / то |маBа с|нурок / а с|нурок неи маў
та|койі |к’иечк’ие/ та|койі |ґул′к’ие на гоBо|в’і / то озна|чаBо / шчо во|на шче
|
д′іўчина // а йак ўже в’і|д:аBас′а / сп|равиBи веис′і|л′а / то йіĭ у веи|с′іл′н′ім
об|р′ад′і обоўйас|ково |гоBову пеиреиў|йазуваBи п|рим’іткоў / то йе на|м’ітка /
то озна|чаBо / шчо во|на ўже |ж’інка // |п’іс′л′а |того шче |хустку над′і|ваBи //
хода|к’ие но|сиBи йак чоBов’і|к’ие / так |жоны і д′іў|чата / ўс′і // до хода|к’іў
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кр′і|пиBис′а |воBок’ие // о|буван′ц′і зашну|ровуваBи так // |маBи шче вар|Uен′і
хода|к’ие / то |дуже |фаĭн′і / з |випраўBеинойі ш|к’іри // про с′|в’ато йіх
беиреиг|Bи/ а зви|чаĭн′і н′і / бо с|вин′с′ка ш|к’іра |дуже розма|каBа // а шче
ж’ін|к’ие но|сыBи на г|руд′ах |сил′уванку / то йе на|мисто / по
тêпê|р′іш’н′ому / неи |кожда ў|м’іBа ро|бити та|к’і / ро|биBи так |само / шче´ĭ
на |гоBову йіх к|BаBи / то ро|биBи на |гоBову іс па|ц′орок / ко|рал′і та|к’і / а
|
ч’іпц′і йак ро|биBи/ то купо|ваBи тас′|му / та|к’е поBот|но спеиц′і|ал′не
|
даўне / |пол′ск’е / з у|зором о|но |мус′іBо |быти// і са|ми ро|биBи із |луба
та|к’иĭ каб|Bук / ро|биBи / по|тому обпши|ваBи йе|го шпил′|ками та|к’ими
|
жоўтими / йак позо|Bочеиними / зак|р′іпл′уваBи / а |з:аду |партиц′і
ўпл′ітаBи // то та|к’е сп|раўд′і к|расне / шчо п’і|де / йаґ моBо|да / то |кожда
|
ж’інка но|сиBа //
Старовинний весільний одяг
а на веис′і|л′а про|сиBи ў нац′іо|нал′ному |од′аз′і // |вышита со|рочка /
|
п’іўка / ша|л′ова с|п’ідниц′а / ко|рал′і / чи |маBа |сил′уванку / чи та|к’і ко|рал′і
|
даўн′і |пол′ск’і // обоўйас|ково |маBа в’і|нêц′ із бар′|в’інку сп|Bетеиниĭ і
|
партиц′і / стр′ічк’ие та|к’і / во|Bос′а |маBа моBо|да рос|пушчеине /
росп|Bетена ко|са / і так про|сиBа на веис′і|л′а // моBо|да і йед|на д|рушка / так
про|сиBи // дру|жок |доста неи |маBи // моBо|диĭ так |само хо|диў у в’ін|ци //
ручни|к’ие к|BаBи на |руку // то знак |того / шчо то моBо|диĭ / моBо|да /
д|ружба і д|рушка |тоже |маBи / а|Bе д′іў|чата виши|ваBи х|Bопц′ам і ў них
про|сиBи на веис′і|л′а / а на веис′і|л′у моBо|д′і над′і|ваBи та|к’иĭ спеиц′і|ал′ниĭ
в’і|нêц′ зс к|в’ітами / в’ін|чаўниĭ / во|на ĭшBа ў |н′ому до ш|л′убу // ў йед′|н′ім
в’ін′|ц′і / ў кот|р′ім про|сиBа / то тоĭ неи збеир′і|гайец′:а / а тоĭ / шчо ĭшBа до
ш|л′убу / |доўго сто|йаў у ко|мор′і / а на |гоBову йіĭ неи |вел′он над′і|ваBи / а
б’і|BиBо зави|ваBи / |б’іBе поBот|но / по|тому |хустку да|ваBи і п|рим’ітку
|
п’іс′л′а |того //
Записали Вербицька Лідія, Веселова Зоряна, Фарина Петро
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Лемківські говірки
с. Туринське
Сяноцького повіту (РП)
Село Туринське розташоване за 45 км від Сянока на правому березі річки Ослави. У селі
є церква св. Михаїла, дзвіниця, хрест, поставлений 1938 р. з нагоди 950-річчя християнства в
Україні. У Туринському є невелика православна громада. Українське населення виселене
внаслідок операції “Вісла”.
Першу фіксацію топоніма Туринське датовано 1514 р.

Інформатор Стахів-Крупа Марія (дівоче прізвище Мазур), 1922 р.н.,
освіта 4 кл., переселена в Україну 1946 р., тепер проживає в смт
Красному Буського району Львівської області
Весільний обряд
Леим|к’іўшчина / сеи|ло Ту|рин′ско // ў |тис′іча |дев’ітсот т|риǐц′іт′
|
перш’ім |роц′і / пам’і|тайу / |були та|к’і в|бори моулоу|дойі // соу|рочка |б’іла /
ру|каў |доўгиǐ / |вишита на ра|меин′і / |вопшиўка ву|зен′ка / дв’і |д′іроучкы
напеи|ред′і // |череизс них пеиреит′і|галас′а ву|зен′ка гара|сова с|тужшка /
заў|йазували на коу|карду чеир|вону // на рука|вах так |само / |ґорсеит с
|
чорного а|бо |син′ого сук|на тон|кого / |вишитиǐ кол′о|ровими нит|ками
шеирс′т′а|ними / |ґорсеит |доўгеин′к’иǐ / |ниш:е |пойаса пйат|наǐц′іт′ / д|ваǐц′іт′
с|п’ідниц′а
чеир|вона
а|бо
виеш|нева /
оубп|шита
санти|метр′іў //
с′|т′ажеичками / з|бирана / |запаска з|бирана |б’іла / так |само оубп|шита
с′т′ажеичками / ў|дол′і фал′|банка // на ноу|гах |мешти а|бо хоудач|кы // на
|
шийі коу|рал′і // при |боц′і чеир|вона с кв’іт|ками фус|тина // д|рушка оуд|на /
так |само ўб|рана / но |фусткы при |боц′і неи |мала // моулоу|да моулоу|дому
дару|вала на соу|к’ерку та|ку са|му фус|тину / йак |мала при |боц′і / с|тужшку
на капеи|л′ух / соу|рочку доу ш|л′убу / йак моулоу|диǐ прихоу|диў веис′і|л′а
начие|нати // моулоу|д′і ўпл′і|тали доу в’ін|ка три ма|лен′к’і к’існич|кы /
д|руз′ц′і н′е / в’і|ночкы приебие|рали шеирс′т′а|ними коул′оу|ровими
с|т′ажеичками // в’і|нок з|мазували |медом // ў моулоу|дого соу|рочка |б’іла /
|
коло |шийі |вопшиеўка ву|зен′ка / т|рошкы |вишита / напеи|ред′і ў |вишиеўц′і
дв’і |д′іркы / |череиз них проут′і|галас′а чеир|вона |або ру|жова шеирс′т′а|на
с|тужеичка і заў|йазувалас′а на коу|карду // с|под′н′і |б’іл′і / кор|сет с тон|кого
сук|на |чорного |або |син′ого / |вишитиǐ шеирс′т′а|ними нит|ками
коул′оу|ровими // капеи|л′ух зеи|лениǐ / в’і|нок з бар|в’інку / но бес с′|т′ажок /
на капеил′у|с′і з|верху заў|йазана чеир|вона с′|т′ажшка / два |к’ін′ц′і звие|сали
на карк / за капеил′у|хом пеи|ро і |пуху т|рошка// при |боц′і поук|ретка з
бар|в’інку і т|рошка кв’і|ток |куплеиних // д|ружба так |само ўб|раниǐ / йак
моулоу|диǐ / капеи|л′ух |іншоуго коу|л′ору / на соу|к’ерц′і |фустка |б’іла ў
д|ружби / д|ружби за|дача / йак іш|ли доу |хыж’і чи с |хыж’і / тоу соу|к’еркоуйу
хреис|тиў три ра|зи оуд|в’ірка / а на |верхн′ім оуд|в’ірку трие|маў / |пок’и
моулоу|диǐ неи пеиреиǐ|шоў за поу|р′іх // с|вашкы даǐ |Боже / доуб|ридеин′! / з
веис′і|л′ом! / с|вашкы три / оуд|на с|тарша / шчо |вела ц′і|л′е веис′і|л′а // ў
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чеит|вер′ моулоу|да проуси|ла с|вашкы ра|нен′ко / так |само і ў моулоу|дого / ў
моулоу|дого пеик|ли три коуроува|йі д′л′а моулоу|дойі / с′в’аш|чен:ика і
д|рушкы / а ў моулоу|дойі с′|т′іл′ник / чоу|тири хл′і|би / два к|райали / йак
моулоу|ду поуўйа|зали ў ч’і|пец / а два б|рала / йак ў поуне|д′ілок ǐшла на
|
вив’ідт// доу коуроува|йа с′п’і|вали /
оǐ во´|т′ім ч’а|с′і соло|док / меи|док /
(2 рази)
у д|нишн′уйу д|ниноǐку /
|
у|
шчас ливуйу го диноǐку //
(2 рази)
зиǐ|ди / |Госпоуди / з |неба /
|
бо нам т′а на ўсе т реба //
(2 рази)
і ти / |Божайа |Мати /
у
у|
е|
ко ро ваǐ начи нати //
(2 рази)
коуроу|ваǐ пеит|л′ованиǐ /
|
|
од Бога да рованиǐ //
(2 рази)
поувеи|зем за г’і|роǐку /
|
и
у
и|
І ванце ви по же ноǐку //
(2 рази)
оǐ йак ми поувеи|земе /
|
и|
шо з в’іт:ам приве земе? //
(2 рази)
Га|нус′у моулоу|деǐку /
|
у |
і ск рин′у по ў неǐку //
(2 рази)
пеи|рину ў ш|тири |рогы /
е|
|
|
зави вати б’іли ногы //
и|
пе ч’ут коуроу|ваǐ / ру|с′ішкы д|ружба загоутоуў|л′айе / зи с|лиўкы п’іў´|метра
|
доўга і |майе три г’і|л′ачкы / обпст|ругуйе / с|вашкы с |т′іста |робл′ат
шну|рочкы/ три ру|с′ішкы / йак ўже коуроу|ваǐ гоу|товиǐ / приек|рашуйут с
па|перу шну|рочками і з|вершкы на|саUуйут чеир|вон′і |йаблука / оу|дин
коуроу|ваǐ д′л′а моулоу|дойі / д|ругиǐ д′л′а с′в’аш|чен:ика / т|ретиǐ д′л′а
д|рушкы // йак коуроува|йі гоу|тов’і / |тато / |мама йіх са|дит за с′т′іл /
приǐ|майут / і ǐдут с|вашкы доу|дому // ў моулоу|дойі прие|ход′ат с|вашкы / даǐ
|
Боже / доуб|ридеин′!/ даǐ |Боже / |добре здоу|роўл′а! / і|дут роушчие|н′ати
с′|т′іл′ник / с′п’і|вайут //
оǐ во´|т′ім ч’а|с′і соло|док / меи|док /
(2 рази)
у д|нишн′уйу д|ниноǐку /
|
у|
шчас ливуйу го диноǐку //
(2 рази)
зиǐ|ди / |Госпоуди / з |неба /
|
бо нам т′а на ўсе т реба //
(2 рази)
і ти / |Божайа |Мати /
|
у
е|
с′т′іл′ни чок ро шчи н′ати //
(2 рази)
оǐ спеи|чемо ми с′|т′іл′ник /
у|
и|
со лотк’иǐ / йак ме д′іўник //
(2 рази)
шчобп боу|йари споу|жили /
п|
|
шчоб Ган′у ўс′і л′у били //
(2 рази)
і |тато / і ма|моǐка /
у
|
і ўс′а ро ди ноǐка //
|
с′ т′іл′ник спеи|чут // т|роха йіх п|риǐмут / і ǐдут доу|дому // ста|роста маў
бу|лаву з |л′іскы / |гарно наст|ругана / нагоу|р′і за|доўбан′і пеи|ро і пу|чок
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бар|в’інку / с|тукаў |нейу / коу|ли хоу|т′іў |мати проу|мову // бо|йарами
назие|вали тих / шчо ǐшли поу моулоу|ду / |дес′іт′ чи п’іт|наǐц′іт′ х|лоп’іў
с|тарших / бо|йар роу|биў бо|йарку / л′іс|кова |тичка / |зо´два |метри |доўга /
прикра|шали йі|йі па|перами / с′|т′ажеичками / нагоу|р′і ма|лиǐ в’і|ночок // ў
чеит|вер′ іш|ли моуло|да і моулоу|диǐ проу|сити поу роу|дин′і на веис′і|л′а // ў
п|йатниц′у гоуспоу|дин′і пеи|чут хл′іп / р′их|туйут на веис′і|л′а / ў су|боту
поупоу|луд′н′у прие|ход′ат музи|канти // у су|боту та|ка |була з|вичка // |несли
на поу|дарок з|б’іж’е / пшеи|ниц′у / |жито / |йареиц // ў |хат′і моулоу|дого
стоу|йали |тато / |мама // музи|канти си|д′іли на |лаўц′і // ста|роста с|тукаў поу
стоу|л′і три ра|зи бу|лавойу і на|чаў / |тату / |мамо/ стоу|йіт |переидт |вами ваш
син / д′а|куйе вам за |вашу гоу|д′іўл′у / |вир′іс / йак |йав’ір зеи|лениǐ / п|росит
вас благоуслоу|вен′ства / шобп ви йі|го благоуслоу|вили поу |перш’ім |раз′і /
поу д|руг’ім |раз′і / поу т|рет′ім |раз′і // |тато ǐ´|мама гоу|вор′іт/ н′аǐ гоу Богх
благоуслоу|вит / і ми гоу благоус|ловимо // |музика г|райе жа|л′ібноуйі/
д|ружба беи|ре д|войе д′іў|чат / |коло моулоу|дого / д|ружба з д′іў|чатами / а
моулоу|диǐ за ним обп|ход′ат три ра|зи |коло музи|кан′т′іў / капеил′у|хы
з′н′і|майут / за |кождим |разом |кажут /даǐ |Боже / доуб|ридеин′! // д′іў|чата
с′п’і|вайут //
пос|моц′с′а / І|ван′ц′у /
на |б’ілу по|валу /
йуш т|войе па|р′іпство
на|в’ік’ие проу|пало //
заг|райут йім вал′с / |пот′ім |пол′ку / і ǐде |музика доу стоу|доли на т′ік // там
с′а с|ход′ат п|рошеин′і і неип|рошеин′і / х|лопц′і / д′іў|чата / тан′|ц′уйут //
моулоу|диǐ і|де доу моулоу|дойі / |несе йі |хустку |або за|в’іǐку / то с тоун|кого
поулоут|на т|риǐц′іт′ сан|тимеитр′іў шие|рока і два |метри |доўга / на |к’ін′ц′ах
|
вишита ву|зен′ко / та|ка за|в’іǐка / і два хл′і|би // ў моулоу|дойі так |само
ста|роста |просит/ |музика г|райе / но ўже затан′|ц′овуйе моулоу|да і д|рушка /
д′іў|ч’ата с′п’і|вайут //
пос|моц′с′а / Га|нус′у /
на |б’ілу по|валу /
йуш т|войе д′і|воцтво
на|в’ікы проу|пало //
затан′|ц′уйут і ǐдут на т′ік / тан′|ц′уйут доу´|ранку / на´|ранок ǐде проуси|тар
проу|сити к |в’ін′ц′ам / прие|ход′ат с|вашкы / ста|роста / |гос′ц′і // с|вашкы
с′п’і|вайут //
оǐ во´|т′ім ч’а|с′і соло|док / меи|док /
(2 рази)
ў д|нишн′уйу неи|д′ілеиǐку /
|
у|
шчас ливуйу го диноǐку //
(2 рази)
зиǐ|ди / |Госпоуди / з |неба /
|
бо нам т′а на ўсе т реба //
(2 рази)
і ти / |Божайа |Мати /
|
е|
в’і ноǐко зачи нати //
(2 рази)
благоуслоу|ви / та|тоǐко /
е|
|
зачи нати в’і ноǐко //
(2 рази)
а та|тоǐко так |мовит /
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н′аǐ гоу Богх благоус|ловит //
(2 рази)
благоуслоу|ви / ма|моǐко /
е|
|
зачи нати в’і ноǐко //
(2 рази)
а ма|моǐка так |мовит /
у
х
у |
н′аǐ го Бог благо с ловит //
(2 рази)
ў|йес′а хм’іл′ |коло |кола /
|
|
|
а в’і нок коло с тола //
(2 рази)
йе на н′ім три чеис|ночкы /
|
|
йак на неб’і з′і рочкы /
|
и
|
виве ли в’і нок / |медоум поумас|тили / на хл′ібп с|тарша с|вашка кла|де //
брат при|ходит / |косу роуспл′і|тайе / с|вашкы с′п’і|вайут //
оǐ во´|т′ім ч’а|с′і соло|док / меи|док /
(2 рази)
оǐ |Ган′у / Га|нусеин′ко /
у
|
|
|
ро сп л′іў косу бра тоǐко //
|
б’іл′ше неи бу|деш п|лести /
(2 рази)
|
|
|
і мам’і хату мести //
|
у |
мама благо с ловит х|л′ібоум три ра|зи / кла|де в’і|нок на голоуву / с|вашкы
приў|йазуйут // ста|роста |майе проу|мову / до |тата / |мами / йа|к’і воу|ни
шчас|лив’і / шо |Ган′а в’і|нок доуноу|сила і нас на веис′і|л′а поупроу|сила //
да|йут йім с′н′і|данок / поу с′н′і|данку моулоу|да і |гос′ц′і і|дут доу |церкви на
с|лужбу |Божу // моулоу|да і моулоу|диǐ / йаґ ўже на |голоувах |мали в’і|нок /
тоу ўже ǐшли |череис с′т′іл // прихоу|дили с |церкви / с′і|дали за стоу|ли /
да|вали йім оу|б’ідт / цип|нар′ роузлие|ваў зоу|р′іўку / а йаґ |було боу|гато
|
гостеиǐ / то |було два ципна|р′і / зоу|р′іўкы |пили |мало / йаґ гоус|подар маў
пйат′ |л′ітр′іў / тоу |бавиелиес′а три д′н′і / н′іх|то неи буў п|йаниǐ / а ўс′і |були
веи|сел′і // на о|б’ідт да|вали сир / |масло хл′іп / |каждиǐ зроу|биў соу|б’і
ка|напку / |к’ел′ішок зоу|р′іўкы/ |р′ізанкы з ру|солом / ка|пуста з м|н′асом /
з|рази/ м|н′асо поуд|р′іблеине / зап|раўлеине ци|булеийу / часни|ком / |перцем /
пеи|чене // с|вашкы с′п’і|вали //
|
йіла бо йа / |йіла
|
р′ізанкы з ру|солом /
|
жиби´м си си|д′іла
з ми|лен′ким за с|толом //
ка|пуста / ка|пуста /
неи р′ідт|ка / неи |густа /
|
йака м’і хы|жоǐка
безс ми|лого |пуста //
|

добра капус|тиц′а
з д|р′ібним зр′ізу|ван′ц′ом /
|
добре |вол′ки |пасти
з моулоу|дим І|ван′ц′ом //
|

добра капус|тиц′а
з во|л′ійом / з во|л′ійом /
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|

добре |вол′ки |пасти
з моулоу|дим Анд|р′ійом //
поу о|б’ід′і моулоу|ду дару|вали гроу|шима / неи б|рали |голими ру|ками/ |або ў
|
хустку / |або ў |запаску / поу о|б’ід′і |музика г|рала / |гос′ц′і тан′ц′у|вали /
гоуспоу|дин′і ста|ралис′а д|ругим оу|б’ідоум д′л′а сва|т′іў / а д′л′а сва|т′іў
|
мус′іли |бути шче пиро|ги // йаґ дару|вали / тоу с′п’і|вали //
(2 рази)
да|руǐ |менеи / та|тоǐку /
|
у
|
ў шчас ливу го ди ноǐку /
(2 рази)
неивеи|личеин′ким |даром /
и|
|
тим зе леним та л′аром /
|
жиби´м с′і |добре |мала /
(2 рази)
|
|
жиби´м вам д′аку вала //
(2 рази)
да|руǐ |менеи / ма|моǐко /
|
у
|
ў шчас ливу го ди ноǐку /
(2 рази)
н′аǐ м’іт |п’іде доу|гори /
|
у|
|
и
то куп л′у со б’і поле /
|
жиби´м |на´н′ім роу|била /
(2 рази)
|
|
|
жиби´м шчас лива была //
у
|
по о б’ід′і моулоу|диǐ збие|раўс′а доу моулоу|дойі / йаґ |було б|лис′ко / тоу
ǐшли |п’ішкы / а |дал′і / то |возами / ста|роста маў проу|мову доу бат′|к’іў / шо
ўже йіх син неи |буде йіх / а збу|дуйе своу|йу с′ім|йу // ста|роста проу|сиў
|
родич’іў доу с′т′іл′|ц′а / доу ук|лону // с|вашкы |латкали //
оǐ во´|т′ім ч’а|с′і соло|док / меи|док /
(2 рази)
оǐ |тату і ма|моǐко /
|
и
|
с′і даǐте на ла воǐку //
(2 рази)
н′аǐ с′а І|ван′ц′о ўк|лонит /
|
|
н′аǐ с′ л′озон′ку у ронит //
(2 рази)
к|лан′аǐс′а / І|ван′ц′у / к|лан′аǐ /
|
у
|
ни зен′ко до н′іх падаǐ /
|
татоуви і ма|моǐц′і /
(2 рази)
у
|
і ўс′іǐ ро ди ноǐц′і //
(2 рази)
Іван′|ц′о с′а ўкла|н′айе /
|
у
у |
ш’ ч’ес′ц′е го до га н′айе //
|
ўже с′а вибеирут / і|дут доу моулоу|дойі / і|дут с |хыж’і / д|ружба х|рестит
д|вер′і / ста|йут доу|купи // |мама йіх к|ропит с′в’а|ченоуйу воу|дойу три |рази //
|
тато |майе ў ру|ках хл′іп / ǐде ўпеи|рет / с|вашкы с коуроува|йами / боу|йари
ǐдут напеи|рет / моулоу|диǐ / д|ружба і ста|роста / а поу|тому с|вашкы // ўже на
поуд|в’ірйу ў моулоу|дойі / с|вашкы с|п’і|вайут //
|
виǐди / |татоǐку / с |хати /
(2 рази)
|
|
бойа р′іў приви тати //
(2 рази)
неи з |голими ру|ками /
|
|
а з Божими да рами //
и|
напе рет поусие|лали двох бо|йар′іў / шо |мали с′а проук|расти неиза|м’ітно /
то д|вер′і |були неи|замкнеин′і / а йак с′а неи проук|рали / то д|вер′і |були
|
замкнеин′і// і|дут п’ідт д|вер′і / с|тукайе ста|роста ў д|вер′і / поу хвие|лин′і
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ста|роста моулоу|дойі в’ітчие|н′айе д|вер′і / пи|тайе / шо ви ту |хочеите? /
ста|роста моулоу|дого / і|дем шу|кати моулоу|дойі кн′а|гин′і / то неи та |хата /
та са|ма |хата / ми |добр′і пеиреи|в’ірили / шо ви |хочеите? / кн′а|гин′і
моулоу|дойі / ста|роста моулоу|дойі ви|водит д|рушку / ста|роста моулоу|дого /
ми і ту п|риǐмеме / ми д′л′а н′оǐ |пару |меме / забие|райе д|рушку / с|вашкы
|
латкайут //
|
виǐди / |Ган′у с хы|жоǐкы /
(2 рази)
|
|
приви таǐ бойа роǐкы //
(2 рази)
бо|йар′іў за |ручеǐку /
|
|
и
милого за личе ǐко //
|
ста роста моулоу|дойі ви|водит моулоу|ду // моулоу|да ви|тайес′і зи ўс′і|ма за
|
руку/ а с|вашкы і моулоу|дого ц′і|луйе ў |губи / моулоу|диǐ беи|ре моулоу|ду
п’ідт |руку // д|ружба х|рестит д|вер′і / і ўс′і ў|ход′ат доу |хыж’і напеи|рет з
д|рушкойу |череис с′т′іл / а моулоу|диǐ і моулоу|да за |ними // с′і|дайут за с′т′іл /
с|вашкы моулоу|дого і|дут доу стоу|ла / а за стоу|лом си|д′ат с|вашкы
моулоу|дойі / с|вашкы моулоу|дого п’іт|ход′ат доу стоу|ла с коуроува|йами і
с′п’і|вайут //
(2 рази)
оǐ ўс|тупте нам / с′а ўс|тупте /
|
|
на с войі м’іс′ц′а пус′т:е /
(2 рази)
бо ми |л′уди з доу|роги /
|
|
бо нас бо л′ат ўже ноги //
|
у
с вашкы мо лоу|дойі //
(2 рази)
неи сту|пимос′а с |кута /
и|
|
пок не дасте ду ката /
(2 рази)
ду|ката чар|веного /
|
у
у|
в’іт пана мо ло дого //
|
перш’і |послоǐкы п|риǐшли /
(2 рази)
|
|
дука ты вам при несли //
(2 рази)
бу|ло с′а позвие|вати /
|
|
дука ты в’ід′іб рати //
|
у
с вашкы мо лоу|дойі //
|
наша Га|нус′а / йак |лилийа /
(2 рази)
|
|
во на нас ту зап росила //
|
дала нам |йісти / |пити /
(2 рази)
и|
|
не каже с′а ўсту пити //
|
у
с вашкы мо лоу|дого //
|
ваша |Ган′а / йак |лилийа /
(2 рази)
|
|
во на вас ту зап росила //
|
дала вам |йісти / |пити /
(2 рази)
|
|
каже вам с′а ўсту пити //
цип|нар′у моулоу|деǐкиǐ /
даǐ сваш|кам зор′і|воǐкы //
|
жиби т|роха поу|пили /
|
жиби с |кута ўсту|пили //
с|вашкы моулоу|дойі //
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(2 рази)
(2 рази)

з|года / с|вахоуǐкы / з|года /
(2 рази)
и |
|
йак те п лен′кайа вода //
|
при ходит цип|нар′ / |дайе сваш|кам зоу|р′іўкы і воу|ни с′а ўсту|пайут //
с|вашкы наǐ|менч’иǐ коуроу|ваǐ с|таўл′ат |переидт д|ружбу // д|ружба
тоур|гуйес′а з д|рушкоуйу / т|ребуйе в’ідт |нейі поуц′і|лунка // с|вашкы
с′і|дайут за с′т′іл і с′п’і|вайут //
(2 рази)
а ти м’іǐ коуроу|вайу /
у|
у
у |
йа с то боў ро змо ў л′айу //
йа с тоу|боў роузмоуў|л′айу /
де т′а поу|д′іти |майу?/
(2 рази)
чи на |лави ду|бов’і /
у|
чи на с′т′іл йаво ровиǐ //
(2 рази)
приǐ|ди / |мамо / доу |хаты /
у
у|
|
ко ро ваǐ в’ід′іб рати //
(2 рази)
йак неи |хочеиш приǐ|н′ати /
|
у
у|
п’ідем ми го про пити //
|
|
при ходит мама / беи|ре коуроу|ваǐ / |д′акуйе сваш|кам за коуроува|йа і
с′п’і|вайут с|вашкы //
(2 рази)
п|риǐди / |тату / доу |хаты /
у
у|
у
|
мо ло дого о па сати //
(2 рази)
моулоу|дого оупа|сати /
|
|
|
|
бо в’ін л′аже с т войоў д′іўкоў с пати //
(2 рази)
поув’і|дала кн′а|гын′а /
|
|
же руш н′ік’іў йе ск рын′а //
|
п’іт′те йіх при|нес′те /
(2 рази)
|
|
і бо йар′іў о пас′те //
|
|
тато при ходит / при|носит пйат′ рушни|к’іў / пеиреиў|йазуйе |череис плеи|че
моулоу|дого / ц′і|луйуц′:а три |рази // збие|райуц′:а доу ш|л′убу // роу|дина ўс′а
при|ходит / с′і|дайут на с′т′іл′|ци // моулоу|д′і ви|ход′ат з:а стоу|ла // ста|роста
|
кажеи / |тату / |мамо / стоу|йат |переидт |вами |ваш’і |д′іти / |ваша доуч|ка /
|
хочеи вам поу|д′акувати за |вашу гоу|д′іўл′у / шо ви йі|йі гоуду|вали / в’ід
вог|н′а / в’ід воу|ди варту|вали // суп|ружа п|росит вас благоуслоу|вен′ства /
І|суса Хрис|та / |Матеири |Божоуйі і ўс′іх с′в’а|тих / і вас / |тату / і вас / |мамо /
і ўс′у роу|дину / поу |перш’ім |раз′і / поу д|руг’ім |раз′і / поу т|рет′ім |раз′і // ўс′і
в’ітпоув’і|дайут // н′аǐ йі Богх благоус|ловит / і ми йі благоус|ловимо //
зачие|найуц′с′а кла|н′ати / напеи|рет моулоу|да / за |нейу моулоу|диǐ / д|рушка
трие|майе йі|йі с′|т′ашкы і |косу/ воу|лос′а жибп с′а неи роузл′і|талоу і воу|на с′а
кла|н′ейе / ц′і|луйе |тата ў |губи / ў |рукы і коу|л′іна / три |рази / за |нейу
моулоу|диǐ так |само // д|ружба беи|ре дв’і соу|кыркы ў |руку / а ў д|ругу
капеи|л′ух / кла|де моулоу|дому на п|леч’і/ і та|кош ц′і|луйе |тата/ |маму і ўс′іх
ў |губи / ў |рукы і коу|л′іна // йаґ ўже с|к’інчат кла|н′атис′а / при|нос′ат доу
|
хати бо|йарку / с|вашкы с′п’і|вайут //
(2 рази)
с|коро / ста|росто / с|коро /
|
бо йуш д′л′а нас ў пору
(2 рази)
бо йуш |на´нас чеи|кайут /
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|

церквон′ку воутва|р′айут //
(2 рази)
цеир|коўц′а воутвоу|рена /
|
и|
вобразом засте лена //
|
вобразом застеи|лена /
(2 рази)
|
и
|
с′ в’іче н′кы зас′в’і чены //
|
ч’епайуц′:а бо|йари бо|йаркы / три |рази оук|рут′ац′:а і с′п’і|вайут //
даǐ то пан Б’ігх |добриǐ ч’ас /
йак у |л′удиǐ / так і ў нас /
у ш’ч’ас|ливу гоуди|ну /
розвеи|сел′мо роуди|ну //
гоǐ ну´|ну / гоǐ ну´|ну /
розвеи|сел′мо роуди|ну //
н′аǐ с′а |журит боуга|тыǐ /
де поу|д′іти дука|ты /
а йа |б’ідниǐ / неи ма|йу /
розвеи|сел′у роуди|ну //
гоǐ ну´|ну / гоǐ ну´|ну /
розвеи|сел′у роуди|ну //
ў нас роу|дина ўс′а оуд|на /
ци ба|гата / ци б’ід|на /
гоǐ так´|так / гоǐ так´|так /
ци лем|ко / ци подо|л′ак //
с|вашкы ви|ход′ат с |хаты / д|ружба х|рестит д|вер′і / ўс′і ви|ход′ат на
поуд|в’ірйа // |мама к|ропит с′в’а|ченоуйу воу|дойу три |рази // |тато ǐде
|
переидт |нейі с х|л′ібом // бо|йари напеи|рет // ста|роста і д|ружба за |ними /
с|вашкы |дал′і // йак на |ф’іру / тоу с′і|дайут / му|зика г|райе / с|вашкы
с′п’і|вайут //
там |сереит по|л′а
|
росте топо|л′а /
поу|в’іч |мен′і / д′іўчи|ноǐко /
чи бу|деш мо|йа? //
а йа ти поу|в’ім /
о м’іǐ наǐми|л′ішиǐ /
в’і|д:ам йа ти св’іǐ в’і|ночок
ў |церкоуўц′і на ўсе //
с′|в’ічеичкы зас′|в’іт′ат /
|
будут с′|п’івати /
ми о|бойе засму|чени /
|
будеме сл′убп бра|ти //
там при|с′агнеме
йід|но д|ругому /
допо|можш нам / веи|ликиǐ |Боже /
|
жити по´|божому //
с|вашка да|руйе с′в’аш|чен:икоуви коуроу|ваǐ // беи|рут шл′убп / при|ход′ат на
поуд|в’ір′а // |тато на рушни|кови |майе хл′ібп / і|де напеи|рет / |мама
за|д′агнеина ў коу|жух на|верх |воўноуйу / ў ру|ц′і |майе пшеи|ниц′у /
62

оупс′і|вайе три ра|зи йіх // |тато кла|де хл′ібп на п|леч’і моулоу|дих і ў|водит
йіх доу |хыж’і // д|ружба ǐде напеи|рет / х|рестит д|вер′і / ǐдут |череис с′т′іл /
с′і|дайут на с|войі |м’іс′ц′а / да|йут йім оу|б’іт / поу оу|б’ід′і збие|райуц′:а
доу|дому / ўста|йут наў|коло бо|йаркы / с|вашкы с′п’і|вайут //
(2 рази)
з |нами / Га|нус′у / з |нами /
у
у|
|
з мо ло дими бойа рами /
(2 рази)
ў нас |горы неи та|кыйі /
|
|
ў нас воды цук ровыйі //
(2 рази)
ў нас неи |будеиш нич ро|бити /
|
|
но крас неǐко хо дыти //
(2 рази)
ў нас |вербы / груш|кы |род′ат /
и
|
|
|
не в’іст кы ў ср′іб л′і ход′ат //
йаґ ўже почи|найуц′:а збие|рати / доуў|кола бо|йаркы |ч’іпайуц′:а і
с′п’і|вайут //
оǐ крас|но / крас|но /
з|виткы |сонеиǐко с|ходит/
а іш|че краш|че /
коу|ли Га|нус′а |ходит //
оǐ крас|на / крас|на /
зоу|р′івоун′ка ў шк|л′ан′ци /
а іш|че краш|ча
Га|нусеин′ка ў |танци //
бо|йари с′п’і|вайут //
к|расна´с |Ган′у / к|расна /
бо с′а вистроу|йіла /
(2 рази)
йак |п’ідеиш на |полеи /
|
у|
ци бу деш ро била? //
у |
на по д в’ір′у / йаґ йе в’ізс / моулоу|диǐ беи|ре моулоу|ду на |рукы і |садит на
в’ізс // брат ви|носит пеи|рину / |подушкы / моулоу|д′і с′і|дайут на пеи|рину //
бо|йари ǐдут напеи|рет / моулоу|диǐ / ста|роста / с|вашкы с′п’і|вайут веи|село //
при|йіхали доу моулоу|дого на поуд|в’ір′а/ |мама / |тато ви|ход′ат стр′і|чати //
|
тато стр′і|чайе моулоу|ду / воу|на ц′і|луйе йі|го ў |губи / так |само |маму /
д|ружба пеи|рину ў|носит доу |хыж’і / доубу|вайе |подушку / |стелит
моулоу|дим на |лаўц′і за стоу|лом // моулоу|диǐ беи|ре моулоу|ду на коу|л′іна //
про|п’іǐц′і при|воз′ат ск|рин′у/ за|нос′ат доу коу|мори / брат беи|ре с′|т′іл′ник /
на |н′ого кла|де ч’і|пец / хус|тину |або |завиǐку / кла|де на с′т′іл // с|вашка
з′д′іǐ|майе в’і|нок / начие|найе поуў|йазувати / моулоу|диǐ са|дит на коу|л′іна
моулоу|ду / с′п’і|вайут //
(2 рази)
неи тор|гаǐ / с|вашко / |д′іўч’а /
|
у|
бо го болит го лоўч’а //
(2 рази)
йеǐ |мати году|вала /
и
|
і так йеǐ не тор гала //
Га|нус′у / д′і|воǐко /
де´с′ |д′іла в’і|ноǐко? /
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схоу|вала´м п’ідт |межу /
йуш го неи у|виUу //
про|п’іǐц′і с′п’і|вайут //
ў|чера |була |д′іўка / |коса росплеитеи|на /
а |ниц′ка неи|в’іста /
|
чубом зачублеи|на //
ў|чера |була |д′іўка /
йаґ |ружа / йаґ |ружа //
а |ниц′ка неи|в’іста /
|
коло |мужа / |коло |мужа //
прини|маǐс′а / |вербо /
де ти поса|Uена //
привы|каǐ / неи|в’істо /
де ти приевеи|зена //

(2 рази)
(2 рази)
(2 рази)

(2 рази)
(2 рази)

(2 рази)
(2 рази)

йаґ м’і |буде |горазд /
(2 рази)
то при|выкну |зарас /
|
|
(2 рази)
йаґ м’і буде к риўда /
и
|
|
не при выкну ниґди //
у |
йак по ў йажут / да|йут моулоу|д′і ма|лого х|лопц′а на |рукы // хви|линку
поут|римайе / да|йе йоу|му цу|коркы / |булочку / г|рош’і / ц′і|луйе йі|го і
пус|кайе// ста|роста к|райе с′|т′ілник / по ку|сочку да|йе ўс′ім / |татоуви/
|
мам’і / ўс′іǐ роу|дин′і / проу|п’іǐц′ам / |музика г|райе / беи|рут ўс′і моулоу|ду
тан′ц′у|вати // ǐдут с′а ўми|вати до |потока / а йак |пот′ік да|леко / то до
к’иер|ниц′і / д|ружба |черпайе |воду со|к’иркойу / |хусткойу |б’ілойу с′а
ўти|райе // і|дут до |хыж’і там шче т|рохы поуйі|д′ат / шо с′а ли|шило / ше
поус′п’і|вайут і ǐдут доу|дому // моулоу|д′і ǐдут с|пати пеиреи|важно до
коу|мори // |рано |мама при|ходит/ та хус|тина / шо с′а |нейу ўти|рали / йак с′а
ўми|вали / тоу |першу н′іч с′а ўти|рали моулоу|д′і / к|лали на пеи|рину
прихоу|дила х|ресна |мама / х|ресниǐ |тато / |мама і |тато / ту хус|тину
забие|рали / йаґ |д′іти |були |чес′н′і / то веис′і|л′а с′а проу|доўжувало / а йак
н′і / то ўже |було поу веи|с′іл′у // йаґ |д′іти |були |чес′н′і / |мама х|ресна |р′ізала
|
кури / |мама |р′ідна |р′ізала |кури / зноў буў оу|б’ідт / проу|доўжувалос′а
веи|с′іл′а |дал′і //
Записала Костів Марія
с. Сянічок
Сяноцького повіту (РП)
Село Сянічок розташоване за 8 км від м. Сянока на правому березі річки Сянічок. У селі
була церква Різдва Пречистої Богородиці, яку перетворили на костел. Бані церкви замінили на
готичну вежу, а оригінальний хрест поставили на могилі місцевого українського пароха.
Українців виселили під час операції “Вісла”. Нині це польське село.
Назва села походить від назви річки Сянічок.
Першу фіксацію поселення Сянічок датовано 1424 р.
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Інформатор Роман Емілія Андріївна, 1931 р. н., освіта вища,
переселена в Україну 1946 р., тепер проживає в с. Сокільниках
Пустомитівського району Львівської області
Розповідь про своє життя
наро|дила´м с′а на Лемк’іўш|чин′і / сеи|ло С′а|н′ічок С′а|ноцкого
поу|в’іту |Р′аш’іўскойі |област′і // хо|дила´м до ш|коли / йак ў|шиткы хо|дилы
до чеит|вертоǐ к|л′аси ў |сел′і С′а|н′ічок // |нашеи |село |было барV |ладне /
знахо|дилос′а м’іш та|кими до|линками / го|рами // і там йа |жила до |сорок
|
шостого |року // п|раўда / |п’іс′л′а чеит|вертойі к|л′аси хо|дила´м до С′а|нока
до ш|коли / барV да|леко |было / с′ім к’іл′о|метр′іў с′і хоу|дило но|гами /
ў|зим’і / ў|л′іт′і // ск’ін|чила с′ім к|л′асіў ў С′а|ноку / а |потім йуш нас ви|везли
ту // тут ми с′а посеи|лили у |сел′і Соу|к’іл′ник’иі / і тут йа ск’ін|чила с′ім
к|л′асіў / а |потім йуш т|реба |було дес′ і|ти с′а ў|чити / тоу йа / д′іў|чата |ішли
с′а ў|чити і йа / до |техн′ікуму // |мойа |мама |ниґди неи |годна |была
до йа|когос′ там |ходит / йо|го
поу|в’істи / пол′іґра|ф’ічниǐ / йоǐ /
ск’ін|чила´м ў пйадеи|с′ат д|руг’ім |роц′і / а |потім прац′у|вала ў інсти|тут′і
лабо|рантом / |вишла |замуш // йуш йім вийі|хала гет до |Росиійі да|леко / бо
|
мого чоулоу|в’іка там ск’еру|вали на ро|боту / йа |мус′іла йі|хати / там ў
|
Росиійі |была три |рок’иі // нич неи |варта ў тіǐ |Росиійі |жити // п|лакала´м
|
кажду неи|д′іл′у / боу до |церкви неи |п’ідеиш / |не´йе´де / ну і ў пйадеи|с′ат
|
сем’ім |роц′і |назат с′а веир|нули / веир|нулис′а |назат // йа / п|раўда / |жила ў
чоулоу|в’ікоув’ім |сел′і / в’ін по|ходит с Холмш|чини / йа з Лемк’іўш|чини / а
в’ін с Холмш|чини // ну та йак? / |та´йак ў|шитк’і |жили / так і ми |жили /
|
т′ашко |було / по´р′із|ному |було / і так / і так / |але |йакос′ то б’і|ду п|хали
доу´пеи|реду // ми |мали скеиру|ван′:а с |Пол′ш’ч’і до Теир|ноп’іл′скойі
|
облас′т′і / |але неи дойі|хали´смо / неи дойі|хали ми безс то / жи ў Сам|бор′і /
йак нас пеиреила|довували с |тойі |вускоуйі коу|л′ейі на ши|року / то ми с′а
там затри|мали / і |потім |мойа |сестра наǐмоу|лочша / шче |была |мала
д′іў|чинка / по|пекла си |ногу / бо так |л′уди в’ід|разу х|т′іли шос′ го|р′ачого /
та´ǐ пос|тавили дв’і цеиг|лини/ |бан′ак / та´ǐ |вар′ат йуш |йісти / |ішла |несла
|
бан′ак / та´ǐ зачеи|пила/ та´ǐ по|пекла си |ногу / і неи дойі|хали ми /
дойі|хали ми до Л′|вова ту йуш |наш’і |л′уди |були / шо ше с|корше
|
вийіхали / по р′із′д′|в’аних с′|в’атах / а ми при|йіхали на|весну / на сам
Веи|лиґдеин′ ми зи С′а|нока |вийіхали/ йак то ў|шитк’і пла|кали / йак
зас′п’і|вали Хрис|тос воск|рес / ми неи з|нали / де йі|деме / а ў Сам|бор′і
|
йак’иǐс′ хлоп |каже |до´нас / де ви йі|дете? / та там |в’ідро |води три |рубл′і
коуш|туйе / де ви ǐ|дете? //
Подорож рідними місцями
|

була´м на Лемк’іўшчин′і ў ш’іздеи|с′ат п|йатім |роц′і / |але |наше
|
село йуш с′а барV зм’і|нило / |наша |хыжа |ішче с|тойіт / бо |наша |хыжа
збудо|вана |была ў т|риǐц′іт′ |шестім / а ў |сорок |шестім ми |вийіхали / ми
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|

мус′іли |вийіхати/ там неи |было што ро|бити / там гоу|р′іли і |наш’і |села / і
|
пол′ск’і |села гоу|р′іли / роуз|руха |была ст|рашна / |была ў |наш’ім |сел′і /
|
наша |хыжа с|тойіт // |йак’іс′ там по|л′ак’і |жийут // тежш там |добре |не´йе /
неи х|т′іла би´м там |быти/ хоч то |наше |р′іднойе |село / там би ми с′а і неи
ў|чили / і роу|боти би ми неи |мали / там укра|йін′ц′іў до |тогоу |часу
пеиреис′|л′ідуйут / і |йешче рас |была´м ў с′імдеи|с′ат деиў|йатім |роц′і/ |але то
ми |были |дал′ше на Лемк’іўш|чин′і / |село Ва|пен:е / з |лемком
посва|рилас′а // йі|демо ў аў|тобус′і / а ми зи |сестром гоувоу|рили поу
с|войему / поу лем|к’іўску/ а в’ін так чуў / с|лухаў / с|лухаў / а |потім |каже /
|
откал′´с′те прийі|хали? / йа |кажу / та з Укра|йіни / з |йакоǐ Укра|йіни? /
Укра|йіни йуш |не´йе // йа |кажу / ти францу|ватиǐ |лемку / йак Укра|йіни
|
не´йе? // ну і |потім приǐш|ли ми до |нашого |вуǐка / |татіў двоуйу|р′ідниǐ
брат // в’ін буў |сотником у|па / си|д′іў / йак то? / Беи|реза Кар|туз′ка
нази|валас′а / т′ур|ма та|ка ў |Пол′ш’ч’і / в’ін ў т′і т′ур|м’і си|д′іў / |пок’ие нас
висеи|л′али / а в’ін |потім ос|таўс′а/ жеи|ниўс′а на лем|кин′і / та|ка Ма|р′іǐка /
там жиў ў |тому Ва|пен:ому / а ў |тому Ва|пен:ому |така |сама |вода |добра
наф|тус′а / йак і ў нас ў Трускаў|ци / то там прийіж|Uали |л′уди л′і|читис′а//
ми прийі|хали ўден′ / |вуǐка |не´йе / в’ін |косит |жито / ми ли|шили с|войі
|
торби і |п’ішли ўйа|зати / ўйа|жеме // |потім |веч’ір п|риǐшли до|дому / |ц′оц′а
там йа|кус′ ве|чер′у приготу|вала / та´ǐ си|димо |соб’і / при|ходит тот |лемко /
шо йа с′а з ним сва|рила ў аўто|бус′і / і в’ін так г|вариў / г|вариў |зо´мном і
поу|в’ідат / ви йе |дуже |хитра ку|б’іта // йа |не´йе |хитра / йа йе |мудра /
|
так’´ім с′а з |лемком поусва|рила за Укра|йіну// ну // на Лемк’іўш|чин′і ше
с′а зис|тало боу|гато л′у|диǐ / |або йіх |потім виг|нали на |зах’іт / виг|нали йіх
на |зах’іт / ну ўсе од|но/ ў|шитк’і |тужат за с|войім к|райеім / за |нашими
об|р′адами / за |нашими п’іс′|н′ами / |р′ідне |м’ісце наро|Uен′а / то йе |р′ідне //
Оповідка про Гриця Мотику
на
Лемк’іўш|чин′і
ў
основ|ному
заǐ|малис′а
с′іл′с|к’им
гоуспоу|дарством / ґаз′|д′іўство с|войе |мали / три|мали |в’іўц′і / коу|рови / хто
што м’іх / йак хто ґаз|дуваў // ну і так с′а с′м’і|йали с та|кого Г|рица / |але
|
писаўс′а Мо|тика / |кажут / Гриц Мо|тика |пов’ізс на йар|марок |бика /
|
ходиў / |ходиў / сп|родаў |того |бика / та´ǐ си |мислиў // еǐ / йа неи |п’іду
п|ростом доу|рогом / йа си |п’іду загумен|ками / |жеби м’і |дахто г|рош’і
|
не´ўкраў / шо йа |жен′і |пов’ім?/
де йа |под′іў |бика? // |ішоў / |ішоў
|
полеим / |але ви|ходе |йак’иǐс′ хлоп / і по´|пол′ску до |н′ого |каже / |од:аǐ
п’і|н′енVе / бо т′і заш|чел′е / йоǐ / та по|чекаǐ |ішче т|рошка / на ти |гун′ку /
ст|р′іл′аǐ до |тойі |гун′к’ие / |каже / ст|р′іл′аǐ |ішче / наǐ с′а с|курит |тота
|
гун′ка // в’ін |каже // йуш |н′е´мам пат|роноуў / йак йуш |не´мам пат|роноуў /
то ти неи |войак / |од:аǐ г|роши / бо ти так роузма|л′уйу / шо |р′ідна |мама неи
|
позна / і так |назадт |вернуў г|роши / так´|во жарту|вали / с′м’і|йалис′а //
Записала Костів Марія
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ГОЛОВНІ ТЕРМІНИ ДІАЛЕКТОЛОГІЇ
АHКЕТHИЙ МЕТОД. Один із методів збирання діалектного
матеріалу, який полягає в доборі фактажу за допомогою анкетпитальників. Спеціальні анкети-питальники розсилають у населені
пункти. Їх заповнюють жителі і надсилають адресатові. Цей метод
використовують тоді, коли за нетривалий час треба зібрати діалектний
матеріал на певну тему з великої території, що не під силу одній людині
чи групі наукових працівників. Hедоліком методу є те, що він не
забезпечує точності і повноти зібраного матеріалу.
АРЕАЛ (лат. area – площа). Зона поширення тих чи інших
діалектних явищ.
АРЕАЛЬHА ЛІHГВІСТИКА, АРЕАЛОГІЯ. Розділ мовознавства,
який за допомогою лінгвогеографічних методів досліджує мовні явища.
Основне його завдання – дати характеристику теритиріального розподілу
мовних особливостей того чи іншого говору.
АРҐО (франц. argot – жаргон). Мова якоїсь вузької соціальної чи
професійної групи, штучно створювана з метою мовного відокремлення;
характеризується головним чином наявністю слів, незрозумілих для
сторонніх. Шкільне арґо. Спортивне арґо.
АТЛАС ДІАЛЕКТОЛОГІЧHИЙ. Систематизоване
зібрання
діалектологічних карт однієї території, на яких показано поширення
діалектних особливостей однієї або кількох мов. За територією
охоплення розрізняють реґіональні, національні та міжнаціональні
атласи. За об'єктом картографування атласи можуть бути фонетичні,
лексичні, морфологічні, політематичні.
АФЕРЕЗА. Відпадання початкового звука
слова.
Афереза
трапляється в українських говорах, найбільш характерна для поліських
говірок: додного (до одного), неддаси (не оддаси), вседно (все одно),
небзивайся (не обзивайся). Це явище можливе всередині слів на стику
морфем: побливати (пообливати), подкидати (поодкидати), задно
(заодно).
ГІПЕРИЗМ. Діалектне явище непослідовного, несистемного
заміщення звуків чи форм для уникнення ненормативних, діалектних і
відтворення правильних літературних норм, які, проте, виявляються
“правильними” лише в уявленні мовців, а насправді є помилковими. У
вокалізмі української діалектної мови можна виділити кілька різновидів
гіперизмів: а) гіперичне “окання” як наслідок відштовхування від
“укання”, що засвідчене в слобожанських говірках: отюг (утюг), опир
(упир), одова (удова); б) гіперичне “окання” як відштовхування від
акання в правобережнополіських говірках (копуста, бозар, голушка,
подорунок); в) гіперичне “ікання” відповідно до закономірних [о] та
[е] на українсько-польському та українсько-білоруському прикордонні,
що виникло як відштовхування від відповідних польських та
білоруських форм, зокрема в надсянських говірках: дохтір (доктор), гонір
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(гонор), вівес (овес) та ін.; в українських говірках на Берестейщині:
міжно (можна), молідший (молодший).
ГОВІР. Територіально окреслене діалектне утворення, що має
особливості в фонетичній системі, морфологічній будові, лексиці тощо й
об'єднує в своєму складі групу однотипних говірок. Говори входять до
складу наріч, або діалектних груп. Hаприклад, середньонаддніпрянський,
слобожанський і степовий говори входять до складу південно-східного
наріччя української мови. Бойківський говір. Лемківський говір.
ГОВІРКА. Hайдрібніша діалектна одиниця, що поширена на
невеликій території, охоплює мову одного або кількох цілком однотипних
з мовного погляду населених пунктів. Говірка входить до складу говору.
Говірка села Ясенів. Наддністрянські говірки.
ГРУПА ГОВІРОК. Сукупність говірок, об'єднаних певним набором
мовних явищ, які протисталяють їх іншим говірковим об'єднанням.
ГРУПА ГОВОРІВ. Див. НАРІЧЧЯ.
ДИФТОHГ ( гр. diphthongos від di(s) – двічі і phthonos – звук).
Особливий тип звука, що являє собою сполучення двох голосних у межах
одного складу. Дифтонги характерні для північного наріччя: діед (на
місці давнього у наголошеній позиції), вуол (на місці етимологічного о в
нових закритих складах у наголошеній позиції), піеч ( на місці
етимологічного е ).
ДИФУЗІЯ. Див. ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ.
ДІАЛЕКТ (гр. dialektos – розморва, говір, наріччя). Різновид
певної мови, що використовується як засіб спілкування особами, тісно
пов'язаними територією, соціальною або професійною спільністю.
Розрізняють територіальні (див. говір) та соціальні діалекти.
ДІАЛЕКТИЗМИ
1. Діалектні слова, що вживаються у мові
художньої літератури з певною стилістичною метою (для відтворення
місцевого колориту, для індивідуалізації мови персонажів тощо). 2.
Фонетичні, морфологічні, синтаксичні і лексичні особливості, які властиві
окремим діалектам і відсутні в літературній мові.
ДІАЛЕКТHА ГРУПА . Див. НАРІЧЧЯ.
ДІАЛЕКТHЕ ЯДРО. Район на територі діалекту, де згущення мережі
ізоглос найменше, де говірки найбільш однорідні.
ДІАЛЕКТHИЙ. Який стосується діалекту, пов'язаний з ним. У спол.:
д. запис, матеріал, знак, словник, слово, фразеологізм, варіант,
різновид, відмінність, лексика, лексикографія, мовлення, морфологія,
синтаксис, словотвір, фонетика, група, поділ,
членування,
дані,
джерела, факти, утворення, явище, ознака, особливість, риса, зона,
масив, територія, система, диференціація, конструкція, тип, основа,
стихія.
ДІАЛЕКТОЛОГІЧHИЙ. Який стосується діалектології. У спол.: д.
інститут, комісія, атлас, бюлетень, збірник, карта, праця, студії,
анкета, програма, конференція, нарада,
експедиція,
практика,
дослидження, спостереження.
ДІАЛЕКТОЛОГІЯ (від гр. dialektos – розмова, говір, наріччя і
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logos –
поняття,
вчення). Розділ
мовознавства,
що вивчає
територіальні (місцеві) говори певної мови. Поділяється на описову
(синхронну) та історичну (діахронну).
ДІАЛЕКТHЕ ЯВИЩЕ. Елемент діалектної системи, відмінний від
літературної норми. Розрізняють два типи діалектних явищ: протиставні
(співвідносні) і непротиставні (неспіввідносні). Протиставне діалектне
явище має функціонально рівнозначні відповідники в інших говорах цієї ж
мови. У галузі лексики прикладом протиставного діалектного явища
можуть бути лексеми півень, когут, кокош, що вживаються в різних
говорах на позначення того самого поняття. Hепротиставне, чи
неспіввідносне, діалектне явище – це така риса якоїсь більшої чи
меншої групи говорів, яка в інших діалектах цієї ж мови не має
еквівалентів чи
функціонально
рівнозначних
відповідників.
Hепротиставні діалектні явища найбільш
характерними
є
для
лексико-семантичної системи,
де
наявність
їх часто зумовлена
господарськими, етнографічними, географічними особливостями. Hапр. у
чабанів району Карпат вузький прохід, отвір в одній із стінок кошари,
через який пропускають овець під час доїння, називається струнґа. В
інших районах України такого окремого поняття взагалі немає, у зв'язку з
цим і назви для нього відсутні.
ДІАЛЕКТОГЕHЕЗ (гр. genesis – походження, породження). Розділ
діалектології, який займається вивченням походження діалекту.
ЕКСПЕДИЦІЙHИЙ МЕТОД. Один із основних методів добору
діалектних матеріалів. Його проводять спеціально підготовлені люди, вони
опитують носіїв говірки безпосередньо, використовуючи питальники.
Цей метод значно ефективніший від анкетного, бо забезпечує найбільшу
точність діалектних даних. Hим найчастіше користуються при збиранні
матеріалів для особливо важливих наукових праць, наприклад, для
діалектологічних атласів, монографічних досліджень тощо.
ЕHДЕМІК, ЕHДЕМІЗМ, ЕHДЕМІЧHЕ ЯВИЩЕ (гр. – місцевий ).
Лексичний діалектизм локального поширення, який не повторюється ні на
якому іншому ареалі. Ендеміками, наприклад, є такі слова в говірках
середньополіського діалекту,
як двоявидіти (сумніватися), безна
(трясовина), кукуля (зозуля).
ЕТHОЛІHГВІСТИКА ( гр. ethnos – народ ). Hапрям мовознавства,
що вивчає мову в її зв'язках з культурою, взаємодію мовних та
етнокультурних і етнопсихологічних факторів у функціонуванні та
еволюції мови.
ЕТHОHІМ ( гр. ethnos – народ і onyma – ім'я, назва ). Hазва
народу, племені, етнографічної групи, народності, нації.
ЖАРГОH (фр. jargon, від галло-романського gargone – базікання).
Соціальний діалект, який
відрізняється від літературної
мови
специфічною лексикою і вимовою, але не має власної фонетичної й
граматичної системи. Жаргон існує не окремо і не самостійно, а завжди на
основі певної мови.
ЗОHИ ВІБРАЦІЙ. Діалектне пограниччя, що характеризується
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певною кількістю рис іншого діалекту.
ІЗОГЛОСА (гр. issos – рівний, однаковий і glossa – мова). Лінія,
нанесена на карту, якою в лінгвістичній географії позначають межі
поширення якогось мовного явища. Розрізняють: ізофона – лінія, що
окреслює явища фонетичного рівня; ізоморфа – морфологічного; ізолекса
– лексичного; ізосема – семантичного; ізосинтакса – синтаксичного.
ІHТЕРФЕРЕHЦІЯ МОВHА (лат. inter між і ferens – той, що несе,
приносить). Взаємодія
мовних
систем
в
умовах
двоабо
багатомовності, що виникає як наслідок їх контактування, виявляється у
відхиленнях від норми під впливом іншої норми. У діалектології
розглядається як взаємодія кількох діалектних систем у контактних
зонах. Hаслідком інтерференції є виникнення так званих інтерферентних
зон, в яких спостерігається накладання мовних явищ одного говору на
інший.
ІHФОРМАТОР. Постійний носій діалектної системи, в якого за
спеціальними питальниками
відбирається
необхідна
дослідникові
інформація.
ІСТОРИЧHА
(ДІАХРОHHА)
ДІАЛЕКТОЛОГІЯ.
Розділ
діалектології, що вивчає походження говорів, процеси розвитку і змін їх
фонетичної, граматичної та лексичної системи протягом минулих епох.
Досліджує роль окремх територіальних говорів у процесі формування
літературної
мови.
Матеріалом
для досліджень з
історичної
діалектології є дані писемних пам'яток, відомості про сучасний стан
досліджуваних говорів, а також дані з історичної граматики, історії,
археології, етнографії.
КАРТА ДІАЛЕКТОЛОГІЧHА. Карта, на якій показано поширення
діалектних явищ.
КАРТОТЕКА. Сукупність діалектних матеріалів, записаних на
картках і систематизованих відповідним чином для потреб дослідника.
КОЙHЕ (гр. koine – спільний). Функціональний різновид мови, що
використовується для комунікації в умовах регулярних соціальних
контактів між носіями різних діалектів або мов.
ЛІHГВІСТИЧHА ГЕОГРАФІЯ. Розділ діалектології, який вивчає
територіальне поширення діалектних явищ певної мови.
ЛІHГВІСТИЧHЕ КАРТОГРАФУВАHHЯ. Hанесення за допомогою
умовних знаків на умовну карту тих чи інших діалектних явищ певної
мови.
ЛОКАЛІЗМ ( лат. locus – місце). Hевідомі літературній мові слова
чи вирази, поширення яких територіально обмежене.
МІКРОДІАЛЕКТHА СИСТЕМА. Див. ГОВІРКА.
HАРІЧЧЯ. Hайширше діалектне угруповання певної мови, до
складу якого входять однотипні діалекти цієї мови, що мають цілий
ряд спільних мовних рис, якими вони виразно відрізняються від інших
наріч цієї самої мови. Південно-західне наріччя. Поліське наріччя.
HАРОДHА ЕТИМОЛОГІЯ.
Переосмислення в народній мові
етимологічного складу незвичних слів (частіше запозичених) і зближення
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їх з відомими словами рідної мови за значенням на основі зовнішньої
подібності. Таке
зближення
часто призводить до спотворення
переосмислюваного слова. Hаприклад, слово коклюш (від фр. cogueluche)
часом у говорах вимовляють як кашлюк унаслідок зближення зі словом
кашель. Це явище надзвичайно поширене в діалектному мовленні.
HОРМА ДІАЛЕКТHА. Сукупність
найбільш
стійких явищ
діалектної системи, відібраних у процесі суспільної комунікації. Hа
відміну від літературної норми, – не закріплена. Діалектна норма
створюється традицією життя говору, сприймається як природна. Якщо
розглядати говірку як самостійну мовну систему, то діалектне явище,
їй притаманне, виконує таку ж нормативну функцію, як і в літературній
мові.
Розділ
ОПИСОВА
(СИHХРОHHА)
ДІАЛЕКТОЛОГІЯ.
діалектології, що вивчає мовні особливості територіальних діалектів на
сучасному етапі, взаємодію говорів, зв'язок діалектів з літературною
мовою.
ПАСМО ІЗОГЛОС. Сукупність подібних за конфігурацією ізоглос,
достатньо близько розташованих на лінгвістичній карті, яка окреслює
певну територію і може кваліфікуватись як кордон мовної системи.
ПИТАЛЬHИК. Спеціально розроблена система питань, за якими
збирається матеріал у говірках. Використовується для більш повного
охоплення проблеми. Розрізняють політематичні (наприклад, питальник
Загальнослов'янського атласу) і монотематичні (напр., Питальник
лексики харчування схиднополіського говору, іменникового відмінювання
тощо).
СЛОВHИК ДІАЛЕКТHИЙ. Різновид тлумачного словника, в
якому з'ясовується значення і вживання слів того чи іншого діалекту або
групи діалектів. Розрізняють
словники
реґіональні
і
загальні.
Реґіональні словники фіксують лексику одного діалекту чи говірки
(навіть одного села), наприклад, "Словник діалектизмів українських
говірок Одеської області" А.А.Москаленка (1958), "Словник поліських
говорів" П.С.Лисенка (1974). Синтетичної лексикографічної праці, тобто
загального словника,
який
би
охоплював
діалектну лексику
української мови в цілому, поки що не створено.
ТРАHСКРИПЦІЯ ДІАЛЕКТОЛОГІЧHА (лат. transcriptio –
переписування). Особлива система письма, яка застосовується для точного
відтворення слів і текстів певного діалекту.
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Підведення підсумків практики
У кінці практики студенти складають диференційований залік. До
визначеного терміну вони повинні подати керівникові практики звіт, план
якого наведено вище. Під час захисту діалектологічної практики студент
повинен протягом 10 хв доповісти про особливості говірки обстежуваного
населеного пункту керівникам практики і студентам.
Студента, що не виконав програму практики й отримав незадовільну
оцінку під час складання заліку, скеровують на практику вдруге в період
канікул або відраховують з навчального закладу.
Керівники практики інформують адміністрацію вузу щодо
фактичних термінів початку і закінчення практики, складу груп студентів,
стану охорони праці та інших питань організації і проведення практики.
Норми оцінювання результатів практики
1. Оцінка “відмінно”:
■ студент подав якісний аудіозапис діалектних текстів та відповіді на
питальник;
■ у рефераті всебічно схарактеризовано говірку села (відповідно до
плану);
■ діалектний матеріал затранскрибовано без помилок;
■ на захисті діалектологічної практики студент виступив із доповіддю, у
якій повністю висвітлено результати досліджень.
2. Оцінка “добре”:
■ студент подав аудіозапис діалектних текстів та відповіді на питальник;
■ у рефераті всебічно схарактеризовано говірку (відповідно до плану);
■ діалектний матеріал затранскрибовано (допущено не більше чотирьох
помилок);
■ на захисті діалектологічної практики студент виступив із доповіддю
про результати досліджень та відповів на поставлені запитання.
3. Оцінка “задовільно”:
■ студент не подав аудіозапису діалектних текстів та відповідей на
питальник;
■ у рефераті неповно схарактеризовано говірку села;
■ діалектний матеріал затранскрибовано (допущено від п?яти до восьми
помилок).
3. Оцінка “незадовільно”:
■ студент не подав аудіозапису діалектних текстів та відповідей на
питальник;
■ у рефераті не відображено характерних особливостей говірки,
неправильно визначено належність говірки до того чи іншого говору;
■ діалектний матеріал затранскрибовано (допущено понад вісім
помилок).
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