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У' праці “Тюрки, їх мови та літератури” (Кримський 1930], що “довгий 
час була у вітчизняній науці єдиною і найповнішою збіркою етногра
фічних, лінгвістичних і літературознавчих відомостей про тюркомовні 
народи” (Кримський 1972 -  1974, 5/4, 636\, А. Ю. Кримський із посиланням 

на публікації О.Блау, Ф.Брауна, путівник Маріуполя (Мариуполь... 1892] та 
рецензію на нього М.Катанова наводить певні дані й про цю етнічну групу.

«Найновіші тюркомовні населенні Чорноморщини, давнішого “дикого 
поля”, то потатарені християни-греки Маріупольщини, понад Азовським мо
рем. їх  виселено сюди з міст Криму у  XV III в. за наказом Катерини I I  
(1779), і вони ще й досі задержали в своїй обихідці тую кримську мову, що 
говорили вони нею в XVIII віці в містах південного Криму. Принесли вони з 
собою і деяку свою літературу, писану по-тюркськи, алфавітом не арабсь
ким, а грецьким, пристосованим до звуків тюркських... Останніми часами їх, 
як одну з національних меншостей на Вкраїні, взяв під свою опіку Народний 
Комісаріат освіти УРСР, і ми, мабуть, матимемо незабаром освітні книж
ки, друковані точною маріупольською говіркою, та якийсь граматичний її на
рис» [Кримський 1972 — 1974, 5/4, 506~507\.

Романтичні сподівання академіка, тим не менше, не здійснилися, і 
сьогодні мало кому відомо, що на світі взагалі існує така народність; адже й 
за офіційними даними перепису населення СРСР 12 січня 1989 року в країні 
такої національності на той час не було. Разом із тим, у складі населення 
іноземного походження відзначалося 357975 греків, з них 98578 чоловік в 
Україні

1979 року в Україні греками було записано 104091 особу, в тому числі 
90585 чоловік на Донеччині

Серед них 60 тис. урумів, що є корінним населенням заснованих ними 
ЗО названих нижче сіл та найбільшого в регіоні міста Маріуполя. Ось перелік 
цих населених пунктів згідно з сучасним адміністративним поділом:

Донецька область:
Маріуполь 
Старий Крим

Великоновосілківський р-н: 
Богатир
Велика Новоеілка
Георгіївка
Дніпроенергія
Запоріжжя
Комар
Малий Керменчик 
Новий Комар 
Роздольне (радгосп “Бога 
Старомлинівка 
Улакли

Старобешівський р-н: 
Новобешеве 
Старобешеве

Тельма нівський р-н: 
Андріївка 
Білокам’янка 
Гранітне 
Григорівка 

'”) Кам’янка
Малогнатівка
Новоласпа
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Першотравневий р-н: 
Першотравневе

Червона Зірка 
Ялта

Новомар’їнка 
Новоселівка І 
Новоселівка II 
Старогнатівка 
Староласпа

Запорізька область, Куйбишівський р-н:
Новомлинівка

Чому уруми та їхні грекомовні родичі румеї, які завжди були повно
правними громадянами Російської імперії, а згодом і СРСР, після другої сві
тової війни потрапили до розряду національностей іноземного походження — 
питання більш політичне, ніж історичне, етноірафічне або мовознавче. Оче
видно, тодішній владі з певних стратегічних міркувань дул® хотілося позба
вити їх права на самоврядування в межах своїх національно-адміністратив
них районів. І задля цього в обох цих народів брутально відібрали й право на 
власну — окрему від громадян далекої й маловідомої Греції — історію, мову, 
культуру, на свою особливу національну самобутність і самосвідомість.

До війни ж за іноземців їх не вважали, а в Україні їх навіть ділили 
на два окремих християнських етноси — на греко-еллінів та греко-татарів, 
оскільки перші розмовляють грецькою мовою, а другі — “татарською”. 
Відповідний запис мали всі вони й у паспортах, а як рідну їхні діти вив
чали в школі різні мови.

Самоназва перших румеюс, румейс походить від грецького poopmoq — 
офіційної назви жителів Візантії. Цей етнонім, як слушно зауважує Т.М.Чер- 
нишова, засвідчує початковий період існування Візантії як східно-римської 
імперії (Е(й|л — Рим) [Черншнова 1975, 51].

Після завоювання Візантії турками попереднє християнське її населен
ня дістало турецьку назву rum milleti “грецька нація”, rum halki “грецький 
народ” (тобто вся християнська громада), слово rum набуло значення 
“грек”, а європейська частина Туреччини й зараз зветься Rumeli — Руме- 
лія, “країна греків”. Назва rum milleti, rum halki, однак, лише у формі урум 
поширилася й на християн Криму, звідки румеї й уруми разом із вірмена
ми, волохами (молдаванами) та грузинами були переселені 1778 — 1779 рр. 
до Північного Надазов’я.

В побуті (до війни й офіційно) мова урумів ототожнювалася із 
кримськотатарською. Останню викладали в їхніх школах до 1938 р. як 
рідну, хоча насправді — завдяки істотному грецькому впливу, що охоплює 
всі структурні рівні, — урумську мову розглядати як її діалект не можна. 
Сам же грецький субстрат в урумській мові розподіляється достатньо си
стемно. І це дозволяє класифікацію румейських говорів поширити на 
урумські (в межах субстрату) і водночас підтвердити й навіть доповнити її 
в тих випадках, коли відповідні румейські говірки не збереглися.

Кримські населені пункти, мешканці яких заснували урумські посе
лення в Пн.Надазов’ї, на території півострова, як це можна уявити, ко
ристуючись принаймні картою розселення урумів та румеїв О.Л.Бертьє- 
Делаґарда [Бертье-Делагард 1914, 8—9], утворювали певні локальні групи, 
які зараз ми впевнено можемо співвідносити з даною класифікацією: ці 
групи розташовувалися на площині Криму одна за одною в напрямку з 
південного заходу на північний схід від Гаспри до Феодосії.
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Подаємо перелік надазовських урумських поселень у порядку зростан
ня кількості новогрецьких запозичень, який аж ніяк не співвідноситься із 
внутрішньою власне тюркологічною діалектною градацією урумської мови, 
про яку нижче буде окрема розмова.

1) Старобешеве (Бешеве, Бешев), а також висілок
Новобешеве (Єні-Кой)

— Бешуй (Бешев)
2) Велика Новосілка (Великий Янісоль, Велика Єнісала)

— Велика Єні-Сала
— Ай-Ян (на північ від Лівадії)

3) Маріуполь
— Балаклава (Чембало)
— Бахчисарай
— Кафа (Кефё, Феодосія)
— Карасубазар (Білогірськ)
— Козлов (Ґозлеве, Євпаторія)
— Марієн (Майрум, Майрам — під Бахчисараєм)

Старий Крим (Ескі Крим)
— Старий Крим (Ескі Крим)

Старошатівка (Гнатівка, Ігаатівка, Ґурджі), заснована тюркомовними 
грузинами, а також висілки:

Григорівка
Малогнатівка

— Бахчисарай
— Бе шутка
— Какчіой (Качі-Кой)
— Каракоба
— Карасубазар
— Кафа
— Козлов
— Султан-Сала
— Урталак (Орталан)
— Чермалик

4) Гранітне (Стара Карань, Карань), а також висілки:
Андріївка (станція Карань і село Кизил-Таш)
Кам’янка (Нова Карань, Єнікой)
Новомар’їнка (згодом німецьке село Марієнталь)
Новоселівка І 
Новоселівка II 
Ханни-Тарама (ліквідоване)

— Карань
— Мармара
— Черкес-Кермен

Староласпа (Ласпа, Ласпі), а також висілки:
Білокам’янка
Новоласпа

— Алсу
— Качі-Кальян
— Ласпі

Комар (Камара), а також висілки:
Дніпроенергія
Запоріжжя
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Новий Комар 
Червона Зірка 
Ялта

— Камара
5) Першотравневе (Мангуш)

— Мангуш
6) Улакли (Джемрек, Жиндрень), а також висілок

Роздольне (радгосп “Богатир”)
— Улакли

Старомлинівка (Старий Керменчик, Керменчик), а також висілки: 
Георгіївка 
Малий Керменчик
Новомлинівка (Новий Керменчик, Дордоба)

— Албат
— Біяз-Сала
— Керменчик
— Улу-Сала
— Шурю

Богатир, а також висілок
Роздольне (радгосп “Богатир”)

^•Богатир
— Лака

Крім перелічених тут населених пунктів, про які так чи інакше відомо, що 
вихідці з них поселилися в певних місцях Пн.Надазов’», за даними О.В.Су- 
ворова, митрополита Ігнатія, В.Ф.Розанова та О.Л.Бертьє-Делаґарда, греки 
(румеї й уруми) були виведені ще з близько 70 сіл. Близько третини пересе
ленців, яких Катерина II в такий спосіб “рятувала” з татарської неволі, заги
нуло під час першої зимівлі у степу в районі Самарської паленки (тепер 
м. Павлоград Дніпропетровської області).

До переселення румеїв та урумів “на вільні землі”1 у Пн.Надазов’ї вже 
було 5 фортець — Азовська, Петрівська, Кирилівська, Захарівська, Дмигрів- 
ська; “військові малоросійські села” — Микільське, Троїцьке, Покровське, 
Кагальницьке, Консюгське, Батаманське, селище Кінське і 14 власницьких 
поселень, де в усіх разом мешкало близько 17 тисяч чоловік, а також 898 кал
миків, що не мали постійної осідлості2.

Згодом, особливо у зв’язку з розвитком промисловості, початкове спів
відношення (51,5% слов’ян, 28,5% урумів і 20% румеїв) різко змінюється на ко
ристь слов’ян, які поступово здобувають дозвіл оселятися й у грецьких селах.

Д ля характеристики загальної ситуації міжетнічної й міжмовної взаємо
дії в Криму й у Пн.Надазов’ї корисні спостереження архімандрита Якова 
Вечіркова й зроблені на їх підставі висновки В.Ф.Розанова. Перший у своєму 
повідомленні В. Ф. Розанову на початку 80-х років минулого століття писав:

“У  судових питаннях усі вони підлягають Маріупольському грецькому 
судові, підпорядкованому Таганрозькому градоначальнику. Крім того, в кож
ному селі заведено поліції для завідування благоустроєм. У  ній керує справами 
російський чиновник під титулом смотрителя, зі згоди старшин сільських, 
що обираються самою громадою. До Маріуполя відряджається по двоє посе
лян від кожного села для законних виборів у місті, де за спільною згодою оби
рають судових чиновників.
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Головна мова татарська. Хоча в деяких селах, як-от: у Сартані, 
Чермалику, Стилі, Великій Каракубі, Волновасі, Чердаклі, Ірзові, Ялті, 
Малій і Великій Янісолі, Малій Каракубі і Константинополі розмовляють і 
грецькою мовою, але доволі зіпсованою і змішаною з татарською, в якій лед
ве помітні залишки древньої еллінської (!) мови (вона відповідає сучасній ма
лоросійській мові, порівняно з древньою слов’янською). Притому татарську 
знають усі, за винятком жіночої статі в деяких селах, а ті, хто говорять 
татарською мовою, по-грецьки не знають зовсім. Крім того, в самому місті 
розмовляють більш чистою татарською мовою.

Одяг також татарський, особливо у  жіночої статі. У  деяких селах 
жіноцтво ходить у такому дивному вбранні, якого не можна прийняти за 
татарське: біле покривало на голові, своєрідно обвинуте і звисаюче позаду 
аж до колін; мідні й срібні прикраси, що звисають позаду. Різновид півкап- 
тана ( “полукафтанья ”)  із овечого хутра, у якого рукава часто з китайки, а 
груди, пояс, поли тільки нею обшиті, — виглядає вбрання доволі ошатним. В 
інших же національний татарський одяг...

Уподобання і звичаї. Хоча вони дуже відстали від давніх греків, проте 
багато речей іще зберігають, якими відзначалися давні греки. Ревність у  вірі 
й церкві й у них помітна, хоча вона значно послаблена через незнання 
богослужбової мови, якою є древня еллінська. Допитливість і взагалі любов до 
освіти можуть бути збуджені в них у разі благодійних заходів уряду, який 
уже й ужив їх.

Прийнявши спосіб життя татарський, вони анітрохи не намагаються 
його різноманітити. Займаються селяни хліборобством і скотарством, а 
мешканці міста — торгівлею. Молодецтво й войовничість помітні й у них, 
що виявляють вони в потягу до їздецтва й кінних перегонів; а боротьба є го
ловною розвагою в них під час гулянь”*.

В. Ф. Розанов, опускаючи певні моменти, так узагальнює одержані дані:
“Греки, залишивши Крим, не облишили ще кримських своїх звичок і зви

чаїв. Говорять татарською мовою, одягаються також доволі дивним чином. 
Мову грецьку хоч і знають, одначе загалом не всі (й розмовляють такою мо
вою), якої й людина вчена без повсякденного з ними спілкування розуміти не 
змогла б. За благодійним, однак, уряду розпорядженням у  Маріуполі існує нині 
школа, де навчають граматично грецької мови, завдяки чому деякі з молодих 
у грецькій мові вдосконалилися достатньо ” 4.

Згадана школа, заснована 1785 року на кошти громади й архімандрита 
Трифіпія, ставила собі за завдання навчати грецької й російської мов із 
наданням найбільш підготованим учням можливості продовжити навчання в 
закладах Харківської губернії, а дехто з них такою можливістю й скористав
ся5. Учням цієї школи належать урумський посібник із ірецької, російської й 
української мов6 та грецький буквар Ь грецько-урумським розмовником 
[Хара 50 -  70\.

Судячи з результатів виявлення пам’яток писемності, освіченість 
серед румеїв та урумів була справді не дуже помітним явищем. Тільки в 
середовищі заможних господарів, що мали певне відношення до богослужін
ня, відзначається захоплення рукописними й друкованими творами ірецької 
й караманської літератури, про які мова буде згодом.

На підставі повідомлення Якова Вечіркова можна упевнитися, що 
спостережуване нами в ряді урумських сіл знання окремими особами 
грецьких літургічних текстів і раніше було однією з небагатьох сфер, у 
яких грецька мова проникала в мовну практику урумів. Знання ж кримсь
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котатарської мови, актуальне для Криму, в новій ситуації було безпово
ротно втрачене, очевидно, уже в першому ж поколінні переселенців. А на 
час нотаток Якова Вечіркова навіть знання урумської мови серед румеїв 
перестало бути масовим явищем. Хоча в Криму ця мова була для них не 
тільки засобом повсякденного спілкування, управління й ділових стосун
ків з урумами й тюркською більшістю загалом. Як і уруми, в релігійній 
сфері поряд із грецькою мовою вони користувалися своєрідним, пристосова
ним до місцевого урумського говору варіантом кримсько-татарської літера
турної мови, більш зрозумілим за мову грецьку. Два з відомих євангелій, 
написаних такою мовою, походять саме з румейського духовного середо
вища — це євангеліє -апракос Ь  рукописної збірки ЦНБ АН України, на
писане в кримському румейському селі Каракоба 1743 року7, і євангеліє з 
надазовського румейського села Чермалик [Григорович 1874, Щ.

Священики румейських і урумських сіл, яким за саном належало 
користуватися грецькою мовою, листувалися й укладали між собою ділові 
угоди, інші документи і в Криму, й у Надазов’ї урумською мовою8.

Після переведення на межі XVIII й XIX століть судочинства в Ма
ріупольському грецькому суді з урумської на російську мову контакти між 
урумською й румейською мовами стали ще більш маргінальними (за ви
нятком змішаного села Велика Новосілка) — під час традиційних храмо
вих свят панаїрів, на які до відповідного села й понині з’їжджаються ру- 
меї та уруми з усього Пн.Надазов’я. Але й тут мовою міжнаціонального 
спілкування поступово також стала російська.

В останній третині XVIII ст. урумське населення в Криму займало 
переважно північно-західні схили Кримських гір, а румеї — їх південні, 
південно-східні та східні схили. Виняток — урумські південнобережні села 
Карань, Балаклава і Ласпі. Найближче до масиву урумських поселень зна
ходилися румейські села Стиля й Салгирбаши Єні-Сала, де мешкали но
сії тєкаючих говорів. Поблизу них знаходилися урумські села Богатир, 
Лака, Албат, Керменчик, Улу-Сала, Біяз-Сала й Шурю, вихідці з яких за
снували цадазовські Богатир і Старомлинівку. Тому-то говори Богатиря й 
Старомлинівки зазнали найбільшого грецького впливу і тєкання тут є 
найпослідовнішим. Урумське село Улакли знаходилося, мабуть, на тери
торії цього ж румейського говору, бо й тут тєкання є послідовним. У го
ворі Мангуша ініціальні афіксальні к, ґ  перейшли в й, тоді як на початку 
слова й тут маємо т (т'ел'-йен “він прийшов”, т ’ет-йен “він пішов”). У 
говорі Старобешевого рефлексивний й спостерігаємо лише в пісенному 
фольклорі — як індивідуальну рису мови виконавців, схильних підтриму
вати традицію штучного високого стилю (йельди замість т'ельди “він 
прийшов”, йуль замість гуль “троянда”). А втім, для окремих лексем реф
лексивний й фіксується в усіх урумських говорах: йердан < гердан “підбо
ріддя”, йізлі < гізлі “таємний”, йедже < гедже “ніч”.

Завдяки засвоєнню даної понтійсько-грецької діалектної риси й іс
торичному закріпленню цього фонетичного переходу як явища незворотнрго 
в урумських говорах виникли повноцінні м’які приголосні фонеми т ’ і д\ 
відсутні в інших тюркських мовах. Ці новоутворені м’які приголосні за 
палатальністю строго корелюють із загальнотюркськими твердими т ід , 
виступаючи в подібному фонетичному оточенні й утворюючи таким чи
ном пари лексем та афіксів, що розрізняються саме завдяки цим приголос
ним: тель “волосина, дротина, струна” — т’ель- < кель- “приходити”, тен 
“тіло” — тен < кен “широкий”, тий- “торкатися” — т ’ий- < кий- “одягати”,
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тар “вузький, тісний” -  тар < к'ар “користь, корисний, вигідний”, тор “по
чесне місце, покуття” — т'др < кдр “сліпий”, тить- < тик- “шити”, тить < 
тик “вертикальний” -  т'ит- “іти (звідси)”; афікс місцевого відмінка -те, 
-де і афікс давального відмінка -т'е < ке, -д'е < ге (куректе “на лопаті”-  
кррект'е “лопаті, на лопату”, кбйде “в селі” — койд'е — “в село, до села, се
лу”); афікс вихідного відмінка -тен, -ден і афікс дієйменника -т'ен, -д'ен 
{куректен “з лопати” — шитт'ен “(який) чув”, койден “з села” — тийд'ен 
“(який) торкнувся”). Вказана кореляція афіксів місцевого й давального 
відмінків має місце в усіх кипчацьких говорах від Великої Новосілки й 
Першотравневого до Старомлинівки, Богатиря й Улаклів, а кореляція 
афіксів вихідного відмінка й дієйменника охоплює кипчацькі говори, за 
винятком Першотравневого, де на місці -т'ен, -д'ен маємо -йен, і Старо- 
бешевош, а також огузьких говорів Старогнатівки, Маріуполя й Старого 
Криму, де збереглася початкова форма -кен, -ген.

Другим істотним новогрецьким запозиченням в урумській граматиці 
є занепад місцевого відмінка й витіснення його давальним, що в сучасних 
урумських говорах позначає і напрямок дії, і її місце: Йалта квйуне “до 
села Ялта, у селі Ялта”. Навіть питальні і вказівні займенникові прислівники 
набули такого аморфного змісту: хайда “де? куди?”, анда “там, туди” (СБ, 
CM), анда “де? куди?”, онда “там, туди” (Гран., Кмр.). Місцевий відмінок 
не вживається в говорах Великої Новосілки, Першотравневого, Старо
млинівки, Богатиря й Улаклів. У говорах Гранітного, Комара, Старогнатівки 
й Староласпи він уживається вкрай обмежено, а в говорах Старого Криму 
й Маріуполя та Старобешевого хоч і частіше, але теж нерегулярно. Пока
зово в даному відношенні те, що повсюдно поширена кипчацька форма 
на -ґанда через відсутність регулярно вживаного місцевого відмінка з афік
сом -да набула морфологічної сутності дієприслівника (перші п’ять 
говорів) або близька до цього.

Нормальним явищем для урумських говорів — на противагу загаль- 
нотюркській тенденції — став збіг приголосних, особливо на початку сло
ва: стра “бритва”, стван “хрест”, двар “стіна”, ншан “знак, прикмета”, 
ште “ось”, иітий “чує”, прон “виделка” тощо.

Що стосується лексичних запозичень, то вони характерні найбіль
шою мірою для духовної сфери урумського життя, де вирішальну роль у 
процесі грецько-тюркського взаємовпливу для мови урумів відіграло греко- 
православне християнство з його багатою термінологією, яка проникла 
глибоко в свідомість урумської громади. Ця група урумської лексики за
слуговує спеціального глибокого дослідження. Водночас цілий ряд термі
нів, навіть першорядних, увійшов у мову урумів з арабської через турець
ку як другу офіційну мову християнства в Османській імперії й Кримсь
кому ханстві. На тлі грецької термінології звертають на себе увагу такі 
мусульманські слова, як аллах “бог”, рабб “господь”, мисмилла “в ім’я бо
га”, эвалла, машалла — вигуки захоплення, дженнет “рай”, ра(х)метли “по
кійний”, алла разы алсун “спасибі”, саба хайыр олсун “доброго ранку” тощо.

Таким чином, новогрецькі говірки, на субстраті яких розвинулися 
відповідні урумські, зникнувши з ужитку, лишили в них свій промовистий 
незатершй слід, надати їм неповторної, винятково національної самобутності

Урумські говори кавказько-кубанського ареалу, що не є предметом 
даної праці, але про які доцільно згадати у зв’язку із діалектною класифі
кацією наших говорів, належать до огузької групи тюркських мов і
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відзначаються значною діалектною однорідністю, типовою для тих турецьких 
територій, звідки походять ІКорелов 1970; Тенишев 1973, 92-961.

Надазовські урумські говори, навпаки, дуже неоднорідні саме в діа
лектному відношенні, що так само відбиває специфіку діалектного поділу 
кримськотатарської мови в останній чверті XVIII ст.

Одні є живим продовженням мови кипчаків-куманів-половців, за
фіксованої відомою пам’яткою XIII — XIV ст. “Codex Cumanicus”, та вір- 
мено-кипчацької мови, якою в XVI — XVII ст. на Україні головним чи
ном у Кам’янці-Подільському та Львові — складено величезну кількість 
писемних пам’яток найрізноманітнішого змісту: від приватних листів, 
розписок та квитів До судових актових книг, правових кодексів, доскона
лих перекладів святого письма й наукових трактатів [Гаркавец 1980, 81— 
90; 1987]. Це, по-перше, кипчацько-половецькі з незначною кількістю 
огузьких елементів говори Великої Новосілки та Старобешевош і, по- 
друге, кипчацько-огузькі з помітним числом огузьких елементів говори 
Старомлинівки, Богатиря й Улаклів.

їм  прямо протистоять говори вихідців з південного узбережжя та з 
міст Криму, якими засновано Маріуполь та Старий Крим. Кипчацькі в 
своїй давній минувшині, вони зазнали такого потужного турецького впливу 
в XV — XVIII ст., що в результаті їх можна кваліфікувати лише як огузькі 
говори з помітним кипчацьким субстратом.

Ще інші займають проміжне становище між кипчацько-половець
кими й кипчацько-огузькими говорами, з одного боку, й огузькими -  з 
другого: природна кипчацька основа цих говорів значно поступилася ад- 
стратній огузькій мовній системі. І тому говори Гранітного, Староласпи, 
Комара й Старогнатівки ми кваліфікуємо як огузько-кипчацькі з доволі 
значним кипчацьким субстратом. У поданих переліках говори названо в 
послідовності зменшення кількості кипчацьких елементів і зростання числа 
огузьких. Сказане стосується й відселенських урумських говірок, що їх ми 
також маємо на увазі, коли йдеться про певний опорний говір.

Загалом, отже, надазовські урумські говори діляться на чотири діа
лектні групи, що через хаотизм розселення на сучасній території прожи
вання не утворюють певних територіальних зон.

1. Кипчацько-половецькі говори (ВН — П):
Велика Новосілка
Старобешеве
Першотравневе

2. Кипчацько-огузькі говори (CM — У):
Старомлинівка
Богатир
Улакли

3. Огузько-кипчацькі говори (Гран. — СГ):
Гранітне
Староласпа
Комар
Старогнатівка

4. Огузькі говори (М — СК):
Маріуполь 
Старий Крим

Прозовий і пісенний урумський фольклор формувався на базі народ
но-поетичної творчості тих кримськотатарських поселень Криму, звідки 
наприкінці XVIII ст. уруми виселилися в Надазов’я. Водночас на його
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становленні не могла не позначитися така суттєва обставина, як релігійна 
відмінність між грецьким (а пізніше — й українським та інохристиянським) і 
тюркським складниками урумського етногенезу. Тюркською мовою місце
вої більшості витлумачуються ідеологія, реалії, термінологія, поняттєва й 
образна системи християнства й залишків дохристиянських вірувань кримських 
греків, а використовувані для цього відповідні категорії, явища, терміни, 
образи ісламу й решток доісламських вірувань кримських татарів модифі
куються в дусі християнства. Поряд із тюркськими народно-поетичними твора
ми виникають і існують упродовж віків власне урумські твори, в яких зна
ходить мовно-художнє відображення діалектична взаємодія двох стихій.

Окрасою урумського фольклору є середньовічні китацько-огузькі ма- 
сали (дастани) з прозовим викладом сюжетної лінії й пісеннними моно
логами та діалогами: “Ашых Ґариб”, “Арзунен Ґамбер” (“Арзу й Гам- 
бер”), “Т’броглу” (“Кьороглу”), “Дайырнен Зоре” (“Даїр і Зоре”), “Хозу- 
кбрпеч” (“Хозукьорпеч”), “Хуршуібекнен Махмерем” (“Хуршутбек і Мах- 
мерем”) ВН—СК та ін. Перші три збереглися в доволі повному вигляді, а 
масал про Ашиха Гаріба -  навіть у більш детальних версіях, ніж у крим
ськотатарському та караїмському фольклорі [Радлов 1896; Татар... 1959; 
Дестанлар... 1980].

За змістом і викладом у загальних рисах усі вони, окрім масалу про 
Хозукьорпеча, співвідносні із кавказькими та малоазійськими версіями 
цих творів. Епос “Т’броглу”, що виник на початку XVII ст. у північно- 
східній Туреччині, в місцевості Чамлибель між Ерзерумом та Карсом, як 
цикл пісень благородного розбійника, народного месника з туркменського 
племені теке (текинців) [Жирмунский, Зарифов 1947, 167; 181], має бага
то спільного із турецькими варіантами твору. У пісенній творчості урумів 
найбільший і, зрозуміло, фундаментальний S шар становлять численні 
пісні, що самі по собі мають кримськотатарське походження або побудо
вані за кримськотатарськими взірцями: масал туркулери “пісні масалів”, 
бой туркулери (власне пісні), чын та душенька (частівки). Осібно стоять пе
реробки грецьких та українських пісень. У майже не адаптованому вигляді 
виконуються окремі волзько-татарські та азербайджанські твори.

Урумські пісні про переселення 1778 -  1779 рр. з Криму в Над- 
азов’я  складені, очевидно, за взірцем кримськотатарських пісень про міг
рацію татарів із Криму на Балкани й до Туреччини в XVIII — XIX ст. У 
пісні “Шагын т'ибик (//шанд’ерийле) Ордан чыхтым” (“Соколом я виле
тів з-за Перекопу”) НЛ, СК, що оповідає про цю подію, знаходимо вка
зівки на виразні факти не лише урумської, а й кримськотатарської історії. 
Подамо її найповніший варіант за рукописом Федори Дмитрівни Хараса- 
хал зі Старого Криму:

Шанд'ерийле Ордан чыхтым, 
СалШрын суйундан интим,
Гайып, мушкуль дерде душтум. 

Айрылдым, айрылдым,
Хырым, сенден биз айрылдых.

Шу Хырымын адалары,
солдат ( / /  москол) долмуш одалары,
иле Ширин мырзалары.
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Д'ечти д'едженин йарысы,
хушлар йавусындан учту,
ґарип гойнум (гбнлум) сана джошту.

Сен д'идерсин атлар д'ибик, 
биз халдых бунда йатлар д'ибик, 
йанды баґрьшьіз отлар д'ибик.

Сен д'идерсин оґурлар олайды, 
дерйа-дениз йолун олайды, 
беним де бир данем саґ олайды.

“Соколом я вилетів з-за Перекопу, 
води Салгира напився, 
згубного, тяжкого лиха зазнав.

Розлучився я, розлучився 
з тобою, Криме, розлучилися ми.

Ось уже острови Криму,
усі його помешкання зайняли солдати (москалі), 
навіть (покої) мирзи Ширіна.

Минула північ,
птахи зі своїх гнізд знялися,
нещасне серце моє розхвилювалося за тобою.

Ти нагально (досл.: як коні) від’їжджаєш, 
ми лишилися тут, ніби чужинці, 
печінки наші палають, ніби вогнища.

Ти від’їжджаєш — хай щастить!
Хай шлях твій буде, як плесо!
Хай єдиний мій буде живим і здоровим!”

З обрядових урумських пісень збереглися лише весільні, які, судячи з 
опублікованих кримськотатарських фрагментів, з ними загалом збігаються. 
Крім того, в урумів є окрема пісня, присвячена хрещеному батькові жениха, 
і співається вона під час його гоління [Марков 1892, 422-4241. У татарів 
же роль головного розпорядника виконує къарт агъасы (старший брат або 
дядько жениха), а відповідну мелодію грають під час гоління самого же
ниха [Марков 1892, 48\.

На сьогодні в розпорядженні науки порівняно небагато урумських писем
них пам’яток, та й за обсягом вони (особливо тексти суто оригінальні) 
здебільшого невеликі Проте вони дають достатнє уявлення про особливості 
мови кількох самостійних функціональних сфер: 1) церковно-релігійної,
2) освітньої, 3) епістолярно-ділової та 4) художньо-літературної, до якої 
ми відносимо також рукописні збірки народних пісень.

Церковно-релігійні писемні пам’ятки становлять собою найчисельнішу 
групу рукописів9. Це насамперед неадалтовані або частково адаптовані до 
урумської мови списки грекописемних турецьких перекладів канонічних,
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літургійних, апокрифічних, дидактичних, драматичних та службових 
текстів, виданих друком у Венеції та Стамбулі в XVII — XIX ст. і відомих 
під загальною назвою караманської (караманлицької, карамалицької) літе
ратури. За даними Я.Екмана, у світі є близько 700 таких видань [Eckmann 
1964, 46—73\.

На джерела самої караманської літератури проливає світло повідом
лення німецького мандрівника Ганса Дерншвана, яке міститься в його 
щоденнику про подорож до Константинополя й Малої Азії 1553—1555 рр.:
“Неподалік від згаданого замку, що зветься Єдикуле, у старовинній частині 
міста мешкає одна християнська народність, звана караманами, яка похо
дить із Караманії на межі з Персією. Вони християни і сповідують грекопра- 
вослав’я. Служба в них правиться грецькою мовою, але по-грецьки вони не 
розуміють. Мова їхня турецька. Не знаю, чи споконвіку вони говорять ту
рецькою мовою. Селім, батько нашого султана, змушений був переселити їх 
сюди до Константинополя після того, як підкорив їхню країну. Видається, 
що це великий і сильний народ. Жінки їхні носять високі, загострені, білі або 
ж червоні головні убори, що нагадують тіару папи римського. І  коли вони ви
ходять із дому, то одягають поверх нього тонке прозоре покривало, яке спа
дає на груди "[Eckmann 1964, 8201.

Пошуком писемних пам’яток на Маріупольщині з науковою метою 
найпершим зайнявся професор Одеського університету Віктор Іванович 
Григорович (1815—1876) після Археологічного конгресу в Києві, на якому
2 серпня 1874 року було поставлено питання: “Яким діалектом розмовляють 
маріупольські греки?” Невдовзі він здійснив подорож у ці краї, ознайо
мився з місцевою мовною ситуацією, окремими церковними й приватни
ми збірками, а повернувшись до Одеси, того ж  таки року видав звіт про 
результати поїздки [Григорович 1874]. Крім грецьких, ним було виявлено 
й 3 тюркські рукописи: євангеліє в селі Чермалик (Заможне) і два збірни
ки в Маріуполі Один зі збірників (літургічний кодекс в 1/4 обсягом 212 арк.) 
лишився у власності В.І.Григоровича, другий (світський кодекс із життє
писом і байками Езопа та іншими текстами в 1/8 обсягом 78 арк.) перей
шов у власність тодішнюю німецького генерального консула в Одесі відо
мого сходознавця Отто Блау. Останній незабаром опублікував фрагменти
3 обох збірників [Blau 1874а, 562~576\10.

Переписувачі часто об’єднували у свої рукописні збірники різнома
нітні тексти, добираючи більш доступні для малоосвіченош люду фраг
менти євангелій, житій святих, молитви, псалми. Ось як викладає свої 
думки й почуття з цього приводу один із них:

Кене бен Димитрий Алексийевич Титоренко бу киат турте булідум 
йазулу. Охудум, бахтым ки сбйлер аллаын келамларыны. Охудум. Ол вахыт 
йурегим аджыды урумче бильмеэн христианлара, саГындым рабим аллаа ее 
велидеэ-бикирэ, ее хуветиме коре бейан этип, маЬсул олсун коренлере, ее эль 
йазан бир кун чурур, ее йазысы чох вмурлере турур. Амин.

1864 сенеде феврарын 13 теслим эттим бу несаат китабуну йазып бен 
Димитрий Алексийович, бен охудум, вукуф олдум аллаГын джоГапларыны. 
Буну йазанын элине саалых. Амин, амин, амин, аллах, амин. 1864 сенеде. 
Олум келир, олум алыр, элим йазар — топрах олур, йазан охуйан раИмет 
алур, бу несаат китабы дунйада халыр. Амин, аллах.

“Ось я, Дмитро Олексійович Титоренко, знайшов цю книгу, напи
сану по-турецьки. Прочитав, побачив, що оповідає вона слова божі Про
читав. І тоді серцем моїм поспівчував тим християнам, які не знають по-
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грецьки. Затужив за господом богом і за Богородицею-дівою і виклав у 
міру сил моїх, хай буде для тих, хто бачить, і рука, що писала, колись зі
тліє, а написане нею лишиться для багатьох живих. Амінь.

1864 року 13 вересня я, Дмитро Олексійович, закінчив писати цю пов
чальну книгу, перечитав, пізнав божі настанови. Здоров’я рукам того, хто 
це написав. Амінь, амінь, амінь, господи, амінь. 1864 року. Смерть прийде, 
смерть візьме, рука моя пише — стане прахом, але той, хто писав, хто чи
тає, блажен буде, й ця повчальна книга лишиться на світі. Амінь, господи”.

Серед неканонічних творів відзначимо також прозовий і віршований 
варіанти житія великомученика Алексія (“Алексийоз”), п’єси “Авраам” та 
“Эрван — Айос” (“Ерван і Святий” -  після третьої дії Ерван приймає 
християнство).

Мову цих пам’яток, подібно до даного випадку, уруми вірно визнача
ють як турецьку. А коли все-таки порівнюють із турецькою, зіставляючи ми
мохіть і з власним діалектом, то помічають чимало відхилень і відзначають 
невідповідність. Так, наприклад, у колофоні євангелія-апракоса із марі
упольської церкви пресвятої Богородиці є таке зауваження, датоване 1838 
роком: Бу несаат киатыны ким де йаъмышса, йанныш йазмыш11 “Хто б не 
написав цю святу книгу, написав неправильно”. І це зауваження свідчить 
водночас і про адаптованість турецької мови оригіналу до місцевої урумської 
говірки, і про недостатність цієї адаптації.

Для ілюстрації наведемо один текст у грецькій графіці і один із пе
реходом із грецької графіки на передреформенну російську кирилицю.

Отче наш
Мят|£ц|д Паяарт^ кюкХєрбє oropav vapiv X ^X evoiv, Па8тіШахА/гууіу 

keXoiv , кок yio^ovSe eppiv ve торХо цае, Ре уієр yio^ovSs 8e яот|Хєт^е oXctov, 
kovSeXtjk окцБкірі£т| яокоу ят^ е p£p. ят^цц яорт^Харцрт^’ аф вуХЕ vaar|X яг\С, 
8е лорт^Хо oXavvapripri^t аф ЕТЕрт̂ . Ре ят^Хєрі e^ iet it^ ivSe ярахра, Xamv 
яті̂ ХЕрі yiapav gcETuavSav аахХауія х^тар (Гран.) [Збірник... 1938, б—в].

На відміну від друкованого оригіналу тут замість літери ґ  в значенні 
g уживається S, звук [ш\ позначається диграфом &£, грецьке к в значенні 
турецького [кг>] замінено урумським %, а звукосполучення [vX] у слові 
оланнара — місцевим діалектним \нн].

Нормативний запис
Бизим бабамыз кдклерде отуран, исмин азизленсин, падышахлыТын 

кельсин, кбк йузунде эмрин не турлу исе, ве Пер йузунде де бвйледже олсун. 
Кунделик окмегимизи богун бизе вер. Бизим борчларымызы аф эйле, насыл биз 
де борчлу оланнарымызы аф этериз. Ве бизлери эзийет ичинде брахма, лякин 
бизлери йаман шейтандан сахлайып хутар.

Дослівний переклад
“Батьку наш, який сидиш на небі, хай святиться ім’я  твоє, хай 

прийде царство твоє, і наказ твій, яким є на небі, хай буде так само й на 
землі. Щоденний хліб наш дай нам сьогодні. Прости нам борги наші, як і 
ми прощаємо тим, що нам винні. І не полиш нас у пригніченні, але убе
режи й порятуй нас від диявола”.
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Початок оповіді
Дамаскина Студита про архангелів Михаїла та Гавриїла

AXXaxnv цахАлжХар (3) учъ таксимі пай олунмуштуръ,
эвлоимени христіани, бириси будурт'и, коруншіекь махлукларъ, этьинчиси, 
корунень махлукларъ, учуньчусу, эмъ корунень эмъ корунмезъ. яне корунень 
махлукларъ бунлардыртьи, эръ нехадаръ козуленъ корунурсЪ, элинень 
япылырса, хулахнень ишиттирсі, агызылень татылырса, буруниле 
хохуланырса, бутара инсан бештурлу дуйгусуилень аннадыгы махлукларъ 
деилиръ. сантьи ташларъ тьиби, агачларъ тьиби, ее даа базилериде она 
тьезаликъ. эмъ корунуръ, эмъ корунмезъ махлукъ инсандыръ, зира инсанъ эмъ 
корунуръ, эм корунмезъ. нечунъ дерсень, чанъ тарафа тъерестесисъ 
чызымсызь корунмезъ, ее олумсуздуръ, тенденъ тарафа, будуртьи, ковдеси 
вардыртьи корунуръ, аста олуръ, заифланыръ, чуруръ забуннаныръ, ее олумуде 
вардыръ. ичь корунмИэнъ махлукларъ бутардыр тьи, сантьи чаннаръ, ее 
шейтаннаръ, ее мэлаиклердиръ. ее олъ мелеклеринь букунь д£ панаирини ёрту 
этеризъ, эвлоимени христіани [Збірник... 1938, б — в\.

Адаптація тут іще значніша. Регулярно вживаються урумські ть, дь 
на місці турецьких звуків k \ g\ дзвінкий анлаут замінюється на глухий 
тощо. Слід також застерегти, що кириличне г вживається лише в україн
ському фонетичному значенні — передає фрикативний приголосний ґ.

Нормативний запис
Аллаґьін йараттьііЬі махлуклар уч таксиме пай олунмуштур, эвлоимени 

христиани: бириси будур mb — кбрунмеэн махлуклар, этинджиси — корунен 
махлуклар учунджусу — эм корунен эм корунмез. Йане корунен махлуклар 
бунлардыр m'u, эр не хадар кбзулен корунурсе, элинен япылырса, хулахнен 
ишитилирсе, аґьізьиіен татылырса, буруниле хохуланырса, — бунлара инсан 
беш турлу дуйіусуилен аннадыгы махлуклар дейшир. Сант'и ташлар т'иби, 
аґачлар т'иби, ее даа базылары да она т'езелик. эм кбрунур эм корунмез 
махлук инсандыр, зира инсан эм корбнур эм корунмез. Нечун дерсен, — джан 
тарафа т'ерестесиз, чызымсыз, корунмез ее олумсуздур; тенден тарафа, 
будур т'и, ковдеси вардыр mb кбрунур, аста олур, зайыфланыр, чурур, 
забуннаныр, ее влуму де вардыр. Ич корунмеэн махлуклар бунлардыр т Ь, сан 
m b джаннар, ее шейтаннар, ее мелайиклердир. Be ол мелеклерш бугун де 
панайирини йорту этериз, эвлоимени христиани.

Переклад
“Божі створіння діляться на три групи, благословенні християни: 

перша — це невидимі створіння, друга — видимі створіння, третя — і ви
димі й невидимі Видимі створіння — це всі, що їх видно очима, зроблено 
руками, чути вухами, на смак чутно устами, а на запах — носом. Про них 
кажуть, що це створіння, пізнавані п’ятьма почуттями людини. Це такі, 
як камені, дерева, а так само інші, з якими ми зустрічаємося. І видима й 
невидима істота -  людина, оскільки людину й видно, і не видно. Спита
єш чому — з боку духовного вона нематеріальна, безмежна, невидима і 
безсмертна, а з боку тілесного — вона є такою, що має тулуб, є видимою, 
хворіє, слабне, тлінна, нездужає і смертна. Цілковито невидимі створіння — 
це такі, як духи, і дияволи, і янголи. І свято цих янголів, благословенні 
християни, ми відзначаємо сьогодні”.
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До освітніх пам’яток належить насамперед урумський навчальний 
посібник із ірецької, української та російської мов із розмовниками на 
теми сповіді, причастя та з побутових приводів12; наведемо початок урум- 
сько-українсько-російсько-румейського розмовника:

укїтрєуі^ сті£є столиц Pap -  ve дуг^тє Pap aXoPo увстт стка^атп- 
гитмениз, сизе сбзум вар — не йдіте, вам слово єсть сказати.• » r t t  >vepeye укіггг| Kootavrnv -  тугп яааюХ Kocrcavrrjv. 
нерейе гитти Костантин — іде паиіол Костантин. 
ve^apav ykeA.tt|v -  лоте -  коХі ярі/уєхаХ. 
не заман гельдин — — коли приехал.
vtuv укєХтт|р -  гіхтє тірба -  очора яргуехаХ. 
дун гельдим — — учора приехал.
ve укеттрттіу— шчо тт| лріРд^. 
не гетирдин — що ти привіз.

Епістолярно-ділові пам’ятки: 27 документів кінця XVIII — початку 
XIX ст. з архіву голови Маріупольського духовного правління протоєрея 
Трифілія Карадж-оглу -  учня, помічника й послідовника митрополита 
таврійського й азовського Ігнатія Гозадинова, котрий намовив румеїв, 
урумів, волохів, грузинів та вірменів Криму переселитися в 1778 -  1779 
роках із Криму до Надазов’я 13. Свого часу племінником протоєрея Трифі
лія вони були передані відомому дослідникові християнства на півдні Ук
раїни й у Криму архімандритові Гавршлу — архієпископові катеринослав
ському, херсонському й таврійському (Василеві Федоровичу Розанову, 
26.01.1781 -  1837) [Гавриил... 1844, 140-2Щ  1848, 197-205\. Документи 
містять надзвичайно цікаві факти з життя урумів та румеїв у Криму напе
редодні переселення й перших десятиліть проживання в Надазов’ї. Мова цих 
пам’яток характеризується вірністю османській мовно-літературній традиції, 
що неподільно панувала в канцеляріях Криму й відхід від якої в урумському 
середовищі став неминучим після переселення й територіальної ізоляції від 
Криму. Відтворюємо фрагмент одного з наказів протоєрея Трифілія:

Прт^ка^ карара Koyive
pneyiav oXovopm. єяшкояо^ loop %a^peTXepivTev ока£ укеХті 

oKtopppio^ov З-T^ovte тєстХіц о Хто аеятєрРрю^иу nipivte іа^іХрі<;тт|р іа^ауїр 
екХшєуі іаяаіууар. ряХаготфуугі Papaiv ряахоїу тєрєХ tcoauvl4.

Приказ Камара кбйине
Бейан олунур ки, эпископос Иов хазретлеринден указ гельди, 

октомвриозун учунде теслим олду, септемвриозун биринде йазылмыштыр. 
Йазайыр эклисейи йапсыннар, благочинний варсын, бахсын, темель косун.

“Наказ до села Камара
Сповіщається, що від їхньої святості єпископа Іова надійшов указ, 

вручений третього жовтня, написаний першого вересня. Пише, щоб по
будували церкву, щоб благочинний поїхав, подивився, заклав підвалини”.

Серед художньо-літературних пам’яток розшукано дотепер згаданий 
у пункті 1 рукопис із життєписом та байками Езопа, що його В. І. Григо
рович подарував О.Блау; два варіанти п’єси про Ашиха Гаріба — із Гра
нітного та зі Староласпи; пісенники з різних сіл Маріупольщини. Пісенні
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збірники, що є в нашому розпорядженні, як і тексти п ’єс, написано ки
рилицею. Це пісенники Балжи Григорія Федоровича з Великої Новосілки 
(27 арк.), Кичика Павла Дмитровича з Гранітного (15 арк.), Дмитрієвої 
Людмили Антонівни з Комара (6 арк.), Бичхиджи Антона Дмитровича (8 
арк.) та Косе Віри Степанівни (4 арк.) зі Староласпи, Харасахал Федори 
Дмитрівни (70 стор.) та Шестопалової Лідії Миколаївни (25 crop.) зі Ста
рого Криму. Зіставлення рукописних варіантів із магнітофонними записа
ми показало намагання укладачів адекватно передати на письмі звуковий 
лад пісенної мови. Емпіричні пошуки графічних засобів відтворення пі
сенної мови аналогічні тим, що їх зробив С.І.Марков — перший видавець 
урумського фольклору [Марков 1892, 406—438]. Однак досягнуте С.І.Мар- 
ковим розрізнення звуків о/о, y/у , к/ґ, н/ц тут не виходить за межі ймо
вірного: позначаються вони недиференційовано, а тому без урахування 
магнітофонних записів інтерпретувати писемні тексти було б небезпечно. 
Те саме стосується й ірекописемного запису уривка однієї з урумських 
пісень, що його записав 1860 року в с. Улакли Ф.Хартахай15.

Склад пісенників, пісенних частин обох варіантів п ’єси про Ашиха 
Гаріба й загальний репертуар виконавців урумських пісень загалом збіга
ються, якщо не брати до уваги того безперечного факту, що записи все- 
таки виявилися більш довговічними. Як не прикро, але доводиться кон
статувати, що більшість творів сьогодні поза нашою збіркою писемних і 
магнітофонних записів уже ніде знайти не можна. Усвідомлюючи це, вва
жаємо своїм неодмінним обов’язком перед пам’яттю надзвичайно щирих, 
добрих і талановитих урумських співців, оповідачів, музикантів, з якими 
нас звела доля, опублікувати їхню духовну спадщину, аби в друкованому 
вигляді вона нарешті дійшла до їх прямих нащадків.

1 Копія російського перекладу грецької грамоти Катерини II митро
политові Ігнатію 1779 року про переселення до Азовської губернії (ЦНБ 
АН України, відділ рукописів, ф. V, спр. 467, арк. 1).

2 Реєстр Екатерин ославского наместничества Мариупольского уезда 
казенным и владельческим землям (ЦНБ АН України, відділ рукописів, 
ф. V, спр. 472, арк. 34—36).

3Вечерков Яков, архимандрит. К современной истории о греках, 
населяющих берега Азовского моря (ЦНБ АН України, відділ рукописів, 
ф. V, спр. 459, арк. 1—2).

43бірник Гавршла (ЦНБ АН України, відділ рукописів, ф. V, спр. 460, 
арк. 174 зв.).

5Лист до архімандрита Трифілія (ЦНБ АН України, відділ рукопи
сів, ф.У, спр. 3642); Трифілій, архімандрит. Щоденник: Матеріали до листа 
митрополитові (ЦНБ АН України, відділ рукописів, ф. V, спр. 3668; 3669).

6ЦНБ АН України, відділ рукописів, ф. V, спр. 3690, арк. 4—24 зв.
7ЦНБ АН України, відділ рукописів, ф. Д.А., спр. 27 Л., арк. 107 зв.
8ЦНБ АН України, відділ рукописів, ф.У, спр. 3642; 3663 — 3667; 

3670 -  3685.
9У нашій збірці, окрім рукописів, є й  друковані оригінали окремих 

книг, люб’язно подаровані Олександрою Степанівною Кичик-Поповою 
та Костянтином Степановичем Поповим із Карані — Гранітного, котрих 
автор завжди згадує з поборною вдячністю й побажанням вічного бла
женства й супокою.
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10Як додаток до даного повідомлення самого О.Блау на наступних 
сторінках журналу вміщено виклад названої публікації В.І.Григоровича 
[Blau 18746, 576-583\.

ПЦНБ АН України, відділ рукописів, ф. Д .А , спр. 27 Л., арк. 2. 
12ЦНБ АН України, відділ рукописів, ф. V, од. зб. 3690, арк. 4—24. 
13ЦНБ АН України, відділ рукописів, ф. V, од. зб. 783—784, 3641, 

3642, 3663-3690.
14ЦНБ АН України, відділ рукописів, ф.У, од.зб. 3684, арк.6. 
15Державна публічна бібліотека ім. М.Є.Салтикова-Щедріна в 

Санкт-Петербурзі, відділ рукописів, од.зб. Греч.805, арк. 1.

СКОРОЧЕННЯ
НАЗВ 13 ОПОРНИХ УРУМСЬКИХ ГОВОРІВ

Б — Богатир 
ВН — Велика Новосілка 
Гран. — Гранітне 
Кмр. — Комар 
М — Маріуполь 
НЛ — Новоласпа

П — Першотравневе 
СБ — Старобешеве 
СГ — Старогнатівка 
СК — Старий Крим 
СЛ — Староласпа 
CM — Старомлинівка

У — Улакли
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